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Cuasi-delict, 101,
Debitor, 124, 125, 126.
Deces, a se vedeă cu-

a

persoanelori“,
Femee, 55 bis, 129.
Fidei-comis, 86.
Filiaţiune, 57, 58, 59,
Fiscale legi, 24, 25.
Francez, 47, 48.
Funcţiuni publice, 21.
Hotărire, 14, 29, 34, 4,
42, 43.
Imobile, 120.
Impozite, 24.
Impărțeală, a se
vedea
cuvintele: „Partaj“,

„Reduc-

Dispoziţii traazitorii, 8,

țiune'f, „Succesiune:
Imprimat, 124, 125,
Inscripţiune, 128.
Instrăinare, 121,
interdicţie, 63.

Divorţ, 56, 122, 123.
Dobândirea cetățeniei,
a
se vedeă cuvântul: „Na-

Interpretare, 9, 15, 85, 105,
Interpretative
legi, 12—16.
Ipotecă, 127, 128, 129.

Dobânzi, 124, 125,
Donaţiune, 79, 80, 81, 94,

Legat, se vedeă cuvin=
tele: „Succesiune,
„Testament“.
Legi administrative, 20.

vântul:

Deticte,

„Succesiune“,

101.

ționalitate“,

96—

Dotă,

a

se

vedea

cu-

78, 122,
Servitute,

70—73.

vedeă

cuvântul:

117.
a se

Soţi, 52, 55, 5 bis,
Starea persoanelor,

52, 57, 55,

Stat,

»„Ca-

4%, 4,

ff,

şi

pacitateit
130.

Străin, 49,

Substituțiune
sară, 86,

Succesiune,

fidei-comivedeă

a se

cuvintele: „Partaj“,
„Reduc„Raport“,
iune“, „Testament“ şi
$, 14178, 82—84, 86, Sr

90, 92—9%9,

Tempus regit actum, 10.
Termin de apel, 3, 37.

82—%,

6, 74,

Testament,
95—97,

Traascripţiune, 103.
Tranzitorii dispoziţii, 8.
Tutelă,

63.

Urmărire

silită, 44, 42, 43.

Uzucapiune, 131, 132.
Uzufruct, 61, 62, bv,
Vârstă, 33, 63.
Vindere-cumpărare, a se
vedea
cuvântul:
„lastrăinare“.

30,
22,

Viţii, 116.
Votarea

legilor,

1.

1. Caracterele şi înţelesul principiului
de neretroactivitate a legilor.

se
vedeă
cuvintele:
„Capacitateii, „Starea

„Raport“,

131, 132.

123.

Retroactive legi, 10, 11.
Revocare, 81, 12, 113.
Rezervă, 97, 9%, 9.
Rezoluţiune, 112 —115.
,
48.
Român, fi,
Separaţie de patrimonii,

Privilegiu, 127, 130.
Probă, 54, 59, 108, 109,

„Contract“,

„Drept real“.
Expectative, 5, 6.
Facultăţile persoanelor,

27,

20, 21,

legi, î-

97.

Renunţare, 74
Restituirea dotei,

16,

10, 14,

judecătorea-

legi,

67, 68.

Reducţiune,

49,

materie,

116.

drept,

Rectificative

„Raport“.

Prescripţie,

Eroare, 16,
Eventual! drept, 110.
Executare silită, 41, 42, 43.
Exercitare,
a se vedea

50.

Real

„Reducţiune“, ,,Succesiude“, „Testament“ şi

vintele: „Contragt“,
„Contract de căsătorie.
Electoral drept, 22,

vântul: „Naţionalitate*
Civile drepturi, 48, 49.
Civilă materie, 27, 30.
Competenţă, legi de, 10,

Ratificare,

Părintească putere, a se
vedeă cuvintele: „Putere părintească“.
Partaj, a se _vedeă cu:

vintele:

2%,

10,

legi,

109,

i
Promulgare, 1.
Proprietate, 7, 65, 66,
Publicarea legilor, 1

scă, 10, 26, 27.

Drept de proprietate, a
se vedeă cuvântul:
„Proprietate“.
Drept electoral, 22.
Drept eventual, 110.
Drept politic, 21,
Drept real, 67, 68, 128.
Efecte, a se vedeă cu-

Cetăţenie, a se vedeă cu:.

26-29

Organizare

Drept condiţional, a se
vedeă cuvântul: „Condițional“.

87—92.
Căsătorie, a se vedea cu„Contract de
vintele:
căsătorie!“ şi 52—55, 117,
129.

penală,
Condemnare
Condiţie, 9î, 92, 111.

de”

30—38,

2,
Quasi contra eţ 100.
uasi-delict, 1Uî.
Raport, 93—96.

Libertate individuală,
Lucruri imobile, 120.
Lucruri mobile, 120.
Majoritate, 63, 64,
Minoritate, 63, 64.
a se vedeă cuMoarte,
vântul: „„Succesiune“,
Mobile lucruri, 120.
Monitorul oficial, 1,
Moştenire, a se vedea cuvâatele:: „Succesiune“,
;„Testamenti.
Naţionalite, 47, 48, 51.
Naturalizare, a se vedeâ
cuvântul „Naţionalitate“.
Neretroactivitate, conflict
de legi, 3,
4
Neretroactivitate, înţelesul noţiunei, 2,
Nulitate, 83, 8.
Ordine publică, 10, 17, 56,

(la doctrină)

„Contract

rectificative,

Legi retroactive,

Procedură

ciril

Putere părintească, 60, 61,

.

5, 17, 56, 63.

Legi

(No.

vintele:

publică,

ordine

de

|

40,

competenţă,

E 30—33, 4U, 109.
Legi electorale, 22, 23,
Legi fiscale, 24, 25.
Legi interpretative, 12-16,
Legi politice, 10, 20, 21, 22.

aleatorii (No. 1426),
127-130).
L. Privilegii şi i oteci (No.
M. Prescripţia ( o. 131-132).

Acceptare, 77, 80. .
Administrațive legi, 20.
Adopţiune, 57..
Aleatorii contracte, 126,
Apei, 36, 37.
a, se vedeă
Aptitudine,
cuvintele: „Capacitate“,
ea
„Star
persoanelor.
Autoritate de lucru Judecat, 14, 29, 34.
Bune moravuri, 10.
a _se vedea
Capacitate,
cuvintele: „Starea persoanelorii şi 45, 46, 48,

Ă

Legi de organizare jude26, 27,
cătorească, 10,
10,
Legi de procedură,

194-125).
K. Contracte

INDEX

de

Legi

Legi

18,

constituţionale,

Legi

legilor la, diversele
tului civil (No. 44-132).

Codul

LEGILOR

APLICAREA

ȘI

EFECTELE

1

Joc, 126.

—

O lege este obligatorie din momentul
ce fiind votată de corpurile legiuitoare,
sancţionată de şeiul statului, şi promulgată, de puterea executivă, a îost adusă
la cunoştinţa obşstească prin publicarea ei
în Monitorul Oficial, sau mai exact din
momentul

când

publicaţiunea

a

putut

să

apară în localitatea în care se află acel
contra căruia legea se invoacă. (Nacu, |,
pi. 38 urm;
. Alexandresco,
1, p. 4%. 75;
Matei Cantacuzino,
Elementele dreptului
civil, p. 24; Colin et Capitant, ed. La Y,
p. 43 urm.).
.

a

-

.

ui

2. Articolul 2 e. civ. fr. (1 ce. cîv. rom.).
, după
numai

dispoziţiile
pentru

căruia,

viitor,

şi

nu

legea
pentru

dispune
trecut,

trebue astfel înţeles că legea nu guvernează, în principiu, situaţiunile şi raporturile
ce au avut loc
înainte. (Dalloz.
Râp., > Suppl., - Lois No. . 117; ; Planiol 3 ed. 6IL No. 240, 243; Colin et Capitant, ed. Pi
L p. 47; Matei Cantacuzino, p. 25; Degre
crieri Juridice, II, p. 2% urm.; Eugen

3 —

Codul

eișil

Hlerovanu,

EFECTELE
Tratat

teoretic

şi

ŞI

practic

APLICAREA
de

procedură civilă, I, p. 10).
3. Pentru faptele juridice sau
actele,
cari prin natura lor, se încheie insiantaneu şi a căror efecte se realizează în acelaş timp ca şi cauza din care rezultă, aplicaţia art. 2 c. civ. îr. (1 e. civ. rom) nu
prezintă nici o dificultate, de oarece este
aplicabilă o singură lege, adică acea care
era în vigoare atunci când faptul a avut
loc. (Beudant, Explication du titre preliminaire, No. 127, p. 132, No. 128, p. 133;
Dalloz, Rep., Suppl., Lois, No. 124; Mourlon, Repâtitions, 6crites, I, No. 66; Colin
et Capitant, ed. 4-a, |, P. 48; Matei Cantacuzino,p. 26, 27).
4. Penti
faptele juriice sau
actele
cari nu sunt urmate imediat de realiza-

468, 492-519; Planiol, ed. 6-a, I, No. 241;
Mourlon, 1, No. 68; Alexandresco, ed. 2-a,

1, p. 75,76, 8; Nacu, I, p. 49; Matei Can-

tacuzino, p. 27, 28; Degr6, Scrieri Juridice, II, p. 2%; Eugen Herovanu, op. cit,
I, p.13 urm; Plastara, 1, p. 43, 45).
8. Câteodată
legiuitorul rezolvă
prin
dispozițiuni
tranzitorii
dificultăţile
pe
cari le ridică aplicaţiunea dispoziţiunilor
art. 1 c. civ. rom. (2 ce. civ. îr.) şi fixează
măsura în care legea nouă "guvernează,
trecutul. (Dalloz, Râp., Suppl, Lois, No.
124; Aubry et Rau, ed. 5, I S 30, p. 100;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 263; 'Alexandresco.
ed. 2-a, 1, p. 79, 80; Nacu, |, p. 4%; Matei
Cantacuzino, p. 24; Eugen Herovahnu, 0p.

. cit. ], p. 21, 30 urm).

rea efectelor pe cari le conţin în germene
şi a căror consecinţe se desvoltă în mod

succesiv,

este

posibil

un

conflict

gei noi prin efectele şi consecintele sale.
(Mourlon, I, No. 66; Dalloz, Râp., Suppl,,
Lois, No. 194; Colin et Capitanit, ed. 4-a,
I, p. 49; Matei Cantacuzino, p. 26, 27).
5. In principiu legea nouă poate să modifice şi chiar să distrugă simplele expectative, dar nu se poate atinge de drepturile câştigate; dificultatea este însă a

se recunoaşte
plă

când

expectativă

şi

avem aface cu o simcând

cu

un

drept

câş-

tieat. (Dalloz, Râp. Lois, No. 198; Suppl,
Lois, No. 125; Mourlon, I, No. 67, 68; Pia.
niol, ed. 6-a, I, No. 241; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 50 urm.; Matei Cantacuzino,
p. 27; Degre, Scrieri Juridice, II, p. 215;
Andrei Rădulescu, Studii de drept civil,
1, p. 197; Plastara, 1, p. 49, 43)
6. Expectativele
cari, în momentul

sunt
când

exemplu:

simple speranţe
legea nouă a de:

rezultat

venit obligatorie, nu erau în patrimoniu!
celui care compta, pe ele şi cari pot fi distruse prin faptul unui îerţ cum ar îi de
dreptul

dintr'un

testa-

ment, în timpul vieţei testatorului. (Mourlon, I,:No. 68; Dalloz, Râp., Lois, No. 205;
Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 76, 77; Nacu, |,
p. 49; Matei Cantacuzino, p. 27, 28 Andrei Rădulescu, Studii de drept civil, ],
p. 197; Plastara, 1, p. 43; A se vedea şi trimeterile dela numărul care urmează).7. Dreptul câștigat este acel cu care
suntem deja investiţi, care face parte din
patrimoniul nostru, pe care un terţ ni
ni-l poate ridica, şi pe care îl putem în
mod valabil înstrăina; astfel sunt: dreptul
de

proprietate

legi,

tract,

drepturile
dintro

dobândit

rezultate.

în

succesiune

1], Intinderea

virtutea

dintr'un

deschisă

unei

conetc.

(Dalloz, Rep, Lois, No, 125; Demolombe. I,

No. 40; Laurent, T, No. 153: Comp.: Aubry
et Rau, 6dit. 5-a, i, $ 30 p. 112 urm.; Huc,
1, No. 60; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, I, No. 131, urm.; VareillesSommieres; Une tn6orie nouvelle sur la, r6troactivite des lois, Revue critique de I6gislation et de jurisprudence, 1893 p. 444-

—

principiului

neretroacti-

vităţii legilor.

între le-

gea. veche şi legea, nouă dacă acelaş fapt
aparţine legei vechi prin origina sa, şi le-

Art. 1 |

LEGILOR

9. Legile retroactive : trebuesc interpretate din punctul de vedere al retroaciivităţii

în

cel

mai

restrictiv

sens,

dar

tre-

buesc aplicate la toate speciile eari intră
în termenii
acestor legi.
(Dalloz, R€p,,
Lois, No. 357, 358, 359).
10. Principiul neretroactivităţii legilor
nu este absolut de oarece sunt legi cari
au

toideuna

putere

retroactivă,

astfel

sunt: legile cărora legiuitorul li-a dat această putere prin o dispoziţiune expresă,
legile

cari

fie prin

natura,

lor

proprie,

fie

prin obiectul lor, fie prin consideraţiunile
cari au determinat legiferarea lor, scapă
aplicării
principiului, . neretroactivităţii,
chiar

în

dacă

mod

legiuitorul

expres

această

nu

şi-a

manifestat

dorinţă,

legile

de

organizare
judecătorească, de procedură
și de competenţă, legile cari interesează
ordinea publică şi bunele moravuri, legile

politice etc. (Dalloz, R6p., Lois, No. 186;
Sunppl., Lois No. 119; Planiol, ed. 6-a IL,
No. 249).
A. Legi retroactive prin voinţa legiuitorului. — 11. Legiuitorul poate deroga de
la

principiul

altiel

garantată

legi

neretroactivitaţii

ca şi de la orice
cu

prin

efect

judecătorii

Constituţie

retroactiv
cari

altă

legilor,

de

dispoziţie

ne

şi

să

obligatorii

le aplică,

de

oarece

creeze

pentru
drep-

tul care aparţine legiuitorului. de a face
legi cu eiect retroactiv, este limitat numai

atunci

când

Constituţia.

garantează

un drept cetăţenilor şi care nu poate îi
modificat decât tot de puterea constituanţă. (Mass6 et Verg6, sur Zachariae, I,
p. 35, $ 28, text si nota 5; Dalloz, Rep.
Lois, No. 184, 186; Suppl., Lois, No. 118;
Demolombe,
1, No. 67; Aubry
et Rau,
ed. 5-a, 1, Ş 30 p. 99; Demante
et Colmet de Santerre, I, No. 9 bis; Marcade,
I, art. 2, No. 14; Mourion, Re&petitions 6crites, I, No. 65; Laurent, 1, No. 141, urm;
Beudant,
Explication du _titre prâliminaire, No. 131; Berriat-Saint-Prix, Notes
€l&mentaires sur le Code civil, I, No. 63;
Baudry et Houques-Fourcade, Î, No. 138:
Huc I, No. 88 urm.; Planiol, ed. 6-a, I, No.

3 —

APLICAREA

p. 4, 45).

|

a

B. Legi înterpretative. — 12. Principiul

neretroactivităţii

legilor

nu

este

aplicabil

legilor interpretative, adică legilor cari au
de obiect de a explica şi de a fixa înţelesul
obscur sau. controversat al unei legi anterioare şi părerea după care legile
pretative nu au efect decât pentru

interviitor

este complect părăsită. (Toullier, I, No.
81; Dalloz, Rep... Lois, No. '188, 189; Suppl.,
Lois No. 119; Aubry et Rau, ed. 5-a,.I,

„_$ 30 p. 102, nota, 9; Mourlon, I, No. 74; De-

„molombe, I, No. 66; Beudant, Explic. du
titre prelim. No. 133, 134; Locr6, Legislation civile, commerciale ei criminelle de
la France, I, p. 380, art. 2; p. 391 No. 16;
Merlin, Râpertoira, Rffet râtroactif, section
3 $ 13; Questions de droit, Chose jugâe,
$ 8 Mailher de Chassat, Trait6 de la r6troactivite

des

lois,

I, p.

126;

Delisle,

Prin-

cipes de linterprâtation des lois, 1, $ 60;
Laurent, £, No. 157; Huc, I, No. 94; Baudry et Hougques-fourcade, 1, No. 141; Planiol, ed. 6-a, I, No. 251; Colin eţ Capitant,
ed. 4-a, I, p. 56; Alexandresco, ed. 2-a, |.
p. 84; Nacu, 1, p. 44; Plastara, 1, p. 41).
18. De altfel legiuitorul avână puterea
de a da unei legi noi efect retroactiv, este
indiferent dacă legea, este înadevăr inter-

pretativă
mat

sau

acest

dacă

legiuitorul

caracter,

cu

toate

i-a impri-

că

ea

statu-

ează în fapt pe cale de dispoziţiune nvuz,

(Dalloz, Rep, Suppl., Lois, No. 119; Aubry

et Rau, ed. 5-a, I, $ 30, p. 102; Nacu, I
>
p. 4).
14. Dacă o lege interpretativă intervine
în cursul unui proces ea este obligatorie

pentru

judecători,

însă

dacă

înaintea,

in-

tervenirei acestei legi, au avut loc tranzacțiuni între părți sau au intervenit
hotăriîri definitive având putere de lucru
judecat,

în “acest

nu-şi mai
I, No. 74;

caz

legea,

interpretativă,

găseşte aplicaţiunea. (Mourlon,
Dalloz, Râp., Lois, 188; Delisie,

op. cit. Î, $ 60; Beudant, Explic. sau tţitre
prâlim.,
No.

136).

15. Chestiunea

de a se şti dacă

nouă este sau nu interpretativă,
chestiune pură de fapt. (Beudant,
cation du titre prelimin.
No. 133).
| C. Legi rectificative. —_
15. Se

ează,

în general,

legilor

o lege
este o
Exlpiasimi-

i
legile rectificative, cari au inter
d
a repara erorile comise într'ode ice
lege ante-

rioară. (Merlin, Repertoire, Effeţ râtroattf, sect. 3 $ 14; Dalloz, Râp,, Lois, No. 194
195; Supplement, No. 119)
di
D Legi de ordine publică. — 17. PrinCipiul
neretroactivităţii

apiieabil

legilor

interes general,

de

Ați

lei]

1

cari aparţin

Publică

gieste

suveranităţii

statului, pentru motivul că
în materiile
cari îac obiectul acestor
indivizii nu
pot să invoace drepturi legi,
propriu zise, în-

—

trucât interesele generale. primează -interesele Jor particulare. (Beudant, Explic.
du tițre prâlim. No. 144 p. 194; Dalloz,
Râp., Lois, No. 192; Suppl., Lois No. 123;
Hu:. I, No. 95; Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
86; Nacu, 1, p. 47; Matei Cantacuzino, p
28; Comp. Aubry et Rau, 1, $ 30 p. 99, 113;
Laurent, I, No. 160 urm.).
,
.
18 Legile cari privesc organizarea pu
terilor publice întrun stat, au efect re
troactiv, fără -a se face distincţia între legile constituţionale şi legile pur organice.
(Beudant,
Explication du
titre prlim.
No. 140; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 86;
Matei Cantacuzino, p. 25, 26).
13.

Legile

constituţionale

au

efect

re-

troactiv. (Dalloz, Rep., Lois, No. 193; Suppl., Lois No. 120, 121; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 30 p. 104; Laurent, Î, No. 56; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 86; Nacu, 1, p. 42).
20. Legile politice sau
administrative
au efect retroactiv. (Dalloz, Rep., Lois, No.
193; Suppl., Lois, No. 120, 121; Planiol
ed. 6-a, I, No. 257; Alexandresco, ed. 2-a |,
p. 86; Nacu, Î, p. 42; Comp. Degre, Scrieri
Juridice, 1, p. 276).
21. Legile-cari regulează dreptul de a
se îolosi de drepturile politice sau fixează
condiţiunile

au

efect

No.

120;

de

a ocupa

retroactiv.
Nacu,

1,

funcțiuni

(Dalloz,
p.

publice

Râp.,

Lois,

49).

22. Legile cari guvernează
drepturile
electorale şi care au deci un caracter politic, au efect retroactiv. (Laurent, I, No.
154; Huc, I, No. 56; Baudry et Hougues
Pourcade, I, No. 143; Planiol, ed. 6-a, I,
No.
25: Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 86;
Nacu, I, p. 42; Matei Cantacuzino, p. 26).
23. Incapacităţile stabilite de legile electorale,

din

cauza

unor

condemnaţiuni

judiciare, se întind atât la condemnările
anterioare legilor ce stabilesc aceste iîncapacităţi cât şi la, condamnările suferite
posterior. (Dalloz, RE5., Suppl., Lois, 129).

24. Scutirile

de impozit

acordate

de

o

lege, pot fi retrase prin o altă lege. (Laurent, I, No. 157; Nacu, 1, p. 4)
25. Legile fiscale nu au niciodată putere retroactivă, afară de cazul când ele
ar prevedea contrarul. (Alexandresco, ea.
2-a, I, p. 8%; Comp.: Nacu, [, p. 42).
E. Legi de organizare şi de competență.
— 26. In ceea ce priveşte legile de
organizare
judecătorească
şi de
competenţă, chestiunea dacă ele au sau nu putere retroactivă este controversată.
S-a
spus 'că legea nouă de organizare judecătorească şi de competenţă are efect
retroactiv. atunci

a

fost

când

înlăturată

şi

jurisdicţiunea

veche

înlocuită

prin

Degre,

Scrieri

Ju-

urm;

Eu-

(Dalloz, Rep, Suppl., Lois, No. 208, alta.
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 209;
16;

Comp.

Nacu,

1, p. 46;

ridice, II, p. 279; Tocilescu, Curs de procivilă, partea III,

cedură

p.

7

son Herovanu, op. cit. T. p. 18, 21:
237. In cazul

când jurisdicţiunea veche
„a tost păstrată, cu
toa te că chestiunea
este controversată, majo
ritatea, autorilor

4 —
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p. 4l; Matei Cantacuzino, p. 25, 26; Degre, Scrieri. Juridice, II, p. 275; Eugen
Herovanu, op. cit. 1, p. 11; Plastara, I,

civil

a

249, 250; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 5%;
Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 79, 80. Nacu, 1,

Codul

LEGILOR

e

ŞI

E ITETTaTe
POTI
aa

EFECTELE

LE

Art, 1

Codul civil
şi

jurisprudenţei

admite

EFECTELE

Şi

astăzi

legile

de organizare judecătorească
petenţă au efect retroactiv și

că

şi de comguvernează

faptele
anterioare
promulgării
legi, chiar. dacă. s-ar. fi făcut
acte

de

procedură

sub

APLICAREA

vechea

acestor
oarecare

lege;

goare,

procesul

nu

era

încă

început;

însă

dacă procesul era deja, început, trebueşte
aplicată legea veche atât în privinţa competenţei cât şi a procedurii. (Merlin, Râpertoire,
Compâtence,
$ 3; Efiet râtroactit,
sect. 3, $ 7, No.
3; Dalloz,
Rp,
Suppl., Lois, No. 213; Demolombe, ÎI, No.
59; Marcade, |, art. 2 No. 12; Aubry et
Rau, ed. 5-a, |, $ 30, note 14 şi 15 p. 105;
Baudry et Houques-Fourcade, IL, No. 1761;

Vaweilles-Sommidres,

op.

cit.,

Revue

critigue de l&gis]. et de jurispr., 1893 p.
511; Degr6, Scrieri Juridice, II, p. 2%;
Fugen Herovanu, op. cit. 1, p. 19).
29. După o altă părere, legea nouă mo„dlificând competenţa, s> aplică faptelor
anterioare promulgării ei, dacă nu a intervenit o
hotărîre definitivă,
căci nu
poate fi vorba în această materie de drepturi câștigate în profitul părţilor în litigiu,

decât

atunci când

s-a

pronunţat

o ho-

tărire. definitivă. (Le Sellyer, Compstence
et organisation des tribunaux, I, No. 605,
p. 673; Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 213;
“Trebutien, Cours de droit criminel, ed,
1-a, p. 85; Blanche, Etudes pratigques sur
ie Code penal, I, No. 38; Comp. Nacu, Ip.
45 urm.; Eugen Herovanu, op. cit. I.p.19..
F. Legi de procedură şi de executare
forțată.

30

In

ceeace

de procedură, după
valat în doctrină
şi
atât în materie civilă
efect retroactiv, de
dispoziţiuni speciale,
imediat

actelor

ce

se

priveşte

legile

părerea care a preîn
jurisprudenţă,
cât şi penală, ele au
oarece
în lipsă de
în lege, ele se aplică
fac

după

intrarea

legilor în vigoare, chiar când ele derivă
din fapte juridice anterioare, nimeni neputând avea un drept câştigat în privinţa
formelor pe cari legiuitorul le edictează,
pentru a asigura o mai bună distribuţie
a, justiţiei indiferent dacă instanţa este
sau

mu

angajată.

(Merlin

Colin

Repertoire.

Compât $ 3; Eifet râtroactit seci. 3$
7; Marcade art. 2 No: 12: Dalloz, Râp,

Lois, No. 335; Suppl., Lois, No. 199, 200;
Demolombe, 1, No. 59; Mourlon, 1, No. 73;
Laurent, |, No. 231: Beudant, Explicat. du
titre prâlim., No. 141 p. 148, 149; Huc, I,
No. 55, 83; Baudry et Hougques-Fourcade,
1, No. 177; Planiol, ed. 6-a. L, No. 248, 25%;

et Capitant,

ed. 4-a,

1, p. 55; Ale

xandresco, ed. 2-a I, p. 86 urm.; Nacu,],
p. 4%; Tocilescu, Curs de procedură civilă,
partea III, p. 7? urm; Eugen Herovanu,
op. cit: I, p. 22; Plastara, Lp. 44).
.
3.

Aciele

de procedură

legea

veche,

sunt

tinse

de

acea-

stă dispozițiune. îşi găseşte aplicaţiunea,
atât în materie civilă cât şi penală. (Demolombe, I, No. 59; Dalloz, Râp., Lois,
No. 348; Suppl., Lois, No. 210, 211; Bauâry et Houques-Fourcade, I, No. 6; Planiol, ed. 6-a, I, No. 258; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 55; Alexandresco, ed. 2-a [,
p. 86 urm.).
28. După unii autori, legea nouă aducând modificarea competenţei, nu se aplică faptelor anterioare promulgării, de
cât dacă în momentul! intrării sale în vI-

Art. |

'LEGILOR:

o

făcute

valabile

lege :de

şi nu

procedură

însă

sub

pot

fi a-

posterioară.

(Dalloz, R6p., Lois, 336 urm.; Suppl., Lois,
No. 199; Planiol, ed. 6-a I, No. 248; Colin
et Capitant, ea. 4-a, 1, p. 55; Alexandresco,
ed. 2-a I, p. 87, 88; Matei Cantacuzino, p.
26; Eugen Herovanu, op. cit., I, p. 22, 23).
32.După o a doua opiniune, câre nu
a. prevalat,

este

de

ajuns

ca

primele

acte

de procedură să fi fost făcute sub imperiul vechei legi, pentru 'ca toate cele
lalte ce urmează să îie guvernate de aceiaş

lege,

iar

nu

de legea, nouă

care

mo-

difica procedura. (Meyer, Principes sur
les questions transitoires, p. 29, 30, 43;
Dalloz, Râp., Lois, No. 336; Suppl, Lois,
No. 199; Degre, Scrieri Juridice, Îl, p. 277).
33. După o a treia opiniune, dacă este
exact în principiu că legile de procedură
au

efect

retroactiv,

atunci

însă

când

pri-

cina se găsea introdusă şi judecată la
prima instanţă, în momenrul când intervine o modificare a legislaţiei, hotărîrea
obținută
constitue
un
drept
câştigat
pentru

vârșirea

părţi

şi

ele

judecății

pot

deci

conform

urmări

desă-

legii de proce-

dură
în vigoare
când
hotărîrea
a fost
pronunţată, fără a li se putea aduce vreo

atingere în drepturile lor prin aplicarea
dispoziţiilor procedurale din legea nouă
(Garraud, Traite thâorique
et pratique
du droit penal francais, ed. 3-a, I, No. 160
urm.; Garraud, Prâcis de droit criminel,
ed. 9-a, p.. 99, 100; Chauveau et F. Hâlie,
Thâorie du code pânal, ed. 5-a, I, No. 34%;
Villey, Prâcis
de droit
criminel, p. 65;
Huc, I, No. 55).
34. Legile noi de procedură care se aplică faptelor anterioare promulgării lor,
chiar

când

instanţa

este

începută,

nu

pot

îi intinse la instanţele deja terminate
prin o hotăriîre definitivă. (Vraye et Gode,

Le

divorce

et

la

separation

de

corps,

ed. 2-a, II, No. 881; Dalloz, Rep, Suppl.
Lois No. 202; Alexandresco, ed. 2-a |, p.
86, 87).
|
85. Cu toate că în principiu legile sunt
neretroactive, o lege nouă poate regula,
formele după care va trebui să se procedeze la exercitarea unui drept câştigat
înaintea acestei legi. (Dalloz, Rp,
Absenco, No. 658; Lois No. 339).
56. Dreptul de a face apel, recurs etc.
precum

şi termenul

lor sunt

guvernaie

de

legea de procedură. sub imperiul căreia. a
fost pronunţată hotărîrea iar nu de legea
în

vigoare,

în

momentul

notiticării

hotă-

rîrei. (Dalloz, Râp., Appel civil, No. 893;
Lois, No. 346; Suppl., Appel civil No. 160;
Lois, No. 204; Chauveau sur Carr6, Lois
de la procâdure civile et commerciale,
Question
1552 bis; Dutruc
Supplement
aux lois de la procâdure civile et com-

Art.

1

EFECTELE

ŞI

APLICAREA

merciale, Appel, No. 109; Aubry et Rau,
ed. 5-a, Î, $ 30, nota 19, p. 107; Baudry et
Houques-Fourcade, ÎI, No. 177; Alexandresco, ed. 2-a I, p. 89; Matei Cantacuzino, p.
26; Degre, Scrieri Juridice, II, p. 277; Eugen Herovanu, op. cit. 1, p. 24, 25).
37. Cu toate că o lege nouă de procedură nu poate aduce atingere dreptului
de apel şi termenului său fixat de legea
veche sub imperiul căreia sa pronunţat
o hotărire totuşi
formalităţile
prescrise

pentru introducerea apelului sunt guvernate de legea de procedură în vigoare în
momentul

introducerei

apelului.

(Dalloz,

Rep., Suppl., Lois, 205; Eugen Herovanu,
op. cit. I, p. 93).
38. Deşi legile de procedură şi de înstrucțiune sunt în principiu retroactive,
acest principiu nu se poate aplica atunci
când ar aduce atingere unui drept câştigat,

ar

cum

ar

stabili

existau

fi în

cazul

nulităţi
în

sau

legea

când

legea

decăderi

veche.

nouă

cari

(Dalloz,

nu

Rep,

Suppl., Lois, No. 204).
89. Legile noi prescriind oarecare formalităţi pentru conservarea unui drept,
se aplică şi drepturilor născute sub imperiul unei legislații care nu cerea aceste

formalităţi. (Mailher de Chassat, op. cit.
I, p. 205 urm.; Merlin, Râpertoire, Effet
râtroactif, sect. 3, $ 3, art. 3. No. 11; Demolombe, 1, No. 60 urm.; Laurent, I, No.
218 urm.; Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 159 urm.; Chauveau sur Carr6, Lois
dela procâdure civile et commerciale, I,
p. 273, No. 521).
.
40. In materie penală. principiul de neretroactivitate a legilor nu se aplică legilor cari creează. forme noi de instrucțiune şi de judecată. (Laborde, Cours de
droit criminel, ed. 2-a, No. 63-73; Dalloz,
Nâp., Lois, 199, 200, 340; Molinier-Vidal,
Trait€ theorique et pratique de droit p6nal, |, p. 241 urm.; Beudant, Explic. du
titre prelim. No. 141; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1. $ 30 p. 106; Eugen Herovanu, op.
cit. ], p. 23).
/
41. Legile privitoare la căile de executare forțată sunt retroactive, ele guvernând

urmăririle

chiar atunci când
a

cărei

sub

făcute

executare

imperiul

lin, Rpertoire,

unei

sub

imperiul

lor,

obligaţia, sau hotărîrea.
se

cere,

legi

a luat

anterioare.

naştere

(Mer-

Effet retroactit, sect. 3, $

10, No. 1; Dalloz, Râp. Lois, 361; Suppl.
Lois, 217; Beudani, Explic. du titre
pr6lim. No. 141; Demolombe, I, No. 59;
Aubry et Rau. ed. 5-a, 1, $ 30, notele 26—31,
p. 110, 111; Laurent, I, No. 227 urm;
Huc,

I, No.

83: Baudry

et Houques-Fourcade,

1, Ne. 178 Nacu, 1, p.
vanu, op. cit., I, p. 92).

42. Căile de executare

44;

Eugen

Hero-

autorizate

de o
lege veche,
nu pot avea
aplicaţiunea
chiar pentru obligaţiunile contractate
sub
imperiul acestei legi, atunci când
o lege
nouă le-a înlăturat. (Laurent,
1, No. 229:
Dalloz,

Rep. Suppl. Lois, No. 219; Aubri
—

Codul

LEGILOR

civil

et Rau, ea. 5-a, I, $ 30, note 26, p. 110;
Eugen Herovanu, Î, p. 24, 25).
Ă
43. Legea, care introduce forme noi de
executare, nu este aplicabilă contractelor
sau hotăririlor -anterioare ei, în cazul
când se prevede în cuprinsul ei o dispozițiune formală care le exceptează de la
aplicaţiunea sa. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 20, nota 27, p. 110; Dalloz, R6p., Contrainte par corps No. 395; Lois, No. 364;
Supplement, Lois No. 218).
III. Aplicarea

principiului

neretroacti-

vităţii legilor la diversele materii
ale

dreptului

civil.

A. Legi privitoare la starea şi capacitatea persoanelor. — 44. Este de principiu
că legile cari regulează starea persoanelor au efect retroactiv în înţelesul că ele
guvernează pe indivizi din momentul pro-mulgării lor. (Demolombe, [, No. 45; Dalloz, R6p., Lois, No. 208; Suppl., Lois, No.
128; Laurent, T, No. 169 urm.; Bauâry et
Houques-Foureade, I, No. 144 urm.; Degr6, Scrieri Juridice, II, p. 276; Comp.
" Delvincourt, Cours de Code civil, 1, p. 7,
nota 2; Duranton, I, No. 50; Chabot, Questions transitoires sur le code civil, Autorisation maritale, $ 1; Prouâhon, Traite
de l'6tat des personnes, I, p. 13, î4; Grenier, Donations, I, p. 296; Huc, I, No. 59;
Plastara; I, p. 46).
45. Nu trebueşte să se confunde însă
starea propriu zisă a persoanelor cu facultăţile sau aptitudinile cari nu sunt
decât consecinţa şi cari constituesc capacitatea

persoanelor;

starea

persoanelor

nw

se poate schimba şi constitue un drept
câştigat, legea nouă asupra stării persoanelor nu le poate lipsi de această situaţiune pe care judecătorii chemaţi
a
tace aplicaţiunea, legei noi, trebuesc să
o respecte de oarece este irevocabilă. (Demolombe, I, No. 41; Dalloz, Rep, Suppl.
No. 128; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 30,
text şi nota 20, p. 108; Huc, 1, No. 66;
Baudry et Houques-Fourcade, î, No. 144;
Nacu, ÎI, p. 57; Comp.
Laurent,
I, No.
172; Plastara, 1, p. 43).
46.

Capacitatea

persoanelor

constă

în

oarecare
facultate
sau
aptitudini
cari
permit unei persoane să facă anumite
acte,

şi o lege nouă

poate

să

modifice

sau

să înlăture aceste facultăţi, cari câtţ
timp:
nu au fost executate, nu pot fi
considerate ca drepturi câştigate; se exceptează
însă cazul când exerciţiul acestor
facultăți s-a manifestat prin acte făcute
sub:
legea veche şi. cari rămân valabile
chiar
sub legea nouă care modifică
sau
tură autorului acestor acte capacitateaînlăde
care se bucura sub legea
veche.
(Aubry:
et Rau, 1, $ 30, nota 20 p.
108; Dalloz,

Rep. Suppl.
45; Laurent,

63; Baudry

No. 128; Demolombe,
I, No. 169 urm.; Huc,

et Houques-Fourcade,

147; Comp.: Vareilles-Sommitres,
Revue critique de legis!. et
de

6 —

Î. No
I, No.

1, No.

op. cit.
jurispr.

Codul

ciril

EFECTELE

ŞI

APLICARBA

1893 p. 467, 468, 499, 500, 512, 513, Laurent,
1, No. 182; Nacu, 1, p. 54 urm.; Plastara,
TI, p. 43).
41. Starea persoanelor fiind imutabilă
şi constituind un drept câştigat, se decide

că,

odată

câştigată

litatea de Francez
nu

poate

îi ridicată

schimbă.
deşte

legii,

cea de român)

prin

condiţiunile

această

conform

(sau

o lege nouă

sub

hândire,

aplica-

lege

îşi

Explic.

găsește

du

nate

dobâncineva

titre

No.

I, No.
Nacu,
48.
taşate
pot fi

62;

Baudry

et

preli-

Houques-Fourcade,

145; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 57).
Drepturile civile însă, cari
calităţii de francez (sau de
restrânse prin o lege nouă,

1, p. 9%;
sunt aromân)
de oare-

ce ele sunt supuse, ca toate facultăţile
care constituesc capacitatea persoanelor,

puterii suverane a legiuitorului, cât timp
nu au dat naştere la acte a căror aducere
la îndeplinire, le transformă în drepturi
câştigate. (Duvergier sur Toullier, I, No.
31, notă, p. 60; Mailher de Chassat, Traite
de la râtroactivită des lois, IL, p. 205; Dalloz, Rep.,
Lois, No. 211;
Suppl., Lois,
No. 130).
49, O lege nouă poate să modifice drepturile conferite străinilor într'o ţară, de
oarece aceste drepturi rezultă din o concesiune

a

legiuitorului,

cu

condiţie

însă

ca. să nu se aducă atingere libertăţii lor
individuale sau bunurilor lor. (Dalloz,
Rep., Lois, No. 212; Suppl., Lois, No. 132).
50. O lege nouă poate să restitue drepturile civile unor indivizi cari le-au perdut prin faptul unei condemnări penale.
(Dalloz, Râp., Lois, No. 214; Suppl., Lois,
No. 138).
51. O 'lege care ar schimba condiţiunile
necesare pentru a putea obţine naturalizarea, se aplică tuturor persoanelor cari
nu ar îi obţinut naturalizarea sub legea
veche. (Laurent, I, No. 171; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 90, 91).
”

52. O lege nouă

nu

poate

care

o

căsătorie

a

fost

de legea

p. 99: Nacu,

Houques-Fourcade,

I,

No.

nouă.

Dacă

de exemplu,

I, p. 47).

DE

57. O lege nouă nu poate să modifice
starea persoanelor rezultând din îiliaţia
legitimă, naturală sau adoptivă, astfel
cum a fost dobândită sub imperiul legei

să modifice

starea soţilor, însă poate schimba capacitatea lor; prin urmare dacă după legea
sub

et

s-ar promulga o lege care ar mări vârsta la care se poate cineva căsători, de
la data promulgării acestei legi, cei cari
voesce să se căsătorească trebuesc să aibă
vârsta, cerută de această lege. (Mourlon,
1, No. 69 bis; Laurent, 1, No. 173).
54. Dovada căsătoriei trebueşte făcută
în conformitate cu legea sub care a fost
săvârşită.
(Dalloz, Râp, Lois,
No. 250;
Mariage, No. 588).
55. Capacitatea personală a, soţilor este
fixată de legea nouă de oarece această
capacitate este o consecinţă a căsătoriei
după cum a fost organizată de legiuitor.
Ceontrat de mariage, No.
Rp.
(Dalloz,
2055; Lois, No. 218, 219: Mariage, No. 791,
804, 861; Duranton, 1, No. 3%; Merlin, R6&pertoire, Eifet râtroactif, sect. 3, $ 2, art.
5, No. 3; Chabot, Questions transitoires,
Autorisation maritale, No. 1; Mailher de
Chassat, op. cit., I, p. 217; Duvergier sur
Toullier, I, No. 62; Demolombe, 1, No. 4;
Laurent, ÎI, No. 15; Planiol, ed. 6-a, Î,
No. 260; Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 81;
Nacu, î. p. 54).
55 bis. Drepturile femeei în ceace priveşte bunurile sale, sun: guvernate de legea, în vigoare în momentul când s-a încheiat contractul de căsătorie. (Merlin,
Râpertoire, Effet râtroactiv, seci. 3, $ 2,
art. 5, No. 2; Dalloz, Râp., Lois, No. 218;
Suppl., Lois No. 141: Mailher de Chassat,
op. cit., Î, 217; Duvergier sur Toullier, |, p.
55; Duranton, 1, No. 53; Aubry et Rau, ed. |
5-a 1, $ 30, nota 25, p. 109; Laurent, !,
No. 175 urm.; Huc, Î, No. 65; Baudry et
Hougques-Fourcade, 1, No. 148).
56. Legile privitoare la despărţenie, interesează ordinea publică şi au eiect retroactiv; prin urmare dacă o lege nouă ar
desfiinţa astăzi despărţenia, soții nu ar
mai avea dreptul să divorteze cu toate că
legea,
existentă în momentul
căsătoriei
lor o permitea. (Beudant, I, p. 135; Laurent, Î, No. 180; Alexandresco, ed. 2-a, I,

min., No. 129; Dalloz, Rep. Lois, No. 210;
Suppl, Lois, No. 130; Vareilles-Sommieres, op. cit, Revue critique, 1893, p. 49;
Mailher de Chassat, Trait6 dela râtroactivite des lois, 1, p. 203 urm.; Aubry ei
Rau, ed. 5-a, I, $ 30 p. 112; Demolombe,
1, No. 41; Laurent, ÎI, No. 171 urm.; Huc,
1,

Baudry

145; Planiol, ed. 6-a, I, No. 260; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 90).
53. Condiţiunile căsătoriei sunt guver-

ea

acestei
o lege
de do-

acea

65;

care

dacă

(Beudant,

însă

se

1

bry et Rau, ed. 5-a, I, $ 30, nota 35, p.
113; Mourlon, I,-No. 69 bis.; Demolombe,
I, No. 41; Laurent, I, No. 175, Iiuc, ], No.

ca-

făcuse cerere pentru dobândirea
calităţi şi între timp intervine
nouă care schimbă condiţiunile

țiunea.

calitate;

care

Art.
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vechi. (Aubry. et Rau., ed. 5-a, Î, $ 30, text -

si nota 36, p. 113, 114; Dalloz, Rep. Lois
No. 227, 229, 230; Paternit, No. 735; Supplement, Lois, No. 148; Chabot, op. cit.
Entanis naturels; Mailher de Chassat, op.
cit. I, p. 251; Baudry et Hougques-Fourcade, I. No. 145; Alexandrese». ed. 2-a, I,
p. 90; Nacu, î, p. 57).
58. O lege nouă însă poate modifica capacitatea adică prerogativele, facultăţile
sau avantajele care sunt atașate stării

contractată,

ea este valabilă sau nulă, ea rămâne neschimbată, cu toate că legea nouă ar fi
prevăzut oarecari modificări. (Duvergier

1

sur Toullier, Droit civil francais, I, p. 5,
62; Dalloz,
Râ, Lois, No.
217; Suppl.
Lois, No. 139; Beudant, op. cit., No. 128;
Vareilles-Sommitres, op. cit.,
Revue critique, 1893, p. 498; Merlin, Râpertoire, Effet,
râtroactif, sect. 3, $ 2, art. 5, No. 2; Au-

Art.

4

EFECTELE

ersoanelor, rezultând
AA

Rep.,

Droits

civils

ȘI

APLICAREA

din îiliațiune. (DalNo.

496;

Lois

No.

228, 229, 230; Supplement, Lois No. 148;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 90). o
59. Proba filiaţiunei şi modurile de probă sunt în
gea veche.

principiu guvernate după
(Dalloz, Rep. Paternite et

lefi-

nu

Codul

LEGILOR

atinseseră

vârsta

cerută

de

civil

noua

lege.

(Duranton, I, No. 55; Mailher de Chassat,
op. cit., I, 245 urm.; Proudhon, Trait6 de
Vusutruit, No. 2018; Dalloz, Rp.
Lois,
No. 239, 240; Suppl., Lois, No. 150; Merlin,

Râpertoire,

Effet

râtroactif,

sect,

3, $ 2,

art. 9 No. 1; Meyer, op. cit., p. 9; Mourlon, ], No. 69 bis.; Demolombe, 1, No. 45;
Marcad6, art. 2 No. 4; Aubry et Rau, ed.
5-a), 1, $ 30, p. 10;
Laurent, & No. 182.
urm.; Huc, I, No. 63, 64, 65; Bauâry et
iants naturels;
Mailher
de Chassat,
op..
Houques-Fourcade, I, 148; Planiol, ed. 6-a,
I. No. 260; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. %,
cit., I, p. 256 urm.; Demolombe, I, No. 42;
Aubry et Rau, ed. 5-a 1, $ 30, nota 36, p.
93; Nacu, I, p. 57; Plastara, 1, p. 43).
113, 114; Huc, 1, No. 66; Meyer, Principes
. Insă actele făcute de major care resur les questions transit. p. 206, 207; Baudevine minor, rămân valabile. (Mourlon,
dry et Hougues-Foucade, I, No. 145; LauI, No. 69 bis.; Laurent, I, No. 186; Huc, 1.
rent, I, No. 190; Alexandresco, ed. 2-a,
No. 64; Baudry et Houques-Fourcade, |,
1, p. 94)..
,
No. 146 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
50. Legea care modifică dreptul puterei
92, 93; Plastara, 1, p. 43).
părinteşti are efect retroactiv, de oarece
B. Dreptul de proprietate. —65.
Chestiputerea părintească, este stabilită întrun
unea dreptului
de proprietate este guscop de uiilitate socială şi nu poate fi
vernată după legea care exista în movorba în această materie de drepturi câşmentul
constituirei
acestui
drept.
(Detigate. (Merlin, Râp., Effet râtroactit, sect. „molombe,
I, No. 46; Dalloz. Râp., Obli3 $ 2, art. 8, No. 1 urm; Dalloz, Râp.,
gations, No. 5024; Huc, 1, No. 67; Baudry
Lois, No. 234, 235; Suppl., Lois, No. 149;
et Houques-Fourcade,
I, No.
150
urm.;
Duranton,
1, No. 55; Mailher de Chasat,
- Comp.: Nacu, |, p. 43, 58).
op. cit., I, No. 259, 261; Aubry et Rau, ed.
65. Dacă dreptul de proprietate în sine
5-a, 1, $ 30, p. 109; Demolombe, I, No. 43;
nu poate îi ridicat, legiuitorul poate msă
Laurent, 1, No. 187 urm.; Huc, I, No. 64,
modifica, exercițiul acestui drept de oarece
65; Baudry et -Houques-Fourcade, I, No.
regulele relaţive la exerciţiul dreptului de
148; Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 91; Nacu,
proprietate
sunt create în scopul de a gaI, p. 58).
ranta fiecăruia acest drept. (Nacu, |, p. 58).
61. O lege nouă care suprimă, dreptul
67. O lege nouă nu poate avea efect
de putere părintească, are efect imediat
retroactiv
şi
să
guverneze
raporturile
şi face să, înceteze uzutructul legal al păcontractuale născute înaințea promulgării
rinţilor.
(Merlin,
Râperioire,
Effet r6ei şi pentru
executarea
cărora
nu
au
troactif, sect. 3, $ 2, art. 8 No. 4; Usutruit
putut să aibă în vedere decât legile în
paternel, $ 5 No. 7; Dalloz, Rp, Lois,
vigoare în momentul contractării, deşi în
No. 237; Mailher de Chassat, op. cit. I,
principiu natura unui bun se regulează
p. 24; Duranton, 1, No. 5; Delisle, Prindupă legea nouă.
cipes de linterprâtation des lois, art. 1,
Deasemenea o lege nouă nu poate să
p. 221; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 30 p.
aducă atingere existenței unui arept real
115; Laurent, I, No. 189;: Baudry et Houce există în momentul promulgărei ei, căci
ques-Fourcade, I, No. 146: Alexanaresco,
s-ar nesocpoti principiul dreturilor câştied. 2-a, 1, p. 93).
:
gate. (Beudant, Explicat. du titre prâlim.,
62. O lege nouă care stabileşte uzuNo. 129; Bauâry et Hougues-Fourcade,
îructul legal
în favoarea, părinţilor
îşi
No. 150, 151; Aubry et Rau, ed. 5-a, ], |,$
are aplicaţia imediat după promulgarea
30,
p. 119; Alexandresco, ed. 2-a. 1, p. 95).
ei. (Merlin, op. cit., Effet râtroactif,
sect.
_68 Exerciţiul, modul de iolosin
3. $ 2, art. 8, No4; Dalloz, Râp., Lois, No.
ţă şi
conservarea unui drept sunt
238; Laurent, I, No. 189; Aubry et Rau,
guvernate de
legea
nouă, respectându-se actele deja.
ed. 5-a, 1, $ 30, p. 115; Baudry et Hou:
făcute sub legea.
veche.
“ques-Fourcade, I, No. 146; Alexandresco,
(Baudry et Houques-P
ourcade, T, No. 152, 153; Dalloz,
ed. 2-a, IL. p. 9%).
Rep.,
Lois, No. 263; Actions possess.,
63. Legile noi privitoare la majoritate.
No. 503;
Suppl.,
Lois
No.
263; Comp.: Laurent, I,
minoritate,
tutelă,
interdiţie,
consiliu
No. 149, 162, 217 urm.; Aubry
judiciar, sunt de ordine publică şi
et Rau, ea.
se a5-a,
I,
$-80,
text şi noţa 67; Huc., 1, No.
plică imediat chiar situaţiunilor anteri168;
Demo
lombe,
1, N o. 60; Merlin, R6oare promulgării, însă actele îndeplinite
pertoire,
Efifet
râtroactif,
sub imperiul
sect,
legelor precedente
3,
$3
rămân
No.
11: Alexandresco, ed. 2-a,
valide. Prin urmare o lege care micşo|, p. 9%;
„C. Dreptul de uzufruct. —
rează “sau măreşte vârsta. majorităţii,
69. Riectele
îşi
şi durata
capătă imediat „âplicaţiunea aşa
unui
drept
de uzufruct
încâţ
sunt
guve
rnate de legea care exista în
face major deplin drept pe acel care
momenera
“tul1 constitui rel acestui drept
minor în momentul promulgărei ei sau
. (Mailher de
Chassat, Traitâ
face să Teintre în tutela pe indivizii
de la râtroactivite des
malois, ], p. 275; LI p. 232
jori cari în momentul promulgării
No. 14; Dalloz,
legii
Râp.. Lois, No. 259, 264;
Louage, No 63;
liation No. 205, 208, 339; Suppi. Lois, No.
148; Comp.: Merlin, Râpertoire, Effet râtroactii, sect. 3, $ 2, art. 8, No. 3; Chabot,
Questions transit. -sur le code civil, En-
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Codul

civil

EFECTELE

Usutruit,

No.

Cours

droit

de

dresco,

76, 125,

după

I,

p.

ed. 2-a, 1, p. 97).

D. Dreptul

- nouă
drept
mâne
stituit

259, 264;

francais,

de

servitute.

ŞI

APLICAREA

Proudhon,
40;

Alexan-

—170.

O lege

nu poate să aducă atingere unui
de servitute convenţională care. răguvernaț de legea. sub care s-a conacel drept, în virtutea principiului
care

o

lege

nouă

nu

poate

aduce

atingere unei
obligaţiuni născute
dintr'un contract care a fost încheiat înaintea,

acestei

legi

prin

tilor contractante.
No. 313).
71.

In

ceea

ce

acordul

voinţei

(Dalloz,

R6P.,

priveşte

păr-

Lois,

contestațiunile

privitoare la servituţile legale, trebueşte
aplicată legea nouă din momentul contestației,

de

oarece

aceste

servituţi

fiind

simple facultăţi acordate prin lege, legiuitorul le poate stabili, modifica sau chiar
suprima. (Dalloz, Rep.; Lois, No. 313; Servitude, No. 458, 473; Suppl., Lois No. 18%;
Aubrv et Rau, ed. 5-a, I, $ 30 p. 116; Nacu,
1, p. 59).
12. In materie de servituţi legale, principiul neretroaciivităţii legilor, neaplicabile simplelor facultăţi cari nu fuseseră
încă

executate

în

momentul

promulgării

legii noi,
trebue din contră
să-şi primească aplicăţiunea, pentru faptele legal
îndeplinite

oarece
executată

sub

când

imperiul

'vechei

o simplă

ea

se

legi

facultate

transformă

de

a, fost

întrun

drept

- câştigat.
(Locre, Esprit du Code
civil,
VII, 468; Dalloz, Ren., Servitude, No. 805;
Suppl., Lois, No. 184. 186, 187; Servitude,
270; Duranton, V, No. 316, 318; FeraudGiraud. Traiic des voies rurales, No. 802;
Demoluvrmabe,

No.

118;

XII,

Huc,

ques-Fourcade,

No.

I, No.
1,

492;

71;

No.

Laurent,

Baudry

153;

VIII,

et Hou-

Alexandresco,

ed.

2-a, 1. p.9%6).
13. Intr'o altă opiniune se spune că,
servituţile legale, dispar cu începere de
la promulgarea unei legi noi, cari nu le
mai

prevede,

cu

toate

că

acele

servituii

fuseseră exercitate sub legea sub care
fuseseră constituite.
(Chabot, Questions
transitoires, Servitudes: Pardessus, Trait6
es servitudes, II, p. 352 urm.; Toullier,
III, No. 559, nota 2; Aubry et Rau, ed. 5-a
1, $ 30 p. 116), .
E. Succesiune, donațiuni şi testamente.
74. Legea nouă sub care s-a deschis o
succesiune, guvernează capacitatea de a
testa, vocaţia şi capacitatea de a veni la
o succesiune. precum și ordinea suceesorală. (Dalloz, Rp,
Lois, No. 323; Mariage, No. 211; Successions No. 201, 2%,
206, 207;
Suppl., Lois, No. 192;
Merlin,
Râpertoire, Effet râtroactit, sect. 3, $ 6,

No.

1; Taulier, Thâorie

du

Code

civil,1,

et Colmet

de san-

p. 63; Mourlon, 1, No. 69 bis.; Demolombe,

XII, No. 47; Demante

terre, I, No. 9 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a,
T, $ 30, text și nota 39 bis, p. 115; Laurent,
I, No. 235 urm; Huc, 1, No. 8%; Baudry
et Houques-Foureade, 1, No. 162, 104; Planiol, ed. 6-a, 7, No. 247; Alexandresco, ed.

—

2-a,

Art,

LEGILOR

I, p. 97,

tacuzino,

99;

p.

Nacu,

28;

I, p. 60;

Plastara,

Matei

Cân-

I. p. 43, 44).

15. O lege posterioară

1

deschiderei

suc:

cesiunei,
nu ar putea aduce
atingere
drepturilor câştigate de moştenitorii cart
aveau
dreptul la acea
succesiune deschisă sub legea veche. (Mailher- de Chassat,

op.

cit.,

II,

p.

195,

198,

200;

-

Daliez,

Râp., -Lois, 329, 330, 331, 332: Merlin, op.
ciţ., sect. 3, $ 6, No. 3, 45,6; Alexandresco, ed..2-a, ], p. 9î; Plastara, I, p. 43, 44).
26. O lege care creează noi moştenitori

sau

care

majorează

drepturile

mos-

tenitorilor instituiţi prin legea, veche, se
aplică din momentul promulgării sale,
- tuturor celor cari au interes s-o invoace.
(Dailloz, Râp., Paternitâ et filiation, No.
547;
Successions, No. 275;
Supplâment,
I.0is,

du

193;

Bredier,

9 Mars

1891,

Corhmentaire

de

la

loi

p. 37 urm.).

-

17. O lege nouă guvernează
" acceptare. şi renunțare la o

formele de
succesiune

precum şi cele de lichidare a partajului,
cu toate că succesiunea s-a deschis sub
o

lege

anterioară.

(Dalloz,

Rep.,

Lois,

No.

333; Successions, No. 591, 608, 619, 91,
1837, 1841, 1849; Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 98, 99).
78. Legea care guvernează şi determină
persoanele

cari

au

dreptul

a

cere

sepa-

raţia de patrimoniu în materie de succesiune, şi efectele acestui beneficiu, este acea existentă în momentul
deschiderei
succesiunei. (Laurent, I, No. 242; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 98).
19. In ceeace priveşte condiţiunile de
fond
bile,

este

ale
ele

donaţiunilor între vii irevocasunt
guvernate
de
legea
care

în vigoare

donaţiunilor.

în momentul

(Aubry et Rau,

perfecţiunei

ed. 5-a, |, $

30, p. 123, 124; Dalloz, Rep., Dispozitions
entre viis et testam., No. 1444; Demolombe, 7, No. 51; Demante et Colmet de Santerre,

I, No.

9. bis,

X;

Baudry

et Houques-

Fourcade, I, No. 165).
89. Capacitatea donatorului
tarului

este

guvernată

de

şi a dona-

legea.

care

exit-

tă în momentul când donaţiunea se perfectează, adică, atunci când este acceptată
de către donatar; deci dacă ar interveni
o lege

nouă

care

ar

modifica

capacitatea

donatorului sau donatarului, ea ar fi aplicabilă donaţiunilor cari nu ar îi perfecte,

dar

nu

s-ar

putea

aplica

celor

care

s-ar găsi perfecte în momentul promulgării ei. (Demolombe, I, No. 54; Comp.:
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 162;
Merlin,
Rspertoire,
Conventions
matrimoniales,
$ 1; Toullier, V, No. 9%, 9%;
Proudhon,

Des

personnes,

I,

p.

20;

Cha-

bot, Questions transitoires, Donations, ş
3; Mailher de Chassat, op. cit. Î, p. 36;
Duranton, 1, No. 56; VIII, 165, 223, 420;
Grenier, op. cit., [, No. 138, 138 bis; Mourlon, I, 69 bis.).
81. Revocarea donaţiunilor va fi guvernată de legea care era în vigoare în
momentul facerei lor. (Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 107)
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82. Condiţiunile de formă
tament sunt guvernate de

goare

din

momentul

ȘI APLICAREA

ale unui teslegea în vi-

facerei

testamen-

tului; legea din momentul
deschiderei
succesiunei nu poate influența asupra
validităţii unui testament făcut după formele cerute de legea din momentul con-

fecţionărei lui. (Chabot, Questions
toires, Testament, $ 1; Dalloz, Rep. transiLois,
No. 314; Suppl., Lois, No. 189; Merlin, R6pertoire, Eifet râtroactit, sect. 3, $ 5; Qu-

estions de droit, Testament, $ 12; Duranton, T, No. 68; Toullier, III, partea 1, ed.

i-a,

No.

382;

Demolombe,

I, No.

49; Aubry

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 30, p. 10; Laurent,
I, No. 202; Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 173; Planiol, ed. 6-a, [, No. 247;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 100, 101, 109,
110, 111; Nacu, 1, p. 52; Matei
Cantacuzino, p. 28; Comp. Plastara, 1, p. 44).
83. Condiţiunile de fonă, intrinsece,
ale
dispoziţ
vernate

iunilor unuj
de legea în

testament
sunt guvigoare din momen-

tul deschiderei succesiunei. (Dailoz,
Rp.
Dispos. entre vifs et testam. No.
677, 2483; Lois, No. 320; Suppl., 589, 649,
191; Baudry et Houques-Fourcade,Lois No.
I, No.
165; Alexandresco, ed. 2-a 1,
p. 101).
4. Un testament nul, în
veştie condiţiunile de formă, ceea ce pridupă legea
în vigoare din momentul
facerei sale, nu
poate îi declarat valid cu
toate că, aceste
condițiuni ar fi îndeplinite
nouă în vigoare din momentu după legea
l deschiderei succesiunei. (Baudry
et Houques-Fourcade, 1, No. 163; Dalloz,
315; Suppl,, Lois, No. 189; Rep., Lois, No.
ed, 4-a, VIII, $ 664 p. 9). Aubry et Rau,
. Pentru interpretarea
voinţei testatorului trebueşt

gea

în

vigoare

e luată în consideraţie
din momentul

le-

facerei testamentului, (Dalloz, Râp.,
Bienc, 251; Lois,
319; Alexandresco, ed,
2-a, |, p. 109).
86. Valabilitatea unui
cuprinzând o substituţiune testament
fidei comisară,
este guvernată de legea
în vigoare ÎN Momentul deschiderei succesiu
nei. (Chabot,
Questions transitoires,
Substitution, $ 2
Dalloz, R&p., Suppl.,
Substitutions, No »
203; Demolombe, I, No.
ed. 5-a, 1, $ 30, nota, 56, 49; Aubry et Rau,
p. 124; Demante et
Colmet de Santerre,
I, No. 9 bis, XI,
D.
& audry et Klouques-Fourc
ade, I, No.
;
Alexandresco,

, p. 56, 57).

« Capacitatea

tam.,

ed.

2-a, 1,

p.

p. 101; ; Nacu,

testatorului

de

a

—

No.

86

Codul
urm.;

civil

Demolombe,

I,

1, No.
I, No.

clară

făcuse

163; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 99; Nacu,
I, p. 55).
,
88. Dacă intervine o lege nouă care decapabilă

pe

o

persoană

care

un testament sub legea care o declarase
incapabilă, testamentul rămâne mai departe nul. (Merlin, Itepertoire, Testament,
sect., 1 $ 6; Dalloz, Râp., Lois, No. 316;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 99; Nacu, Î, p.
55, 56; Contra: Meyer, Principes sur les
questions transitoires, p. 179).
3. Legea care restitue testatorului capacitatea pe care o avea în momentul facerei

testamentului,

şi

pe

care

o

lege

in-

termediară
i-o ridicase, redă
validitate
testamentului. (Dalloz, Râp., Disposit. entre viis et testament. No. 419, 667; Lois,
No. 317, 320).
N
30. Capacitatea legatarilor de a primi
bunurile testate este guvernată de legea
în vigoare din momentul deschiderei succesiunei.
(Merlin,
Repertoire, Legataire,
$ 3, No. 1; Dalloz, Rep., Disposit. entre
viis et testam., No. 491: Lois, No.
320;
Suppl., Dispos. enire tits et testam., No.
174; Delvincourt, II, p. 412; Poujol,
art.
906, No. 6; Rolland de Villargues, Repertoire, Testament, No 16; Co:n-Delisle,
at.
906 No. 9; Chabot,
Questions transitoires, II, $ 6; Duranton, 1. No,
63; VIII,
No. 232; Toullier, V, No. 90; Demolom
I, No. 51; XVIII, No. 115; Marcad€, be,
art.
906, No. 49%; Aubry et Rau
ed. 4-a, VII,
$ 650, nota 10, p. 46: Laurent,
1, No. 2%;
tuc, 1, No. 8; Baudry et Houques
-Fourcade, I, No. 162; Alexandresco,
ed.
2-a 1,
p. 100; Matei Cantacuzino.
p. 28, 29).

31. In

privinţa,

capacităţii

legatarului
condiţional, întrto părere,
se spune că este
guvernată de legea în vigoare
din momentul îndeplinirei condi,iunei.
(Toullier,
III, partea I. No. 91 urm.).
2. Intr'o altă părere, care
asimilează
legatul condiţional cu legatul
pur şi simlu; se spune că ea, este
guvernată de leSea care există în momentul
deschiderei
succesiunei. (Demolombe, 1,
No. 49; Baudry et Houques-Fourcade.
I, No. 162; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 100).
33. Cu toate că o lege nouă
sub imperiul
s-a

asupra

deschis

raportul

o

succesiun».

ui succesoral,
dispoziţiuni
diferite de acele prevăzute
de o lege anterioară, voința
defunctului
testator trebuește respectată
când el şi-a
manifestat în mod formal
intenţiunea de
a-l supune la raport sau
de a-l dispensa
de raport, pe acel dintre moștenit
ori în
profitul
căruia
a testat,
dacă legea nouă nu impune afară numai
în mod im-

$ 6; sec
2, $ 4; Delisle, Tra
ite de interprâtati
des lois, I, p. 2%
on
urm.; Chabot, Que
transitoires sur
le code civil, Tes stions
tamenţ
4 4; Duranton,
.

V,

stabileşte

No.

teh 17;

llier,

.

Nou 49; Laurent, 1, No. 238; Huc,
85; Baudry et Houques-Fourcade,

căreia

dis-

1%; Grenier, Donati
,
1,
159, 141; Del
vincourt, 17, p. ons
19; "MerliNn.
i
ament, sect. 1,

1, No, 62; x

LEGILOR

perativ

fără

şi absolut,

a permite

stă dispensă.
No.

?

194;

Comp.:

obligaţia de raport,

testatorului

(Dalloz,

Aubry

să

facă

Râ&p., Suppl.
et Rau,

acea-

Lois,

ed. 5-a T,
$ 30, p. 124; Laurent, 1,.No. 245 urm;
A-

10—

Codul

ciril

EFECTELE

lexanaresco;

ed. 2-a,

1, p.

10%;

ȘI

Nacu,

APLICAREA

LI.

p. 60, 61).

94, Obligaţia de raport, în privinţa. donaţiunilor între vii; în cazul când donatorul nu şi-a exprimat intenţia cu privire
legea

după

guvernează

se

raport,

la

în

vigoare în momentul când s-a făcut donațiunea, iar nu după legea în vigoare
în momentul deschiderei succesiunei, afară numai dacă, legea nouă nu impune
în mod imperativ și absolut, obligaţia de
raport. (Dalloz, Rep., Dispositions entre
viîs et testam., No. 613; Lois, No. 2%;
Succesions, No. 1019, 1022, 1116; Supl,
Lois, No. 194; Demolombe, 1, No. 49; Laurent,

I,

No.

245

urm.;

Comp.

Alexandre-

sco, ed. 2-a. 1, p. 102, 103).
95. Obligaţia de raport, în privinţa liberalităţilor testamentare, în cazul când
testatorul nu și-a exprimat: intenţia cu
privire la raport, se guvernează, după
legea în vigoare în momentul deschiderei
suacesiunei.
(Chabot, Questions 'transi1oires, sur la Code civil, Rapport ă succession,
p. 18, 19; Dalloz, Râp.,
Suppl.,
Lois, No. 19%; Demolombe, 1, No. 49; Au-

bry

et Rau,

ed. 5-a, 1, $ 30, text şi nota

61, p 1926; Laurent, 1, No. 248; Baudryei
Houques-Fourcade,
1, No.
166; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 104).

96. După o altă părere, legea nouă din

momentul
“ plică

deschiderei

totdeauna

succesiunei

raportului

se

a-

donațiunilor

între vii, legatelor şi altor liberalităţi
revocabile. (Poujol, Trait6 des donations,
art. 843, No. 7; Dalloz, Râp., Lois, No. 29%;
Grenier, Donations, IL, p. 248; Rolland de
Villargues, Râpertoire, Rapport, ă successions, No. 15; Toullier, IV, No. 454, nota
1; Merlin, Râpertoire, Rapport ă succession, $ 2, art. 4, No. 2, 3; Duvergier, [,
p. 82; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 103).
97. Fixarea rezervei şi a cotităţii disponibile și reducerei liberalităţilor, cână
este

vorba

sau

orice

vernată

de

dispoziţiuni

donaţiuni
de

legea

în

testamentare,

revocabile,
vigoare

din

este

gu-

momen-

tul qeschiderei succesiunei. (Dalloz. Rep.,
Disposit. entre vifs et testam., 584 urm.;
Proudhon, Etat des personnes, I, p. 3;
Toullier, V, No. 119; Dalvincourt,.
II, p.
226; Merlin, Râpertoire, Eiffet râtroactif,
sect. 3, $, art. 6 No. 5; Institution d'hâritier, sect. 1, $ 9, p. 431 urm.; Grenier,
Donat., Î, No. 15, II, No. 441; Levasseur,
De la quotite disponible, No. 192; Duranton, Î, No. 56; VIII, No. 315; Chabot, Questions transitoires, Donations, $ 3; REduction des dispos.,
$ 2, 3; Testament,
$ 4, 5: Demolombe, I, No. 49; Aubry et

Rau, cd. 5-a, 1, $ 30, notele 58-61, p. 13%;
Marcade, 1, arţ. 2, No. 49; Laurent, Î, No.
244; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
168;

Planiol,

ed.

G-a,

I, No.

247;

Alexan-

dresco, ed. 2-a, 4, p. 104, 105; Nacu, î, p.62).
98. In

stiunea
rere,

ceea

ce

irevocabile,
cum

priveşte

sunt

dispoziţiunile

donaţiunile

între

vii, în privinţa aplicării legii pentru fixarea. cotităţii disponibile şi rezervei, che-

Art.

LEGILOR

este

fixarea

controversată:
cotităţii

După

disponibile

1

o pă-

este

gu-

vernată. de legea în vigoare din momentul facerei liberalităţii. (Chabot, Questions
transitoires, Reduction,
$ 2, 3; Dalloz,
Rep, Disposit. entre vifs et testam., No.
605; Suppl., Lois, No. 19%; Marcade, I, No.
48; Duranton, ÎI, No. 56, 57; Demolombe,
1, No. 51, 52; Aubry et Rau, ed. da, 1], $
30, nota 64, p. 127; Alexandresco, ed. 2-a,
LE g; 106).
.
3. După altă părere, fixarea, cotităţei
disponibile şi rezervei la donatțiuni între
vii, este guvernată de legea în vigoare
din momentul deschiderei succesiunei donatorului. (Levasseur, De la quotite disvonible, No. 193; Dailoz, Rep., Dispos. entre vifs et testam., No. 594 urm.:; Toullier,
III, partea I, ed. 6-a, No. 119; Laurent, 1,
No. 245 urm.: Baudry et Houques-Fourcade, [, No. 170; Alexandresco, ed. 2-a, !,
p. 105: Nacu, I, p. 62, 63)
F. Quasi-contracte. — 100. Quasi-contractele, sunt guvernate, ca şi contractele, de legea

care

exista în momentul

îor-

mării lor. (Merlin, Râpertoire, Effet r€troactii, sect. 3, $ 4; Dalloz, Reâp., Lois:
No. 308 urm.; Suppl., Lois, No. 184; Maither de Chassat, Trait6 de la râtroactivite
des lois, I, p. 416; Proudhon,
Cours de
droit francais, I, p. 45; Demolombe, I, No.
58; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 30, nota 4.
p. 117; Baudry et Houques-Fourcade, I,
No. 161; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 115;
Nacu, ÎI, p. 70).
G. Delicte şi Quasi-delicte. — 101. Obligaţiunile cari isvorăse din delicte şi quasi-delicte,

sunt

guvernate

de

legea

care

era, în vigoare în momentul când ele au
avut loc. (Merlin, Râpertoire, Effet râtroactif, sect., 3. $ 4; Demolombe, I, No. %;
Dalloz, Râp., Lois. No. 308 urm., Aubry et
Rau, ed. 5-a. I, $ 30, nota 44, p. 11?; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 161; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 115; Nacu, 1, p. 70).

H.

Contracte.

—

102,

Condiţiunile

ex-

trinsece sau de formă ale contractelor se
guvernează de legea în vigoare din momentul

facerei

lor

conform

regulei:

„tem-

pus regit actum”. (Aubry et Rau, ed. d-a,
1, $ 30, p. 99, 100; Dalloz, Râp., Suppl.
Lois No. 156; Mourlon, I, No. 70; Demolombe, ÎI, No. 48 urm.; Laurent, I, Ne.
201; Huc, I, No. 72; Baudry et HouquesFourcade, I, No. 172; Planiol, ed. 6-a, |,
No. 245; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 107,
108; Nacu, Î, p. 51, 52, 63; Matei Caniacuzino, p. 29).
103. Legiuitorul poate, fără a se spune
că se aduce atingere principiului nerectroactivităţii
legilor, să oblige contraciele
anumite
la îndeplinirea unor
existente
ar fi transcripţiunea.
cum
formalităţi
(Troplong, Comentaire de la loi du 23
Mars 1855 sur la transcription, No. 346).
104. Condiţiunile intrinsece de validitate ale contractelor se guvernează de legea în vigoare din momentul închelerei
lor. (Mourlon, I, No. 69 bis: Dalioz, Rep.

Art, 1

EFECTELE.
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APLICAREA

Lois, No. 243; Suppl., Lois, No. 153; Demolombe, 1. No. 55; Aubry et Rau, «d.
5-a, 1, $ 30, p. 117, 118; Demante et Colmet
de Santerre,
1, No. 9 bis, VIII;
Laurent, I, No. 264; Huc, 1, No. 72; Bauâry et
Houques-Fourcade, I, No. 154; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. î11; Nacu, 1, p. 63).
105. Contractele - trebuese
interpretate
şi regulate după legea în vigoare din
momentul formărei lor. (Mass6 et Verge

sur Zachariae,

1, p. 35, $ 28; Mourlon,

No. 71; Laurent, I, No. 19%; Huc,
74; Bauâry et Houques-Fourcade,
154; Nacu, 1, p. 64).
„106 Efectele contractelor sunt

nate

de

legea

în

vigoare

din

|,

1, No.
I, No.
guver-

momentul

încheerei Jor. (Demolombe, I, No. 57; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 30, p. -118; Demanie, Î, 9 bis, VIII; Laurent, I, No. 207;
Huc, 1, No. 81; Baudry et Hougues-Fourcade, I, No. 156; Alexandresco, ed. 9-a, 1
3
p. 111, 112; Nacu, 1, p. 65).
107. Modul de executare a contracte-

lor se face după
mentul când se

lombe,
I,

No.

I, No.
117;

legea în vigoare
face executarea.

I. No. 59; Laurent,

83;

Baudry

et

1, p.

70).

65,

I, No. 227; Huc,

Houques-Fourcade,

178; Alexandresco,
Nacu,

în mo(Demo-

ed. 2-a, I, p. 116,
:

108. Proba contractelor este guvernatţă
de legea care era, în vigoare în momentul când drepiul părţilor a luat naştere
conform regulei: „tempus regit actum”.
(Mailher de Chassat, Trait6 de la râtroactivii€ des lois, 1, p. 271; Dalloz, Râp.,
Lois, No. 249, 250; Mariage, No. 8; Obiigations, No. 4632; Suppl., Lois, No. 157;
Meyer, Principes sur les questions transitoires, p. 23; Proudhon, Cours de
droit
îrancais, 1, p. 19; Toullier, IX, p. 61,
nota
1; Mourlon, I, No 71, Merlin, Repertoire

Effet râtroactit, sect. 3, $ 3, art. 2; Duranton, 1, No. 66; XIII, No. 310; Marcads, I,
art. 2 No. 54; Bonnier Trait6 des preuves,
II, No. 923, 924; Demolombe, I, No.
54;

Laurent,

I,

No.

230;

Huc,

1,

No.

82;

Bau-

dry et Houques-Fourcade, I, No. 174;
Aubry et Rau, ed. 5-a, $ 30, p. 127, 128;
PlaNiol, ed. 6-a, I, No. 245; Colin et Capitant,
ed. 4-a, Î, p. 56, 57; Alexandresco,
I, p. 115, 116; Nacu, I, p. 52, urm.; ed. 2-a
63; Matei Cantacuzino, p. 29; Eugen Herovanu,
op. cit., 1, p. 2%).
103. Formele stabilite de lege
pentru
administrarea probelor sunt guvernate
de
legea în vigoare
în momentul
când
se
face proba,
acestea fiind regule privitoare la legile de procedură
care au efect
retroactiv. (Colin eţ Capitant,
ed. 4-a, IL,
p. 55; Alexandresco,
d
ed. 2-a
Nacu, 1, p. 5%; Eugen Herovanu I, p. 116;
, op. cit.
I, p. 27).
110. Drepiurile actuale sau
eventuale,
rezultate dintrun
contract sunt guvernate de legea în vigoare din
momentul încheerei contractului şi nu
pot fi atinse
de legile posterioare
care
iDalloz, Rep., Lois No. 253; ar surveni.
Supp., Lois,
No. 158; Mailher de Chas
sat, Trait6 de la

—

LEGILOR

Codul

civil

râtroactivite des Jois, 1, p. 285; Chabot
Questions transitoires, Douaires coutumiers; Merlin,
Râpetoire,
Effet
râtroactif,
sect., 3, $ 3, art. 3, No. 1; Duvergier sur
Touilier, I, p. 69 urm.; Duranton, I, No.
59; Demolombe, I, No. 54; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 30, nota 43, p. 117; Huc, ], No.
70, 81; Baudry
et Houques-Fourcade, I,
No. 156; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 261).
1îî.
Constituesc
drepturi
câştigate
chiar drepturile contractuale condiţionale.
(Mourlon, I, No. 68; Laurent, I, No. 198;
Nacu, I, p. 51).
112. Cauzele de rezoluțiune şi revocațiune ale contractelor sunt guvernate de
legea în vigoare din momentul încheierei lor şi nu pot fi influențate deo lege
posterioară care ar suprima aceste cauze.

(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 30, p. 121; Dalloz, Rep., Lois, No. 297; Suppl., Lois, No.
180; Demolombe, 1, No. 54; Laurent, I, No.
207 urm.; Huc, 1, No. 7%; Baudry ei Fourcade, I, No. 159; Alexandresco, ed. 2-a, L,
p. 114; Nacu, 1, p. 84).
113. Soluţiunea de mai sus este admisibilă chiar atunci când acţiunea s-ar intenta, după promulgarea, legei noi. (Merlin, Rpertoire Effet râtroacitif, sect, 3,
$
3, art. 6, No. 3; Contra: Meyer, Principes
sur les questions transitoires, p. 181, 182).
După părerea, generalmente admisă, cauzele de rezoluţiune create prin o
lege nouă,
contractele
rei acestei

nu-şi pot găsi aplicaţiunea, la
încheiate înaintea promulgălegii chiar dacă ar fi pProvo-

cate de fapte petrecute posterior ei. (Demolombe,
I, No. 54; Dalloz, Râp., Lois,
“No.
293;
Vente,
No.
1231;
Suppl.,
Lois, No. 180; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
$ 30, p. 121, nota 52 p. 122; Laurent,
],
No. 223; Huc, I, No. 75; Bauary et
Houques-Fourcade, 1, No. 159, 160;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 114).
115. Intro părere opusă se face
o distincțiune şi anume: Legea nouă nu
poate
îi aplicabilă la contractele
anterioare, în
cazul când rezoluţiunea este subor
donată
de legea nouă, fie unui fapt anter
ior, fie
unui fapt posterior, pe care părţil
e nu
l-au putut evita; dacă însă, rezol
uţiunea
deriv

ă din fapte „posterioare

care depind numai

legei

noi

şi

de y oinţa părţii contra,
căreia este pronunţată, legea
nouă îşi găseşie aplicaţiunea la contract
ele
sub o lege veche. (Merlin, Râpe incheiate
rtoire, Ef..
îet râtroactif, sect. 3 $ 3,
art. 6, No. 3;
Dalloz, Râp.. Lois, No. 213,
294; Obli
jons, No. 1205).
gat
1î6. Pentru confirmarea
sau ratificarea
care tinde să repare vicii
le unui contract,
aiât în ce priveşte formele
cât şi efectele
actului confirmativ, tre
portă lă legea, existenț bueşte a ne raă
din
momentul
confecţionări
actului confirmativ.
(Chabot, Question s transitoires, Sena
tus-consulte Vâlldien, N 0. 4; Dallo
z, Rep, Lois,
No. 306, 307; Suppl., Lois,
No. 183; Mailher
de Chassat, Trai it6 de
la retroactivite des
lois, 1, p. 407 urm.; Merli
n, Râpertoire,

12—
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1

Eftet -r&troactif, sect. 3, $ 3, art. 7; Alexandresco, ed: 2-a, I, p. 114; Nacu, Î, p. 64),
I. Convenţiuni matrimoniale — 112. Raporturile băneşti
ale soţilor,
căsătoriţi

dresco, ed. 2-a, I, p. 113; Contra; Nacu,
I, p. 69).
,
a
123. Restituifea dotei de către soţ, .trebueşte
să se facă după modul. fixat de

nate

ei. (Nacu, Î, p. 69).
Ia
JI. Contract de împrumut.

fără convenţie matrimonială,
zut

de
de

regimul
legea

de drept

care

era

în

sunt guver-

comun

prevă-

vigoare

în

mo-

mentul căsătoriei, ele neputând fi modificate de legile care s-ar promulga, postevior căsătoriei. (Dalloz, Reâp., Lois, No.
255; Contrat
de mariage, No. 503; Suppl.,
Lois. No. 172; Chabot, Questions transitoires, Communaute conjugale, 1, p. 79;
Duranton, 1, No. 59; Merlin, Râpertoire,
Effet râtroactit, sect. 3, $ 3, art. 3 No. 1;
Gains nuptiaux ei de survie, $ 2, p. 127
urm.; Duvergier sur Toullier, I, p. 5;
Proudhon, Des personnes, ], p. 29; Demolombe.

1,

No.

44;

Aubry

et

Rau,

ed.

5-a, 1, $ 30 nota 45. p. 117; Laurent, I, No.

211 urm;:; Huc, 1, No. 81; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 158; Comp:
Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 113;
Nacu, |.
p.

118.

Forma

convenţiunilor

matrimoni-

ale este guvernată de legea, existentă în
momentul facârei lor. (Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 108, 109).
.
119. Efectele convenţiunilor matrimoniale

sunt

determinate

de

legeaîn

vigoare

din momentul căsătoriei. - (Dalloz, Rep.
Suppl., Lois, No. 17%; A se vedea şi trimeterile de la numărul 117).
120. Natura mobiliară sau imobiliară
a bunurilor dotale, este guvernată de legea, sub care a avul loc căsătoria, chiar
în

privința

bunurilor

care

ar

deveni

do-

tale sub imperiul legii noi. (Merin, R&pertoire, Eftet retroactif, sect. 3, $ 3, art.
3, No. 2; Laurent, 1. No. 211 urm.; Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 95, 113).
121. Dreptul de înstrăinare a averei dotale este guvernat de legea în vigoare
din momentul căsătoriei.
(Chabot, Qaă:
estions transitoires, I, p. 133, 377%; Merlin,
Repertoire, Effet râtroactif, sect. 3 $ 3,
art. 1; Dalloz, Râp., Contrat de mariage,
No. 3579,- 3890 urm.; Lois, No. 220; Suppl,,
Contrat de mariage, No. 141. 156; Lois,
No. 141, 1%; Mailher de Chassat, Trait6
de la, râtroactivite des lois, IL, p. 220 urm.;
Duranton, 1, No. 25; Demolombe, Î, No.

44; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 537, nota

1, p. 557; Laurent, [, No. 215 urm.;
Questions sur la dot, IL, No. 79;
Etude sur le systăme du râgime
No. 7; Gouillouard, Contrat de
- TV, No. 1843; Alexandresco, ed.,
113; Nacu, I, p. 68).

122. Eiectele separaţiei

Tessier,
Jouitou,
dotal, I,
mariage,
2-a |, p.

de patrimonii,

sunt determinate, de legea în vigoare din
momentul căsătoriei, iar nu de legea în
vigoare din momentul pronunțări sentinței de separaţiune. (Dalloz, R6âp., Contrat
de mariage, No. 1796, 1797, 2055, 2056,
2061, 3507, 3511, 3966, .3973; Suppl., Contrat de mariage, No. 157; Lois, No. 17%3;

Aubry

et Rau, 1, $ 30 p. 122, 123; Alexan-

—

legea

124.

existentă

O

lege

antumul
cord

în momentul

nouă

nu

dobânzilor

de

către

părţi,

constituirei

Dobânzi.

poate

să

fixat

de

potrivit

reducă

comun
legii

în

—
cu-

avi-

goare din momentul încheierei convenţiunii lor. (Duranton, VII, No. 60; Dalloz,
Rep., L.ois., No. 266; Aubry et Rau, ed. 5-a,

I, $ 30 , nota, 49, p. 120; Marcade,

art. 2,

No. 12; Laurent, I, No. 19%; Huc, I, No.
79: Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
155; Planio!, ed. 6-a, 1, No. 245, 252, Nacu,
I, p. 65).

125.

In

ceea

ce

priveste.

dobânzile

le-

gale, legea nouă care le modifică, nu-şi
găseşte aplicaţiunea la obligaţiunile născute sub legislaţiile anterioare, în ceea ce
_ priveşte

efectul

direct

al acestor

obligaţii

iar nu a unui fapt posterior cum ar fi
neplata
obligaţiei
contractate.
(Dalloz,
Rep., Lois, No. 267, 288; Prât a interâis,
No. 109; Huc, I, No. 76; Aexandresco, ed.
9-a, I, p. 117; Contra: Nacu, L, p. 65, 66).
K. Contracte aleatorii. — 126. O lege
nouă care ar abroga excepţiunea de joc,
prevăzută de art. 1965 c. civ. îr. (1636 c.
civ. Rom.), nu ar putea aduce atingere
drepturilor câştigate ale debitorilor de a
invoca

această

excepţiune

pentru

opera-

țiuni îndeplinite sub legea. veche. (Huc,
I, No. 74; Baudry et Hougues-Foureade,
I, No. 158; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 245, 252).
1. Privilegii şi ipoteci. — 127. Privilegiile şi ipotecile, cari sunt nişte drepturi
accesorii ale creditorilor, sunt guvernate
de

legea

în vigoare

din

momentul

dobân-

direi lor. (Dalloz, Râp., Lois, No. 27%;
Suppl., Lois, No..167; Aubry et Rau, ed.

5-a, 1, $ 30, p. 193; Aexandresco,
1, p. 109; Nacu, I, p. 70).”
128. Legea care supune

unor

ed. 2-a,

e
formali-

tăţi noi conservarea unui drept real, este
drepturilor reale existente la
aplicabilă

promulgarea acestei legi. Astfel ipoteca,
constituită sub legea veche, este supusă
reînoirei inscripţiunei prescrisă de art.
1786 de codul civil român iar termenul
de 15 ani eurge de la datai punerei în
aplicare a codului civil. (Alexandresco,
ed. 2-a I, p. 97, 109, 114; Nacu, I, p.71;
72, 13).
129. Caracterul şi natura ipotecei legale a femeei măritate, sunt guvernate
de legea în vigoare din momentul căsătoriei. (Demolombe, 1, No. 60; Dalioz, Râp,,
Contrat de mariage, No. 1890; Privilăges
et hyp., No. 856; Suppl., Lois, Neo. 176;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 30, nota 55, p.
I, No. 239;
123; “Grenier, Hypothăques,
'Troplong, Privilăges et hyp., ed. a, Il,
No. 588, 589, p. 373; Baudry et HouquesFourcade, I, No. 158; Nacu, 1, p. 70).
1830. Privilegiul creanţelor statului este

13—

1

EFECTELE

guvernat

de

legea

în

vigoare

din

ȘI

APLICAREA

o

reduce,

prescripţiunile

în

curs

Pensii lege 26,
Preţ 3.
Procedură

17, 19, 24, 25, 27, 31.
Procedură civilă 4.
Proprietate
artistică
literară

de

a

stabili

o

proporţie

între

INDEX

Renunțare

Accelerarea

19, 2 24, Li 31

Acţiune

judecăților
*

.

recursorie

lă 4,

ALFABETIC

cc.

civi:

Agrară lege 42,
Amendă +.
Apel 1, 6, 7, 20, 24—29, 31.

Arbitri 3,

Artistică proprietate
Autoritate de lucru
decat 3,

7,
ju-

vedea cuvântul

,„,Com-

Cale de atac, a se vedea

petenţă“,
ege de expropriere
Legi i de Organizare,

„Recurst.
Casare, 2, 16, 27, 29,

Legi de procedură,

cuvintele: Apel'c, ,„Hotărâre:, ,Opozi ţie“,

1, 4, 5,6, 5,

9, 13,25, 26.
ondemnare 1,6,
Constituţie 3, 16, 18.
ontrafacere 7,

ribuţiuni 11, 15,
Declinare de compet
ență

Direcţia Generală
a Ser.
viciului Sanitar 6.

18, 30.

ottrină 7,
Drept câştigat

=—11, 15, 20, 24, 1,27, 4,5,
31.
Exec

7

utorieie 'f; formulălă 24
24,
Expectative 24,
Expropriere 12 23,

Formulă

cutori
Hotărâre exe
1, 3, 4,5e 24,
8,9
19, 14, 16, 20,

1729 34.

pPozite

11,

_

24,

35,

Instrăinare,

27,

15,

Inamie 16.
! ustrie 11, 45,_
nfracțiuni f.
Interpretative legi
6,
Inchisizp203
a

12,

cuviateic:,,se vedea
re-Cumpărare::. Vinde.

Judecător 4.

ganizare
scă“,

„Or-

judecătorea-

Legi

ră“:,
inter

a

13, 23, 35

retative,

po

6, 12

Legea încurajării indu
striei naționale 14, 15,
Legea lichidării bunu
ri.
lor inamice 16,

Contravenţie 6, î, 13.
Cont

Dobrogea

3.
a se

cuvintele;

vedea cuvântul: „Pro-se
cedu

Chirii lege, 2, 10,
misie de arbitri 3,

Competenţă

vedea

Legea pensiilor

'26,

Lege pentru Organiza
rea
obrogei noi, 18.
Legea proprietății
literare
ŞI artistice 7,
Legea rechizițiilor
24,
egea sanitară 6,
13, 14,
L egea speculei
1, 9,
Lich

idarea bunurilor ina-

Lic
iter
eeară 6
i
Locaţie Proprietate
Lucru judecat

cuvâce

Târau Avântul: pHotă2

ore:

Materie penală 1,
Neretroactivitatea 2%,

legilor, a se.vedea
cuvântul: „Retroactivi
tat
şi 1, 18, 20, 29, 26 e:
29
30, 31.
d
a
Oficiu de închiriei
re 10,
Opoziţie 7, SAR
Ordine

1.

publică

2

Organizare” judecă 10, 21,
scă 1, 4, 23 25 “ag
orea
Pământ

rural 18 30;

regulamente

ilicită

6.

1,9.

Termin, a se vedea cu:
viatele: „Apel, „Ho.
tărâre“, „Opoziţie,
„Recurs,
Vindere-cumpărare 12, 15,
30.

Dacă

dela

în

activitatea

este

1924 până

materie

penală,

regulă,

urmând

la 1927)
neretroca

în

ce

priveşte incriminarea şi pedeapsa să
se
aplice - textul
formal
care dispune pe
deapsa cea mai uşoară pentru infrac
tor,
sub raportul procedurei însă, nu
găsim
nici un text formal.
Doctrina
și jurisprudenţa
însă
s'au

pronunţat

că

dacă

în

ce

priveşte

pedeapsa, autorul unei infracţiuni
comise sub
imperiul uvei legi, judecat
în timpul a
Plicaţiunei altei leg
are un drept câşnu

cedurale,
puterea

tot

unde
sa

astfel

legea,

este

retroactivă

cu

formele

cea nouă
asupra

pro-

îşi întinde

tot ce prlveşte: organizarea, comp
etinţa şi procedura de urmat.
Prin
urmare,
în speţă,
infracţiunea
pentru
care apelantul a fost
condamnat. deşi comisă sub
o lege anterioară,
totuşi fiind judecată
sub legea actuală
a Speculei, conform
art. 32 al. 3 şi 41,
hotărîrea condamnatoar
e este fără drept
de
apel
dacă
pedeapsa,
pronunțată
de
judecătorul de ocol
este numai amenda,
care
nu
depăşeşte
suma
de 5000 lei.
(Trip. Mercurea-Ciu
sent. pen. 472 din
31 Aug. 1923, Jur. c,
G en. 1925 No. 806).
„2. Noua lege a chir
iilo
tie 1924, fiind o lege de r de la 24 Marordine publică,
cu caracter retroactiv,
se aplică tuturor
proceselor pendente
Ia, instanţele de fond,
ca instanțe de tri
casări, chiar dacă mete e, în urma unei
au fost judecate înainte de promulgarea
ei, sub legea anterioară. (Trib. Prahova
nie 1924, Curier Jua. S. 1. 410 din 7 Iu37/1924).
3.

cipiu

7,
'

Sanitare

Speculă

Siguranţa Statului 21.

Jurisprudenţă.

tigat.

Judecător de ocol
1,
Jurisprudegța 1,
Legea accelerării
judecăților 49, 24, 34.
egea agrară 12,
Legea chiriilor 2, 10.
Legi de competenţă, a
se

1,

Rural pământ î$, 3,
Sanitară lege 6, î3, îi.

.

3.

(Continuare

tim-

jurisprudență)

(a

şi

şi

3).

Revendicare

7.

sufăr

pul scurs şi timpul ce mai irebueşte
să
curgă aşa de ex. dacă s-a scurs
deja o
jumătate din timpul cerut după legea
veche, se va socoti de asemenea,
altă jumătate din timpul
cerut de legea nouă
Pentru a prescrie.
(Planiol. ed. G-a, 1,
No. 248; Comp.: Nacu, 1, p.
74, 75, 26; PlaStara, ], p. 4).
|

8-19, 21:23, 30,31.

1,

Rechiziţii lege 21.
Recurs 2, 16, 27, 29.
Recursorie acţiune 4.
Regulamente 26. |
Regulamente sanitare 6.

efectele modificării.
In cazul când legea nouă reduce durata
prescripţiei, soluţia cea mai juridică este
aceea

retroactivitate“,

,
5,7,

1, 4,

civil

Retroactivitatea legilor, a
se vedea cuvântul:,,Ne.

Pedeapsă î, 6, 13.
Penală materie 1, 28,

momen-

tul naşterei lor. (Nacu, 1. p. 70).
Ă
M. Prescripţia. — 181, Uzucapiunea, şi
Prescripţiunea extinctivă,
odată
împlinite, formează drepturi câştigate cari nu
pot fi modificate de o lege posterioară.
(Merlin, Repertoire, Prescription, sect. 1,
$ 3, No. 8 urm; Demolombe, I, No. 61;
Troplong, Prescription, II, No. 1075; Laurent, I, No. 232 urm.; Planiol, ed. 6-a
1, No. 248; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 113
urm.).
132. Când o lege modifică durata prescripţiunei, fie pentru a o mări, fie pentru
a

Codul

LEGILOR

a) Hetroactivitatea
nu este un prinde ordin constituţion

al.
Legea, din 27 Iunie
1923, modificatoare a art. 37 și G?
din] egea de expropri
pentru utilitate
ere
publi că, dă drept
nistraţiei publ
Admiice expropriante, cu
efect re-

priat, în termenul prevăz
ut de art. 37 al.
5 şi 6, chiar câ
nd h otărîrea de expr
opiere
a rămas defini
tivă » însă
înainte

Plătit preţul,

de a

fi

Caracterul acestor hotăriri
nu este nici atr
ibutiv, nici declar
ativ de
drepturi si nu a
WU caracterul de lucru judecat,
decât
în priv
de Comisia,
ința preţului fixat
de
arbi

— 14 —
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Con-

“o.

Art.
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Deşi

stanţa, 445 din 14 Iulie 1924, Curier Jud.
38/1924. Buletinul C. Apel 13/1924).
4. a) Legile, cari modifice competința
cu o singură
noui forme procedurale,
excepţie pentru legile ce transferă o anuexisjurisdicţia
dela
competinţă
mită
tentă la altă jurisdicție existentă, cum
este în cazul de faţă noua lege de organizare judecătorească, care prin art. 210
modifică, dispoziţiunile art. 305-315 pr.
instanţelor
civilă, dând în competinta
recursorii
acţiunilor
ordinare judecata
civile împotriva judecătorilor, nu au efect
retroactiv, în lipsa unor dispoziţiuni legislative, cari se hotărască aitfel.
In speţă însă, acţiunea fiind întentată
direct înaintea Curţii, deşi pâritul declară că primeşte a fi judecat de această,
a intervenit o
nu
cât timp
instanţă,
hotărîre, urmează să se decline compenţa.

Prin

un

au

pronunţat,

atunci

a

urmare,

mod irevocabil întreaga serie a jurisdicjiunilor fixată prin acea, lege chiar dacă
ulterior în timp ce litigiul nu a încetat
a fi pendent, a survenit o nouă lege, care
atac
şi căile de
competenţa
schimbă
de

prescrise

anterioară.

legea

(Cas.

complect chirii, 1389 din 15 Sept.
Jurispr. Rom. 18/1924).
legei din 1 August
6. Conform
contravenţiunile la regulamentele
regulamente

tare,

prin

cari

1,

1924,
1924,
sani-

lege

au

instanţă,

cu

zisa

căpătat putere de lege, se pedepsesc cu
pedepsele prevăzute în art. 63 legea saniiară şi se judecă conform art. 65 legea
sanitară, adică de Direcţia Generală a
serviciului

sanitar,

primă

ca

apel la Tribunal.
Legea din 1 Augusi 1924, având caracla
privitoare
şi fiina
ter interpretativ
competenţa instanţei de a judeca, urmează să se aplice cu efect retroacilv şi
contravenţiilor săvârşite anterior promulgării ei. (Cas. II, dec. penală. 2246 din 1
Octombrie 1924, Jurispr. Rom. 17/1924).
7. In conformitate cu art. 52 din noua

lege asupra proprietăţii literare şi artls-

tice
ca

din

şi

1923,

delictele

contravenţiunile

de

contrafaceri,

prevăzute

de

ceastă lege, se vor judeca în primă

stanţă de tribunale
la Curte, însă fără
nici o instanţă.

şi cu
drept

drep-

neexistând

este

ea

re-

inadmisibilă.

astfel

creează

un

drept

câş-

îi la adăpostul modifiprin legile ce intervin

în specie, la data.

promul-

Prin
care a mMogării legei din 4 August 191,
de ocol,
dificat competenta Judecătoriilor
liti-

în

câştigat

speţă,

tigat de natură a
cărilor introduse
ulterior.

în litigiile începute sub imperiu! unei
legi procedurale, dacă prima instanţă s-a

partea

care

hotărire,

totuşi

retroactiv,

efect

în

opoziţie.

caracter

(Trib. Ilfov, secţia III civ. cor. sent. pen.

pinsă. (C. A. Galaţi S. 1, 210 din 14 Noembrie 924, Curier Judic. 15/1925, Bul. C.
Apel 4/1925).
5. Deşi, în genere, legile cu caracter
procedural

urmare

un

au

No. 1641 din 20 Oct. 1924, Jur. Gen. 1925
|
No. 367).
8. Legile relative la competenţă au în
principiu efect retroactiv. în sensul ca se
juaplică imediat proceselor în curs de
e
decată dacă nu a intervenit o notăriîr
rile
asupra, fondului, căci atunci raportu
acea
dintre părţi sunt definitiv fixate prin

res-

îi

a

urmează

procedură

de

tul

ca. atare

adevărului;

descoperirei

legile de
troactiv.

b) Art. 910 din legea de organizare judecătorească din 1924 dispunână că acţiunea recursorie nu se poate intenta decât după ce comisiunea disciplinară va
fi stabilit în prealabil şi definitiv culpa
judecătorului, neîndeplinindu-se această
acţiunea

pro-

delictul sa comis anterior

scopui

,

formalitate,

1

mulgărei nouei legi, totuş instituţiunile
de procedură, nu constituesc un drept
câştigat pentru impricinaţi aiâta timp
cât ele conduc la simplificarea formelor
de procedură sau a căilor de atac, în

stabilesc

cari

acelea

şi

ca

instanţelor,

Art,

LEGILOR

a-

în-

drept de apel
de opoziţie la

înaintea tribunalului
fiind pendent
fi intervenit
giul dintre părți, fără ca să
urmează
vre-o hotărire asupra fondului,

în ce
a se aplica dispoziţiunile noei legi
ţa,
priveşte - competența. (C. Apel Constan
DobroJustitia
1924,
rie
Octomb
22
qin
39
“
gei 3-5/1925).
tu9. Deşi faptul ce se impută inculpa i
specule
anterior legii asupra
lui este
t înilicite din Iunie 1923, însă, întrucâ
după de
stanțele competinte să judece
căruia
cretul-lege 613-919, sub imperiul
țat o
a fost comis faptul, nu au pronun
sau de achide condamnare
hotărire
tare

mai

înainte

de

promulgarea

no-

să fixeze
uei legi asupra speculei, care
dintre părţi şi să: le creeze
raporturile
ca
urmează
câştigat,
drept
un
astfel
noua lecompetinţa, să se reguleze după
rege asupra speculei, de oarece legile
iu «e
princip
în
au
inţă
compet
la
Taţive
se aplică
în sensul că
fect retroactiv,
chiar și
la procesele în curs,
imediat
pentru faptele comise în trecut, cât timp
nu a intervenit o hotărire asupra fondului fie chiar în primă instanţă. (Cas.
II, dec. 3925 .din 12 Decembrie 1924, Jur.
Gen. 1925 No. 600).
10. Dispoziţiunea, art. 20 din legea chiviilor dela. 6 Aprilie 1927, prin care se lasă
proprietarilor libera dispoziţiune asupra
imobilelor rămase neînchiriate tără amestecul oficiilor de închiriere, are un caracter de ordine publică şi ca atare ea urmează

a

se

aplica

şi

proceselor

în

curs

la Gata punerei ei în aplicare.
Este adevărat că această dispoziţiune
rezolvă o chestiune referitoare la fondul
însuşi al dreptului de proprietate iar nu
o chestiune de procedură, dar ea fiind de
ordine publică se aplică şi proceselor în
curs, atâta timp cât prin o hotărîre deii-

EFECTELE ȘI APLICAREA

nitivă, nu sa conferit sau recunoscut
nici uneia din părți un drept câştigat şi

drep-

în

15. a) Impozitul

tuată

opune,

care ar -nesocoti interesul general,
ca un contribuabil să ui se poată
interesul

individual

şi prin

la impozite,

tura

ei

la

ca

general

urmare

în

specie,

toate

prevalând

o lege

derogă

dispoziţiile

contrarii şi față de o
pot fi opuse
drepturi

ce

gea

fiind,

în

speţă,

coniribuţiunilor

art.

130

abrogă

scutiri în afară
trînsa,. nu
mai

acordată

pe

10

i-ar

na-

fi
nu
ur-

îaţă

de

recurenta

directe

orice

prin

asemenea, lege
câştigate,
ea

mând a fi aplicată deopotrivă
toji, fără vreo deosebire.
Aşa

celui

relativă

lege

sub

le-

care

care

a

prin

acordat

de cele menţionate înpoate invoca scutirea

ani

prin.

jurnalul

Con-

siliului de miniştri din August 1991
dat
în baza art. 3 și 35 din legea pentru
încurajarea, industriei naţionale,
şi Geci
bine comisiunea de apel a procedat
la
impunerea, ei conform nouei legi
a contribuțiunilor directe.
(Cas. II, dec. fiscală Nr 264 din 6 Martie 1925,
Jur. Gen.
1925 No. 1459).
Ă
12. Dacă sub imperiul vechiului
art.
32 din legea, agrară, dispoziţiunile
art. 81
din regulamentul legei s-ar fi
putut considera inaplicabile întruatât,
întrucât ele

se găsesc în contrazicere cu
însuși textul
legei, e necontestat că de la
promulgarea

noei legi din

Martie

devin

aplicabile.

putere

chiar

de lege, aşa,

înstrăinărilor

anterioare. (C. Apel, Constanţa, 203
din 13
Aprilie 1925, Justiţia, Dobrogei
3-5/1925).
13.

Chestiunea de a
urmează
a. se
aplica.

prevăzute

de

art.

70

ŞI care sunt instanţele
deca, şi condamna,
pe

se şii ce pedepse
contravenţiunilor

din

legea

ege

încurajarea

industriei

contribuţiunilor

directe

aceea această din urmă dispoziţie şi de
este
perfect legală. (Cas. S$. Unite,
10/4 Iunie
1925, Curier Judiciar 36/1925,
Pana. Rom.
1926, 1, 1, Pană. Rom. 1926,
1. 71, Jurispr.
Rom. 17/1925, Pana. Săpt.
18/1925).

16.

Legiuitorul

poate

—

fără a viola
drepturile consfințite prin
Constituţie —
să, edicteze reguli în interes
general şi

impersonal,

chiar

şi

activ, cu condiţia
'ca
nesocotească

cu

„Art. 36

din

caracter

retro-

aceste reguli

drepturile

vondiţii eficacitatea
or dobândite.

să nu

garantate

numai

drepturilor

de

la noui

anteri-

legea

lichidării bunurilor
inamice, nu atinge Principiul
separaţiei
puterilor, căci nu contrazice
meritul hotăririlor definitive, întru nimic
pronunțate
in această materie, ci,
fără a împieta aSupra
regimul

apsite

la instanțele
competinte,
acolo prevăzute, nu rezo
lvă o chestiune nou
ă,
ci pe cale interpre
tativă, deslușeşte
ade.văratul sens al

textelor ae lege pree
xistente. Prin urmare,
se aplică ŞI faptelor legea mai sus citată,
pet
rec
ute anterior
promulgării. ei. (Cas.
s.
Mai 1295, Pană. Rom
. 1925, 111, 146, Jur.
Rom. 16/1925, Pan
a.
14. Legea Sanitară, Săpt. 18/1925).
din 1 August 1924
are un caracter

Legea, pentru

puterii

judecătoveşti, se mărginește
supune controlului instanței supreme a acele
hotăriri cari,
pub.

competinte a jucontravenienţi,
a,

Îust rezolvată de legea
din 1 August
1924. Această lege referindu-se
la pedeapsa prevăzută de art. 63
din legea sanitară
și

b)

naţionale, prin scutirea de impozite
ce
O prevede, nu creiază prin aceasta nici
o situaţie de obligaţiuni reciproce
dela
Stat Ia fabricanţii beneficiari şi
ca atare scutirile acordate
acestora
pot fi
vetrase
printr'o
lege
posterioară,
cum
este cazul cu art. 130 din legea
pentru
unificarea.

prerogativelor

sanitară

contribuabililor

ceastă, privinţă, ci numai obligaţiuni.
,
De aceea legiuitorul regulând contribuţiunile, după
cum
crede că reclamă
interesul general al statului poate abroga o lege fiscală, sau a suprima 0 scutire de impozit
acordată anterior, fără
ca contribuabilul să-i poată opune vreun drept câştigat.
,
|

Constituţie, ci să supună

1925 ele, au dobân-

dit cu etect retroactiv

că

fiind o preluare efec-

resurselor

ȘCurier
TI

17.,

anterior

acestei

legi,

erau
acest control. (Cas.
S. U. 13
unie 1925, Pană.
Săpt. 15/1925,
Jud,
ud.

de

35/1925,

Câna

Pana.

Rom.

192%

o lege

stabile şte disi poziţiiţiii
noi de procedură,
acestea se aplică
nomentul promul
at
gării legii, indife
data comiterei
rent de
fap
tel
or.
(Ca
s.
din 23 Septembr
ie 1925; Pana. III, 1393
Săpt. 29

interpretativ.
in erpretativă

avâng de sco
de a modifica 0
anterioară, ci de dispoziţiune legist
a-i fixa adevăratul
ei

—

3 d Ani răaAf
Re
PE eat vi xi a

prezentanit este.
In baza acestui
principiu legiuitorul poate abroga o lege fis-

cală
fără

asupra

în scopul de a subveni la cheltuelile Statului, judeţelor, sau comunelor, contribuabilii nu pot avea nici un drept în a-

re-

Sa

cărei

VER Ve

al

ETTORE:

societăţii

in-

TR

că reciamă

020

sensul

Waăra în A acest
totul regimul la articol » ele- urmează
în
care legiuitorul
a supus

16—

ca ocine”

al

avea

ni

general

în

contribuţiuni-

a

teresul

de cuviinţă

pot

pt a

crede

regulează

omite ma

le cum

nu

obligaţiuni

şi dacă

ret

numai

legii "interpretate

e

legiuitorul

imperiul

G

ci

sub

nu au fost deja judecate în mod irevocabil. (Cas.
II, Dec. 1542 din
22 Maiu
1925. Jur. Rom.
18/9275).

A

turi
care

Cisil

“d

cetăţenii

Codul

„- îace corp
cu aceasta din urmă
înțeles, face
chiar
faptelor anterioare
publicaţiunei ei, dacă ele sau petrecut

irevocabil. (Cas. I, 328 din 10 Februarie
1925, Pand. Săpi. 10/1995).
_
17.
Este de principiu că în materie

de impozite

LEGILOR

PN

Art.: 4

Codul

EFECTELE

Civil

ȘI

APLICAREA.

țer de ordine publică şi nu se poate pretinde de e parte din proces că are un
drept. câştigat, care să se opună. princi-

,

al
nereiroactivitate
b) Principiul de
legilor înscrise în art. 1 cod. civil, nefiind de ordin constituţional, nu poate
împiedeca, o lege căreia legiuitorul îi dă

piului de retroactivitate a legii decât în
cazul când a. intervenit o hotărire defipitivă.
Legiuitorul pentru a înlătura dificul-

efecte
de a produce
putere retroactivă,
şi în trecut. (Cas. |, complect Dobrogea-

Nouă, 2984 din 28 Oct. 1925, Pand. Rom.
.
.
1926, 1, 56).
legilor
retroactivităţii
19. Principiul
procedurale este restrâns în legea accelevării din 1925 prin art. 58. (Judecătoria
ocol urban | Galaţi, 17 Decembrie 1925,
i
Justiţia Olteniei 1-2/1926).
20. Legea în vigoare în momentul pro-

nunţărei

hotărîri

unei

tățile

unea

fără

nici

o

altă

formă

de

publicitate.

ordinar, tot legiuitorul îl poala caz de necesitate, iar -dis-

pozițiunile învestite cu putere retroactivă îşi produc efectele lor şi pentru actele
din trecut, fără vre-o împiedecare, (Cas.
' T, 1989 din 10 Februarie 1926 Jur. Rom.
13/1926).
23. Legea de organizare judecătorească,
din 1925. prin art. 20, prevede că, toate afacerile de competența Tribunalului, ca
primă înstanţă, se judecă de un singur
judecător, afară. de excepţiile anume arătate în acest articol.
Chestiunile de expropiere nu sunt trecute

în

aceste

excepţii,

iar

prin

legea

de

la 17 Martie, 1926, despre modificarea al.
2 din art. 20 etc. din legea de organizare
judecătorească, se precizează că, se Modifică cu caracter interpretativ art. 20
din legea de organizare judecătorească,
în sensul că, tot de un singur judecător
se judecă la Tribunal; şi exproprierile
pentru cauză de utilitate publică.
Cum legile cu caracter interpretativ se
aplică la toate afacerile pendinte în faţa
instanţelor

judecătoreşti,

rezultă

că,

în

materie de expropriere Tribunalul este
bine constituit cu un singur Judecător.
(Cas. TI, dec. 384 din 16 Aprilie, 1926,
Jurispr. Gen. 1926 No. 1439);
24. Legile cari stabilesc noui forme de

procedură au efect retroactiv, fiind apli-

cabile din momentul publicării lor, de
oarece nu lovesc drepturi câştigate. referindu-se la expectativă, de care cineva vă
înţelege să se folosească, când dreptul
seu va fi recunoscut.
forme
Legea accelerării stabilind noui
86379, — Codul Civil adnotat.

procedură

în

curs

de

judecată

faţă
poate

cu

lua

lămurească
să
care
prin
de. procedură ce voeşte a în-

ceeace

de

altfel

prevăzut

sa

de

noua lege a accelerării; că acţiunile introduse până la aplicarea legii se vor ju-

Legea. rechiziţiilor este o lege privind sizuranţa Statului. (Cas. LIT, 112 din 29 Iauuarie 1996, Pand. Săpt. 23/1926).
22. In ce priveşte principiul neretroactiviţății legilor, acesta, fiind opera legiuitorului
ie înlătura

de

iroduce,

aplicaţi-

naştere

legi

dispozițiuni
nouile forme

xează, căile şi termenele de atac, iar nu
legea sub imperiul căreia partea uzează
de o asemenea cale. (Cas. II, decizia clvilă No. 133 bis din 1926, Jurispr. Gen.
1926 No. 1559).
21. Legile cari privesc ordinea publică
şi sisuranţa Statutui, se aplică în teritoriile alipite, din chiar momentul anexării

da

poate

care

la

nouiei

acţiunile

fi-

judecătorești

1

de procedură pentru judecarea proceselor, într'un interes general, au un carac-

acele bunuri, astfel că înstrăinările după
data de 28 Iunie 1913 cad sub sancţiunea

art, 115,

Art.

LEGILOR

îndeca după vechea procedură numai
aintea instanţei, unde se găsesc, urmând
ca în instanţa de apel să se judece după

noua lege, conform art. 58 din lege.
Prin urmare, în speţă, acţiunea fiind
intentată sub imperiul vechei proceduri,
judecarea ei se va urma după formele
prescrise

într'iînsa,

căile

având

activitate

a

legilor

de

procedură.

atac

de

recunoscute de acea lege şi calea
lui fiind prevăzută de noua lege,
nul va fi acel de 15 zile, conform
din legea în vigoare, pe temeiul de

apelutermeart. 41
retroOr

ho-

tărîrea fiind comunicată la 5 Febr. 1926,
după cum se constată din procesul. verbal al agentului şi apelul întrodus la 26
Martie 1926, deci peste termenul de 15
zile, el este tardiv, şi deci este bine învestită cu formula, executorie sentinţa, primei instanțe. (Trib. Prahova, s. III, sent.
civ. 198 âin 26 Aprilie 1926, Jur. Gen. 1926
No. 889).
25. [n principiu, legile relative la orgacompetenţă

judecătorească,

nizarea

şi

procedură cuprinzând formalităţi şi reguli, edictate în înteresul ordinei publice
şi

al

bunei

administraţiuni

a

justiţiei,

sunt imediat aplicabile din chiar momentul promulgărei lor; prin urmare legea, în
vigoare în momentul pronunţărei unei ho-tărîri este aceia care determină căile și
modul de a o ataca. Nu este însă mai pujin adevărat că adeseori aceste legi, pentru evitarea dificultăţilor cari fatal sar

ivi în distribuirea justiţiei din cauza punerii lor în imediată lucrare, precum şi
pentru salvarea drepturilor câştigate, deroagă ele înşile dela aceste principii şi edictează,
suspendă

cari
dispoziţiuni
aplicaţiunea lor

sau
înlătură
în asemenea

împrejurări. (Trib. Ilfov s. III c. c. Jurnal. 19597 din 3 Iulie 1926, Jurispr. Gen.
:
1926 No. 1836).
26. Este exact în drept că. principiul
în mațerie de competinţă a instanţelor
judecătoreşti este că, legile cari stabilesc
şi se
competința sunt de ordine publică
aplică din chiar ziua punerei lor în aplicare, tuturor afacerilor în curs; de asemenea

este

exact

că

orice

dispozițiune

contrară, dispoziţidintr'un regulament
i
unilor legei este inaplicabilă.
Insă în legea pensiilor din 15 Sept- 1925
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Art.

1

EFECTELE

ȘI

APLICAREA

Coâul

LEGILOR

civil

din împrejurarea că art. 92 prevede că
„apelurile pendinte
înaintea instanțelor

hotărirei, care atât în sistemul legei noui
cât şi acelei vechi, fixa data de când ter-

respective până la, punerea în aplicare a
legei, vor continua a fi judecate de aceste
instanţe, ceea ce este în contradicţie cu
principiul retroactivităţei legilor în ma-

menul începea a curge, a avut loc după
ce disp. legii noui fusese pusă în aplicare.

terie de procedură şi competinţă, rezultă
că legiuitorul legei din 15 Aprilie 1925 a
înțeles să facă o derogare dela, acest prin-

cipiu de retroactivitaie.

,

Dacă legiuitorul a derogat dela. principiul enunțat chiar numai
pentru apelurile deja. declarate,
nu
se mai
poate

spune

că dispoziţiunea

art. 168

din

regu-

lament, redactată în aceiaşi termeni
art. 92 din lege, cu simpla deosebire

a cuprins în el şi cuvintele

„precum

celea,

contrarie

ce s'ar mai

face“,

este

cu
că

şi adis-

poziţiunilor legei, când în ari. 109 din lege se prevede dispoziţiunea că „un regulament

va, deter-

publică

de administraţie

mina, modul punerei în aplicare a legei
de față”.
pat urmare, artţ. 109 din lege dând
arept celui ce va, întocmi regulamentul să
determine modul de aplicare a legei, şi
cum chestiunea fixării normelor cum se
va aplica dispoziţiunile legei referitoare la
competinţă

înaintea

instanţelor
de

jude-

cată a apelurilor ce se vor mai face în
contra deciziunilor date pe baza altei legi,
cuprinde implicit modul punerei în aplicare a legei, este evident că art. 168 din
vegulament nefăcână decât să desvolte
fără

să

derogă
de

contrazică

la

regula

procedură,

principiul

legei

retroaciivităţei

urmează

a-şi

primi

care

legilor
aplica-

rea tot cu aceeaşi derogare:
|
Prin urmare, apelul deşi este ulterior
introdus legei din 15 Aprilie 1925, este bine introdus

la Curtea

de apel,

iar nu

îna-

intea Comisiunei centrale înființată prin
art. 37 din legea pensiilor din 15 Aprilie
1925. (C. A. Bucureşti, s. IV, Jurnal 3751
din _7 Iulie 1926, Bul. C. Ape! 15/1926).
27. Textele de legi care fixează durata
termenelor în care trebue să se exercite
căile de atacarea hotăririlor au un caracier de legi de procedură şi ca atare ele
se bucură de un efect retroactiv.
Acest efect retroactiv al legilor de procedură

nu

poate,

însă,

să atingă

un

drept

câştigat.
Dacă în genere ste admis în drept
termenul pentru exercitarea unei căi
atac în contra unei hotărîri, acordat

lege în momentul

pronunţărei

că
de
de

acelei. ho-

tăriri, constitue un drept câștigat, raţiunea, acestei reguli stă în faptul că la
data când hotărirea a fost pronunţată

partea neputând cunoaşte dispoziţiunea
legei noi şi deci a fi atentă, asupra efec-

telor ce decurg din conţinutul ei, cu drept
cuvânt ea nu

tarie miacata MQaezțul pronunt ne
i se poate

i

gea

nouă

aplica,

„ deşi dispoziţiunea din lerelativă la, termenul de recurs

nu era pusă
mulgată și

în aplicare, însă ea era propublicată, iar comunicarea

—

Această. împrejurare fiind de natură a
înlătura pentru parte aceea ce în materie

constitue

şi justifică

ideea de drept

câş-

tigat, rezultă că dânsa era obligată a exercita
dreptul recursului în
termenul
prescris prin disp. legei noui, cunoscută
în momentul pronunţărei hotăriîrei şi în
vigoare în momentul comunicărei ei şi nefăcând totuş în acest termen recurs, ci în
termenul

mai

lung

prevăzut

de

vechea

lege, recursul său este tardiv introdus.
(Cas. I, dec. 3147 din 15 Iunie 1926, Jurispr. Gen. 1926. No. 1767).
28. Dispoziţiunile ari. 37 din noua lege
de organizare judecătorească, după care
şedinţele Curţii de Apel se ţin cu trei consilieri în toate apelurile contra sentinţelor

pronunţate

de

judecătorul

unic,

pre-

cum şi în afacerile penale, fiind referitoare ia procedură, au efect retroactiv şi
deci chiar dacă divergenţa sa ivit sub
legea

cea

veche

de

organizare

judecăto-

rească, se aplică totuşi dispoziţiunile din
legea cea nouă. (Cas. II, 2413 din 1926,
Jurispr. Rom. 18/1926).
29. L.egea în vigoare în momentul pronunţării unei hotăriri, fixează căile şi
termenele de atac. (Cas. II, 238 din 28
Septembrie 1926, Jurispr. Rom. 20/1926).
0. 2n fapt: Acţiune în revendicare admisă de instanța de fond, care constată
că

ea

se

referă

la

un

pământ

rural

dat

după legea din 1882 în Dobrogea. Instanţa de fond mai constată că, lotul a fost
dobândit de reclamant în 1894 şi până la
1903 a fosti stăpânit de dânsul si ratele au
fost plătite de el; că. în 1903 numitul îmbolnăvindu-se, a plecat din localitate şi a
îost deposedat de către pârtii.
Pâriîtul opunând în apărare, disp. art.
26 din legea, interpretativă din 1910, care
obligă

pe

cumpărătorii

se stabilească în mod
tiv pe lotul dobândit,
posedării,

Tribunalul

acestor

bunuri

să

permanent Și efecsub sancţiunea dehotărăşte

că,

acea.

stă lege nu se aplică în speţă, deoarece
deposedarea, a avut loc cu mult anterior
promulgării ei, iav legea din 1882 aplică
sancţiunea deposedării numai
în cazul
neachitării a două rate din preţul
de răscumpărare,
ceeace nu este în speţă.
luţia instanţei de fond, cu privire
la

Sone-

aplicarea principiului
retroactivităţii la
speţă a legilor interpretative, n'a fost
confirmat de Inalta Curte.

In drept: Este constant, pe deoparte
că

legea. interpretativă are
iar pe de altă parte că,

mun

privi

cu

legea

efect retroactiv,
făcând Corp co-

interpretată,

dispoziţiunile

sale

urmează

ca fiind

a

cuprinse
în legea interpretată din chiar momentu)

promulgării acesteia,
In speţă nefiind con testa
t carac
terpretativ al legii qi n 10 April terul 1nie 1910, şi
Nici ohligaţiunea im
pusă sub sancţiunea

18—

Codul civil

deposedării, urmează că această obligațiune — după cum s'a arătat şi pe baza
principiului retroactivităţii legilor interpretative — cată a, fi respectată şi de cei
ce au dobândit loturile sub regimul vechei legi din 188.
De altfel această; obligaţiune era impusă şi cumpărătorilor anteriori legei interpretative, lucru ce reese clar atât din
disp. ărt. 26 din vechea. lege, cât şi din
aliniatul final al art. 26 din legea dela
1910, prin care se validează toate deposedările efectuate anterior acestei date,
pentru neexecutarea, sus zisei obligaţiuni.
(Cas. 1, dec. 3390 din 29 Sept. 1926, Jurispr.
Gen. 1926 No. 1352).
31. a) Legile de procedură fiind în general

retroactive,

dela

imediat,

proceselor

născute

după

lor

deja

în

Că înșă aplicarea strictă a principiului

retroacţivităţii

să. atingă

ţând

este

menea

legilor

procedură,

de

câştigate,

drepturi

admis,

generalmente

de

că

pu-

aseapli-

caţiunea acestui principiu încetează în limita, în care se pot atinge drepturi câştigate, aşa că din acest punct de vederea legile de procedură pot fi şi neretroactive.
b) Art. 43 din legea pentru accelerarea
judecăților, care ridică dreptul de opoziție, se aplică la toate sentinţele pronunțate după daia punerei în aplicare a acestei legi, indiferent dacă apelul a fost
introdus înainte sau după această dată.
(Prib. Muscel 412 din 21 Oct. 1926, Bul.
Trib. Muscel 11-12/1926).
32. A se vedea: Art. 308, nota. 2; art. 624,
nota &; art. 1310, nota 5.

lor, nu numai

punerea

angaiate

vigoare dar şi în acele
acel moment.

aplica

a se

urmează

ele

promulgarea

Art. 2

ACTELOR.

FORMA

PERSONAL.

STATUT

REAL.

STATUT

în

Art. 3. — Numai imobilele aflătoare în cuprinsul teritoriuluiRomâniei sunt supuse legilor Române, chiar când ele se posedă
de

străini.

Legile relative la starea civilă şi la capacitatea persoanelor
urmăresc pe Români, chiar cân d ei își au reședința în străinătate.
Forma exterioară a actelor e supusă legilor țării unde se face

Civ. Fr. 3).

Text fr. Art. 8. —
habitent

885,

152,

34,

(Civ.

actul.

Pr.

1789;

1773,

C. p. 3—5;

civ. 374;

Les lois de police et de siirete obligent tous ceux qm

le territoire;

sont râgis par la
Les immeubles, mâme ceux possâdâs par des €trangers,
lo; francaise.
Les lois concernant Petat et la capacite des personnes regissent les Francais
mâme residant en pays 6tranger.

Bibliografie

(continuare).

Mai 1918, Pand.
ALEXANDRESCO D., Observaţie sub. Cons. de Stat din Italia 27Pyrences) 15 lulie
(BassesOrthez
civil
Trib.
sub
ie
Observaţ
109;
III,
1924,
1922, Jurisp. Gen.
Pand. Bom. 19%, III, 11; Notă sub Trib. Nizza, 18 Iulie

Rom,
1920,

1935,
1926, III, 108;
Rom.
Pand.
1922,
e
Februari
45
Paris,
Trib.
sub.
No. 330; Observaţie
17 Februarie 1925, Pand.
ALEXANDRESCU TRAIAN, AWotă sub C. Apel Buc. S.I, 53 din
Rom. 1925, II, 257;
i,

CONSTANTINESCU
p. 234

Docan P.

GEORGEAN

urm.;

JAC.

Gone,

N., Despre

3% urm,

p.

festamente,

38

urm.;

Despre succesiun

Studii de drept civil comparat, p. 43 urm., îl? urm.;

N., Studii

Juridice,

vo]. I, „Data

certa“,

Geoncescu D. Ion, Notă sub Trib. Caliacra 536

p. 12
Decembrie

din 12

1924, Jur. Gen.

1926,

No. 2%;
Rom. 1924, III, 198;
C., Observaţie sub. C. Apel Milan, 7 Dec. 1946, Pand.
HAMANGIU
din 22 Aprilie 193%, Curier
JUVARA ALFRED, Notă sub. Trib. Iifov, S. Notariat 4104
Jud. 30/1926;
LAzăRESCU EM. AL, Des droits du conjoint survivant, p. 189;
Nota sub. Judec. Braşov 4561/1922, Jur. Gen.
MARGARETA,
PAXIMADE-GHELMEGEANU
1925, No. 1860;
Rom. 1924,

TongANU

N.

C.,

Observaţiune

sub

Cas.

Torino

IN, 110;

—

19 —

30

Aprilie

1910,

Pand.

Art, 2

Divorţ 37—41.

- Doctrină,

Dobândă

Dobândire
Domiciliu

Impărțirea materiei,
A. Starea civilă

şi

- 187,

_

capacitatea, persoa-

nelor, (N. 6—15).
Absenţă, (N. 16).
Căsătorie, (N. 17—36).
Despărţenie, (N. 37—41),
Paternitate, maternitate şi filiaţiune,

B,
C.
D.
E.

(N. 42—56).

F. Adopţiune,
(N. 57—61)

-

G. Putere părintească, (N. 62—69).
H. Minoritate, tutelă şi emancipare,
10—86).

J. Interdicţiune

şi

consiliu

(N.

judiciar,

(N. 87).

II. Zegi teritoriale, (N. $8—135).
,
A. Legi de poliţie şi de siguranţă, (N.
90—108).
B. Legi privitoare la imobile şi bunuri,
mobile

aflate

pe

109—135).

teritorui

ţării

(N.

IV. Legi privitoare la foriâ, la înterpretarea şi la executarea actelor-juridice,

(N. 136—200).

Oa

A. Căsătorie. (No: 144).
+ Donaţiuni, (N. 145).

Testamente, (N. 146—150).
Contracte, (N. 151—174).

roma

Quasi-contracte, (N. 175).
Delicte şi quasi-delicte, (176—177).
. Contractul de căsătorie, (N. 178—195).

. Prescripţia, (N.
INDEX

196—200).

Act de procedură
a se
vedeă cuvintele: „Legi
de procedură“,
Act de stare civilă 101,
Act nesolemn 136, 145.
Act solemn
136, 145, 179,
Act sub semnătură privată 136, 145, 179.
Acţiune în nulitate 25.
Adopţiune.
5, 57, 57 bis,

58, 59, 60, 64,
Afini 31, 102,

Alimente a se vedeă cuvintele: „Pensiune
alimentară“,
Amanet 135,
Ambasadori 108, 142,
Autentic act a se vedeă
cuvintele: „Act
autentic*,

Bărbat 34,
186, 189,

47,

104,

185,

Bună credinţă 3,
Bune moravuri 15, 130.
Bunuri
a se vedea cuviatele: „Imobil e“,
»Mobile'* şi 3, 89, 109,

Capacitate 4-8, 11, 13, 17,
18, 19, 33, 34, 57 bis, 70,
71, 122, 126, 133, 182, 183,
Căsătorie

5,

56, 102, 144,
186
— 190, 200,

17—30,

180,

55,

181,

:

Legi străine 8, 14, 15, 2,
24, 52, 61, 111, 130, 167,

93,

191,

17 3,

198, 200,

Legi

teritoriale

4, 29, 33,

Drept penal 96.

88 urm.
Lex rei sitae,a

se vedeă

Drepturi civile 5.
Drepturi personale 121,
Drepturi reale 120, 121,
Economice legi 94.

Legitimare 54, 55.
Libertate individuală

Donaţiune 35, 133, 134, 145.
Dovadă, a se vedeă cuvântul: „Probă“.

62

56, 58—61,

192,
Emancipare
83, 156,
172, 197,
Executare
170

164, 165,

5, 8,

Executarea

165,

170,

99

his,

silită

Exerciţiul

farmaciei

medicinei

Expropriere

,

contractului

157,

şi

97.

”

117.

Exteritorialitate 108.
Facultate 138.
Faliment 100.
Fais, valabilitatea actu-

lui 173.

Familie 4.
Farmacie 97.
Femee măritată 5, 33, 44,
04.
Fidei-comis 131,
Filiaţiune 5, 29, 30, 31,
256.
Forma actelor 2, 88, 136
urm.
Francez 6, 10, 12, 22,.111,
145.
„Francez, cod civil 7, 11,

23, 110, 167.

Franţa

7, 8, 11,

Fraudă

3, 71.

12, 15,22,

100, 110, 145, 448,

Imobile

111,

Chestiune de fapt 14.
Civile drepturi a se vedea: „Drepturi civile“,
Codul civil francez 7, 11,

23, 110, 4167.

civil român

7,

11,

Colaterali 31,
Comisiune
rogatorie 169.
Competenţă 99.
Concepţiune 48.
Conflict de legi 1, 32, 33,
Consiliu judiciar 87,
Consimţământ 20, 160,
Constituţionale. legi 94.
Consuli 108,
.

Contract 10, 142, 151—157,
162-166, 169-172, 196-199,
Contract_
de
căsătorie
178.—195.

Contract
de transport 158,

159, 460,

Convenţiuni,

a se vede

cuvântul:
„Contracte.
Copil,
a se vedeă
cu.
vintele:
„„Filiaţiune“,
„Minoritate““,
„„Putere
părintească“, „Tutelă“,

Recurs acţiune 4.
Regulamente 26.
Corespondenţă 162.

Decrete 92. 97.
176.

„Disponibilă

cotitate

132,

—

418,
422,

131, 134,
192—195,

167.

81,- 88,

110,

114, 115,447,
124,

135,

125,

Impozite 114, 115.
Imprudenţă 80.
Imprumut 167.
Imutabilitate 191,

Inalienabilitate

129,

145, 161,

”

193,

194,

195.
Inscriere în fals 173.
Jatenţie 152—160, 190,
Interdicţie 5, 87, 105.
Interpretare 152—160, 184,

185, 187, 189, 190.
Ipotecă 135.
Jurământ

172.

Legi constituţionale 94,
Legi

de

organizare

jude-

cătorească şi de compe-

tenţă 99.
Legi de poliţie preventivă

Legi de poliţie
şi siguranţă 62 bis, 58,00 E
Legi de procedură
'şi de
executare silită 99 bis,
168, 169,
Legi economice 94,
Legi fiscale 114, 115.
Legi

Cotitate disponibilă 132,
Creanţă 110, 135,
Creditor 135, 198,
Cuasi-contract 175,
Cuasi-delict 176.
Debitor 32, 155, 200.
Delicte

120,

80,

naţionale,

deă cuvintele:

a

se ve-

„Legi

personale“,
„Legi teritoriale““, „Statut perso-

nalt, „Statut real,
Legi penale 96.
Legi personale 2, 4 urm.,
112,
134,
155,

122,
138,
175,

126—130,
140, 148,
177, 181,

133,
153,
182

183, 185, 186, 189. 199

20 —

65, 67,

81,

„Legi

8,

teri-

toriale“:,

Efecte 16, 26, 27, 28,40,
"41,

bis,

cuvintele:

Garanţie reală 135.

ALFABETIC.

Codul

188,

Gaj 135.

(la doctrină)
Absenţă 16.
Acceptare 162.
Act, a se vedeă cuvintele:
„Forma actelor** şi 443,
160, 173, 174,
Act autentic 136, 137, 145,

122, 123.
6, 11, 13,

ciil

„Legi politice 95.
Legi reale 2, 4, 89,
Legi represive 96,

:

167.

96, 100, 127, 129, 153, 184;

1. Principii generale, (N. 1—3).. .
II. Legi personale, (N. 4—87).

Codul

ACTELOR,

FORMA

PERSONAL.

STATUT

REAL.

STATUT

95,

Libertatea presei 95,
Locus
regit actum, a se
vede cuvintele:, Forma
actelor“,
„Legi realec,
„Legi teritoriale“.
Lucruri mobile, a se vedeă ' cuvintele:
„Mo-

biles.-

-

Majoritate 5, 70,
Mamă 43, 62,
Mandat 163.
Medicină 97.

7i.

Miniştri străini,

a se ve-

;
:

deă cuvintele: „Ambasadori“*, „Consuli“t,
Minoritate 5, 62—85, 104,
164.
.
Mobile
bunuri
79,
88,

110—115,

122,

124,

125,

129, 131, 134, 135, 192,
Moravuri, a se vedeă cuvintele:
,,Bune mora-_vurit,

Naştere 48,

Naţionalitate, a se vede
cuvântul „Străin“ şi

11, 12, 13, 18, 19, 32,34,
42, 46—51, 57 bis, 59, 60,

63, 68, 69, 73, 74, 88, 114,
117, 118, 139, 153—160,
164, 175—177,
182, 183,
185, 191,
Nulitate 25, 26, 131.

Ofertă 162,
Opoziţie la
Ordine

căsătorie

publică 15,

20.

16, 21,

23, 24, 28, 29, 31, 41, 52,
> 61, 64, 78, 87, 106,
107, 130, 131, 166, 174,
194, 195,
Ordonanţe 92.
Organizare
judecătorească 99.
Parte disponibilă 192.
Paternitate,
a se vedea
cuvântul: „Filiaţiune“,

Patrimoniu 4,
Penale legi 96.
Pensiune alimentară 29-32
Persoane 3, 4,
Personale drepturi 121.
Personale legi, a se vedea
cuvintele: „Legi personale*.

Poligamie

24, 102,

Poliţie,

se

a

vedeă

cu-

vintele: „Legi
de poliţie

preventivă“,
„Legi
de
poliţie şi siguranţa“.
Politice legi 95.

Posesiune

119,

Prejudiciu 9.
Presă 95.
Prescripţie 124,
»

»

.

Prezumpțiuni

196,

197,

153.

Prezumpţiuni legale 172.
Probe 5, 14, 45, 169, 171,
172, 173,
Procedură,

168, 169,

Prodig 87.
Profesiune

legi

99

bis,

97.

Privilegiu 135.
Proprietate 91,

113,

114,

Codul -civil

STATUT

Patere părintească 62—69,

| Statutul formelor 2.
Statut personal 2, 3,
Statut real 2, 3.

Quasi-contract

175,

REAL.

STATUT

Străinătate,

Rasă 24.
Reale drepturi 120, 124,
Reale legi, a se vedeă
cuvintele: „Legi reale“,

Străini 7—412, 16, 18, 22,
23, 37, 38,

,

116,

11,

442—145,

134,
116,
110,
125—134,
Sustragere 141,
Suveranii unui stat străin

emanciparea, cauzele şi
tatea,
interdicţiei, proba paternităţii şi
țiunei
cerută

4 08.
Tagadă de paternitate 49.
Tată 43, 47, 48, 51, 55,56,
62, 63.

169,

”

Român
cod civil 7, 11,
110,
România
7, 8, 11, 15, 52,
140, 131, 443, 145, 148,
Rudenie 22, 31, 102,
Sarcină publică 114,
Sclavaj 9%,
Semnătură
privată, act
136, 145, 179.
Servitori 108.
-Servitute 120.
Siguranţa,
a se
vedea
cuvintele: „Legi de poliţie şi siguranţă“.
Soţi 18, 19, 20, 25, 26, 27,
33, 35—40.
Stare civilă 4—8, 11,43,

Testament 125.134, 146-150,

Testament conjunctiv 150.
147,
olograf
Testament

148, 149,
Transcriere 123.
Tuteiă 72—85, 106, 161.

Ţară străină, a se vedeă
cuvântul: „Străini“.
Urmărire silită, a se vedea cuvintele: „Executare silită“.
Uşurinţă 10.
Uzucapiune 124.

74,

120.

Viclenie, a se vedea cuvânțul: „Fraudă“.
Vindere-cumpărare 36, 82,

83, 118, 122, 128, 161.

act 101,

I. Principii generale.
1. Articolul 2 din codul civil este privitor la conflictul legilor din punctul de
ele se aplică.
unde
a. locurilor
vedere
(Mourlon, ed. T-a, 1, No. 75; Dalloz, Rp.
Suppl., Lois, No. 243 urm; Planiol, ed.
.
6-a, 1, No. 18).
2. Art. 2 din codul civil român, împarte
categorii:
legile în două
statutul personal şi
sau

legi
legi

personale
reale sau

statutul real, vorbind apoi despre legile
rivitoare la forma exterioară a actelor
Itatutul formelor). (Demolombe, 1, No. 76;
I,
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 123; Nacu,
p. 89 urm.; Eugen Herovanu, 0). cit., I,
N
p. 38).
Se numeşte „statul real”, dispoziţiile
legii

la

privitoare

bunuri

şi

„statul

sonal”, -dispozitivele pprivitoare la
soane. (Planiol, ed. 6-a, I, No. 184;
stara, ], p. 47).
II. Legi

per-

perPla-

personale.

4. în privinţa întinderei aplicaţiei legilor, diferitele categorii de legi pot fi

împărţite în două clase: legi personale şi
legi teritoriale.
Legi personale sunt acele cari au ca

t condiţia,
obiect principal şi predominan
derată în ea
juridică a persoanei consi
însăşi, sau în raporturile sale de familie,
sau chiar în raporturile sale cu patrimoniul

său;

cu

alte

cuvinte

legi

2

şi
legitime
în materie

efectele
a filia-

capacitatea
naturale,
capacide adopţiuni,

tatea cerută în materie de căsătorie, capacitatea femeei măritate etc. (Aubry er
Rau, ed. 5-a, 1, $ 31, p. 13%; Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 17; Dalloz, Râp., Suppi. Lois,
No. 276; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 124
141; Nacu, I, p. 92, 93).
A. Starea civilă şi capacitatea persoanelor. — 6. Francezul (Românul) în orice
ţară s-ar găsi este supus în privinţa, stării

şi înreTaxe de timbru
gistrare 116, 119, 143.
“Termin 49, 196-—200,
Terţe persoane 123, 1414,

Uzufruct 65—69,

Art.

ACTELOR.

5. Legi personale sunt acele cari reguperderea
şi
folosinţa, exerciţiul
lează
drepturilor civile, majoritatea Şi mMinori-

sară

Român 6, 10, 111, 144, 145,

civilă,

52, 53,

140,

Succesiune

Revocare 133.
Rezervă 132,

Stare

138,

148,149, 150, 167, 169, 173,

căsătorie“,
Regulamente 92, 97,
Religie 24.
Represive legi 9%,

149, 150,

vedea

174, 177, 479, 186—190.
Substituţiune fidei-comi-

.

Recurs 14.
Regie 108.
Regim dotal, a se vedea
cuvintele: „Contract de

Risipitor 87.
Rogatorie comisiune

se

„Străini“,

85, 100, 106, 107, 110, 111,

Reale garanţii 135,
Recunoaşterea copilului
,

a

FORMA

nale sunt acele legi cari regulează starea,
civilă şi capacitatea persoanelor. (Demelombe, I, No. 76; Mourlon, ed. 7-a, [, No.
No. 276;
Suppl., Lois
77; Dalloz, Râp.,
Laurent, 1, No. 88 urm; Huc,-1, No. 140
urm.; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
197; Alexandresco, ed 2-a, 1, p. 12%, 141).

11..

Quasi-delict 176.

cuvântul:

PERSONAL.

perso-

civile şi capacităţii sale, legei sale
domiciliului
legii
iar nu
ționale

nasău.

(Merlin, Repertoire, Lois, $ 4, No. 6: Laurent. I, No. 84 urm.; Duranton, I, No:
79; 'Toullier, IV No. 102; Demolombe, |,
No. 98; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 31, p.
142; Dalloz, Rep., Lois, No. 387; Suppl.,
Lois, No. 277; Duvergier sur Toullier, JI,
p. 99; Marcad. art. 3, No. 5; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 78; Weiss, Trait€ theorique
et pratique, III, p. 139 urm.; Trait 616mentaire, p. 445, 446; Planiol, ed. 6-ai, I, No
190; Planiol et Ripert, 1, No. 12, Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 422; Alexandresco,:
ed., 2-a, 1, p. 149, 143; Eugen Herovanu,
op. cit., I, p. 45).
7. Art. 3 din codul civil francez, căruia
în corespunde art. 2 din codul civil român, nu arată ce legi vor guverna stastrăinilor în
rea civilă şi capacitatea
Franţa, (România); totuşi este constant
admis astăzi că legile relative la starea
civilă

si

la

capacitatea

persoanelor

ur-

măresc pe străini în Franţa (România)
afară de cazul când legea lor naţională
Repertoire,
(Merlin,
altfel.
ar dispune
I, No. 19;
4, No. 6; Duranton,
Lois,
Toullier, IV, No. 10; Demolombe, I, No.
98; Duvergier sur Toullier, 1, p. 99; Aued.
bry et Rau, I, $ 31, p. 143; Mourlon,
5;
m-a 1, No. 79; Marcade, art. 3 No.
No.
Proudhon, IL. p. 82; Dalloz, Rp. Lois,
1, No.
390; Suppl., Lois No. 277; Laurent,
et
89 urm., Huc, I, No. 140 urm: Baudry
PlaHougques-Fourcade, I, No. 203 urm.:
niol, ed. 6-a. IL, No. 19%: Weiss, Trait6
PrinciGl&mentaire, ed. 2-a, p. 282; Pillet,
92:
pes, No. 145; Planiol et Ripert, IL, No. Ale492;
Colin et Capitant, ed. 4a, |, P.

Jandresco,

ed. 2-a, |, p. 141, nota

3, Eu-

gen Herovanu, Op. cit, 1, p. 45; Plastara,
.
1, p.:49, 50).
$. In privinţa aplicării legilor persoîn Românale străinilor în Franţa (sau
trenia), după o părere, legea, „străină vorba.
este
bueşte aplicată în totul când

— 321—

Art.

2

STATUT “REAL.

STATUT

PERSONAL.

de starea civilă şi de capacitatea străinilor, afară de cazul când ei ar îi întrebuințat manopere frauduloase pentru ascunderea capacităţi lor. (Duranton, 1 p. 58;
Marcadă, Art. 3, No. 5; Dalloz, Rep., Suppl., Lois, No. 277, 279; Laurent, I, No.
84 urm.; Huc, 1, No. 152 urm.; Baudry
ei Houques-Fourcade,

1, 142; Weiss,

Traitâ

6lementaire, p. 2760; Despagnet, Precis,
ed. 3-a, p. 469; Comp, Alexandresco, ed.
2-a, p. 151),
9.

a

După

o

străinului

altă

părere,

legea

mai

găseşte

nu-şi

une atunci când ea
intereselor franceze,

vate,

indiferent

s-a format
Proudhon,

83 urm.;
Dalloz,

de
279;

de

personală

ar aduce
(române),

aplicaţiprejudicii
chiar pri-

împrejurările

în

care

raportul de drept. (Valette sur
De l'6iat des personnes, I, p.

Mourlon,
Rep.,

commerce,

ed.

Lois,

No.

Demolombe,

7-a,

No.

877;
ÎI,

1, No.

398,

79 bis;

401;

Effets

Suppl.,

Lois,

9%;

Planiol

No.

No.
et

Ripert, 1, No. 43).
10. După o a treia
părere,
nu
este
suficient ca legea naţională a străinului
să prejudicieze interesele francezilor (românilor)

ci trebueşte

să

se stabilească

că

Francezul (românul) care a contractaţ a
fost de bună credinţă şi că nu a lucra
cu uşurinţă şi imprudenţă. (Demolombe,
I, No. 98, 102; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
p. 143 urm.; Dalloz, Rp., Lois, No. 279;
Merlin, Râpertoire, Loi, $ 6 No. 6; Duran:
ton, Î, No. 93; Comp, Nacu, 1, p. 93).
1. Câna
un străin care domiciliază
în Franţa (România) nu are naţionali-

tate

sau

are

două

naţionalităţi

diferite,

trebueşte aplicată legea franceză, (română) în privinţa stării sale civile şi capacităţii

sale.

adică

legea

domiciliului

său. (Demolombe, I, No. 180; Bertauld,
Questions pratiques et doctrinales, 1, sect.
1, p. 146; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, S 31,
nota 24, p. 144; Huc, I, No. 143;
Dalloz,
Rep., Suppl. Lois, No. 28; Laurent,
I, No.
86; Droit civil international, III,
No. 258;
Weiss, Trait6 6l&mentaire, p. 282;
Traite
ih6orique et pratique, III, p. 160;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 142, nota
2, 144, 1495).
12.
gine

Străinul care nu este străin de
ori-

și care

a fost Francez, nu poate să
în Franţa
beneficiul
său personal de străin decât statutului
în cazul
când naționalitatea străină, obținută
este
franceza ta (A alabil dobândită
de legea,
vanceză.
alloz,
Rep.
No.
283).
:
P»
Supnl.,.
Loisîi
invoace

13. Când o persoană are qouă naţionaȘi când

Jități

înaintea

una din aceste două
stiune privitoare la

unui

tribunal

din

ţări, se ridică o chestarea civilă sau la

capacitatea sa, tribunalul va,
țării in numele căreia judecă, aplica legea,
chiar dacă,

acea persoană şi-ar avea domiciliul
Străinătate, (Weiss, Traită elementele, Eî
“4 Palloz,

Rep, Suppl., Lois, No. 285).

instanţelor de fona şi judecătorii
nu sunţ

străine sunt nişte chestiuni
de fapt,Legile
lăsate la aprecierea
suverană a

—

FORMA

ACTELOR

Codul

civil

jtinuţi a le aplica decât atunci când le
propun părţile şi le dovedesc înaintea lor.
(Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 153 urm;
Comyp., Nacu, I, p. 78, 79).
15. Legile străine nu-și mai găsesc însă
aplicaţiunea în Franţa (România) atunci
„ când sunt contrare ordinei publice sau
bunurilor moravuri. (Weiss, Trait6, 616mentaire,p. 880; Dallloz,
Reâp., Suppl,
Lois, No. 278; Demolombe, I, No. 9; Valette sur Proudhon, Etat des personnes I,
p. 85 urm.; Laurent, I, No. 77; Bertault,
Questions
pratiques.,
I, No. 23
urm;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 34, p. 150;
Mourlon, eă. 7-a, 1, No. 79 bis.; Planiol
et Ripert, I, No. 43; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p: 148 uim).
B. Absenţă. — 16. Condiţiunile de declarare

a

absenței

şi

efectele

sale

suni

guvernate, în principiu de legea naţională a absentului fie că absenţa este declarată

în

ţara

sa

de origine

îie

că

se

cere declararea ei în o ţară străină unde
există această instituţiune, bine înţeles cu
condiţiunea, de a nu se aduce atingere
ordinei
publice
internaţionale.
(Dailoz,
Râp., Suppl., Lois, No. 355; Comp., Demolombe, II, No. 15; Despagnet, Prâcis, ed.
3-a, No, 240 urm.; Laurent. Droit civil
international, VI, No. 334; Weiss, Traitâ
€lementaire, p. 400 urm.).
C. Căsătorie. — 17. Capacitatea cerută
pentru ca cine-va să se poată căsători
este determinată de legea ţării căreia aparţin viitorii soţi. (Demolombe I, p. 101;
Mourlon, ed., 7-a 1, No. 78; Dalloz, Râp.,
Lois No. 392; Suppl., Lois, No. 287; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $31,p. 142; Laurenț, Î, No. 89; Weiss, Traitâ 6lementaire,
ed., 2-a, p. 447; Despagnet, Precis, ed. 3-a,
No.
251; Asser et Rivier, Elâments
du
droit international privă, n. 105; Alexandresco, ed., 2-a, 1, p. 143, 169, 196, 198).
18. Dacă viitorii soţi sunt de aceiaş
nationalitate, pentru
căsătoria, lor, (chiar
celebrată, în străinătate se va aplica
legea lor naţională. (Weiss, Traită thâori
que et pratique, III, p. 409).
19. Dacă însă viitorii soţi nu
sunt de
aceiași naționalitate, condiţiunile
de capacitate pentru a se putea căsăt
ori, vor
îi determinate pentru fiecare
din ei, de
legea lor naţională. (Dalloz
Rep, Droits
civils, No. 445; Lois, No.
393; Mariage,
No. 50, 307; Suppl., Lois, No.
287; Mariaze No. 32; Weiss, Traitţe
€lementaire, p.
Mi, 45%; Trait€ thâorique et pratiqu,
13l,
p. 409, 417, 428; Despagnet,
Prâcis, ed.,
3-a, No. 253; Laurent,
Droit civi] internaţio

nal, IV, No. 304 urm).

20. Deasemenea, tot lege
a
fiecăruia, dintre viitorii soți, personală a
va determina
ce persoane au dreptul
să facă opoziţie

sim

ţământul, ce obstacole
se pot
contractarea căsători
ei, etc. (Dalloz, , iviRep.la,
Mariage, No. 238, 939-

287, 288).
99—

39; Suppl., Lois, No.

Codul civil

STATUT

REAL.

PERSONAL.

STATUT

legea lor naţională nu le-o impune. (Demolombe, î, No. 70: Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 31 p. 132; Dalloz, Rep. Suppl, Lois,
No. 334; Weiss, Trait6 6lâmentaire, p. 497;
Nacu, 1, p. 83).
!
30. Dacă legea personală a părţilor lăr-

21. Cu toate acestea dispoziţiile legii
străine, nu se vor aplica de câte ori vor
interpublice
ordinei
atingere
aduce
naţionale cum ar îi permisiunea, poliga-

miei, etc. (Aubry et Rau,

ed., 5-a, IL, $ 31,

p. 150; Dalloz, Râp., Subpl., Lois, No 287,
288, 290; Mariage, 100; Laurent, 1, No.
Y0; Despagnet, Precis, ed,, 3-a, No. 255).

22. Un

geşte

rie în Franţa o franceză sau chiar o străină, dacă între ei există legătură de rudenie care opreşte în Franta căsătoria;
sau să obţie autorizaţia guvernului franprecez în cazul când legea franceză
vede posibilitatea obţinerei unei aseme(Weiss,

autorizaţii.

nea

Traite

legei

dispoziţiile

tneorique

nationale

a

străinului pentru a se putea căsători, ar
fi mai riguroase decât cele ale legei fran.
ceze, ele se vor aplica, cu condițiunea ca
să nu se aducă atingere ordinei publice
ed.
Precis,
(Despagnet,
internaţionale.
3-a. No. 255; Dalloz, Râp., Suppl. Lois,
No. 288).24. Dacă o lege străină ar opri căsăto- ria, între persoane de religiuni deosebite,
sau de rase deosebite, această lege nu se
de

este

oarece

va,

aplica.

fi

determinate

contrară

la

alimente,

ordine!

_ publice internaţionale. (Weiss, Trait6 €16mentaire, p. 450; Laurent, Droit civil international, IV, No. 331 urm.; Despagnet,
Prâcis, ed., 7-a, No. 255; Dalloz, Râp,
Suppl., Lois, No. 289).
25. Condiţiunile pentru exercitarea acțiunei în nulitate a unei căsătorii, vor fi
de legea națională a soţilor.
determinate
(Weiss, Trait6 6lementaire, P. 592 urm.
Dailoz, R&p., Droits civils, No. 445; Mariage, No. 453; Suppl., Lois, No. 290).
26. Ffectele unei căsători anulate, vor

naţionalitate

şi

vil

international,

V,

p.

19%;

Beudant,

Explication

legea

de

.personală

a

Laurent,

No.

Droit

civil

international,

IV,

214).

28. Această regulă sutere excepțiune în

cazul când în ţara unde se produc aceste
efecte, ele sunt contrare ordinei publice.
(Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 258; Weiss,
Trait6 6l&mentaire, p. 491; Trait6 thâorique et pratique, II, p. 504; Laurent, Droit
Dalloz,
49;
V, No.
civil international,

RER, Suppl., Lois, No. 298).

9. Obligatia la alimente rezultând din
căsătorie și filiaţiune, după o părere, trepueşte să fie considerată de ordine puplică internaţională, aşa încât dacă legea
teritorială impune această obligaţie unor
persoane, ele trebuesc să se supue de şi

—

R6p-

prelimi-

tiire

du

naţionalitate.

altă

Trait6 6l&mentaire, p. 490; Trait6 theorique et pratique, Iti, p. 501, urm.; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 257 urm.; Dalloz, R6p., Suppl, Lois No. 298; Contra:

Dalloz,

naire, No. 161, p. 170. Dalloz, Rep. Dispozitions entre vifs et test. No. 297; Lois,
No. 394; Mariage, No. 823; Suppl., No. 299,
301; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 31, nota 10,
p. 135; Roland de Villargues, Loi, $ 6, No.
6, p. 232; Laurent, I, No. 9%: Droit civil
imternational, V, No. 61, 69; Despagnet,
Precis, ed. 3-a, No. 258; Asser et Rivier,
Elemenis de âroit international privâ, p.
p. 497;
105; Weiss, Traite &l&mentarie,
Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 138, 141 nota
6, 167, 163).
34. In cazul când numai bărbatul donaționalitatea

soţilor.” (Wdiss,

sunt

Lois No. 392).
33. Capacitatea femeei căsătorite este
guvernată qe legea naţională a seţilor,
chiar în cazul când este în conflict, cu legea teritorială. (Merlin, R&pertoire, Autorisation maritale, section 10 No. 2, 3;

bândeşte

a

conside-

aplicată legea naţi(Laurent, Droit ci-

trându-şi

naţională

aplica

personale

lor

legile

în conflict, trebueşte
onală aj debitorului.

foş-

legea

va.

rată de ordine publică internaţională,
însă între. rude colaterale si afini trebueşte aplicată legea naţională a părţilor.
Laurent, Droit civil international, V, No.
3; Dalloz, Râp4 Suppl., Lois, No. 33%).
32. Când ambele părţi nu au aceiaş

tilor soţi. (Weiss, Traite 6l&mentaire, p.
523; Despagnet, Prâcis, ed. %a, No. 241;
Dalloz. Râp., Suppl., Lois, No. 290).
27. Efectele căsătoriei sunt guvernate

de

se

trebueşte

alimentară

obligaţia

Despagnet,
436;
p.
III,
et pratique,
Prâcis, ed. 3-a, No. 255; Aubry et Rau,
ea. 5-a, 1, $ 31, p. 150; Laurent, 1, No. 90).

23. Dacă

obligaţia

statutul lor personal. (Weiss, Trait6 6l6p. 498; Dalloz, Râp., Supbl,
mentaire,
- Lois No. 834).
31. După o altă părere, între rude în
linie. directă descendentă şi ascendentă,

lua în căsăto-

străin nu poate

Art. 2

ACTELOR.

FORMA

de

soția

mai

păs-

înainte,

această schimbare nu poate modifica capacitatea. soţiei care urmează, a îi guvernată,

ca

şi mai

înainte

de

legea

sa naţio-

nală. (Asser et Rivier, El6ments de âroit
international prive, p. 105; Laurent, Droit
III, No. 294; Weiss,
civil international,
Traită 6l&mentaire, p. 499; Dalloz, Râp.,
Suppl., Lois No. 303).
35. Admisibilitatea şi modalităţile donaţiunilor între soţi, sunt guvernate de
Jegea personală a soţilor. (Weiss, Traite
tnâorique et pratique, II, p. 509; Laurent, Droit civil international, VI, No. 292;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 137).
36. Admisibilitatea și modalităţile vânzărilor între soţi, sunt guvernate de legea. personală a soţilor. (Weiss, Traite
înâorigue et pratique, III, p. 511; Laurent, Droit civil international, VIII, No.
5).
unei
D. Despărţenie— 37. Tribunalele
țări în care este admis divortul nu pot
să respingă cererea de divort făcută de
străini sub motivul, fie că tara de ori-

23 —

Art, 2
gină

STATUT

a străinilor

că în acea

ţară

nu

REAL.

admite

nu se admite

STATUT' PERSONAL.

divorţul,
divorţul

fie
pen-

tru cauzele invocate de părți. (Asser et
Rivier, Elements de droit international
privâ, p. 207; Dalloz, Râp., Supnl. Cassation, No. 294; Divorce
et s&paration,
corps, No. 148; Nacu, I, p. 83, 84).

-de
Ă

38. După o altă părere tribunalele unei
ţări în care se admite divorţul nu or putea pronunţe desfacerea căsătoriei decât în

cazul

când

statul

personal

al

soţilor

9 permite. (Weiss, Trait 6lementarie, p.
539; Trait€ thâorique et pratique, Til, p.
597; Surville et Arthuys, Cours 6lsmen-

taire de droit international priv, No. 900;

„Laurent,

Droit

119;

Dalloz,

No.

507;

civil

Rep.,

international,

Lois,

Suppl.,

Lois,

No.
No.

396,
2%;

V,

No.

Mariage,
Vraye

et

Gode, Le divorce et la sâ&paration de corps,
ed. 2-a, II, No. 929).
39. In cazul când atât Jegea ţării în
care

se

judecă

acțiunea

de

divorţ

cât

şi

statutul personal al soţilor străini, permit
divorţul el nu poate fi admis
când cauzele de despărțenie
et

pratique,

III,

p.

601;

de

corps,

ed.

Suppl.;

Lois,.

No.

Dalloz,

Rep.,

No.

928;

Demolombe,

I, No. 101; Planiol et Ripert, 1, No. 45)
4. Afară de cazul când efectele ar
fi
contrare ordinei publice internaţionale.
(Weiss, Traite €l&mentaire, p. 541; Traite
thâorique et pratique, III, p. 603, 604; Dali0z, R&p.. Suppl., Divorce et s6paration
de

corps,

No.

559;

Lois,

No.

297;

Comp.:

Laurent, Droit. civil international, IV, No.
325: Huc, II, No. 399).
F.
Paternitate,
maternitate
şi filiațiune. — 42. Filiaţiunea persoanelor
este
guvernată. de legea lor naţională,
care
este determinată de naționalitatea,
lor.
(Huc, 7, No. 147; Dalloz, R&p.,
Lois, No.
"398: Paternite et filiation, No. 205;
Suppl.,
Lois, No. 30%; Paternite et filiation,
No.
100; Alexandresco, ed 2-a, I, p. 141,
nota 4),
43. Filiaţiunea, legitimă faţă
de tatăl,
precum
și filiaţiunea faţă de mamă,
sunt
guvernate de legea naţională
a părţilor.

(Aubry

et

Rau,

ed.,

5-a,

IL

. După

o

altă

părere,

prejurare, trebueşte să
țională a bărbatului.
Legitimit6, sect. 4, $ 3,
Supl. Lois, No. 307).
8: în cazul
când
altă,

naţionalitate,

naționalitatea
cabilă pentru

în

această

îm-

se aplice legea, na(Merlin, Repertoire,
No. 3; Dalloz, Rep.,
tatăl

pentru

a

a

se

dobândit
determina,

care va decide legea,
stabilirea îiliațiunei,

de ales între trei epoci

si anume:

aplieste

epoca

Rep., Suppl:, Lois, No. 30: Comp. Laurent, Droit civil international, V, No. 243).
49. Terminul în care trebueşte intentată acţiunea în tăgada de paternitate,
este determinat de legea personală a tatălui. (Laurent, Droit civil international,
V, No. 244; Weiss, Trait6 6lementaire, p.
550; Dalloz, Râp., Suppl, Lois, No. 309).
50. Ca şi ia stabilirea filiațiunei legitime, filiaţiunea, naturală depinde de le-

2-a,

295;

45. Mijloacele de probă pentru stabilirea filiațiunei sunt determinate de legea
naţională a părților. (Huc, I, No. 147;
Dalloz, Râp., Lois No. 398; Suppl, Lois,
No. 306).
|
46. In cazul când copilul are o naţionualiiate deosebită de cea a pretinșilor săi
părinţi; după o părere, în această împrejurare, pentru stabilirea filiaţiunei trebueşte luată în consideraţie legea personală a copilului. (Despagnet, Prâcis, ed.
3-a, No. 270; Weiss, Trait€ 6l&mentaire,
p. 550; Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 307).

(Weiss
tinâori-

Contra: Laurent,
Droit civil international, V, No. 134).
40. Efectele despărţeniei sunt guvernate
de legea naițională a soților.
(Merlin,
Questions de droit, Divorce, $ 13; Dalloz,
R&p.,

civil

intentărei acţiunei, acea a, naşterei copilu-

Suppl., Divorce et separation de corps,
No. 148; Vraye et Gode, Le divorce et la
separation

Codul

ACTELOR

decât atunci
sunt admise

de statutul
personal al soţilor.
Trait6 6l&mentaire, p. 540; Trait6

que

FORMA

$ 31,

p.

Huc, 1, No. 147; Dalloz, Rep. Subpl.,

134:

Lois,
No. 305, 306; Laurent, Droit civil
international, V, No. 244; Despagnet,
Precis, ee.
3-a, No. 270 urm.; Asser et Rivier,
El6ments de droit international
prive, p. 124
urm.; Weiss, Trait6 €l&mentaire,
p. 546).
44. Acţiunile relative la
filiaţiune pe
care le poate introduce copilul
sau se pot
introduce în contra, sa, sunt
Și guvernate de legea, naţi determinate
onală a părților. (Dalloz,
Râp., Suppl., Lois, No. 306).
—

lui

gea

și

acela

personală

a,

concepţiunei

a părţilor,

eaș naţionalitate. (Huc,
loz, Râp., Supp., Lois, No.
51. Când părţile nu au
litate, pentru stabilirea
rale, prin recunoaşterea,
bueşte

ca

legea

sale.

când

1,

(Dalloz,

ele au

ace-

tatălui

să-i

No. 147; Dal313).
aceiaşi naţionafiliațiunei natuvoluntară, tre-

personală

a

permită să facă recunoaşterea.
iar
personală a copilului să-i permită legea
să, fie
recunoscut. (Weiss. Traite €lementaire,
p.
554; Dalloz, Râp., Suppl., Lois,
No. 314).
52. Dispoziţiile legii străine nu-şi
mai
găsesc aplicațiunea în cazul când ar
aduce atingere ordinei publice internaţionale.
Astfel cercetarea paternităţii nu
ar putea

îi admisă în România, din cauză
că ar
aduce
atingere
ordinei
publice,
chiar
dacă legea personală a părţilor
„_mMite-o. (Dalloz, Râp., Suppl., Lois, ar perNo. 315).
, 3. In cazul însă când un
străin a obţinut
în “ara sa
paternităţii prin

de origină
cercetarea

recunoaşterea
si conf

orm le_gilor sale, ea îşi produce
efectele şi întro ţară care nu admite aceas
tă, cercetare,
de oare ce în acest caz
ordinea publică

nu mai

este

ameninţa

tă, (Laurent, Droit
civil „internațional,
V. No. 262; Despagnet,
Lrecis,, ed. 3-a, mo, 274,
795; Weiss, Traite
ementaire, p.
; Dalloz,
pl.
Lois, No. 315 urm),
97,
Rep,
Suppl,
4 Legitimarea, depinde,
în
principiu,
de legea naţională
a părţilor.
(Dalloz,
Rep. Lois, No. 398; Suppl
., Lois, No. 320,

94—

Codul -civil

STATUT

55. Chestiunea
tural prin

REAL.

legitimării

căsătorie

STATUT

copilului

subsequentă,

PERSONAL.

n?-

tească

de legea

naţională

au

aceiaşi

naţionalitate,

tea avea loc adopţiunea
gea naţională a ambelor
adopţiunea

şi

fiecare

ele

a pu-

să

5.

In

cazul

când

adopiatorul

înde-

şi

1, No.

legea

de

guvernate

sunt

cea

în

ce

priveşte

adop-

personală

şi

condiţiunile

efectele adopțiunei în cazul când sunt contrarii ordinei publice locale. (Dalloz, Rsp.,

Suppl.. Lois, No. 333).

G. Puterea părintească. — 62. Puterea
tatălui și mamei asupra persoanei copilului lor sunt guvernate de legile lor personale. (Demolombe, [, No. 88; Laurent,
-], No. 96; Droit civil international, VI, No.
paternelle,
Râp., Puissance
Dalloz,
12;
No. 50; Suppl., Lois, No. 336, 337; Weiss,
Trait6 6l&mentaire, p. 573; Asser et Rivier, Elements de droit internatiorial pEtve, p. 125; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No.
258, 209).
i

62 bis. După o altă părere, legile pri-

vitoare

la

puterea

constitu-

părintească

esec legi de poliţie şi de siguranţă
aplică

tuturor

persoanelor

ce

se

şi se

în

află

o ţară. (Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 31, p.

132; Proudhon, Etat des personnes, I, p.
91: Troplong, Hypothâăques, II, No. 429;

Nacu,

1, p. 82).

-

,

63. Când tatăl şi copilul nu au acelaş

naţionalitate,

dreptul

de

putere

părin-

—

Laurent,

urm.;

1, No. 96; Droit civil international, VI,
No. 18; Huc, III, No. 226; Asser ei Rivier,
Flemenis de droit international privâ, p.
;
125; Weiss, Trait6 6l&mentaire, p.
Pillet, Principes, No. 180; Dalloz, R6p,
Suppl., Lois, No. 338; Alexandresco, ed.
2-a I, p. 139).

a adoptatului (Weiss, Trait€ 6l6mentaire,
p. 566; Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 332).
61. Dispoziţiile legei străine, care permiţe adopţiunea,. nu-şi mai găsesc aplicațiunea

134%,

IL, No.

doctrinales,

et

-

pratigues

Questions

Bertaulă,

88;

(Demolombe,

părţilor.

a

personală

legea

tatul sunt de naţionalitate deosebită, după o părere, efectele adopțiunei sunt guvernate de legea personală a adoptatorului. (Laurent, Droit civil international,
VI, No. 39; Dalloz, Reâp., Suppl., Lois,
No. 332).
60. După altă părere, efectele adopţiunei

naţională

dhon, 1. p. 91; Nacu, IL, p. 9).
66. După o altă părere, care este dominantă, acest uzutruct este guvernat de

plinească condiţiunile de capacitate cerute de legea lor naţională. (Weiss, Trait€
€lementaire, p. 565: Laurent, Droit civil
international, VI, No. 38; Asser et Rivier,
Elements de droit international privâ, p19%; Dalloz, Râp., Suppl, Lois, No. 331).
58. Efectele adopţiunei sunt guvernate
în principiu de legea naţională a părţilor.
(Dalloz, Rep., Suppl., Lois, No. 332).
-

legea

gea, situaţiunei bunurilor copilului. (Merlin, Râpertoire, Puissance paternelie, sect.
7, No. 1; Dalloz, Râp., Lois, No. 400; Prou-

trebueşte ca lepărţi să admită

dintre

de

65. In privinţa uzutructului legal al pă-

a părţi-

pentru

guvernat

9

rinţilor asupra bunurilor copiilor lor minori, părerile sunt împărţite: După o păxere acest uzutruci este guvernat de le

lor._(Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 331.
51 bis. Când adoptatorul şi adoptatul
nu

îi

Art.

ACTELOR,

a copilului. (Demolombe, 1, No. 10%; Contra: Alexanâdresco, ed. 2-a, Î, 145, 146).
64. Legea personală nu-şi mai găseşte
aplicaţiunea când dispoziţiile sale sunt
contrare ordinei
publice internaţionale.
(Dalloz, Rep., Suppl., Lois, No. 336; Comp.
Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 31 p. 132; Survile et Arthuys,
Cours
6l&mentaire
de
droit international priv6, No.
319 bis;
Weiss, Traitâ thâorigue et pratique, II,
p. 199; Dalloz, Rep. Suppl., Lois, No. 337)).

depinde

de legea personală a tatălui din momentul
celebrării căsătoriei. (Me:lin, Questions de
droit, Legitimation, t. 9 $ 1; Dalloz, Rp,
Lois, No. 399; Suppl., Lois No. 320, 322;
Laurent, Droit civil 'intemational,
IV,
No. 275 urm.; Weiss, Trait6 6l6mentaire,
». 559 urm.; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a,
No. 216; Asser et Rivier, Elements
de
droit international priv, p. 125, 126).
56. Efectele ligitimării copilului natural. depină de legea
naţională a tatălui. (Dalloz, Reâp., Suppl., Lois, No. 330).
F. Adopţiune. — 52. Adopţiunea, depinde în pricipiu,

va

FORMA

o a

67. După

uzu-

acest

treia părere,

fruct nu este admis decât în cazul când el
este acordat atât de legea personală a
părților cât şi de cea unde sunt situate
bunurile copiilor. (Bard, Prâcis de droit
international, p. 236).
68. In cazul când părintele şi copilul nu
au

aceiaş

o părere

după

naţionalitate,

se

va aplica în privinta uzutructului legai
iegea. personală a copilului. (Weiss, Tralt& 6l&mentaire, p. 576; Bard, Prâcis. p.
Lois,
Rp, Suppl,
Dalloz,
Comp.
234;
No. 340).
69. După o altă părere, în cazul când
părintele

deosebite,
de legea

şi

sunt

copilul

uzufructul
personală

de

naţionalitate

legal va fi guvernat

a părintelui,

de

oarece

acest uzuifruct este stabilit în favoarea sa.
(Laurent, Droit_civil international, VI,
No. 21: Dalloz, R6p., Suppl., Droits civils
_No. 119; Lois, No. 339; Alexandresco, ed.
Ă
2-a. 1, p. 140).
.
H. Minorilate, tutelă şi emancipare
icapac
si
ane
perso
unei
a
itate
Major
70.
de
iatea sa este, în principiu, guvernată
edlegea, sa personală. (Aubry et Rau,

1, $ 31,

p. 13%; Toullier,

Î, No.

1497

5-a,
No.
Duranton, 1, p. 58; Dalloz, R6p. Lois,Mino401 urm.; Suppl., Lois, No. 341 urm.;
Traite
rit, No. 37; Valette sur Proudhon,
urm.; Dede Vetat des personnes, |, P. 84
No. 97;
molombe. 1, No. 109; Laurent, I,
nota 2).
142,
p.
|,
2-a,
ed.
co,
ndres
Alexa
21. Cu ţoate că statutul personal al mla și
norului străin determină majoritate
capacitatea

găseşte

95 —

sa,

această

aplicaţiunea,

regulă

nu-şi

prin aplicarea

mai

drep-

Art, 2

STATUT

REAL.

STATUT

PERSONAL.

tutelei

minorului,

legea

sa

103 După o altă părere, această vânzare

trebueşte
legea.

No.

289

urm.;

Lois, No. 344, 345).
14. După o altă

Dalloz,

părere

Râp.,

în

per-

pinde de statutul
tutorul
părăseşte

unea principiilor
teria

uzufructului,

stabilite mai
se va

aplica

bunalele
obligaţia

când

naţionaaplicaţi-

sus la malegea,

per-

sonală a părintelui. (Dalloz. Râp., Suppl.,
Lois, No. 34).
15. Tutela va fi organizată în ţara unde

domiciliază

minorul,

după

formele

stabilite de

conform

bunurilor,

re-

franceze
de

a

totuşi când
tutelei,
tri-

personal,
interesele

(române)

numi

un

au

tutor

dreptul

şi

provizoriu

care să se ocupe de averea şi persoana
minorului străin. (Weiss, Traite €l6mentaire, p. 409, 410).
Ă
86. Emanciparea
expresă
sau
tacită
condiţiile sale şi efectele sale sunt guvernate de legea personală a emancipatului.
(Weiss, Trait6 6l6mentaire, p. 422; Dalloz,
Rep., Suppl., Lois, No. 351; Comp. Laurent,
Droit civil international, VI, No. 58 urm;
Nacu, Î, p. 8%, 85). ]. Interdicţiune şi consiliu judiciar. —
87. Tuiela interzişilor şi numirea unui
consiliu judiciar sunt guvernate
de legea

Suppl,

cazul

minorul şi tutorul legal sunt de
lităţi
deosebite,
şi făcându-se

făcută după

situaţiunei

gulei: „locus regit actium”. (Dalloz, Rp.
Suppl.. Lois, No. 349).
aq Cauzele de încetare a tutelei şi consecinţele ce rezultă sunt guvernate de legea personală a minorului. (Weiss, Traite
&lementarie, p. 420; Dalloz, R6p., Suppl,
Lois, No. 350).
,
85. Cu toate că organizarea tuielei de-

sonală. (Laurent, Droit civil international, VI, No. 50 urm.: Weiss. Traite 6l6mentaire, p. 409; Trait6 thâorique et pratique, III, p. 319; Despagnet, Prâcis, ed.
3-a,

Coâul civil

ACTELOR.

fătrebueşte
bunurilor
82. Vânzarea
cută după formele stabilite de legea personală a minorului. (Daloz, R6p.„ Suppl.:
is, No. 349).
_

tului comun, în cazul când minorul a
lucraţ cu viclenie pentru a-şi ascunde
starea sa. (Demolombe, I, No. 102; Dal102, Râp.. Suppl, Lois, No. 341; Laurent,
1, No. 9?).
,
72. Regulele privitoare la organizarea
şi exercitarea tutelei copiilor minori, sunt
guvernate de statutul personal. (Laurent,
Droit civil international, VI, No. 49; Asser
et Rivier, Elements de droit international
prive, p. 128; Weiss, Traite €lementaire,
p. 408; Dalloz, Râp. Suppl., Lois, No. 343;
Nacu, I, p. 84).
,
19. In cazul când minorul si tutorul
au naţionalităţi deosebite, se va aplica în
privinţa

FORMA

regulele

stabilite de legea sa naţională. (Weiss,
Traite 6lementaire, p. 4îil; Trait6 thâoripersonală a interzisului sau prodigului, în
que et pratique, III, p. 323; Dalloz, Rep.
cazul
când nu se aduce atingere ordinei
Suppl.
Lois, No. 346; Comp.
Nacu,
1
publice internaţionale. (Despagnet, Prâcis,
p.
84).
16. In ceea ce priveşte cauzele de scuză, - ed. 3-a, No. 288 urm.; Laurent, Droit civil intţernaţional, VI, No. 22 urm.; Weiss,
incapacitate,
excluderile şi
destituirele
Trait€ €lementaire, p. 429; Trait6 theoridin tutelă se va aplica legea naţională,
que et pratique, III, p. 368; Dalloz, Rp,
a minorului. (Weiss, Trait6 €l&mentaire,
Lois, No. 406; Suppl., Lois, No. 352, 353;
p. 414; Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 347).
Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 142).
11. Puterile şi obligaţiunile tutorului
vor îi determinate de legea naţională a
minorului. (Dalloz, Rep., Suppl., Lois, No.
"HI. Legi teritoriale.
348, 350).
88. Legile teritoriale se aplică pe întreg
78. Regula că puterile şi obligaţiunile
teritorul unei ţări şi tuturor persoanelor
tutorului sunt determinate de. legea naaflate în acea ţară. indiferent: de naţiotională a minorului sufere excepţiuni
în
nalitatea lor; ca legi teritoriale cităm:
cazul când această lege ar aduce atinlegi de poliţie şi de siguranţă, legi prigere ordinei publice internaţionale. (Dalvitoare la imobile şi bunuri mobile aflate
loz, Râp., Suppl., Lois, No. 348).
pe teritoriul ţării; legi privitoare la for_ 79. Puterile şi obligatiunile tutorului
ma şi la executarea, actelor juridice.
in privinţa averei mobiliare a minorulu
i,
89. Legile reale sunt acele cari
vor îi guvernate
se ocude legea
naţională
pă în mod principal cu bunurile
minorului. (Weiss, Traiţe 6lementaire, a
ce stau
p.
în legătură cu persoanele. (Alexzandres
415; Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 348,
co
350
A
“a TI, p 124, arm.)
80. In ceea ce priveşte puterile şi
”
obliîi.
Legi
de
poliție
gaţiunile tutorului asupra averei
şi de siguranță. —
imobi930.
Legile
de
poliţie
şi de siana
liare a, minorilor, chestiunea. este
nu
pot fi definite şi aparţine
troversată; după o părere dominantă, contribunalelor
se
să
le
stabil
ească
va, aplica in acest caz legea personal
caracterele.
(Dalioz,
ă
Ro
Lois, No. 450; Suppl. Lois
minorului. (Weiss, Traite €l&mentaire, a
No. 429).
p.
1.
Prin legi de Poliţie şi de
47; Naurent, pDroit ci
siguranţă
international,
se înțeleg acele legi care
+
NO.
;
Dalloz,
au de obiect
Rp,
.
i
sigur
anţa
No. 348).
perso
anelo
r,
respectul proprieb» Suppl,
tății şi asigurarea bunei
81. După o altă părere în acest caz Lois,
ordine în socitre
etate.
(Beuda
nit,
buește aplicată legea. situațiunei
Explication du titre pr6bunurilim.,
No.
153, p. 162; Dalloz, Râp,,
lor imobi
NS.
SI9, le. ( Dalloz, Râp.,
R&p. Suppl., Lois,
Suppl.,
i
os No. 429; Aubry et
Rau
ed. 5-a, 1,
31, p. 131; Weiss. Traite
6l&mentaire de

—
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p. 85,

âroit intern. priv6, ed. 2-a, p. 245; Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 156).
92. Prin legi de poliţie și de siguranţă
se înțeleg nu numai legile propriu zise
deci şi regulamentele administrative,
cretele, ordonanţele făcute şi date în puterea unei legii. (Duranton, 1, No. 77; Demolombe, I, No. 70; Beudant, I, No. 133;

text

1, $ 31,

Rau,

et

Aubry

şi nota

p. 49).

siguranţă

de

şi

poliţie

5;

legile,
97. Deasemenea
decretele privitoare la

adică

tivă,
lui

a.

şi

guranţele
- anumite
farmaciei
op. cit., 1,
1, No. 188;

la

regulamentele
poliția preven-

Statuşi

condiţiunea

si-

cerute pentru exercitarea unor
profesiuni, cum este exerciţiul
sau medicinei, etc. (Beudani,.
No. 153, p. 162; Planioi, ed. 6-a,
Alexandresco, ed. 2-a, ÎL, p. 156).

98. Deasemenea

legile cari opresc

scla-

vajul. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 79 bis;
Beudant, op. cit., 1, No. 153, p. 162; Comp.:

Alezankreseo,

p.

ed. 2-a, 1, p. 151; Nacu,

|,

.
99.

Deasemenea

judecătorească

legile

de

organizație

şi de competenţă.

Herovanu,

op.

1,

cit

|

(Survil-

le et Arthuys, Cours €l&mentaire de droit
intern. privă, ed. 2-a, No. 414, p. 465; Laurent, Droit civil international, VIII, No.
103; Alexandresco, ed, 1, p. 133; Nacu, I,

—

|

100. Deasemenea legile asupra falimentului. Se zice că tribunalele franceze sunt
competente să judece cererea de declararea, în stare de faliment contra străinilor,
mai ales atunci când ei îşi au domiciliul
în Franţa. (Demante et Colinet de Santerre, V, No. 48 bis.; Toullier, VI, No. 1755
Hua I; No. 109;
Laurent, XVI, No. 166;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 156, 157; Contra: Duranton, X, No. 353, 354).
101. Deasemenea legile privitoare la actele stării civile. (Beudant, op. cit. No153, p. 169; Aubry et Raw, ed. 5-a, |, $ 31,
„pp. 132; Planiol, ed. 6-a 1, No. 188; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 157).
102. Deasemenea legile cari opresc poli--

următoarele:

şi siguranta

la poliţia

comunelor

Eugen

cit. Î, p. 4? urm.).

Legile constitutive ale ordinei sociale sau
economice. (Beudant, Explicat. du titre
prelimin., No. 153, p. 162; Eugen Herovanu, I, p. 43).
95. De asemenea legile politice, cum
sunt cele privitoare la libertatea individuală, la libertatea presei, la dreptul de
întrunire. (Dalloz, Râp., Suppl.; Lois, No.
429; Fugen Herovanu, op. cit., |, p. 43),
96. Lecile
represive,
adică
întregul
drept penal, trebuesc de asemenea să fie considerate ca legi de poliţie şi de siguranţă şi se aplică tuturor locuitorilor
domiciliaţi într'o ţară. (Beudant, op. cit. |,
No. 153, p. 162; Aubry et Rau, ed. S-a, |,
$ 31, nota 5, p. 192; Dalloz, Râp., Compet.
crimin. No. 10 urm.; Instruction crimin.,
No. 106 urm.; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 18;
Garraud, Trait6 thorique ei pratique du
droit pânal frangais, 1, No. 135; Le SelIver, Droit criminel, Iî, No. 750--urm.; Alezandresco, ed. I, p. 154, 156; Nacu, I, p. 80).
si

ACTELOR.

939 bis. Deasemenea legile de procedură
şi cele privitoare la executarea forţată a.
actelor şi hotărîrilor. (Beudant, Explicat.
du titre prâlimin., No. 153, p. 162; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 189; Comp.: Planiol, ed. 6-a,
T, No. 189; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 128;
Nacu, [, p. 85, 87; Eugen Herovanv, o0p-

Dalloz, Râp., Lois, No. 449% Suppl., Lois,
No. 429; Laurent, 1, No. 105; Baudry et
Houques-Fourcade, Des personnes, |, No.
196; Alexandresco, ed. 2-a, |, v. 156).
93. Legile de poliţie şi de siguranţă se
aplică tuturor persoanelor ce locuesc în
ţară, indiferent de durata locuirei. (Toullier, I, No. 119; Duranton, 1, No. 17; Aubry et Rau, ed. da, 1, $ 31, p. 132; Mourlon, ed. 7-a 1, No. 76; Demolombe, |, p. Ti;
Huc, I, No. 112; Baudry et Houques-Fourcade, [, No. 19%; Planio! ed. 6-a, ÎI, No.
188; Weiss, Trait6 6lementaire, p. 229, text
şi nota 1; Faustin Hâlie, Trait6 de linstrucţion crimineile, Ii, No. 627 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 156).
94. 'Trebhuesc să fie considerate ca legi
de

86;

Art. 2

FORMA

PERSONAL.

STATUT

gamia

şi căsătoria între rude şi afini a-

propiaţi. (Mourlon, ed. 7-a, |, No. 79 bis;
Valeite sur Proudhon, I, p. 85, 86; Aubry
et Rau, ea. 5-a, |, $ 31, p. 132; Comp. Alexandresco, ed. 2-a I, p. 151).
102. Deasemenea legile cari obligă pe
anumite

persoane

a-şi

procura

unele

al-

tora, alimente. (Aubry et Rau, ed. 5-a, |,
$ 31, p. 132; Demolombe, I, No. 70; Planiol, ed. 6-a, [, No. 188; Nacu, 1, p. 83):
104. Deasemenea legile cari guvernează
puterile părinţilor sau tutorilor asupra
persoanei copiilor minori, precum şi cele
care guvernează puterile bărbatului asupra persoanei soției sale. (Bâudant, op.
cit., No. 153, p. 162; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 314, p. 13; Weiss, Traite theorique et pratique, II, p. 199; Nacu, I, p. 82).
la
privitoare
legile
105. Deasemenea
interdicţie, în măsura, bine înțeles, în care
interesează

aceasta

publică.

siguranţa

(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 31, pu 13;
Planioi, ed. 6-a, 1, No. 188; Nacu, |, p. 84).
108. După o părere legile de ordine puplică sunt de opotrivă obligatorii atât penWu naţionali cât şi pentru străini. (Demolombe, I, No. 70; Laurent, I, No. 105;
Nacu, I, p. 80; Eugen Herovanu, 0b. cit...
,
i, p. 43).
părere se „disting.
o altă
107. După
două: feluri de legi de ordine publică: legi
de ordine publică internă, care cuprind
ex:
toate legile cari sunt obligatorii, fără
cepţie,

tuturor

de ordine

supuşiior

unui

stat

publică internaţională,

prind legi obligatorii: nu numai
lor ci chiar şi străinilor cari

şi legi

cari cu-

naţionalise găsesc

în o ţară. (Baudry et Houques-Fourcade,I,
Personnes, IL, No. 196, 272 urm.; Huc, de
No. 108; Lyon-Caen et Renault, Prâcis
droit, commercial, II, No. 1388 Laurent,
Droit civil international, II, No. 185 urm.
Weiss, Trait 6lâmentaire, P. 245 urm;

21 —

îi

Art.

2

STATUT

REAL.

STATUT

PERSONAL.

Trait€ thâorique et pratique, III, p. 83
urm.; Asser et Rivier, Elements de droit
international -prive, No. 25; Despagnet,
Prâcis, p. 159, 160; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 89,81; Comp.: Nacu, 1, p. 80, 81; Eugen Herovanu, op. cit,L, p. 4).
108.

Legile

se: aplică:

de poliţie

şi de siguranţă

suveranilor

străini,

ambasa-

dorilor,

familiei

şi

personalului

fară

servitori

în

virtutea

de

exteriorialităţii;

consulii

nu

lor,

a-

principiului

însă,

nu

se'bu-

cură de această
favoare.
(Planiol,
ed.
6-a, I, No. 188; Alexandresco, ed. 2-a,
|,
p.

159

urm:;

Contra:

Laurent,

Droit

civil

international, III, 59 urm.).
,
B. Legi privitoare la îmobile şi bunuri
mobile aflate pe teritoriul ţări. — 109. Legile cari au de obiect direct şi principal
de a. regula condiţiunea bunurilor considerate în ele înşile sau în raporturile lor
cu persoanele, au în principiu,
aplicaţi-

une teritorială. (Mourlon, ed. 7-a, 1,80;
Dalloz, Rep., Lois, No. 425; Suppl,, Lois,
No. 358; Planiol, ed. 6-a, I, No. 189; Ale-.
xandresco, ed. 2-a, 1, p. 126 urm).
110. Sunt guvernate de legile franceze
(române) nu numai imobilele aflatoare în
Franţa. (România) ci şi mobilele corporale şi creanţele posedate de străini în
Franța (România), privindu-se aceste lucruri în individualitatea lor iar nu ca. făcând

parte

integrantă

(Beudant,
Explicat.
164, p. 175; Mourlon,
Dalloz, Râp., Lois, No.
“Questions pratiques et
11;

ed.

Demolombe,

2-a,

121;

I,

Huc,

p.

1.

127;

[. No.

No.

din

o

95;

Comp.

130,

succesiune.

du
titre
prelim.,
ed. 7-a. I, No. 80;
410, 495; Bertauld,
doctrinales, I, No.

131;

Aubry

et

Rau,

Plastara,

Planiol,

ed.

1,
6-a.

1, No. 191; Despagnet, Prâcis, ea. 3-a, No.
405, p. 734; Weiss, Traite 6l&mentaire,
ed.
-a p. 979; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 13;
Comp.: Nacu, 1, p. 9%, 9):
17%. Bunurile mobile sau imobile aflătoare în ţară străină, sunt guvernate,
în
principiu, de legile străine, chiar
când.
ar aparţine unui francez (român).
(Aubry
Rau, ed. 5-a, [, p. 15; Demolombe,
1, No.
90; Marcaa;, 1, art, 2., p. %3; Alex
andresco,
ed. 2-a, 1, p. 127;
Comp.:
Plastara,
I,
p. 50, 51).
112. După o altă părere, bunur
ile mobile sunt guvernate de legea
personală a
celui ce le posedă, (Duranton,
I, No, 90;
Merlin. Râpertaire, Lois, $ 6, No.
3,p. 691;
Taulier,

Nacu,
115.

Thâorie

du

code

civil,

1,

p.

5%

|, p. %; Comp.: Plastara, I. p.
Natura, mobiliară a, lucrurilor 51).
, ca-

racterul

lor

şi

întinderea

drept

proprietate se determină după ului de
legea situaţiunei
lor conform
regulei, „lex rei
sitae.”. (Huc, I, No. 117, 123: Dallo
z, R6p.,
Lois, No. 409; suppi, Lois,
No. 361, 362;
Planiol, ed. 6-a. 1, No. 189;
Weiss, Trait6

€lementaire,

ed. 2-a,
, st

1, p

„Legile

p.

579

urm.

133; Nacu,
cari

supun

Alexandresco,

1, p. 95).
propr

ietăţile la
impozite fiscale şi sarcine
publice au caracter teritorial indiferent
tatoa, proprietarului. (Dall de naţionalioz,
Râp. Im-

FORMA

Codul civil
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pâts dir. No. 172; Lois, No. 409; Suppl., Irâ-

pâts

dir.

No.

81;

Lois,

No.

361;

Alexan-

dresco, ed. 2-a, 1, p. 198, 137)...
- 415: Legea situaţiunii bunurilor
termina

natura

mobiliară

sau

va

de-

imobiliară,

pentru impunerea la impozite fiscale. (Demolombe, I, No. 96: Laurent, IL, No. 121;
Huc, I, No. 120, 123).
i
116. Taxa de înregistrare pe moşteniri,
se. aplică tuturor succesiunilor deschise
-în

țară,

chiar

când

ele

s-ar

cuveni

unui

străin. (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 12,
nota 3).
,
117. Legile
privitoare
la expropierea
imobilelor pentru utilitate publică sunt
de

statul

rea], indiferent de naționalitatea

proprietarilor. (Duranton, 1, No. 82; Merlin, Râpertoire, Loi $ 6, No. 2; Demolombe, I, No. 77; Planiol, ed. 6-a I, No. 189;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 128).
118. Legile cari impun la taxe dreptu-

rile

de

mutație

au

caracter

teritorial

in-

diierent de naționalitatea părţilor. (Dalloz, Rep., Enregistr., No. 3244, 4150; Lois,
No. 409, 426; Suppl., Enregistr., No. 2252;
Lois, No. 395).
,
|
119. Posesiunea bunurilor şi drepturile

cari

rezultă

din

aceasta

sunt

guver»

nate de
legea
locului
situaţiunei
(Dalloz, Rep., Suppl., Lois, No. 366).

lor.

120. Constituirea de ârepturi reale asu-

pra bunurilor, cum ar fi uzufruciul, servituţile etc., este guvernată de legea
situaţiunei
bunurilor.
(Aubry
et Rau,
ed.

5-a, 1, $ 31, p. 156; Mourlon, ea. 7-a, 1,
No 78, 80; Dalloz, Râp. Suppl,, Lois, No.
362

urm.;

Laurent,

Droit

civil

internat,

VII, No. 294 urm. p. 365 urm. Planiol,
ed. 6-a, I, No: 189; Weiss, Traite 6lementaire, p. 602, 606; Despagnet, Prâcis, ed.
d-a,: No. 400, 402, '727; Alexandresco,
ed,
2-a, 1, n. 128 Plastara, |, p. 50).
121. Caracterul
real sau personal
al
unui drept, este determinat de legea teritorială.
(Dailoz,
Rep,
Suppl.,
: Lois,
No. 363).

122

In privinţa modurilor de a, dobânai

cu titlu particular proprietatea, se aplică
legea teritorială, indiferent dacă bunurile
sunt mobile sau imobile; în ceea ce
priveşie însă capacitatea, dobânditorului,
se
aplică legea sa personală. (Weiss,
Traite
flementaire, p. 59; Dalloz, Rep.,
Suppl.
Lois, No. 374; Demolombe, 1,
No. 83; Aubry et Rau, să. 5-a, 1,831,
p.
rent, Droit civil international, 157; LauVii, No.
214; Despagnei, Prâcis, No.
395; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 167).
„123. Formalităţile de îndeplin
it în privința
fi

de

transmisiunei
opozabilă, terţilor,

ogea

situaţiunei

bunurilor
sunt cele

bunuriior,

Pentru a
prevăzute

da oarece
public.
(Des agnet, Prâcis, No. 395: Dalloz,
in
SU.
Lois, No. 37%; Demolombe,
I, No. 107; Laurent, ÎI, No. 102; Huc, 1.
No.
Houques-Fourcade, Personn 120: Baudry et
es, I, No. 214
Planiol, ed. 6-a, 1, Mo.
189; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 128, 168;
Nacu, I, p. 89, 103).

ele

— 28 —

interesează creditul
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(Nacu, 1, p. 97).
132. Dispoziţiile

unde se găsesc bunurile .cari fac obiectul

prescripției. (Merlin, R&pertoire,. Prescrip- :
tion, sect. 1, $ 3. No. 7; Dalloz, Rep., Lois,
No. 421; Prescription civile, No. 227, 228;
Suppl., Lois, No. 375; Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 80; Troplong, Prescription, IL, No. 39;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 124, nota 3,
128, 133; Comp.: Nacu, 1, p. 101).
transmiterea
125 In ceea ce priveşte
unui patrimoniu prin. succesiune ab inprin

sau

testament,

75

No.

I,

102;

urm.

a defunctului

personală

său.

et doctrinales

iques

este

aceea

Questions

(Bertauld,

a

do-

pra-

civil, I, p. 65).

da code

128. După alt sistem, legea personală
a defunctului este legea sa naţională care
de altfel trebueşte să guverneze raporurile sale de familie. (Asser et Rivier,
Elements
de droit international priv,
p- 136; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 358;
“Weiss, Traits 6l&mentaire, p. 680; Daloz,
.
Râp., Suppl., Lois, No. 377).

129. După

o a treia, opiniune,

succesi-

legea

de

domiciliului

defunctului.

(Duranton, Î, No. 90; Mourlon, ed. î-a, |,
No. 80; Beudant, Explication du titre prsliminaire, No. 155 p. 165; Valette sur Proudhon, De l'tat des parsonnes, Î, p. 9;
Dalloz, Râp., Lois, No. 415, 418, 419; Suppl.
Lois, No. 378, 379, 382, 394; Demolombe,
1, No. 91, 9; Aubry et Rau, ed. 5-a, J,
$ 31, text şi nota 45 p. 154 urm.; Laurent,
1, No. 108 urm.; Droit civil international,
VI, No. 130 urm; Huc, 1, No. 122 urm.
Baudry

et

Wahl,

Trait6

des

successions,

ed. 3-a, 1, No. 841; Surviile et Arthuys,
Cours 6l&mentaire, No. 343; Pillet, Principes de droit international priv6, No. 174;
Planiol, ed. 6-a. 1, No. 189, 196; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 128, urm.; Nacu, i,
p. 96).
130. în ori ce caz, orice opiniune s-ar
adopta, legea străină nu poate îi aplicată,
atunci
când este contrară ordinei publice
sau.
bunelor
moravuri.
(Weiss,
Traits 6lementaire, p. 624; Dailoz, Râp.,
Suppl., Lois, No. 385; Nacu, 1, p. 97, 99).
131. Substituţiile fidei comisore, fiind

prohibite în legea română,
poziţie

de

ordine

publică

şi fiind o disîn România,

p. 51; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 379;
Weiss, Trait6 6lementaire, p. 704; Dalloz,
Râp., Suppl., Lois, No. 388; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 132, 136, 137, 169).
134. După o altă părere, soluţiunea aceasta îşi are aplicaţiunea numai când
bunurile donate sau testate sunt mobiliare

iar

în

cazul

când

a-

ele

sunt

imobiliare,

trebueşte a se aplica legea situațiunei lor.
(Beudant, Explication du titre prelimin.,
No. 164, -p. 175; Aubry et Rau, ed. da, |,
$ 31, p. 15% Laurent, I, No. 108; Droit civil international, VI, No. 271 urm.; Asser
et Rivier, El6ments de droit international
priv6, p. 140; Dalloz, Râp., Supp!, Lois,
No. 388; Demolombe, IL, No. 94).
„.185.-Natura
și întinderea garanţiilor
reale pe care le poate obține creditorul
ru
pent
: asigurarea

unea, imobiliară este guvernată de legea
situaţiei bunurilor iar succesiunea mobiiară,

fixează
orice. dis-

sau moștenitorului.
(Bertauld,
Questions
pratiques et doctrinales de code civil, I,

Mourlon,

ed. 1-a, I, No. 80; Dalloz, Rep, Suppl.
Lois, No. 377; Comp. Alexandresco, ed.
2-a, |, p. 13% urm).
421. In “ceea ce priveşte determinarea
părerile
a defunctului,
personale
legii
sunt împărţite: după un sistem, legea
miciliului

care

opreşte

iui sau iestatorului şi capacitatea de a
primi de legea personală a donatarului

et

pratigues

Questions

(Bertauld,

şi

tre vii şi cele testamentare în privinţa validităţii lor şi cauzelor de revocare, sunt
guvernate de legea personală a donatoru-

ca şi în cazu! când este în disfunctului,
<uţiune starea sau capacitatea unei perdoctrinales,

2

poziţiune cari ar aduce atingere rezervei,
sunt .de aplicaţiune teritorială, (Merlin,
Repertoire, Loi, $ 6, No. 2: Delvincourt,
3, No. 187; Duranton, ÎI, No. 8%; Touliier,
1, No. 119; Proudhon, Î, No. 91; Valetie
sur Proudhon, 1, p. 97; Demolombe, 1, No.
80; Bertauld,” Questions pratiques et doctrinales, I, No. 97 urm.;. Laurent, I, No.
108; Piliet, Principes, No. 176, 177; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 135, 136).
133. După o părere, dispozitiunile în-

une, trebueşte luată în consideraţie legea
situaţiunei bunurilor indiferent de natura lor. (Daloz, Râp., Suppl., Lois, No.
31).
.
ile După o a doua opiniune, trebueşte
luată în consideraţie legea personală a desoane.

legii

disponibilă

cotitatea

opini-

o

după

Art.

ACTELOR

nulează
dispoziţiunea testamentară
pentru
toate
bunurile
aflate
în
România.

124 Peniru prescripţia achizitivă, sau
extinctivă, irebueşte aplicată legea ţării

testat

FORMA

PERSONAL.

STATUT

REAL.

plăţii

creanţei

sale,

bunurile asupra cărora se pot constitui
şi modul cum ele se constituesc sunt guvernate de legea, țării unde sunt situate
bunurile.
(Merlin, Râpertoire, Loi, $ 6,
No. 2; Duranton, Î, No. 82; Demolombe, |],
No.

77,

96;

Huc..3,

No.

119,

132;

Mourlon,

ed. 7-a, 1, No. 78, 80; Aubry ei Rau, ed.
5-a, 1, $ 31, p. 155; Dalloz, Râp., Lois, No.
410; Privilăges et hypoth. No. 1279 urm;;
Suppl., I.0is, No. 367 urm.; Privilăges et
hypoth., No. 862 urm.; Despagnet, Prâcis,
ed. 3-a, No. 405; Weiss, Traite 6l6mentaire, p. 614 622; Laurent, Droit civil international, VII, No. 412 urm.; Surville
et

Arthuys,

Cours

6lementaire

de

droit

international prive, ed. 2-a, No. 376; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 128, 168, 218 urm,;
Nacu, 1, p. 99, 100).
IV.

Legi

privitoare

la forma

pretare şi la executarea

de

inter-

actelor

juridice

136.

Forma,

exterioară

a

actelor

este

guvernată de legea ţării unde ele s-au
făcut conform regulei: „locus regii actum”, atât la actele solemne cât şi la cele
nesolemne.: (Merlin, Râpertoire, Loi, $ 6,

—— 29 —

Art,

2

No.
91;

STATUT

7; Locr6,

X,

'Toullier,

I,

p. 4%;
No.

REAL.

STATUT

Duranton,

120;

PERSONAL;

LI, No.

Proudhon,

IL,

p.

52; Demolombe, 1; No. 105; Dalloz, Râp.,
Lois, No. 427; Suppl., Lois, No. 39%, 398;
Bertauld, Questions pratigques et doctrinales, I, No. 154; Mourion, ed. 7-a, I, No.

81; Aubry

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 31, p. 167;

Laurent, Î, No. 154 urm.; Droit civil international, Ii, No. 241; Huc, 1, No. 168; Guillouard, Traite du contrat de mariage, 1,
No.

334;

Baudry

et

Houques-Fourcade,

Traite des personnes, I, No. 215 urm.;
Planio!, ed. 6-a, I, No. 186, 194; Weiss,
Trait€ €l&meniaire, p. 251 urm.; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 211; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 165 urm., 169, 170 urm., 176,
178; Nacu, I, p. 88 urm, 99; Eugen Hevovanu, 0p. cit., I, p. 43 urm; Plastara,
Ip. 47.
137. Pentru a se puiea determina dacă
un act este sau nu autentic, trebueşte de
luat în consideraţie legea ţării unde a fost
făcut actul. (Aubry et Rau, ed. 5-a, ],
S 31, p. 170; Bonnier, Trait6 des preuves,
No. 761; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 179).
138. intr'o părere, regula „locus regit
actum” nu este obligatorie, ci, faculțativă,
şi un străin, ar putea să îndeplinească
îorinaliţăţile prevăzute de legea sa naţi-

onală,

dacă

nici

la îndeplinirea

o

lor

piedică

în ţara

nu

în

se

care

se

sește. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 31,
şi nota 79, p. 172; Laurent, I. No.
Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
Dailoz,

Râp.,

Lois,

No.

430;

Suppl.,

gă-

text
101;
227;
Lois,

cause

Preuve, sect. 2, $ 3, art. 1, No. 3: Bertaulă,
Questions pratiques, 1, No. 152, 153; Demolombe, Trait& des donations eţ testaments, IV, No. 482 urm. Laurent, 3, No.
100; Droit civil international, II, No.
245;
Comp: Plastara, 1, p. 48).
139. Regula „locus regit actum”
tresă-și

găsească

totdeuna,

aplica-

țiunea când actul se încheie între
persoane de naţionalitate diferită,
(Weiss,
Trait6 Sl&mentarie, p. 256; Aubry et
ed. 5-a, 1, $ 31, p. 1%: Alexandresco, Rau,
ed.

2-a,

|,

140.

"nu

p.

171).

Când,

recunoaşte

lesea

naţională

regula

„locus

a străinilor
regii

actum”

el nu se pot prevala de ea. (Despagnet,
Prâcis, ed. 3-a, No. 215; Weiss,
Traite
€l&mentaire, p. 255; Dalloz, Rep.,
Suppl.,
Lois, No. 402; Laurent, IL No.
100; XIII,
No. 158; Baudry et Hougques-Fourcade,
],
No. 225: Alexandresco, ed. 2-a
1, p.
141. Regula, „locus regii actum” 173).
este
aplicabilă chiar atunci când
o persoană
s-a transportat în altă țară
pentru a se
sustrge de la formalităţile pe
care le cerea. legea

unui

act.

sa.

naţională,

(Asser

et

pentru

Rivier,

act sub

semnatură

privată

chiar

mort,

$ 2;

Demolombe,

I,

No.

p

rm

148. Un
testament
olograf
făcut
în.
Franţa (România) de către
un străin, este.
valabil, de Şi legea sa naţională
mite această formă de testamnet. nu ad(Duran-.
ton, VIII, No. 218; IX, No. 15; 'Troplong,
Donations et testaments,
III, No. 1736;
Demolombe, IV „No. 483:
Aubry et Rau,
ed, 4-a, VII, $ 661, p. 90;
Laurent, XIII,
No. 160; Baudry! et Colin,
Donations et

de

—

de

214, 215).

îacerea,

Rlements

prin

106; Mourlon, de. 7-a, I, No. 8; Aubry et
Rau, ed. 5-a, II, $ 31 p.168; Huc, 1, No. 1635,
IX, No.
GI;
Baudry et Houques-Four=
cade, I, No. 218; Weiss, Traite €lemenlaire, p. 252; Contra: Bertaulăd, Questions
pratiques et doctrinales, |, No. 154%;
Duranton, |, p. 56; Laurent, I, No. 99;
XXI,
No. 49: Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 221,
222).
C. Testamenie.
— 146.
Forma,
testamentelor este determinată de legea
locului unde sunt făcute, (Mourlon,
ed. t-a
IL No. 8;
Dalloz,
Râp., Lois. No. 434;
Dispositions
entre vifs ei testam. INo.
2506; Suppl., Lois, No. 613 urm.:
Disposit,
entre vifs et testam. No. 810
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 168, 169,
203 urm.).
147. Forma, testamentelor
olografe este
guvernată de legea locului
unde sunt făcute. (Troplong, Donations et
testaments,
III, No. 1736; Demolombe,
IV, No. 483;
Dalloz, Rp.
Suppl., Disposit, entre vifs
et testam. No. 614: Aubry et Rau,
ed. 4-a,
VII ş 661, p. % Laurent, XIII,
No. 160;
exandresco,
ed.
2-a, 1, p. 207
Ş

206; Alexandresco,
ed. 2-a I, p. 1%,
1%5 urm.; Contra: Merlin, R&pertoire,

)
bueşte

civil

între . Francezi (Români)
în ţările unde
legea, declară valabile donaţiunile făcute
sub această formă, sunt valabile în Franta, (România) chiar câna sunt privitoare
la imobile situate în Franța (România).
(Merlin, Questions de droit, Donations â

No. 399, 400; Huc, 1, p. 159; Weiss, Traite
&l&mentaire, ed. 2-a, p. 25, 711; Asser et
Rivier, El6ments de droit international
Driv6, p. 64. 138; Despagnet, Precis, ea.
3-a, No. 217; Surville et Arthuys, Cours 6l6mentaire de droit intern. priv6, ed. 2-a
No.
17i,

Codul

ACTELOR

droit international
privâ, p. 62; Weiss,
Traită 6lementaire, p. 257; Traite theorique et pratigue, ZII, p. 111; Contra: Mour-lon, ed. 7-a, I, No. 83; Beudant, I, No. 164;
Demolombe, I, No. 106; Aubry et hau, ed.
5-a, |, $ 31, p. 173; Huc, 1, No. 185: Laurent, Droit civil international, 11, Ne. 239,
Laurent, Droit civil international, II, No.
239, 294 urm.; Baudry et Hougues-Fourcade. I. No. 223 224;
Alexandresco, ed.
2-a 1, p. 172).
143. Reprezentanţii
puterilor
străine
sunt supuşi regulei „Jocus regit actum'“
când contractează în țara unde îşi exercită funcțiunea, lor. (Alexanaresco, ed. 2-a,
I, p. 175).
148. Actele făcute în străinătate pe hârtie liberă, după legea acelei ţări, sunt
valabile în România însă pentru a putea
îi produse în România, vor trebui plătite
taxele de timbru cuvenite. (Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 173).
.
A. Căsătorie. —144, Căsătoria unui român în ţară străină este valabilă dacă
este săvârşită potrivit formelor prevăzule
în acea ţară. (Alexandresco. ed. 2-a, 1,
p. 169).
B. Donaţiune. — 145. Donaţiunile făcute

opune

FORMA

30

—

Codul

civil

STATUT

PERSONAL.

STATUT

REAL.

testaments, II, No. 2248; Traite theorique
et pratique, IV, p. 632 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 241 urm.; Contra: Delvincourt, Cours de code civil, art. 999).
149. Un testament olograf făcut în străinătate, de un Român este valabil, potrivit dispoziţiilor ari. 885 din codul civil
Român, chiar dacă în ţara în care se
află, nu există această formă de testamente. (Alexandresco, ed. 2-a, î, p. 174
203, 207, 210, 211).
150. Românii însă nu pot face un tesiament

mutual

în

conjunctiv

sau

o ţară

străină chiar dacă legea acelei ţări ar
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
permite-o.
210; Comp. Laurent, XIII, No. 145).
D. Contracte. — 151. Potrivit principiuiui din art. 1134 c. civ. îr. (969 e..civ.
Rom.) după care convenţiunile legal făcute, au putere de lege între părţile connu

şi

tractante

se

pot

decât

revoca

prin

consimţământul lor mutual sau din cauze
de
autorizate
au dreptul să

contractante
părţile
lege,
determine ele înşile legea

pe care voesc s-o urmeze în convenţiunea
ior. (Aubry et Rau, ed. 5-a, Î. $ 31, nota
17, p. 137; Duranton, Î, No. 91; Dailoz,
Râp., Suppl., Lois, No. 409; Laurent, Droit
civil international, VII, No. 427 urm;
Nacu, I, p. 100; Comp. Despagnet, Prâcis,
ed. 3-a, No. 293; Weiss, Trait6 6lementaire, p. 628 urm;. Eugen Herovanu, op.
cit, I, p. 4%, 45, 46).

152. in cazul când părţile nu au arătat

expres
Ja

la

ce lege

încheerea

au

înțeles

convenţiunei

să

lor,

se refere

judecăto-

rul trebueşte să cerceteze care a fost inienţiunea comună a părţilor contractante, după faptele şi împrejurările cauzei.
(Laurent, 1, No. 104; Daloz, Rep. Suppl.
Lois, No. 410; Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
179; Nacu, 1, p. 100, 101).
153. In cazul când este imposibil a se
contracpărţilor
intenţiunea
aetermina
tante şi când ambele părţi contractante
preeste
naţionalitate,
aceiaş
de
sunt

zumpțiunea că ele s-au referii la legea
or naţională şi se face aplicatiunea acestei legi, iar în cazul când ele locuesc de
mult timp în locul unde s-a încheiat convenţia şi unde îşi au sediul afacerilor lor,
să se aplice legea acestui domiciliu. (Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 31, nota 65, p.
16%; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
227; Dalioz, Râ6p., Suppl., Lois, No. 413;
Laurent, Droit civil international, VII,
No. 461 urm.; Weiss, Trait6 6l6mentaire,
p. 629; Asser et Rivier, Elements de droit
international prive, p. 25; Despagnet Pr6cis, ed. 3-a, No. 9294; Comp. Eugen He-

rovanu, op. cit., 1, p. 4),
154. In cazul când este imposibil a se

determina intenţiunea părţilor contractante, în privinţa, legii la care s-au referit, şi părţile contractante sunt de na-

ționalităţi deosebite, după o părere, trebueşte aplicată legea situaţiunei bunurilor care formează obiectul convenţiunei.

(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 31, p. 135; Dal-

loz, Râp.,

Suppl.,

Lois, No. 412).

—

155.

FORMA

După

trebueşte

Art. 2

ACTELOR

o a două părere, în acest caz -

aplicată

legea

naţională

a

de-

pitorului. (Demante, et Colmet de Santerre, I, No. 10 bis V, p. 55).
456. După o a treia părere, se va aplica
în acest caz, legea locului unde urmează
(Savigny,;
convenţiunea.
se execute
să
Droit romain, VIII, $ 372, p. 244).
157. După o a patra părere, dominantă,
în acest caz, urmează a se face aplicaţiunea. legii ţării în care s-a încheiat convenţiunea, afară de cazul când din conei irecă executarea
venţiune rezultă
bueşte să aibă loc în altă tară, în care
caz se va aplica legea ţării unde urmează
va gusă aibă loc executarea şi care
verna modul de executare a obligaţiunilor ce decurg din convenţiune. (Mourlon,
LI, No.
ed. 7-a, 1, No. 81; Demolombe,
105; Dalloz, Râp., Lois, No. 41: Suppl.,
Lois, No 412; Aubry et Rau, ed. 5-a, |,
$ 31, p. 164; Huc, 1, No. 160 urm.; Laurent, Droit civil international, VII, p. 435
urm.; Weiss, Trait €l6mentaire, p- 632;
Despasnet, Precis, ed. d-a, No. 294; Asser et Rivier, Elâments, de droit international privâ, p. 78; Lyon-Caen et Renault,
Precis de droit commercial, II, No. 2000;
Comp. Alexandresco, ed. 2-a, I, p 171).
158, In cazul când nu se poate determina legea la care părţile s-au referii la
încheierea unui contract de transport și
părțile sunt de naţionalitate Qeosebită, se
va aplica legea ţării de unde s-a făcut expedierea mărfurilor. (Laurent, Droit civil
international, VIII, No. 171 urm.; LyonCaen et Renault, Trait€ de droit commercial, III, p. 393).
159. După o altă părere, în acest caz
trebueşte aplicată legea locului unde s-a
produs

faptul

generator

al

responsabili-

tăţii contractuale. (Surville et Arthuys,
Cours 6l&mentaire de droit international
!
prive, ed. 2-a, No. 476 his).
160. Prin locul contractului se înţelege
locul unde a intervenit consimtământul
reciproc al părţilor, iar nu locul unde s-a
redactat şi semnat actul care constată
încheierea convenţiunei. (Laurent, Droii
civil international, VII, p. 533).
161. La o vânzare a unui imobil aparcontractului
unui minor, locul
ținând
este acel unde a avut loc vânzarea imobilului iar nu acel unde s-a obţinut omologarea tribunalului. (Despagnet, Precis,
ed. 7-a, No. 298; Laurent, Droit civil international, VII, No. 446; Weiss, Traitâ
€lsmentaire, p. 633; Dalloz, Râp., Suppl,
Lois, No. 413).
162. Când
se încheie contractul
prin
corespondenţă, legea aplicabilă, va îi aceea a locului unde se va fi format contractul şi după o părere, contractul se
formează în locul de unde pleacă oferta
şi unde ajunge acceptarea celeilalte părţi;
prin urmare legea acestui loc se va aplica. (Laurent, Droit civil international,
VII, No. 447 urm; Dalloz, Rp. Suppl.,
Lois, No. 414; Contra: Despagnet, Precis,
ed. 3-a, No. 299; Weiss. Trait6 6lemen-

31—

Art.

2

" taire, p. 634; Asser et Rivier, El6ments de
droit

international

163.

Când

zentată
zintă

una

prin

pe

priv,

p.

dintre

mandatar,

mandant,

se va

părţi

este

repre-

care

deci

repre:

aplica

unde
(Weiss,

mandatarul
închee
Traite el6mentaire,

pagnet,

Precis,

ed.

de

3-a, No.

naţionalitate

urmează

a

se

legea

300;

Dalioz,

încheie

deosebită

aplica

ţării

contractul.
p. 635; Des-

Râp., Suppl., Lois, No. 415).
164. Când contractul se
părţi

76).

legea

între

şi

deci

locului

unde

s-a încheiat contractul, această lege se va
aplica nu numai la formarea, şi la substanța
contractului
ci şi la efectele
ce

rezultă din încheierea contractului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 31, p. 164; Dalloz,
Nâp., Suppl., Lois, No. 417; Weiss, Trait6
6l&mentaire, p. 640; Alexandresco, ed 2-a,
1,-p. 171; Comp. Laurent, Droit civil înternational, VII, No. 461; Despagnet, Precis,

ed.

3-a,

No.

303;

Asser

et

Rivier,

El€-

ments de droit international privă, p. 74).
165. Efectele care decurg din executavea, contractului, vor îi guvernate de legea locului unde are loc executarea. (Dalloz, R6p., Suppl., Lois, No. 417, 418).
166. Aplicabilitatea legei locului încheierei contractului încetează în cazul când
ea

este

unde

contrară

se invoacă.

1, $ 31, p. 162;
tiques

ordinei

publice

(Aubry.et

Bertauld,

et doctrinales,

în

Rau,

Questions

], p. 37;

locul

ed.

Dalloz,

5-a,

praRep.,

Codul

ACTELOR

FORMA

PERSONAL,

STATUT

REAL.

STATUT

civil

legea, locului unde se face executarea.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 80: Dalloz, Râp,
Lois, No. 410, 419, 425, 433, 438, 439; Suppl.,
Lois, No. 407; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 189;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 128, 168, 178).
171. Rezgulele privitoare la modul
de
probaţie a contractelor sunt determinate
de legea locului încheierei lor. (Bonnier,
Traite des preuves, ed. 5-a, No. 98 urm;
Dalloz, Rep., Lois, No. 413; Obligations,
No. 4633, 5024; Suppl., Lois, No. 404; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1 $ 31, p. 170; Huc,ll,
No. 174; Laurent, Droit civil international,
„VIII, No. 28; Weiss, Trait6 elementaire,
p. 625; Traite ihâorique et pratique, V, p.
483 urm.; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a., No.
213; Pillet, Principes, No. 269: Baudry et
Houques-Foureade. I, No. 221: Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 177, 179, 180; Comp. Eugen Herovanu, op. cit., ], p. 50).
v42. In ceeace priveşte admisibilitatea
probei prin prezumpţiuni legale sau prin
jurământ, trebueşte cercetată legea locului unde se cere executarea actului. (Dalloz, Rep., Lois, No. 431; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 181 urm.).
173. Legea străină determină dacă un
act făcut în altă ţară după legile de acolo este valabil până Ja înscrierea, în fals
sau numai până la proba contrară. (Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 31, nota 77 quater, p.
171; Dalloz,
Rep, Suppl.,
Lois,
No. 404).

Suppl., Lois, No. 418; Asser et Rivier, El6ments de droit international prive, p. 77;

v74. După
o altă părere însă această
regulă
nu-şi
găseşte
aplicațiunea
când

Laurent,

un act făcut în ţară străină trebueşte
de opus unui terţ, caz în care trebuesc
să se ia în consideraţie regulele prevăzute de legea locului unde se găsesc terţii

Droit

civil

international,

VIII,

No. 109 urm.; Weiss, Trait6 6lementaire,
p. 638; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 486).
i
După o părere, tribunalele franceze
nu pot să ia în considerare, o dobândă

şi

care sunt

de

ordine

publice.

(Laurent,

convenită în ţară străină, mai mare decât cea permisă de legea franceză, chiar
în cazul când legea; străină ar permite

Droit civil international,
Weiss, Trait6 €lementaire,

acea dobândă. (Berthauld, Questions pratiques et doctrinales, I, p..38; Dalloz, Rep,
Suppl., Lois, No. 419; Laurent, Droit civil international, VIII, No. 203; Weiss,
Traită 6lâmentaire, p. 639; Contra: Aubry
et Rau, ed: 4-a, IV, $ 369, p. 606; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 308; Alexandresco,
ed. 2-a, I. p. 171, nota 4,
i68. Formalităţile actelor de procedură
sunt guvernate de legea locului, unde este

ed. 2-a. 1, p. 178. nota 1)
E. Quasi-contracie. — 415. Aceleaşi regule care se aplică contractelor, se aplică
şi quasi-contractelor, deci în principiu,
dacă părţile sunt de aceiaş naţionalitate
se va aplica, legea lor naţională, iar dacă

intentată

şi

se

judecă

acţiunea.

(Huc,

£,

No. 173; Dalloz, Râp., Lois, No. 435 urm.;
Suppl., Lois, No. 405, 406, 408; Alexandresco,

ed.

2-a,

1,

p.

180;

Eugen

Hero-

unde

se

face

această

proce-

vanu, op. cit, i, p.49urm.)
, 169 O comisiune rogatorie dată unui
judecător străin, trebueşte executată Gupă
legea

locului

dură, însă o probă, este sau nu admisibilă,
luându-se
în consideraţie legea, locului
unde a avut loc faptul ce se probează.
(Weiss, Trait6 thtorique et 'pratique,
V
p. 519 urm.; Dalloz, Râp., Suppl. Lois
“No.
405; „Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 180, 183
urm.).
î20. Formalităţile executării contractelor şi a hotăririlor sunt guvernate
de

—

Râp.,

sunt

Suppl.

de

Lois,

No.

naţionalitate

404;

II,
No.
252;
p. 625; Dalloz,
Alexandresco,

deosebită,

se

va

a-

plica legea locului unde a avut loc faptul
generator de obligaţii. (Huc, 1. No. 165;
Bard, Prâcis de droit international, p. 271;
Laurent, Droit civil internationa]
VIII,

No. 2 urm.; Asser et Rivier, Elements de
droit

international priv, p. 86 urm.; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 321; Weiss
Traite elementaire, p. 645 urm;
Dalloz,
Rep., Suppl., Lois, No. 496; Nacu, 1, p. 103).
F. Delicte şi quasi-delicte. — 16.
Pentru obligaţiile care nasc din delicte
şi
quasi-delicte, se aplică, în principiu,
legea
locului unde, a avut loc faptul generator
de daune,
indiferent
de naționalitatea,

părților.

(Huc,

1, No.

165: Laurent,

civil international, VIII, No. 9 urm.; Droit
Dal107, ORSP
Suppl. Lois No. 427; Nacu, ],

177. După o altă părere în cazul când

ambele
32—

părţi

au aceiaşi naţionalitate,

şi

Codul civil

STATUT

REAL,

STATUT

PERSONAL.

faptul s-a produs în străinătate, se va aplica legea lor naţională, rămânând
a
se aplica legea locului
faptul, numai în cazul

unde a avut loc
când părţile sunt

de naţionalitate deosebită. (Weiss, Traite
clementaire. p. 647; Dalloz, Râ6p., Suppl.,
Lois, No. 427).
G. Contractul de căsătorie. — 128. Foina contractului de căsătorie este guver-

FORMA

Art.

ACTELOR

2

contractul de căsătorie. (Merlin, Repertoire, Conventions matrimoniales,
$ 2;
Dalloz, Rep., Lois, No. 442).
185. După o altă părere, în acest caz,
trebueşte aplicată legea naţională a soţilor,

când

sunt

de

aceeaş

naţionalitate,

actul. (Laurent, XXI, No. 49; Dalloz, Rp,
Contrat de mariage, No. 271; Suppl., Con-

iar când sunt de naţionalităţi deosebite,
se va aplica legea națională a bărbatului.
(Asser et Rivier, Elements de droit international prive, p. 115; Weiss, Trait6 th6orique et pratique, III, p. 545).
186. Când soţii se căsătoresc într'o ţară

'rat

străină,

nată

de

de

legea

locului

mariage,

No.

unde

40

este

făcut

urm.)

179. Un contrat de căsătorie, sub semnătură privată făcut într'o ţară unde lesea

permite

întrebuinţarea

acestei

for-

me, este valabil. (Beudant, Explication du
titre prâliminaire, No. 157, p. 166; Dalloz,
Rep., Contrat de mariage, No. 271, 272;
Demolombe, I, No. 106; Troplong, Contrat
ce mariage, I, No. 188; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 31, p. 168; Huc, 1, No. 168; IX,
No. 64; Guillouard, Trait6 du contrat de
mariage, 1, No. 334; Despagnet, Prâcis,
ed. 3-a, No. 330; Weiss, Traite theorique
ct pratique, III, p. 536; Contra: Laureni,
Droit civil international, II, No. 241).
80. In privinţa legei care trebueşte să
se aplice epocii când trebueşte făcut contractul de căsătorie, părerile sunt împărţite: După o opiniune, se va aplica legea ţării unde se face contractul aşa în
cât dacă acea lege permite a se îace contractul

de

căsătorie

posterior

săvârşirei

căsătoriei, el este valabil. (Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, p. 253; Troplong, Contraţ de
mariage, I, No. 179, 188; Guillouard, Contrat de mariage, I, No. 335).
181. După o altă opiniune, regulele prevăzute de lege ca acest contract să se în-

cheie înainte de sevârşirea, căsătoriei
după

aceasta să nu

mai

poată

iar

fi moâifi-

cat, constituesc, regule de fond, care se
încorporează
regimului
matrimonial
adoptat şi sunt obligatorii. (Laurent, Droit

«ivil international, V, No. 213; Despaenet,
Prâcis, ed..3-a, No. 330; Weiss, Trait theorique et pratique, III, p. 532).
182. Condiţiunile de capacitate cerute
pentru a încheia valabil contractul de căsătorie precum şi clauzele. cari pot îi inserate în contract, în cazul când înainte

de

căsătorie,

ambii

naţionalitate,

sunt

soţi

erau

lor națională. (Weiss, Trait6
pratique, III, p. 532).
183. în cazul când viitorii

naţionalitate
pentru

a putea

de

guvernate

deosebită
încheia

aceiaș

de

legea

thâorique

et

soți

de

sunt

capacitatea

valabil

lor

contractul

de căsătorie, este determinată în principiu de legea personală a fiecăruia dintre ei. (Weiss, Trait€ tnâorigue et pratique, TII, p. 535).

184. Când

în contractul

de

căsătorie

sunt oareșcare lacune sau texte cari nu
pot fi înţelese, pentru interpretarea lui,
după o părere, trebueşte a se face aplicaţiunea legei domiciliului matrimonial, părţile fiind presupuse că au înteles.şă se
conformeze acestei legi când au încheiat
86370. — Codul Civil adnotat.

fără

a

încheia

contrat

de

căsă-

torie după o părere, ei vor îi supuşi regimului matrimonial prevăzut de legea,
lor naţională,

câre

după

unii

autori,

este

legea naţională a bărbatului. (Asser et
Rivier, Elements de droit international
privâ, p. 111, 112; Nacu, 1, p. 102).
187, Prin legea naţională a, soților, după

alţi

autori,

se

înţelege

legea

domi-

ciliului
matrimonial,
adică a
locului
unde şi-au fixat soţii sediul interesului
lor, îndată după săvârsirea căsătoriei.
(Dalloz, Rep., Suppl., Contrat de mariage, No. 40; Comp.: Dalloz, Râp., Contrat de mariage, No. 201; Lois, No. 200,
442; Mariage, No. 907).
188.După o altă părere, soţii care se
căsătoresc, într'o ţară străină, fără a încheia
contract de căsătorie,
trebuesc
consideraţi

că

au

înţeles

să

adoptie

re-

gimul legal al ţării, unde au înțeles săşi fixeze domiciliul şi l-au şi fixat chiar.
(Demolombe, ÎI, No. 87; Dalloz, Rep., Contrat

de

mariage,

No.

200;

Supbl.,

Con-

irat de mariage, No. 40; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 504 bis, texte şi notele 3 şi
4 p. 2%;
Guillouarăd,
Cantrat de mariage, I, No. 336, 337; Asser et Rivier,
El6ments de droit international
priv,
No. 49; Nacu, I, p. 102).
189. După o a treia părere, soţii căsăioriţi

în o

ţară

străină,

fără

contract

de

căsătorie au înteles să fie supuşi ragimului legal stabilit
de legea naţională a
viitorului soţ, afară de cazul când se staDileşte voinţa lor din alte
(Aubry. et Hau, ed. 4-a. V,

3

împrejurări.
DU4
bis. p.

xi&; Weiss, Traite 6lemenitaire, ed. 2-a, p.
513; Traite ihâorique et pratique, II, p.
553; Despagnet, Precis, ed. 3-a, No. 325).
190. După o a patra părere, în cazul
când

soţii

s-au

fără; să încheie
va

trebui

după

în

căsătorii

un

în

contract

fiecare

împrejurările

caz,

de

ţară

de

să

fapt

se

străină

căsătorie,
cerceteze,

als

cauzei,

care a fost intenţia prezumată
a soţilor
în adoptarea regimului lor matrimonial.

(Dalloz, Rep., Contrat de mariage, No.
205, 213; Domicile No. 20; Suppl., Contrat
de mariage, No. 41, 43. 4%; Laurent, Droit
civil international V, No. 198 urm.; Nacu,
I, p. 102).
:
191, Regimul
matrimonial
al soţilor,
odată fixat, fie prin contractul de căsătorie, fie, în lipsă de un asemenea contract,

de

legea

încăși,

este

imutabil

şi nu

i se poate aduce vre-o atingere de faptul
schimbării domiciliului soţilor sau chiar

— 33 —

3

Art. 2

REAL.

STATUT

a naţionalităţii

lor. (Guillouară,

convențiuniior

matrimoniale

Contrat de mariage, I; No. 339; Dalioz,
Rp, Contrat de mariage, No. 209, 328;
Despagnei, Prâcis, ed. 3-a, No. 328; Weiss,
Trait6 thâorique et pratique, III, p. 558).
efectele
guvernează
care
192. Legea,
ze

aplică,

la

toate bunurile soţilor, fie mobile, fie imobile şi.ori unde ar fi ele situate. (DemoR6p,
Dalloz,
85 urm.;
I, No.
lombe,
No. 1229;
de mariage,
Suppl.. Contrat
Lois, No. 495; Aubry et Rau, ed. 5-a, Î,
$ 31, nota 20, p. 140; Guillouard, Contrat
de mariage, IV, No. 1835 urm.;, Weiss,
Traită tnâorique et pratigue, III, p. 555;
Trait&
€lementaire,
p. 516;
Despagnet,
Prâcis, ed. 3-a, No. 331 urm.).
193. Legea care ceclară imobilele dotale
inalienabile,
are aplicaţiune
teritorială.
(Duranton, 1, No. 83; Delvincourt, I, Art.
3; Marcad, Art. 3, No. 4; Troplong, Contrat de mariage IV, No. 3317; Nacu, I,

Jurisprudenţă
(continuare dela 1924 până

imobil

internaţională.

(Demante

vre-un

IV,

No.

1835

urm.;

Dalloz,

Râp,

Suppl., Lois, No. 425; Laurent, Droit civil international, V, No. 226; Despagnet,
Prâcis, ed. 3-a, No. 333; Weiss, Traite theorique et pratigue, III, p. 557).
195. Dacă însă în o ţară ar fi considerată -ca o chestiune de ordine publică,
inalienabilitatea

averei

dotale,

soţii

ar fi legea. lor matrimonială,

care

dispoziţiile

putea

opune

gând

dintr'un

acelei

zarea

vor

legi

înain-

o

părere

tea tribunalelor acelei ţări. (Demolombe,
I. No. 85, 86; Dalloz, Rep., Suppl., Lois,
No. 425; Weiss; Traite 6l6mentaire,
p.
516; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 333).
H. Prescripția. —196. Condiţiunile şi
termenele prescripţiei liberatoare decurcontract,

după

trebuese daterminate
de legea locului
unde s-a încheiat contractul. (Aubry et

Rau.

ed. 5-a, |, $ 31, p. 165; Huc,

164: Laurent,
VIII, No. 253;

p.

Despagnet,

644;

317;

Droit
Weiss,

Asser

international

prive,

1, No.

civil international,
Trait€ €lmentaire,

Precis,

Rivier,

et

ed.

Elâments
p.

3-a,

de

No.

droit

Lyon-Caen

84;

et

Renault, Traite de droit comm., IV, 664;
Palloz. Nâp., Lois, No. 248; Suppl., Lois,
No. 423; Alexanaresco; ed. 2-a, [, p. 194,
nota 2).

(Troplong,

tion,

I, No.

commerce,

38;

No.

Trait6

de

Dalloz,

Râp.,

890,

892:

la

Lois,

444:

422:

Alexandresco,

nota

2).

caz,

trebueşte

198. După

o a

ed.

2-2,

1, p.

124,

treia părere, în acest

aplicată

legea

domiciliu-

—

român,

chiar

statutul

personal.

Un

blică,

fiindcă

unui

care

sunt

vizează

fond

de

de

far-

ordine

pu-

sănătatea

publică.

ciale

aceasta

acestor

de a-şi

familia

de

că

au

voit

locuitori
păstra

pe

ordine

ai

să

le recunoa-

ţărei

şi întemeia,

baza

publică

noţiunii

dreptul
mai

lor

religioasă

de-

spe-

mu-

sulmană pe care au arătat că înţeleg să
0 respecte
în

Prescription civile, No. 232; Suppl., Lois,

No.

lege

arendarea

norme

Parte

de

No.

sau

special

prescrip-

Effets

de

macie

scă

caz
de prescripţie
liberalocului
executărei
obligaţi-

unei.

text

tat prin

197. După o altă părere însă, trebueşte
aplicată
în
torie,
legea

teritorul

(Trib. Buzeu s. II. 300 din 27 Nov. 1922,
Jur. Gen. 1924 No. 1833).
2. Delictul de bigamie, astfel cum este
înțeles în mod literal în art. 271 codul penal, nu este aplicabil musulmanilor din
Dobrogea, — ci le devine aplicabil numai
în cazul când ei ar deveni pentug.mi.
Art. 39 din legea de organizare a Dobrogei Vechi din 30 Mai 1886 şi art. 77
din legea de organizare a Dobrogei Noui
din 1 Aprilie 1914, cari au un caracter
constituţional menţinut şi prin Constituțiunea din 1924, le-au recunoscuţ în moa
expres mahomedanilor din acest teritoriu
dreptul ca afacerile dintre ei privitoare la
organizarea părintească la căsătorie, la
divorţ şi la succesiunile
ab intestat
să
fie judecate de către tribunalele mahomedane conform legilor și uzurilor musulmane.
Ambii legiuitori din 1886 şi 1914 au ară-

ori-

nu

pe

fond de comerţ de farmacie din România nu poate îi guvernat decât de legea
română, chiar dacă prin convenţia matrimonială dintre soţi s-ar îi arătat conirarul, aceasta şi în baza dispoziţiilor art.
123 din legea sanitară română care arată
cum trebueşte făcută concesiunea, vân-

et

Colmet de Santerre, VI, p. 497, No. 232
bis; Guillouard, Trait6 du contrat de mariage,

situat

atunci când el este posedat de un străin.
In ceea ce priveşte mobilele ele sunt guvernate de statutul real pentru că nicăeri
legiuitorul român nu a consacrat prin

194. Inalienabilitatea averei dotale, nu
poate îi consideraţă ca o regulă de orpublică

la 1927)

1. După art. 2 din codul civil, legile
române sunt acele care guvernează un

p. 99; Contra:
Alexandresco,
ed. 2-a, p.
140; Weiss, Trait6 theorique et pratique,
III, p. 557 urm.).

dine

civil

lui creditorului. (Pothier, Traite de Ja
prescription, No. 251; Dalloz, Rep. Pres231: Alexandresco,
civile, „No.
cription
ed 2-a, I, p. 124, nota 2).
1939. După o a patra părere, se va aplia statutul personal al părţilor. (Dalloz, Râp., Suppl., Lois, No. 423; Alexandresco, ed. 2-a I, p. 124, nota 2).
trebupărere,
o a cincea
200. După
debitoeșşte aplicată legea domiciliului
rului. (Dalloz, Râp., Lois, No.-444%; Prescription civile, No. 232; Supvl., Lois. No.
Alexandresco,
124,
I. p.
ed. 2-a,
423;
nota 2).

du

Traite

Codul

ACTELOR

FORMA

PERSONAL,

STATUT

:

întregime.

Tot astfel şi un musulman, cetăţean al
ţări, poate să se căsătorească în
Dobrogea a doua oară, trebuind să se
bucure și el de aceleași drepturi religioase ca: şi

altei

musulmanul

34 —

cetăţean

român.

Codul

ciril

DENEGARE

o chestiune

măsuri

cu

caracter

judiciar

dacă

se

chiar

nu

sau

indică

în

mod special toate drepturile de mai. sus.
In baza acestui text reclamanta dela

prima instanţă cu consimţimântul soţului ei domiciliat la Viena, au dat procură

d-lui av. Liontescu
zenta în justiţie.

din

Brăila
ă

a-l

repre,

Acest act, fiind sub semnătură privată
și alcătuit conf. legei avocaţilor nu era
necesar a fi făcut în forma. actelor coni.
legei locului unde a fost făcut sau cu îormalitatea legalizării consulatului român;

cuvintele
pe

zisa

tutrice
şi

adăogate
procură

a

sub

şi

anume

minorei

personal

de

semnăturile.

Elena

sub

semnătura

capacitatea.

vid

ca,
Ro-

cerneală, chiar dacă ar fi: astfe' totuş nu
apelântul are calitatea de a discuta raporturile între mandante şi mandatar. (C. Ap.
Galaţi s. II, Dec. civ. 1-925, Jur. Gen. 19%5
No. 2089).
4. Pentru ca o procură dată în ţară
streină
să poată
conferi în mod
legal
mandatarului drepturile ce ea le prevede,
acest act trebue să îmbrace formele cerute de legile ţării unde a fost confacționată.
“ Cesţiunea de a, se şti dacă aceste forme
sau

Art.
vânt că
lătoare,
(Pr. civ.

nu

respectate

şi

deci

atributul

suveran

persoanelor

fac

parte

din

sta-

ori

unde

s-ar

afla.

sa naţională, deci nu-i sunt aplicabile regulele codului civil român. (Cas. 1, 2292
din 27 Aprilie 1926, Jurispr. Gen. 1926
No. 1382).
7. Doi soţi italieni separați de corp nu
"pot obține divorţul în ţară, chiar dacă

care apelantul susţine a îi fost adause de
mandatar după primirea procurei, cu altă,

fost

de

in a avut capacitatea să înstrăineze un
imobil
aflător în România,
capacitatea
străinului
are a se judeca
după
legea

senfela vero Schermer şi cuvintele ca, soţ
și ca-tutor al minorei Elena Doris Schermer, de suh semnătura Emil Rosenfeld, pe

au

fapt,

Din acest principiu rezultă în mod evident,. că atunci când se pune în discuțiune chestiunea de a se şti dacă un stră-

Scherner
Nelli

de

tutul personal, deci sunt orânduite de legea naţională şi astfel urmăresc pe indi-

de

cuvintele:

Doris

3

al instanţelor de fond, întru cât rezultă.
din interpretarea legilor streine referitoare la. materie. (Cas. Î, dec. 197 din 28
Ianuarie 1925, Jur. Gen. 1925 No. 1680).
5. Atunci când cineva nu are nici 0
naţionalitate, i se aplică legea domiciliului seu, cu privire la starea civilă şi
capacitatea sa. (C. Apel Galaţi s. I, 70 din
11 Mai 1995, Bul. C. Apel 14/1925).
6. Potrivit dispoziţiilor art. 2 din codul
civil român şi principiilor de drept internaţional privat, regulele privitoare la

lui chiar sub semnătura privată şi certificată..
de el, îi acordă dreptul de a lua
procedural,

Art.

DREPTATE

pe temeiul
actului exhibai,
mandatarul
are sau nu drepturile ce le pretinde, este

(Trib. Caliacra, sent. cor. nr. 536 din 12
Dec. 1924, Jur. Gen. 1926 No. 29%).
3. Conf. art. 36 qin legea avocaţilor din
19 Februarie 1923, procura, dată avocatuorice

DE

unul

dintre

mân,

pentru

divorţul

ia

ar

fi

devenit

cetăţean

că legea italiană

iar

Haga,

de legea

ei
art.

cere

1

ca

naţională

şi

8

din

nu

ro-

admite

Convenţia

divorţul

să

comună

fie

a

de

admis

soţilor

cât

şi de aceea a locului unde se face cererea.
(C. Apel Braşov s. [, 19226 din 6 Octombrie 1926, Dreptul 38/1926).
8. A se vedea: art. 307, nota 1; art. 1307,
nota 3.
.

dacă

3. — Judecătorul care va refuza de a judeca, sub culegea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestuva putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate
305—307; C. p. 152; Civ. Fr. 4).

Text. fr. Art.

4. —

Le

juge

qui

refusera

de juger,

sou

pretexte

de

silence, de Pobseurite ou de linsuffisance de la, loi, pourra âtre poursuivi comme
coupable de dâni de justice.
“Bibliografie

(continuare).

ALEXANDRESCO D., Notă sub judec. ocol Târgovişte, 17 Decembrie 1924, Curier Jud. 83/1925;
SascrOoREANU M, G., „Proba judiciară şi proba istorică“, Pand. Rom. 1925, 1V, 1.
INDEX
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ALFABETIC

Absolvire 7,
Administrativă autoritate
8, 25,
Amânare
Analogie

4, $.
17, 18.

Eroare

. Autoritate administrativă
,
25,
Circulări ministeriale 23
is,
Civilă materie 6.

materială

Fiscale legi 18,

doctrină)

Coatribuţiuni 18.
| Corpuri
legiuitoare,
a
se
vedea
cuvintele:

Interpretare
11, 12

Impozite 18,

Interpretare

Instrucţiuni

is.

ministeriale

Jaterpretare 10—25.
Interpretare „a contrario
sensu* 21.
laţerpretare
„a fortiori“
20,
.

Doctrinală
interpretare
11,
12,
Echitate 9, 15.

35

Interpretare autentică

Hotărîre 4, 8.
Identitate 17,

aducțiune 15, 16.

„Interpretare
legislativă:.
Denegare de dreptate 1,

—

22,

—

gramaticală

Interpretare
logică 12,

Interpretare
rească

11,

Interpretare
,

,

11,

doctrinală

doctrinală
12,

doctrinală

judecăto13—22.

legislativă
,

Art, 3

DENEGARE

Judecare 1, 2, 3, 5, 6,3,
9, 14,
Judecătorească înterpretare 11, 13—22,
Jurisconsult 12.

Materie civilă 6.
Materie penală 6, 7, 19.
Ordine publică 3.
|
Pariament,
a se vedea
cu vintele: ti „Iaterpre-

Lesi interpretative 11, 23,
24,

Penală materie
Profesori 12.

Legi

fiscale 18.

tare legislativă“.

Legislativă
interpretare
“E 1
, 24
P
Legiuitoare

za

corpuri

ap

11

SP

6,

7,

| Proaunţare 4, 8.
Refuz de a judeca

"|

3,

d

19.

1,

2,

8.

Suspendare 14,

Doctrină
1. Judecătorul nu poate, sub nici un
cuvânt, să reiuze judecarea unui proces
căci altfel ar comite o denegare de dreptate. (Beudant, Explication du titre prâliminaire, No. îî2; Demolombe, 1, No. 111;
Dalloz, Râp., Dâni de justice, No. 9; Au-

y

et tau

Mourlon,

ed.

ed. B-a, | $ 59 bis, pi. 187;
7-a,

1,

No.

84;

Planiol,

ed.

6-a, 1. No. 209; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 38; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 5;
Nacu, I, p. 105; Matei Cantacuzino, p. 22).
2. Tribunalul nu ar putea să respingă
cererea unui reclamant sub cuvântul că
ea nu este cuprinsă nici direct nici in-

direct în vre-un text de lege. (Laurent,
1, No. 256; Baudry et Houques-Fourcade,
1, No. 237; Dalloz, Râp., Dâni de justice,
No. 13; Puissance
paternelle, No.
18%;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 86; Planiol ed.
6-a, I, No. 221; Colin et Capitant, ed. 4-a,
JI, p. 38; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 60;
Contra: Demolombe, I, No. 113; Huc, 1,
No. 179).
3. Ordinea, publică cere ca un proces
să nu rămână nehotărit, ci să i se dea
o soluţie. (Alexandresco, ed. 2-a. 1, p. 58).
4. Dispoziţiile art. 4 e. civ. fr. (3 c.
civ. rom.) nu opresc pe judecători de a
amâna pronunţarea unei hotăriri chiar
pe un timp mai depărtat. (Dalloz, Rep,

Suppl.,

5.
mai

epoci

D6ni

Dacă
multe

de

însă

justice,

ori,

în

nedeterminate,

ces, în acest

No.

judecătorii
mod

ar

4).

amâna.

sistematic

judecata

caz este denegare

unui

şi

de
la

pro-

de dreptate.

(Dalloz, Rep., Deni de justice, No.
4
Chauveau Adolphe et Faustin-Hâlie, Th&orie du code penal, III, No. 878. 879; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 59, nota 2),
6. Dispoziţiile art. 3 din codul
civil
român (4 c. civ. îr.) cari impun magistraţilor obligaţia de a judeca, îşi găsesc
aplicațiunea atât în materie civilă câţ
şi în materie penală. (Demolombe, TI, No.
43; Dalloz, R6p., Dâni de justice, No. 10;
Suppl., Deni de justice, No. 7; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 60).
7. In materie penală, în cazul
când a-

supra unui fapt,
mis
un
inculpat

pentru care a fost
înaintea
judecății,

iriJe-

gea
tace,
inculpatul
trebueşte
vit. (Beudant, Explication du titre absolpre&liminaire,
No. 112; Demolombe,
43; Mourlon, ed. T-a, Î, No. 86, 88; 1, No.
Baudry et Houquet-Fourcade,
1, No. 237;
Comp.: Aubry et Rau, ed. 5-a,
|, $ 39 bis,
nota,

ie p. 188;

Alexandresco,

ed.

2-a,

1

DE

Codul

DREPTATE

8.

Poi fi culpabili de denegare de drep-

tate

şi administratorii

giu

sau

ministrative

ei

civil

o

în

și

cazul

reclamaţiune

trebuesc,

potrivit

autorităţile

când

este

înaintea

legii

să

ad-

un

liti-

lor

şi

şi

să

judece

pronunţe o deciz une. (Dalloz, Râp., Dâui
de justice, No. 18; Comp.: Alexandresco,
ed. 2-a, î, p. 58).
9. Cână
legea
este
clară,
formală,
magistratul este obligat s-o aplice, chiar
când ea ar fi contrară echităţii. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 85, 86; Planiol, ed. 6-a,l,
No. 217; Nacu, 1, p. 106; Matei Cantacuzino, p. 22; Plastara, E, p. 52, 53).
10. Interpretarea consistă în a determina, prir ajutorul raționamentului, adevăratul înţeles al legilor obscure sau
cu

dublu . înţeles.

88;

Nacu,

îi.

I, p.

(Mourlon.

ed.

104).

Interpretarea

unei

7-a,

legi

I. No.

poate

fi:

doctrinaiă, judecătorească și legislativă
sau autentică.
(Planiol, ed. 6-a, [, No.
199; Alexandresco. ed. 2-a. 1, p. 66; Nacu,
y, p 104; Plastara, 1, p. 51, nota 4).
12. Interpretarea doctrinală este aceea
care este emisă de jurisconsulţi, profesori şi serveşte ca normă judecătorilor,
fără a fi obligatorie pentru ei: această
interpretare se împarte şi ea la rândul
ei, în două:
interpretarea gramaticală,
care

tinde

la

descoperirea

Sensului

cu-

vintelor din lege şi interpretarea logică,
care tinde la stabilirea spiritului legei şi
a motivelor cari au determinat pe legiuitor s-o voteze. (Laurent, I, No. 75; Alexandresco, ed. 2-a. 1, p. 66; Nacu, |, p.
105; Comp.: Mourlon, ed. 1-a, |, No. 8,
89, 90; Pianiol, ed. 6-a, [, No. 200, 201;
Matei Cantacuzino,
p. 22, 23: Plastara,
I, p. 59, nota).
13. Interpretarea.
judecătorească
este
aceea care emană de la instantele judecătoreşti.
(Mourlon,
ed. T-a. [, No. 91;
Planio!, ed. 6-a. 1. No. 202; Alexandresco.
ed. 2-a, 1, p. 67; Nacu, 1. p. 105: Plastara,
1, p. 52, nota).

14.

Judecătorii

nu

poţ

suspenda

jude-

carea unui proces şi să ceară puterii legiuitoare interpretarea unei legi. (Laureni, 1, No. £57; Planiol, ed. 6-a. I,
No.

209;

Dalloz.

Râp.,

Deni

de justice No.

13;

Lois No. 462, 468, 480; Suppl., Dâni
de justice, No. 5; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p.
59, nota 2, 65).
15. Judecătorul interpretează,
legea, fie
prin inducţiuni scoase din ea însăşi, fie
prin principiile de dreptate şi
echitate în
cazul când ea nu prevede cazul
supus

judecății,

sau

destulătoare.

este

întunecată

(Mourlon,

ed.

sau

7-a,

I,

neînNo.

86, 88; Dalloz, Râp., Dâni de justice,
9; Alexandresco, ed. 2-a, I, p.60).
16.
In

interpretarea,

consulta. lucrările

unei

legi

pregătitoare,

No.

se

pot

însă cu
oarecare rezervă. (Mourlon, ed.
1-a, I, No.
8; Laurent, I, No. 272; Planiol, ea. 6-a,
I, No: 218; Alexandresco, ed. f-a, 1 p.

66. 67; Nacu, 1, p. 108).
17.

Când

legea, este întunecată sau

indestulătoare,
ace

— 36 —

prin

interpretarea

analogie

cu

alte

!

ne-

ei se poate

cazuri,

cu

o

Codul

civil

APLICAREA

ȘI

INTERPRETAREA

condiţiune ca să existe identitate de motive. (Aubry et Rau, ed. 5-a, L. $ 40, p. 19%;
Alexandresco, ed.. 2-a, î, p. 10, 72; Nacu,
1. p. 107; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No.
38; Planiol, ed. 6-a, I, No. 222; Matei
Cantacuzino, p. 24; Plastara, IL, p. 54, 55).
18. Interpretarea unei dispoziţiuni de
lege, prin analogie
nu
materie
de legi fiscale

este permisă în
şi de contribu-

ţiuni. (Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 7).
13. De asemenea, nu este permisă în
materie penală. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
$ 40, p. 196; Chauveau Adolphe et FauStin

H6lie,

Theorie

du

Code

penal,

|,

No. 24; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 71).
20. Un alt mod de interpretare a unei
dispoziţiuni de lege este şi acel zis „a
fortiori” care constă din întinderea, unei
dispoziţiuni de lege asupra unui caz neprevăzut. (Planiol, ed. 6-a, I, No. 223;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 88; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 73, 7%; Nacu, ], p. 107; Matei Cantacuzino, p. 24).
.
21. Unul din modurile de interpretare
a

unei

legi

este

şi

acel

scos

din

tăcerea

legei, conform regulei: „a contrario sensu”, cu condiţiune însă ca. consecinţa
trasă șă fie conformă
principiilor de
drept. (Laurent, I, No. 279; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 222; Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
13; Nacu, 1, p. 108; Comp.: Mourlon, ed.
7-a, I, No. 88; Maitei Cantacuzino, p. 24).
22. Judecătorul, în interpretarea unei
legi, nu poate să înlocuiască voinţa legei
prin voinţa sa şi să modifice un text de lege,

afară

de

cazul. unei

erori

materiale.

(Laurent, I, No. 273; Aubry ei Rau, ed.
5-a, 1, $ 40, p. 19%; Dalloz, Râp., Suppl,
Lois, No. 437; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p.
74; Nacu, I, p. 106; Plastara, 1, p. 56).

LEGILOR

23. Interpretarea legislativă sau autentică, este aceea care emană de la, Corpu-.
rile. legiuitoare şi are aceiaş forță obligatorie ca şi legea.
(Dalloz, R6p., Lois,
No. 458, 466; Suppl., Lois, No. 433; Alexandresco. ed. 2-a, [, p. 67; Nacu, I, p. 104;
- Plastara, I, p. 51, 52; Comp.: Mourlon,
ed.

7-a,

I,

No.

208 urm.).

9%;

Planiol,

ed.

i

G-a

I,

No.

23 bis. Circulările şi instrucţiunile ministeriale nu au putere interpretativă și

nu

sunt

obligatorii

nici

pentru.

judecă-

tori nici pentru particulari. (Alexanăresco, ed. 2-a 1, p. 43, 44, 69).
Ă 24. Legiuitorul
are voe să iacă legi
interpretative.
(Demolombe,
1, No. 122;
Dailoz, Rep., Lois, No. 467; Plastara, I
3
b. 51, 52, nota 4; Contra:
Duranton,
I,
p. 37).
Ă
'

„25. Regulamentele

rităţile administrative.
terea

de

a

explica

o

întocmite

de

au menirea

lege

iar

autoşi pu-

nu. de

ao

interpreta. (Dalloz, Râp., Râglem. administrat. No. 8; Suppl., Reglem. administr.
No. &; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 69,70).

Jurispradenţă.
(continuare

1.
se
o

de la 1924 până

la

1927).

Judecătorul
în toate pricinile cei
prezintă, nu are dreptul să respingă

acţiune

pe

motiv

că

nu

are

texi

precis

de lege, ci în asemenea cazuri, trebue să
recurgă la principiile generale de drept
şi să dea soluţia conform acestor prin17
Târgovişte,
(Judecătoria Ocol.
cipii.
Decembrie 1924, Curier Jud. 8/1925).

Art. 4. — Este oprit judecătorului de-a se pronunţa, în hotăririle ce dă, prin cale de dispoziţiuni generale și reglementare
asupra cauzelor ce-i sunt supuse. (Civ. 1201, 1537; C. p. 108;
|
|
Civ. Fr. 5).
Text. fr. Art. 5. — Il est d6fendu aux juges de prononcer par voie
disposition gânârale et râglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Doctrină.
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 5 c. civ.
în, (4 c. civ. rom;) judecătorii trebuesc
totdeauna să hotărască asupra fiecărei
cauze ce-i este supusă spre judecare, în
limitele concluziilor puse de părţi, apiicând legea şi neputând să dispue pe cale

de regulament. (Demolombe, 1, No. 109,
110; Laurent, 1, No. 262; Dalloz, Râp.,

Compâtence

administrative,

No.

71,

7%,

73; Lois No. 45; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 56, 57; Nacu,
1, p. 1%;
Comp.
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 87; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 3%, 39; Matei Cantacuzino. p. 21, 22; Plastara, 1, p. 55, 56).
2, Deciziile pe cale generală şi reglementară sunt acele prin care o instanţă
judecătorească, judecând un fapt particular,

care

viitor

toate

îi este

faptele

supus,

hotăreşte

identice

vor

îi

că

în

jude-

de

cate în acelaș mod. (Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 87; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p 57, 58;
Nacu, I, p. 105; Plastara, 1, p. 55).
3. Se violează dispoziţiile art. 5 din
codul civil fr. (4 c. civ. rom) când judecătorul
îşi motivează
hotărirea ce o

pronunţa,

numai

prin

'trimeterea

pur

şi

simplu, la o hotărire a. sa anterioară.
(Huc, 1, No. 184, 185; Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 250; Alexandresco, ed. 2-a,
1 p. 57, nota 1).
4 Nu se poate spune că judecătorul se
pronunţă pe cale de dispoziţiuni generale şi reglementare, când în hotărîrea
ce o dă, opreşte pe una din părţi de a
face ceva sub pedeapsa de a plăti o sumă
de bani determinată, pentru fiecare contravenire.
(Laurent,
I, No.
266
urm;
Huc, I, No. 185; Baudry et Houques-Fo-

urcade,

ÎI, No.

248).

Art. 5

iuni

LEGL

DE

ORDINE

PUBLICĂ

Codul

civit

iuni sau disp
dispoziArt. 5. — Nu se poate | deroga “pri
prin convențiuni
particulare, la legile,. care interesează ordinea publică” şi bu

nele moravuri. (Civ. 587, 620, 702,:728, 803, 824, 83 „ 268, 968,
1008, 1010,
1339, 1373,
1760, 1838;

1089, 1123,
1471, 1492,
Pr. civ. 80,

1125, 1223— 1226, 1256, 1270,
, 237
1495, 1498, 1513, 1636, 1689, 1701,
s30'
109, 340, 374, 409; Com.
79,
ZIS
,

$ 3; Leg. judec. oc.116; Leg. 20 Fevruarie 1879, art. 1,2;
Leg.p.
persoanele juridice (Mon. of. 27/1924), Art. 106; Legea Asupra
propr. literare și artistice (Mon. of. 68/923), Art. 3 al. final; L. grară,
Art. 124; Civ. îr. 6).
|
aux

Tezt. fr. Art. 6. On ne peut deroger, par des
lois qui intâressent Pordre public et les bonnes

conventions
maurs.

particuliâres,
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|

Concluzii sub Trib. Covurlui s. Il, 488 bis,
din 15 Dec. 1924, Curier Jud. 11/1925;
Pourzen GH. şi ROMAN ., Concluzii
sub Trib. Covurlui s: II, 488 bis
din 15 Dec. 1924,
Curier Jud. 11/1935;
RosENTAL S$., Rezumat de concluzii
sub. Cas. [, 2544 din 42 Mai
1926,
1926, 1, 267;
Pand. Rom.
ScRiBAx R. TRAIAN, Observaţie sub
C. Apel Iaşi, 11 Octombrie 1924,
III, 113;
Pand. Rom. 19%,
SescroRgAnu M. G,., Notă sub Cas, III, 1664
din 8 Dec. 1925, Pand. Rom.
STOENESCU D Du. Notă sub
1926, 1, 242;
C. Apel Craiova s. I, 125 din
19 Iunie 1926, Pand. Rom.
1926, 11,
239;
VRĂBIESCU NicuLar, „Legile de
ordin public şi legile de ordin
prival“, Curier Judiciar
25/1926, Curier Jud. 26/1926.
ină
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$ 1. Principii generale
741.

Nimeni

nu

se

poate

sustrage

de

la

legile cari interesează ordinea publică și
bunele moravuri; aceste legi sunt obligatorii pentru toţi. (Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 95; Dalloz, Râp., Lois, No. 521 urm.).
z. Cu toate că art. 6 din codul civil
francez pare să se aplice numai conventiunilor sinalagmatice,
el îşi găseşte aplicaţiunea,
şi actelor
juridice “unilate-

rale cari ar cuprinde dispozitiuni conmoratrare ordinei publice şi bunelor
vuri. (Laurent, I, No. 50, 59; Huc, 1, No.
187).
3. Articolul 5 dia codul civil român,
a

adăugat

dul

la

Napoleon

particulare”,

redacţiunea

cuvintele:
pentru

a

art.

„sau

6

din

Co-

dispoziţiuni

cuprinde

şi

actele

unilaterale, între cari sunt şi testamentele. între actele cari se anulează în cazul când ar conţine vre-o condiţiune contrară ordinei publice sau bunelor moravuri. (Nacu, I, p. 108; Alexandresco, ed.
2-a, [, p. 223, nota 2; III p. II, ed. 2-a, p.
465, nota; IV, p. 1, ed. 2-a, p. 175, 176, 180,
181. 182; IV, p. II, ed. 2-a, p. 306; VI, p.
41, 42; Matei Cantacuzino, p. 322; Plastara,

Î, p.

57).

_

4. Convenţiunile făeute sub condițiuni
contrare ordinei publice sau bunelor moravuri, dacă sunt cu titlu oneros, cum
e vânzarea, schimbul etc. sunt nule atât
condiţia eât şi convenţia de care depin-

de;

dacă

însă

sunt

cu

titlu

gratuit,

con-

diţiunea. este codsiderată ca nescrisă, dar
convenția

No. 96).

subsistă.

de. re

Alexandresco, ed,
Laurent, XI, No.

(Mourlon,

ed.

7-a,

publică.
.
6. Asupra sensului art. 6 cod. civ. îr.
(5 ce. civ. rom.) adică în privinţa determinării

Succesiune 20, 21, 22.
Suverană apreciere 5.
Taxe de timbru şi înregistrare 15.

Paternitate, cercetare 20.

controlului instanței

legilor

cari

publică, s-au ivit mai

Schimb 4.
Sclavaj 5.
| Sinalagmatică obligaţie2,
| Stare civilă 10, 24,
Stat 9,
Substituţiune fidei-comi-

Organizare judecătorească 16.
i
Oneros contract 4.
Parchet 45,
putere

20,

Public drept 12, 4.
Putere părintească 18,
Recurs 5.

Ordine publică, a se ve:
dea cuvintele:
„Bune
moravuri“ şi î urm,

este supusă

5

II. Legi cari interesează ordinea
legi

Proprietate 2,

3, 4, 25, 30, 37-46,

Art.

curs. (Nacu, I, p. 109;
a
I, p. 227; Contra:

29,

Procuror 45.

-

PUBLICĂ

46,

Probe

Obligaţie unilaterală 2,
Ordinea jurisdicţiilor 16.

Părintească

ORDINE

Penale legi 13.
" Poligamie 20,
Politică stare. 12,
Poliţie, legi:13,
Privat
arept
23-26,- 34,

Ministerul Public 45,

Miaoritate 18, 19.
Morală 35 bis, 36,
Moravuri, a se vedeacuvintele:
„Bune
moravuri“, „Ordine publică:
Marturi 29.

DE

|,

5. Judecătorul de fapt când va avea
de. cercetat o convențiune sau dispoziţiune va fixa înțelesul clauzelor în mod
suveran, însă chestiunea dacă clauza, în
înţelesul seu astfel fixat, aduce atingere
ordinei publice
sau bunelor moravuri

o părere,
trina nu

interesează

ordinea

multe păreri:

După

se spune că nici legea, nici docni pot da un criteriu pentru a

putea recunoaşte cu siguranţă cari sunt
legile de ordine publică. (Beudant, Explication du titre preliminaire, No. 119,
p. 124;

Lois,

Demolombe,

No.

524;

ÎI, No.

Aubry

et

17; Dalloz,

Rau,

ed.

Râp.,

5-a,

i,

$ 36, p. 178; Laurent, 1, No. 47 urm.; Huc,

1, No. 187 urm.; Bauâry et Houques-Fourcade, I, No. 268; Nacu, I, p. 224; Plastara,
1, p.57).
|
1. După o altă părere, dispoziţiile art.
6 c. civ. îr. (5 c. civ. rom.) trebuese înterpretate,
că
nu
se poate
renunţa
la
drepturile conferite de lege, când renunţarea ar fi contrară ordinei publice sau
bunelor moravuri; iar o lege trebuezte con-

siderată de ordine publică când ordonă
sau sprește un act juridic, a cărui îndeplinire este imediat utţilă sau vătămătoare îniregului corp social. (VareillesSommitres, Des lois d'ordre public et de
la dârogation aux lois, p. 14, 80 urm.).
8. E greu de stabilit un criteriu absolut
pentru a
legale de

putea recunoaşte dispoziţiunile
ordine
publică, de oarece
cu-

prinsul noţiunei de ordine publică este
susceptibil de a se modifica treptat cu
transformarea
necontenită
a
nevoilor
sociale. (Cantacuzino, p.
.
9. Ordinea publică este ordinea în stat,
adică
o anumită organizaţie
necesară
bunei funcţionări a statului. (Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 63; Alexandresco, ed.
9-a, |, p. 224; Eugen Herovanu, |, p. 57;
Plastara, Î, p. 57).
10.
Ordinea publică este aşezarea sau
orânduiala ce rezultă din legile care au
de obiect starea civilă a persoanelor, capacitatea lor şi ocrotirea interesului ter-

țelor persoane. (Huc. I, No. 186; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 224; Comp. Cantacuzino, p. 62).
1î. Sunt considerate ca legi de ordine
publică, legile cari interesează în mod
colectiv societatea mai mult de cât pe
fiecare individ ce compune această, colectivitate. (Beudant, Explication du titre prâliminaire, No. 120; Comp. Cantacuzino, p. 63)
12. Sun: considerate că legi de ordine
publică, toate legile cari compun dreptul

public,

adică

starea

politică

a

unei

ţări. (Beudant, Explication du titre pr6liminaire, No. 120; Laurent, I, No. 51;
Huc, I, No. 187; Bauary et Houques-Fourcade. [, No. 269; Planiol, ed. 6-a, [,
No. 291; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,p.
63; Nacu, I, p. 108; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 227; Plastara, 1, p. 57).

Art.

5

LEGI

i

DE

ORDINE

13. Ca legi de ordine publică se citea-

1, No. 17;

Laurent, î, No. 47 urm.;

Huc,

urm.;

Colin

et Căpitant,

ed. 4-a, I, p. 63;

14.

Legile

cari

I, No.

188;

Baudryet Houques-Fourcade, I, No. 268
Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 227).
liberul

protejează

exerciţiu

al

hbertatea

culturilor,

sunt

cari opresc: poligamia, căutarea paternltăţii, convenţiunile
asupra
succesiunilor

şi

con-

siderate legi de ordine publică. (Baudry

et Houques-Fourcade,

I. No:

269;

dresco, ed. 2-a, I, p. 229).

Alexan-

15. Ca legi de ordine publică se mai
citează legile de stabilirea impozitelor şi
a taxelor de timbru şi înregistrare. (Dalloz,

Râp.,

Obligaţions,

No.

59%;

Ă

Suppl,

Enregistrement,
No. 2931 urm.;
Impâts
directs, No. 67; Lois, No.-450; Laurent, ],
No. 52; XVI, No. 148; Huc, 1, No. 187,
urm.;

Baudry

et

Houques-Fourcade,

1,

No. 269; Planiol, ed. 6-a, I, No. 291; Alexanareseo, ed. 2-a, ], p. 227; Herovanu, ],
p.
,
16. Nu se poate deroga prin convenţiuni particulare la legile de organizare
judecătorească

şi

în

special

jurisdicţiunilor.
(Beudant,
du
titre prâliminaire,
No.

Aubry

et

Rau,

ed.

5-a,

I,

la

ordinea

Explication
120, p. 15;

$ 36,

p.

178;

Dalloz, Râp., Lois, No. 521; Suppl., Lois,
No. 450; Laurent, I, No. 51, 52; Huc. |.
No. 187 urm.; Baudry et Houques-Fourcade,

I,

No.

268

urm.;

Alexandresco,

ed.

2-a, ], p. 229, 230; Eugen Herovanu,
],
p. 66).
„17. Legile relative la competinţa „ratione materiae”, sunt considerate ca legi
de ordine publică; cele relative la competența i,ratione
personae”
saw
»ratione
loci”, nu au acest caracter. (Laurent, ],

No. 51; Huc, îi, No. 187; Baudry et Hou.
ques-Fourcade, I, No. 269; Dailoz, Rp,
Compsâtence
civile] des tribunaux
d'arvondissement, No. 212 urm.; Suppl., Coru-

pâtence

civile

des

tribun.

d'arrond.,

No.

Glasson,

Le-

136 urm.; Alexandrescp, ed. 2-a, I, p. 230,
232; Eugen Herovanu, 1, p. 66, 67; Comp.:
Boitard,

Colmet-Daage

et

cons de procedure, ed. 15-a, No. 72 urm.
Carre et Chauveau, Lois de la procedure,

II,
de

p. 185; Lyon-Caen et
droit commercial, ed.

Renault, Traiţe
2-a, IL, No. 382).

18. Sunt considerate ca legi de ordine
publică, legile
relative la
constituirea
familiei cum sunt cele relative la căsă-

torie,
unea

toare
vitoare

autoritatea
părintească,
condiţicopiilor naturali etc... legile privi-

ia condiţiunea
la

străinilor,

libertatea

legile pri-

individuală,

cum

sunt cele relative la oprirea sclavajului
etc. (Laurent, I, No. 52; Huc, 1, No. 188;
Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 169,
Colin et Capitant, ed. 4-a, In. 63; Nacu,
1, p. 109; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 228,
229, 237; Cantacuzino, p. 62, 63).
şi

„193. Regulele
obligaţiile

privitoare

tutorului

la

drepturile

sunt
de
ordine
de familie nu ar putea să impue tutorului
alt moa
de
ministraţie a averei minorului deosebit, adde

publică ŞI

consiliul

civil

i
de lege. (Demolombe, Traite de
acel minorii,
fixat
E
o No.
413;
Laurent,
-la
etc,,
IV, No. 366; Comp.: Cantacuzino, p. 63).
20 Sunt considerate ca legi de ordine
publică, legile prohibitive, cum sunt cele

ză: legile constitutionale, administrative,
criminale şi de politie. (Aubry et Rau, ed.

5-a, 1, $ 36, p. 178; Demolombe,

Codul

PUBLICĂ

nedeschise încă, etc. (Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 269; Alexandresco, ed.
2-a 1, p. 230; Comp.: Nacu, I, p. 109; Plastara, I, p. 58).
i
Legile care opresc sau permit substituţiunile fidei-comisare sunt de ordine
publică

şi

aceste

substituţiuni

sunt

gu-

vernate de legea teritorială, indiferent de
principiile admise pentru regularea succesiunilor.

(Weiss,

Trait6

6lementaire,

Pp.

700).
22. Legile
asupra
succesiunilor
sunt
considerate
ca legi de ordine
publică.
(Dalloz, Rep. Successions, No. 134; Nacu,
i, p. 109).
23. Prin
legi de ordine
publică, în
dreptul privat. se înţeleg acele legi în cari
predomină preocuparea interesului general care s-ar găsi compromis dacă particularii

ar

putea

să

împedece

aplicarea

legilor.
(Beudant,
Explication
du
titre
preliminaire, No. 120 p. 125, 126; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 291).
24. Ca legi de ordine publică, de inte„res privat, se citează: Legile relative la
siarea, civilă şi la capacitatea persoanelor şi cele relative la drepturile şi obligaţiile ce rezultă din aceste legi. (Rolland
de

Villargues,

Repertoire,

Etat

des

per-

sonnes, No. 6, 7; Beudant,
Explication
du titre prâliminaire, No. 120, p. 125, 136;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I. $ 36, p. 178; Demolombe, I, No. î?; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 31; Lois, No. 522; Suppl. Lois
No. 450; Laurent, I, No. 52; Iluc, 1, No.
188; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No.
169; Planiol, ed. G-a, 1, No. 29: Colin et
Capitant, ed. 4-a, ], p. 63, 64; Alexanaresco, ed. 2-a, I, p. 227, 228; Matei Cantacuzino, p. 69).
Ă
5. Este nulă ca fiind contrară orâinei publice,
dispoziţia trecută
în contractul de căsătorie, că femeea nu se va
putea obliga faţă de terţele persoane, nic!
chiar

ției.

cu

autorizaţia

(Troplong,

No. 78; Huc.

soţului

Contrat

1, No.

de

sau

a,

justi-

mariage,

190; Alexandresco,

1,

ed. .

2-a, I, p. 236).
26. Ca legi de drept privat cari inrenesează ordinea publică, sunt şi acele cari
organizează proprietatea şi în special proprietatea fonciară.
(Planiol, ed. G-a, 1,
No.

64%;

292;

Colin

Cantacuzino,

et

Canitant,

p.

63).

ea.

4-a,

1,

p.

21.Ca legi de ordine publică
citează, cele privitoare la libera se mai
circulațiea bunurilor şi la regulamentarea
distribuirei

cuzino,

și

transmisiunei

lor.

p. 63; Plastara 1, p. 58).
Debitorul

(Cantţa-

_28.
nu poate renunţa de maj
înainte la, termenul de grație
care au
drept tribunalele să-l acorde, depe oarece
a-

cordarea,

acestui terminse bazează pe
consideraţiuni
umanitare, într'un interes

Codul

civil

LEGI

DE

ORDINE

general. (Huc, VIII, No. 34; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 235).
29. intr'o convenţie se poate stipula admiterea dovezii cu martori pentru probarea unui fapt juridic, chiar în cazul
când această dovadă nu este admisă de
lege,

de

oare

ce

nu

e o

chestiune

de

III. Legi
35.

Colmet-Daage

et

Glasson,

După

care interesează
moravuri.
cum

s-a

arătat

bunele
și

la,

legile

de
ordine
publică,
nici
legislaţia
nici
doctrina nu dau un criteriu pentru a putea recunoaşte
cu siguranţă
legile cari

or-

interesează bunurile moravuri...
(Dalloz,
Râp., Lois, No. 521; Suppl., Lois, No. 450;
Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 294; Plastara, I, p. 57,
35 bis. Legile cari interesează bunele
moravuri, sunt acele cari au de scop, a
ne face să contractăm obiceiuri bune şi
morale, împedicându-ne de a contracta
obiceiuri
rele şi pernicioase.
(Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 926).

dine publică. (Duranton, XIII, No. 30%,
329; Carr et Chauveau, Lois de la pro-cedure, II, Question No. 976, p. 497 urm;
Boitard,

Art, 5

PUBLICĂ

Le-

cons de procedure, ed. 15-a, I, No. 474;
Huc, VIII, No. 290; Alexandresco, ed. 2-a,
i, p. 235; VII, ed. 1-a, p. 268; Contra:
Tarombiăre, V, art. 1347 No. 1; Toullier,
V, partea 1, No. 36 urm; Toullier, Thâorie raisonnâe du code civil, IV, p. 531 urm;
36. Bunele moravuri înseamnă morala.
Poujol, Obligations, art. 1341 No. 17; DeEste oprit a se insera în convenţiuni,
molombe, XXX, No. 215; Laurent, XIX,
dispoziţiuni contrare moralei. (Colin et
No. 397 urm.).
Capitant, ed. 4-a, I, p. 63; Nacu, I, p109; Comp.: Plastara, I, p. 57, 58).
830. Este nulă ca fiind contrară ordimei publice, convenţiunea, care oprește
1V. Despre nulitatea şi inexistenţa
pe una dintre părţile contractante să
actelor.
exercite în mod absolut un comerţ anume determinat sau folosința numelui seu
37. Nulitatea
“este textuală,
formală
în exerciţiul acestui comert. (Dailoz, Rep. - sau expresă, când este prevăzută de lege.
Industrie et commerce, No. 214, 381 urm;;
(Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 237).
Suppl., Industrie et Commerce,
No. 2,
38. Nulitatea este tacită sau virtuală,
1096, 529; Heroveanu, 1, p. 62).
când nu este prevăzută în mod
expres
31. Este
permisă
convenţiunea
prin
de iege, însă rezultă din spiritul ei. (Cocare una dintre părţile contrăâctante se
lin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 79; Alexanobligă a nu exercita un comerţ determidresco, ed. 2-a, 1, p. 297).
nat,
de cât sub
anume
restricţiuni
în
89, Legile proh: bitive, au în general de
ceea

tării.

ce

priveşte

(Dalloz,

conmeree,

No.

p.

locul

Rep.,

107

şi

Suppl.,

timpul

urm.;

exerci-

Industrie

et

Herovanu,

|],

consecinţă,

62).
32, Este contrară ordinei publice, clauza dintr'un contract de asigurare sau ori

ce alt contract, ca una din părţi să fie
exonerată
de orice
răspundere,
pentru

greşelele sale grave. (Duranton, X,
397 urm.; Toullier, V, No. 230 urm.;
rombitre,

Obligations.

1, No.

19

No.
La-

şi 13, Art.

nu

1137; Demolombe, XXIV, No. 404 urm;
Proudhon, Usufruit, III. No. 148? urm;
Troplong, Vente, I, No. 362 urm; Laurent, XVI, No. 217 urm.).
33. Nu se poate deroga prin convenţiune, la dispoziţiile prevăzute de lege pentru

garantarea

arepturilor

terţelor

per-

Huc, 1, No. 186: Planiol, ed.

S-a, 1, No. 392; Colin et Capitant, ed. 4-a,
IL, p. 64; Alexzndresco, ed. 2-a, I, p. 228:
Cantacuzino, p. 63).

34. O persoană poate deroca la dispo-

ziţiile din lege, cari privesc interesul seu
privat şi sunt introduse în lege în favoarea sa, afară bine înţeles de cazul
când însăşi legea interzice în moâ formal orice derogare. (Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 36, p. 178; Dalioz, Rep., Lois, No.
524; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 231; ed.
1-a, VII. p. 703)

—

actului

făcut

fără

mai

are

loc

decât

când

este

prevă-

zută în mod formal. (Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 289).
41. Asupra legilor imperative, când ele
echivalează în conţinutul lor, legilor prohibitive, se aplica aceleaşi principii ca
şi la legile prohibitive, şi nulitatea va
trebui să fie admisă de tribunale. (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 240).
42 Orice lege este imperativă, însă nu
ori ce este. contrar legii trebueşte să fie

soane, cum ar fi de ex: transcripţia etc.
(Beudant, Explication du titre prâtiminaire, No. 120; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,

$ 36, p. 1%;

nulitatea

a se fi îndeplinit formalităţile cerute de
lege, chiar când nulitatea nu este prevăzută în mod formal, de oarece prohihiţia implică în genere un înteres general.
(Merlin,
Questions
de droit,
V.
ed. 5-a, Nullit6, $ 1, No. 6, p. 660 urm;
Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 9; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 237 urm.).
40- De câte. ori însă o lege prohibitivă
implică un interes particular, nulitatea

-

nul, ci trebuește de
voinţa, legiuitorului;

cercetat care a fost
când
legea tace a-

legiuitorul

să

supra nulităţii, tribunalul va cerceta dacă
a

înţeles

creeze

o

nulitate

virtuală sau nu; cânâ actul va fi lipsit de
. formele esenţiale sau substanţiale, fără
de care nu poate să aibă fiinţă, actul va
fi anulat. (Colin et Capitani, ed. 4-a, ], p.
79; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 240, 241).
43. Nulitatea unui act. chiar în cazul
când nulitatea operează deplin drept, trebueşte

totdeauna

pronunţată

sau

cel

pu-

țin constatată de justiţie căci deşi legea
declară un act nul, nu înseamnă că el

41

—

Art.

LEGI

5

DE

este nul fără nici o judecată, ci că
tiția va trebui neapărat să pronunţe

ORDINE

67).

E

P aq, Tribunalele

când

judecă

un

sele. Ele au a fi aplicate indiferent dacă
revarea sa făcut după prima expropiEee. (Cas. II. 345 din 19 Iunie 1925, Pand.
Ă
Săpt. 83/1926).
din
rânduelilor
potrivit
6. Intrucât,
art. 339 şi 342 pr. civ., se not judecă de
către arbitri nu numai conflictele existente, dar şi cele ce sar puteă naște în

poate fi cerută deoricine ar avea. interes
în cauză şi chiar de Ministerul Public.
(Planiol, ed. 6-a, 1, No. 339; Colin et Capi-

tant, ed. 4-a, 1, p. ?î; Alexandresco,
ed.
2-a, ], p. 243; Cantacuzino,
p. 67;
Pla-

stara, I], p. 76)
„46. Când nulitatea, este relativă, adică
este stabilită în interesul particular al
unor anumite persoane, ea nu poate fi
cerută de cât de aceste persoane. (Plaed.

6-a,

[, No.

343;

Colin

et

atinge întru
și nu
valabilă
este
viitor,
nimic ordinea publică o clauză dintr'un
în virtutea căde asociaţiune.
contract
judecății
a supune
convin
părţile
reia

unei comisiuni de arbitri toate diferendele isvorâte din executarea şi lichidarea
acestui contract. (C. Apel Buc,, s. ÎI, 125
din 10 Sept. 1925, Pand. Rom. 19%, 1], 4),
martori
cu
probei
1. Administrarea

Capitant,

I, p. 80; Alexandresco, ed. 2-a,
Cantacuzino, p. 68; Plastara,

],
|,
_

Jurisprudenţă,
(continuare dela 1924 până la 1927)
1. Art. 42 din legea de organizare a Mi-

nisterului de

Domenii, prin care se opresc

şi

de

proprietar,

iar

3. O funcţiune publică
baza unui act de numire

numai

de

s. II, 297 din
13/1924).

exercitată
. în
al autori

ae lege.

o atare funcţiune
cată, în ce priveşte

cheierea

unui

.

nu poate fi modifidurata ei, prin în-

contract

între

autoritate

(Cas.

III,

sau

2355

Rom.

convenţiuni

din

1/1925).

3

1994.

4. Clauza impusă. legatarului
universal de a dobândi un local propriu
pen-

iar

alb,

în

le-a. emis

instanad-

cerută de inbiletele la or-

recurenta

nu

să

opus, recurenta nu mai este autorizati ca
la termenele următoare să susțină că. o
inadmisibilă

este

probă

nisterului
de domenii, prevede
vionarii acestui minister nu pot,

acte ce
arendă.

le

în

sunt

interzise,

să

că
funcîntre alte

ia

moşii

în

buna rânduială interioară a Ministerului
de domenii prin garantarea unei bune

“îndepliniri

a

atribuţiunei

rul

civilă

pentru

fiind

partea

Curtea
t

că, arendarea,

că, actele

ei rămân

expus

contravenient

a judecat

—4

din

functionari
—

la concluziunea

"

”

lor

iuncţionarilor.
De aceia, dispoziţiunea de mai sus nu
este de ordine publică şi nu creiază,
o incapacitate
valabile,

particulare.

Decembrie

din

—

la
opus
în urmă

anterior

jurnal

cute. cu „nerespectarea

o
lege de
organizare
administrativă,
este ca atare de ordine publică şi la asemenea legi nu se poate deroga prin

Jurispr.

printr'un

fond

ceea ce duce

şi funcţionar, de oarece legea în
virtutea
căreia
e dată
şi se guvernează,
fiind

dispoziţiuni

de

ne-

Această dispozițiune a, fost edictată de
legiuitor în scopul de a asigura numai

tăţii,
potrivit legilor de organizare, nu
poate fi
retrasă decât în cazurile şi cu
formalitătile
prevăzute

invoace inadmisibilitatea ei.
Prin urmare, odată ce în speţă

asemenea

are interes si

nu

publică,

drept potrivit disp. art, 349 c. com. (Cas.
III, dec. 1664 din 8 Decembrie 1925, Pand.
Săpt. 16/1926).
8. Art.
42 din legea organică
a Mi-

sul „economic al ţării, de a se face
o cultură mai raţională, are caracterul
unel
nulităţi de
ordine
publică
absolută,
ce

arendaş. (C. Apel Bucureşti
9 Iulie 1924, „Bul. C. Apel

ordine

de

scris,

act

un

cere

legea

dispoziţie

misese proba cu martori
timat pentru a dovedi că,

2. Nulitatea din art. 27 legea agrară
a
contractelor de arendare, pe termen mai
mic de şapte ani, fiind dictată de intere
-

deci

o

ţa

s. III, 56 din
Rom. 1926, 1,

de oricine

unde

fiind
să

atribuţiunilor funcţionarilor şi deci aplicarea măsurii
disciplinare în caz de a-

poate fi invocată

acolo

sa
nu
care
protivnică,
partea
administrarea ei, nu mai poate

funcţionarii de a lua. moşii cu arendă, nu
constitue o dispoziţiune de ordine publică pentru
că nu este creată
decât
pentru a garanta o bună îndeplinire a

batere. (C. Apel Bucuresti
ep. ebruarie 1924, Pand.

de ordine
dela dân-

au a fi plătite în rentă, sunt
publică şi nu se poate deroga

45. Când nulitatea, este absolută, adică
este stabilită
întrun
interes
public,
ea

ed. 4-a,
p. Ec
p. 76).

de

Co-

vurlui s. II, 488 bis din 15 Decembrie
1924. Curier Judiciar 11/1925).
5. Dispoziţiile ca sarcinile cu care sunt
gravate către bănci moşiile expropriate

act

inexistent, vor declara prin sentinţele or
că el nu a avut nici odată fiinţă. (Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 243; Cantacuzino,
p. 67; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 33%,
333; Colin et Capitant, ed. 4a, ], p. 81). _

niol,

sau

(Frib.

ci facultativă.

publică

ordine

obligatorie

este

nu

dispoziţiune

Cantacuzino,

243;

2-a, 1, p. 242,

ed.

de
sau

ilicită

contrarie textului art. 60, al. 2 din legea
de avocaţi, fiind că această
corpului

litatea lui. (Planiol, ed. 6-a, Î, No. 330;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 81; Alexandresco,

ciși]

consiliului

clauză

o

este

nu

see

Eu

şi

decanatului

iul

r

jusnu-

Codul

PUBLICĂ

numai

tă-

perfect:

funcţiona-

la

pedepsele „disciplila şefii săi ierahici.

dee

ser când
apel
capePelă
bines
a. deci

încheiată

de

intimat

este

Codul. civil
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nii. (Cas. 1, dec. 2514 din 12 Mai 1926,
Pand. Rom. 1926, I, 263).
:
3. A se vedea: art. 1, nota 3; art. 2,

ROMÂNE

Art.

1—7

nâta 1; art. 250, nota, 2; art. 282, nota 1;
art. 518, nota, 2; art. 728, nota 8; art. 1008,
nota 1; art. 1632, nota, 10. |

Art. 6—20 inclusiv din Codul
cu art. 1—70 inclusiv din:

civil se abrogă
|

și se înlocuesc

LEGE
-

DOBÂNDIREA

PRIVITOARE

ŞI

din 23 Februarie

LA

_

Ei

PIERDEREA

NAȚIONALITĂȚII

1924,

în Monitorul

publicată

Oficial

Ă

ROMÂNE
No. 41/1924.

DISPOZIŢIUNI GENERALE
.

" MIJLOACELE

|

PRIN CARE

și

SE DOBÂNDEŞTE
CAPITOLUL

NAȚIONALITATEA

ROMÂNĂ

1

Art. 1. — Naţionalitatea română se dobândeşte în conâiţiunile acestei
legi prin:.
1. Filiaţiune;

zenta

2. Faptul naşterii pe teritoriul României prevăzut la art. 3 din prei

lege;

3. Căsătorie şi
4. Naturalizare.

terii

„ Art, 2—Sunt români prin filiaţiune;
a) Copiii născuţi din căsătoria unui român, indiferent de locul naş-

lor;
_b) Copiii naturali ai unei românce

Copiii legitimaţi de

deauna

către

un

născuţi

se

român

chiar în ţară streină.

socotesc că

au fost tot-

|

români.

Adopţiunea, nu produce efecte asupra, naţionalităţi.
Art. 3. — Sunt socotiți ca români copiii găsiţi pe teritoriul României fără tată şi mamă cunoscuţi.
Art. 4. — Streina căsătorită cu un român devine româncă.
Art. 5. — Streinii care au dobânâit naturalizarea devin români.
Art. 6. — Streinii se bucură, în deobşte în România de aceleaşi
drepturi civile de cari se bucură şi românii, afară de cazurile unde
legea, ar fi hotărit altfel.
Ei nu pot dobândi cetăţenia română şi prin efectul acesteia drepturile politice, decât prin vreunul din mijloacele prevăzute sub titlul de faţă.
CAPITOLUL

II

Naturalizarea

$ 1. Condifiunile naturalizării
Art. 7.— Naturalizarea este individuală şi nici un strein nu o poate
dobândi decât întrunind condiţiunile următoare:

1. Să aibă vârsta

2. Să-şi manifeste

de cel puţin 21 ani împliniţi;
voinţa,

leapădă de cetăţenia, streină
3, Să fi locuit, în urma
pe teritoriul României timp
4. Să fi avut şi să aibă

de a

deveni

român

şi să declare
că

„
se

după formele prevăzute la art. 21;
acestei manifestări de voinţă, neîntrerupt
de zece ani;
bune purtări;

— 43—

Art.
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8—17

5. Să aibă mijloace suficiente, pentru
i

ili

că,

18

Codul civil

ROMÂNE

întreţinerea, sa şi a familiei

;

-

.

.

.

sale, Sau posibiia ea SE a eitatea Streină sau să o „piardă, potrivit legilor țării sale, prin efectul dobândirii naționalități OÂNE
ării
Art. 8. —- Comisiunea de, Cala & Seas! or
na

j
ea sau la
iu;
poate aia ja osie cari dovedesc că sunt utili naţiunii
b) Pentru streinii căsătoriți cu românce.
„9. — Su
ispensaţi
:
J
E

iai. născuţi săi crescuţi în România

până

române;

,

la vârsta, de 2! ani,

dacă, cer naturalizarea în cursul unui an dela împlinirea acestei vârste;
b) Copiii cari aveau 21
a dobândit naturalizarea.

ani împliniţi

în
,

momentul
i

când tatăl
a

lor

Ari. 10.— Românii de origină supuşi unui stat _strein, indiferent
de locul naşterii lor, lepădându-se de supuşenia streină, pot dobândi na-

ționalitatea română
şi 6 din art. 7.

fără a mai

îndeplini

,

condiţiunile

cerute
o

la No.
a

3,5

In acest caz declaraţiunea de manifestare de voinţă prevăzută la
art. 7 No. 2 şi art. 21 va cuprinde în mod expres renunţarea la supuşenia

streină.

$ 2. Organele

şi procedura

— Comisiunea

pentru

naturalizării
Art. 11. — Naturalizarea, se acordă de consiliul de miniştri în urma
constatării comisiunii, compusă din prim-preşedintele şi preşedinţii
Curţii
de apel din Capitala ţării, că streinul solicitant întruneş
te condiţiunile
de sub art. 7 din legea de faţă.
Art.

12.

constatarea

condiţi

zării funcţionează pe lângă ministerul de justiţie şi unilor naturalieste prezidată de
prim-preşedintele Curţii de apel din Capitală.
In lipsa acestuia, funcțiunile sale se vor îndeplini
de cel mai vechiu
dintre preşedinţii

cari compun comisiunea.
Directorul afacerilor judiciare din mini
sterul
de justiţie îndeplineşte
funcțiunea de secretar al cGmisiunii.

„Art. 13. — In caz de vacanţă a,
uia, din locurile de prim-preşedinte sau preşedinte, comisiunea va, vreun
fi
compl
ectată, cu preşedintele sau
consilierul care, după legea de organiza
re
jude
cătorească, îndeplinește
de drept funcțiunile de prim-preşedi

nte sau preşedinte.
se aplică şi în cazul când preşedinte
le sau unul
din membrii comisiunii este împiedec
at
Art. 74. — Comisiunea, se convoacă de a lua parte la lucrările ei.
de preşedintele ei. Ea nu va
putea lucra, nici lua deciziuni, decât
cu
„_

Această

dispoziţiune

majoritatea absolută a membrilor

cari o compun.
Paritatea

se interpretează

în favoar

ea cererii.
. drt. 15. — Inch eierile comisiunii se vor da înt
motivat.
otdeauna în scrisis şi si
Art.
Art. 16. 16. — Incheierea, comisi
condiţiunile cerute pentru natura unii ce onstatând căă streinul
i
î
într
uneste
respectiv, consiliului de miniştrilizare se înaintează, împreună cu dosasul
„de
i
rin
ijlo
mijlo
ci
mini
iustiție.
Ministerului i de justiţ
Art. 17. — Consiliul de rainisri aconi
ie
ă cirea
ă sau refuză naturalizarea
In ici
de staz
Ă cazul art. . 8 elel se se p pronun ță ă
ş işi asupr
pra i reduceriiii Sau dis
i pensei i
Cererile de 2 reducere şi de
dis pensăă de sta, giu respin
fi repetate, afară de cazu
se nu mai
au adus ţării servicii excl când cei cari au fă cui cerere ar dovedi pot
că
epţionale după respin ger
ea cererii. —

44 —

Codul civil
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Art, 18—26

Art. 18. — Jurnalul consiliului de miniştri prin care se refuză paturalizarea nu va fi motivat.
|
9

ui

Jurnalul de admitere
cial.

Art. 19. -- Cererile

comisiune că nu întrunesc
siliului de miniştri.

a naturalizării

de

naturalizare

se

va

publica

constatate

în

prin

condiţiunile legii nu se vor mai

Monitorul

încheiere

de

înainta con-

Art. 20. — Cererea, de naturalizare însoţită de declaraţia prevăzută

la art. 7 No. 2 şi de toate actele privitoare la naturalizare se adresează

preşedintelui comisiunii prevăzută la art. 11 şi se înregistrează la, şecre-

tariatul acestei comisiuni.
Stagiul prevăzut la art. 7 No.

registrării cererii de naturalizare.
Art.

21. — Declaraţiunea,

|
3 va începe să curgă

-

de manifestare

dela

a voinţei de

data

în-

naturalizare

şi de lepădare de cetăţenia streină se va face în forma autentică,
Tot astfel se va face şi declararea de opţiune privitoare la naţionalitate.

Ari, 22.— Indată după înregistrarea cererii de

naturalizare, pre-

şedintele comisiunii va dispune, la stăruința şi în contul petiţionarului,
publicarea ei în Monitorul Oficial, într'una, din publicaţiunile periodice
mai răspândite din ţară, de preferinţă într'unul din ziarele dela domi-

ciliul petiţionarului.
a
Preşedintele va supune comisiunii cererea de naturalizare numai
după, ce petiţionarul va fi prezentat Monitorul. Oficial şi ziarul în care
sa făcut publicaţia şi va fi constatat că au trecut
data ultimei publicaţii.

30

zile

libere

dela

Cererile românilor de origină se vor publica numai în Monitorul
Oficial, din oficiu şi aceasta în mod gratuit, de asemenea şi jurnalul
consiliului de miniştri pentru acordarea naturalizării.
Art. 23. — In termenul prevăzut la art. 22 ministerul public, autoritățile administrative, centrale şi locale, precum şi orice. persoană în

măsură de a dovedi cu acte că solicitantul nu întruneşte condiţiunile
cerute de lege, vor putea să adreseze întâmpinările lor scrise înaintea
comisiunii.
|
:
Asemenea întâmpinări se pot adresa, şi consiliului de miniştri înainte

ca acesta, să se fi pronunţat asupra naturalizării.
Art.

24. — Comisiunea,

poate dispune:

a) Ca petiţionarul să, complecteze

actele

sau

să dea

explicaţiuni

orale sau scrise;

b) Ca prin unul din membrii săi, sau prin delegaţiuni date membrilor parchetelor de orice grad, sau autorităţilor administrative, să
culeagă, informaţiuni sau să facă cercetările ce va crede necesare;
€) Să cheme înaintea sa pe orice alte persoane ce ar crede că
pot da informaţiuni utile.
Art. 25. — Cererile de naturalizare respinse de comisiune pentru
neîndeplinirea vârstei sau stagiului vor putea, fi reîntroduse după împlinirea, vârstei de 21 ani sau a stagiului cerut, fără a mai fi nevoie de
o nouă declaraţie de manifestare a voinţei.

Cererile respinse pentru neîndeplinirea condiţiunilor prevăzute !a
art. 7 No. 4 nu mai pot fi reînoite.
,
Cererea, respinsă pentru neindeplinirea condiţiunii dela art. 7 No. 5
se poate reînoi când prin acte noui se poate dovedi neîndoios că solicitantul îndeplineşte şi această condiţiune.
Art. 26. — Jurnalul consiliului de miniştri pentru acordarea naturalizării se comunică ministerului de justiţie, care îl va. publica în Mo—

45 —

.

va presta

nitorul Oficial pe cheltuiala celui naturalizat, după ce acesta
jurământul

a

a...

,

de credinţă.

civil

Codul

ROMÂNE
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Art. 27—36

- Art. 27. — Sub sancţiunea, pierderii beneficiului jurnalului de natu-

dela

libere

zile

30

de

ca, în termen

ralizare, solicitantul este obligat

invitaţiunea ministerului de justiţie şi după plata taxelor legale, să presteze
de credinţă, în
a
|
Regelui României şi

jurământul

înaintea delegatului ministrului de justiţie
formula următoare:
„Pe onoare şi conștiință, jur credinţă

S.

M.

„Dinastiei, Constituţiei şi legilor ţării, drepturilor şi intereselor naţionale
i
„ale poporului român“.
Art. 28. — Naturalizarea se constată prin jurnalul de naturalizare

"publicat în Monitor
Art.

29.

— In afașă de condiţiunile statornicite

pentru

română, sub titlul de cetăţenie de onoare,

eliberează

la art. 7, cetăţenia

excepţionale

servicii

la propunerea

acorda,

ţării şi naţiunii, se poate

aduse

se

ce

încetăţenire

de

şi prin diploma

celui în drept de ministerul justiţiei.

guvernului

sau a

invitaţiei parlamentare, de Adunările legiuitoare cu majoritate de două
treimi din numărul

votanţilor.

Art. 30. — Exerciţiul drepturilor politice

-

de

cetăţeniei

temeiul

pe

onoare nu se poate dobândi decât cu autorizarea consiliului de miniştri
după ce beneficiarul dovedeşte că nu mai ocupă în ţară streină nici o

funcţiune publică şi că s'a lepădat de supuşenia Statului al căruia

na-

,
țional era.
Art. 31. — Cetăţenia, de onoare acordată streinilor de consiliile judeţene sau comunale nare nici un efect asupra naţionalităţii. Nici întrun
caz ea nu poate fi acordată decât în condiţiunile stabilite de legea administrativă şi pentru servicii. excepţionale aduse judeţelor sau co-:

A

munelor.

$ 3. Efectele naturalizării
“Art. 32. — Naturalizarea,

Efectele ei

se

produc

nu

numai

are efect retroactiv.

dela

data publicării

în

,

Monitorul

Oficial a jurnalului consiliului de miniştri prin care s'a acordat.
Art. 33. — Naturalizarea aseamănă pe streini cu românul atât în
ce privește drepturile civile cât şi în ceeace priveşte drepturile
politice.
_ _ Art, 34. — Soţia profită de naturalizarea, soţului, afară numai
dacă
dânsa printr'o declaraţiune autentică renunţă la naționalitatea
română
pentru a-şi
conserva naționalitatea dobândită prin căsătorie sau
aceia
care şi-a rezervat-o cu ocazia căsătoriei în forma arătată
la
art.
40.
tată ea semenea ŞI copiii mai mici de 21 ani profită
de naturalizarea

Art. 35. — Copiii

termen

nalitatea
adresată
sau

deveniți

de un an dela împlinirea,

română

în ţară

consulatelor

printr'o

ministerului

români

pierderea

b) prin legitimarea
E
către
un strein:

dobândită
copil
ului
opilu
lui

Piluiui

în

să ear

formă

iar în streinătate

34, Pon

autentică,

legaţiunilo

UI

şi redobândirea

Art. 36.
d
— Naţional
C
itatea română

a) prin naturalizare

făcută

de justiţie,

române.

condițiuni

de 21 Sa

declaraţiune

TITLUL
Despre

în

vârstei

să

în ară

natural

naţionalităţii

român

i erde:
streină; >

de naţioi nalit; ate

româAn
nă de

si

Codul

civil
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c) prin căsătorie, în cazul art. 38;
d) prin primirea fără autorizaţia
funcțiuni publice dela un guvern strein;

guvernului
|

Art.

37—44

a

vreunei

român

e) prin supunere pentru ori cât de puţin timp la

vreo protecţiune

streină, ori din care fapt ar rezulta aceasta;
f) prin retragerea naturalizării, în cazurile art. 41 şi 42;

9) în cazul prevăzut la art. 37.
Art. 37. — Românul care, fără autorizarea guvernului,

serviciul

militar

la streini

sau

va intra în

se va alătura pe lângă vreo corporaţiune

militară streină va pierde calitatea de român.
El nu va putea redobândi

Toaie acestea fără a

calitatea de român

fi scutit

de

decât conform art. 7.

sancţiunile prevăzute

de

codul

penal în contra românilor cari au purtat sau vor purta arme în contra
patriei lor.
Ia
|
Art. 38. — Românca devine streină prin căsătoria sa cu un strein,
exceptându-se cazul când, după legea soţului, ea nu dobândeşte naţio-

nalitatea acestuia,
contractul

sau

matrimonial

când

şi-a

rezervat

naționalitatea

română

prin

sau, în lipsa acestuia, printr'o declaraţie expresă

făcută în formă autentică înainte sau cu prilejul contractării căsătoriei.
Art. 39.— Românca devenită streină prin căsătorie, redobândeşte
calitatea
de româncă prin încetarea căsătoriei, prin divorţ sau decesul
soţului, dacă îşi manifestă dorinţa printr'o declaraţiune dată în formă
autentică, şi adresată în ţară ministerului de justiţie,iar în streinătate
legaţiunilor: sau consulatelor române.
Acelaş drept îl are şi femeia în caz de separaţiune de corp.

Art. 40.— Streina care a dobândit calitatea de româncă prin
căsătorie, îşi menţine această calitate şi după desfacerea căsătoriei prin

despărțenie, sau separație de corp, sau prin decesul soţului, afară numai
dacă nu şi-a manifestat dorinţa contrarie printr”o declaraţiune făcută în

formă autentică şi adresată, în ţară ministerului de justiţie, iar în străi-

nătate

legaţiunilor sau consulatelor române.

—

Art. 41.— Naţionalitatea română . poate fi retrasă oricărui naturalizat român originar al unui Stat cu care România sar găsi în stare
de răsboi:

|

a) Când se va constata că a săvârşit acte contrariiordinei publice
şi siguranţei interioare sau exterioare a Statului român;
b) Când se va constata că a părăsit ţara pentru a se sustrage
serviciului militar sau oricărui alt serviciu public obligator pentru români;
c) Când se va constata că în serviciul ţării lui de origină sau al oricărei alte ţări ar fi săvârşit acte de spionaj şi ar fi ajutat acţiuni potrivnice drepturilor şi intereselor. naţionale ale Statului şi poporului român.
In toate aceste cazuri, retragerea naturalizăriise va face prin decret
regal publicat în Monitorul Oficial, dat prin propunerea ministerului de
justiţie şi pe baza unui jurnal al consiliului de miniştri.
Sub nici un cuvânt aceştia nu vor mai putea redobândi calitatea de
români.

|

Art. 42. — Retragerea naturalizării are efect individual. Ea nu se
poate resfrânge asupra femeei şi copiilor celui naturalizat, afară dacă
aceasta, se prevede expres în decretul de retragere a naturalizării.
„Art. 43. — Retragerea naturalizării se face independent de sancțiunile prevăzute în codul justiței militare sau alte legi pentru crimele

şi delictele săvârşite de cel naturalizat.

Art. 44. — Românul care şi-a pierdut această calitate, în cazurile
prevăzute sub lit. a şi b dela art. 36, nu o va putea redobândi decât
prin naturalizare.
— 47—

|

Art. 45—53
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civil

rt. 45. — Românul care şi-a pierdut această calitate prin acceptarea urii funcțiuni publice în ţară străină sau prin supușenie tempo-

rară la o protecţiune streină, o va

putea,

redobândi

dacă, renunțând

formal la aceasta, va obţine autorizaţiunea consiliului de miniştri de a-şi
stabili domiciliul în România.
_
Aa
,

Art.

46. — Copilul născut dintr'un român

tatea de român,

va redobândi

totdeauna

formalităţile” prescrise la art. 45.

TITLUL
Despre

opţiuni

care ar fi

această

calitate

pierdut caliîndeplinind

III

şi renunţări

la Naţionalitate

Art. 47. — Declaraţiunile de opţiune sau de renunțare la naţiona
litate, în cazurile şi în termenele îngăduite de legi sau de
convențiunile
internaţionale ratificate de Corpurile legiuitoare, se vor face,
dela data
promulg

ării legii de faţă, în forma prevăzută la art. 21
înaintea autorităţilor prevăzute la art. 48, afară de cazul când acele şi legi
şi convențiuni statornicesc

alte forme şi alte autorităţi.
,
Art. 48. — Declaraţiunile de opţiune sau renunțare
la naţionalitate
se pot face pe teritoriul român, în orice comună
rurară sau urbană,
înaintea autorităţilor împuternicite după lege de
a constata consimţimântul şi a autentifica actul,
|
Declaraţiunea se va face în 6 exemplare, din
cari numai 3 vor fi
eliberate declarantului.
Sub sancţiunea prevăzută la art. 53, atât
autoritatea care a autentificat declaraţiunea, cât şi persoana care a
făcut opţiunea sau renunțarea,
sunt obligate fiecare

din ele să trimită câte un exemplar autentificat primăriei comunei unde domiciliază declarantul şi prefect
In streinătate declaraţiunea, de opţiune pentru urii judeţului respectiv.
naționalitatea română

sau de renunțare
autentică, înaintea

la această
legaţiunilor

naţionalitate se vor face
sau consulatelor române.

tot

în forma

Art. 49. — Autoritatea, care primeşte declara
ţiunea de opţiune sau
renunțare va verifica. identitatea declarantului,
menţio
nând pe declarațiune actele de identitate prezentate.
Art. 50. — Opţiunea, sau renunțarea soţului
atrage după sine pe
aceea a, soţiei, iar renunţarea părinţilor
atrage după sine pe aceea a
copiilor mai mici de 21 ani.
O pţiunea şi renunţarea, pentru minorul
fără părinţi se va face de tutor.
Art. 51. — Declaraţiunea qe optare

Ea nu mai

poate

sau

fi retrasă,

renunțare

este

definitivă,

Se exceptează opţiunea sau re nunțarea
, pentru persoanele prevăzute
în art. 50, dacă au dreptul, după
sau renunţa în numele lor propriu 1 ege sau după convenţiuni, de a opta
Art. 82.— Prefecturile jude
ţelor sunt obligate să com
nisterului de interne toate
unice mideclaraţiunile de
făcând cuvenitele

opţiune

tablouri

sau

renunțare, care

le va, inainta, prin ministeru
guvernelor Statelor în: favoar
l de afaceri strei
ea cărora sa optat.
„2 Art. 53. — Autorităţile şi
Seine,
declaranţ ţii cari nu se
48 şi 49, se vor pedepsi cu
amendă dela 5.000 la 20.000vor conforma art.
lei.

—

48 —

P. DOBÂND.
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IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.

Se abrogă

54. —

18—38
le-

art. 50 al colecţiei

Bucovina;

în

civil în vigoare

inclusiv din Codul

sub

de

inclusiv

6—20

art.

dispoziţiunile

cartea I, titlul 1, cap. | şi II din Codul civil român; paragrafele

gilor din 1879 aplicabile în Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş;

art.

inclusiv din tomul IX,

836—857

827,

826,

824, 825,

820,

819,

ÎI, partea, VI, cap. III din 1899 cu modificările ulterioare aplicabile

cartea

cuprinse

materii

ordonanţe,

în legi, regulamente,

aceleaşi

la

privitoare

dispoziţiuni

şi orice alte

în Basarabia, precum

decrete şi deciziuni ce

sar găsi la data promulgării legii de faţă în vigoare în deosebite părţi
ale Statului român.
Art. 55. — Cererile de naturalizare sau de recunoaştere adresate
ministerului de justiţie sau Corpurilor legiuitoare înainte de promulgarea

legii de faţă, cu toate lucrările referitoare, se vor înainta comisiunii dela

art. 41, care le va examina dacă întrunesc condiţiunile legii de faţă,
fără ca pentru aceasta să mai fie necesară declaraţiunea de manifestare
de voinţă prevăzută la art. 7 No. 2.

In aceste cazuri stagiul se calculează dela data introducerii cererii
de naturalizare.
Consiliul de miniştri se pronunţă asupra încheierii comisiunii în

condiţiunile arătate la cap. Il de sub $ II al legii de faţă.
Cererile de

unul din

de

votate

recunoaştere,

sau de

naturalizare

tri-

se vor

Corpurile legiuitoare înainte de promulgarea prezentei legi,

mite cu toate lucrările referitoare direct consiliului de miniştri, care va
decide asupra lor fără a mai fi nevoie de constatarea comisiunii pre-

văzută de art. 11.
Art. 58.

şi rămân

— Sunt

români,

cetăţeni

fără

fi obligaţi să

a

îndeplinească vreo formalitate, locuitorii de mai jos cari, până la data
promulgării legii de faţă, nu vor fi optat pentru o altă naţionalitate:
Crişana,

Săt-

mar şi Maramureş cari aveau indigenatul (apartenenţa) la—peeai
1 Decembrie

1918;

1. Toţi

locuitorii din Bucovina,

Transilvania,

Banat,

2. Locuitorii din Basarabia cari la data de-pAnie-1918 aveau dodupă

miciliul administrativ

legile în vigoare

|

în Basarabia;

3. Locuitorii din vechiul regat cari au dobândit naționalitatea română, în condiţiunile decretelor-legi ratificate prin art. 133 din Constituţie;
4. Locuitorii

judeţele Caliacra,şi Durostor,

din

cărora

li sa

recu-

noscut naționalitatea română prin hotărârile definitive ale comisiunilor
prevăzute în art. 6 din legea dela 1 Aprilie 1914 şi în art. 10 şi următorii din legea dela, 26 Iulie

organizarea

pentru

1921

Dobrogei-Noui;

5. Persoanele originare din Bucovina, Transilvania, Banat, Sătmar,

Crişana

şi Maramureş,

domiciliate

la data,

unirii în vechiul

regat,

în-

trucât posedau indigenatul (aparţinerea, apartenenţa sau competența),
,
întruna din comunele din teritoriile menţionate;
6. Persoanele cari la data, unirii, deşi nedomiciliate în vreuna, din

comunele din Bucovina, Basarabia, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar

şi Maramureş, erau însă născute în acele comune din părinţi domiciliați
A
acolo;
şi din

7. Românii

imperiu rus

teritoriile fostului

de origină din

cele atribuite Statelor Serbo-Croato-Sloven, Ceho-Slovacia,

Polonia, Italia,

înaAustria şi Ungaria, cari vor fi optat pentru naționalitatea română
autorităţi
intea autorităţilor
române ;

locale

86370. — Codul Civil adnotat.

din

aceste State

—

49

—

sau

a

oricărei

4

Art.

57—64
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8. Locuitorii din comunele cari la stabilirea sau la rectificarea
frunStatulu
i
român, întrucât întrunesc condiţiunile ceruțe pentru categoriile
de locuitori de sub No.
tariilor trec de sub suveranitatea unui alt Stat sub suvera
nitatea

!
-

1 şi 2.
„.
_
.
a
,
Art. 57. — Dobândirea naţionalităţii române în condiţi
unile
prevăzute mai sus de către soţ şi părinte. atrage după
sine obţinerea acelei
naţionalităţi pentru soţia şi copiii aflaţi sub puterea
părintească.
Art. 58. — Vor putea fi dispensajţi de
în condiţiunile art. 7
şi 8 streinii majori născuţi. crescuţi şi domicilstagiu
iaţi în România, nesupuşi
nici unei protecţiuni streine, dacă cer natura
lizarea în cursul unui an
“dela promulgarea legii de față.
,
,
|
|
Art. 59.— Copiii născuţi în Basarabia,
Bucovin
a,
Transi
lvania
,
Banat, Sătmar, Crişana, şi Maramureş,
cari
putut prevala de o altă naţionalitate, „dobân la data unirii nu se vor fi
desc naționalitatea română.

mână, persoanele din categoriile de sub art.

56, cari se vor constata că
înainte de data promulgării legii de faţă
au optat pentru o altă naţionalitate.
Ministerul de interne şi autorităţile
administrative şi polițienești
vor
fi în drept de a lua măsurile necesare

faţă de persoanele cari, optând
pentru o. altă nationalitate, nu vor
fi părăsit ţara în cele 12 luni acordate dela data opțiunii.
Aceste persoane vor putea să-şi ridice
bunurile lor mobile de orice
natură fără

a fi impuse pentru aceasta la o taxă
de ieşire.
Dela data autentificării declaraţiunii,
ele sunt obligate pentru tot
timpul cât vor mai petrece în țară
să se conformeze legilor şi regulamentelor relative la streini,
Art. 61.— Opțiunile sau renunţările
făcute înainte de promulgarea
legii de faţă, fic că au rezultat

rezultat din declaraţii sau acte dintr'o declaraţiune autentică, fie că au
sub semnătură privată, sau
fapte din cari se poate dedu
ce neîndoelnic voinţa şi hotă numai din
opta, sunt şi rămân valabile
rîrea de a
şi au de efect pierderea
naţionalităţii
române.

Art. 62. — Autorităţile

cari, până la data promulgării
au primit declaraţiuni ae
legii de față
opţiune pentru o naţionalitat
e
şi de renunţări la naționalitat
ea, română, de persoane streină, precum
torul Statului român, sunt
născute pe teriobl
unde s'au născut acele per igate să le înainteze primăriilor comunelor
soane.

Art.

— Situaţia tuturor persoa
or de sub No. 4 2, 4,
ale, art. 56 64.și art.
57, 50, 60,61 şi63 se nel
5, 6şsi7
va
cop
tăţile administrative,
prevăzute în regulamen e sub ao oficiu de autori
tul pentru
ționalităţii

, cu drept
constatarea naapel pentru cei interesaţ
funcţiona în acest scode
i, la, comisiunile ce
p pe lângă fiecare Cur
vor
te de apel.

Sterul de justiţie cu
şedinte al comisiunii ; aprobarea consiliului de miniștri
5) Din doi delegaţi
numiţi de ministeru]
cu aprobarea consiliu
i
lude
i
Miniştri.
Apelul se declară la
de
Înt
erne,
primăria locală în
la data afişării listelor
prevăzute la art. 64 şi ter
s

de

asemenea

Art. 65—70

ROMÂNE
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Codul civil

Acelaş drept îl are atât ministerul de interne cât şi ministerul public.
65. —

“Art.

constatării sunt

administrative

Autorităţile

însărcinate

întocmească pe comune

obligate să

cetăţenie

cuprinde pe toţi acei cari se găsesc în vreuna din categoriile

în cari vor

prevăzute la art. 56.
Aceste liste se vor afişa după

terminarea operaţiunilor în fiecare
|

la locurile autorităţilor comunale.

comună

cu operaţiunea,

liste de

Actele rămân definitive faţă de toţi aceia cari în termenul prescris
la art. 64 n'au declarat apel.
Recursul împotriva hotărârilor comisiunilor de apel se va declara
acestor comisiuni în termen de 20 zile libere de la pronunțare.
grefa
la
Curtea, de Casaţie

va judeca

de urgenţă în camera

aceste recursuri

de consiliu, după memorii scrise fără citarea părţilor.
Art. 66. — Se acordă pentru această singură, dată un termen
luni dela

data

promulgării

legii de faţă,

locuitorilor din

judeţele

de 3
Du-

rostor şi Caliacra, cari nu au făcut declaraţii la comunele prevăzute eaîn
art. 10 şi următoarele din legea dela 26 Iulie 1921, pentru organizar roDobrogei-Noui, sau ale căror cereri pentru recunoaşterea cetăţeniei
mâne

au fost respinse

pe motivul că declaraţiiie

au fost tăcute după ex-

pirarea termenului prevăzut în art, 13 din acea lege.
în acelaş termen îşi vor stabili cetăţenia română şi locuitorii cari
nu pot face dovada cetăţeniei prin hotăririle definitive ale comisiunilor
de încetăţenire prevăzute în legea din 1 Aprilie 1914. Diplomele de încetăţenire eliberate potrivit dispozițiunilor acelei legi sunt valabile.
în acest scop

Se preiungeşte

funcţionarea

în art. 10 din sus citata lege.
Aceste

comisiuni

lucrările

îşi vor termina

comisiunilor

cel mult

prevăzute

în 3 luni dela

|
data expirării termenului de mai sus.
sau
liste,
aceste
în
cuprinși
fi
vor
nu
cari
Art. 67. — Toţi locuitorii
data
dela
64,
art.
potrivit
ească
judecător
hotărirea
_nu vor fi obţinut
promulgării

legii de faţă, nu

pot dobândi

naționalitatea

prin mijloacele arătate la art. 7 şi următorii.
Se exceptează

locuitorii

absenţi

dela domiciliu,

română

cari având

decât

dobân-

dită, de drept naționalitatea română, potrivit art. 56, vor putea oricând

cere dela autoritatea comunală competentă, certificatul de naţionalitate
cu drept de apel la tribunal şi recurs la Curtea de casaţie, în termenele
prevăzute de art. 64 şi 6, împotriva, deciziunii acestei autorităţi.

Art. 68. — Pe temeiul listelor şi hotăririlor definitive prevăzuteprinla
art. 65 şi 66 ministerul de interne va elibera celor în drept,
primării, certificate -de naţionalitate
Orice alte acte sau certificate de naţionalitate sunt nule.
Decretele-legi de naturalizare individuală. hotărârile judecătoreştisau certificatele grefei instanţelor judecătoreşti constatând declaraţiu
nile prevăzute de decretele-legi, ratificate prin art. 133 din Constituţiune,
fac dovada

naţionalităţii

pentru

evreii din vechiul

regat.

Art. 69. — Românca.de origină din Basarabia sau Bucovina, care
prin căsătorie contractată înainte de unirea acestor provincii, a devenit
străină, poate beneficia, de dispoziţiunile art. 40 din prezenta. lege, dacă
căsătoria, este destăcută.
ăţii
Art. 70. — Un regulament special pentru constatarea, naţionalit
sub
de
unilor
dispoziţi
a
va stabili amănunţit condiţiunile de aplicare

art.

56 şi următorii

din legea de faţă.

Art. 1—70.
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rom. 1 urm,
rusă 10.
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dela

Trianon
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,

Ungară lege

2.

i

Jurisprudenţă

pentru dobândirea
naționalității român şi perderea
e)

LE >Recunovaşterea,

tatălui, înlăturân
a ori
paternităţii, această
dovă ată de orice caract
er
j
simplu fapt,
că copilul natura ada unui
] este în adevăr
al tatălui ce
l-a recunoscut;
naționalitatea

ce

îndoială

asupra

Codul

civil

LEGE
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ȘI
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fiind o chestiune de drept public, ea interesează mai ales pe stat, în raport cu
cei născuţi pe teritoriul său; atunci când
legea prin art. 10 c. civ. dispune ca tot
copilul născut din român, fie în ţară, fie
în străinătate, are naționalitatea tatului
său,

este

spiritul

a rămâne

legei,

poziţiune

și

atât

când

în litera

se aplică

copilului

cât

şi în

această

natural,

dis-

născut

de

un tată român deşi mama sa este străină. (Cas. 1, 2053 din 19 Noembrie 1924,
Pand.
Rom.
1925, 1, 257, Curier
Jua.
37/1925).
2. a) O simplă petiţiune de renunțare
la cetăţenia română adresată unei autorităţi,

poate

duce

cetăţenii

acestei

derei
se

nu

la

atâta

rezultatul

cât nu

timp

formalităţilor

îndeplinirea

constată

per-

prevăzute de art. 34 al legei din 16 Decembrie 1916, relativă la supuşii statelor
cu care România
se afla în stare de
răsboi.
d) După dispoziţiile legii a XXII ungară din anul 1886, indigenatul putea
îi dobândit fără ca cel ce-l invoca sâ îi
locuit doi ani în comuna respectivă.
c) In virtutea art. 61 şi 63 ale tratatului de la Trianon, persoanele
ce
genatul pe un teritoriu

dobândesc

Austro-Ungaria,

având india aparţinut

drept

deplin

dacă în curs de
naționalitatea română,
a traîn vigoare
an 'dela punerea
un

tatului nu vor fi optat pentru naţionalitatea ungară. (Trib. Mehedinti. 49% din
11 August 1924, Pand. Rom. 1925, II, 112).
3. In conformitate cu art. 56 din legea

pentru dobândirea naționalității române,
sunt consideraţi de drepi cetățeni ai ace-

stui Stat, numai acei locuitori din ţinuturile alipite, cari fiind domiciliaţi în
Vechiui Regat au avut apartenenţa în
una

comunele

din

munele

acelor

ţinuturi,

acelor

domiciliaţi

nefiind

cari,

în

ţinuturi,

sunt

sau

din

una
cel

co-

puţin

născuţi în vreuna din ele din părinti
domiciliaţi acolo.
:
Prin “urmare, nu este suficient ca instanţa de fond să constate că o persoană
este

născută

pentru

a-i

—

de

exemplu

recunoaşte

ţean român, ci trebue
apartenenţa,
a avut

—

calitatea

Sibiu,

la

de

cetă-

să stabilească, dacă
părinţii
dacă
sau

săi au âvut domiciliul în acea comună.
(Cas. 1, Complect chirii, 1807 din 23 Octombre 1924, Pand. Săpt. 2/1925, Jur. Rom.
9/1925).
_
"4. a) Articolul 56 din legea privitoare
la perderea şi dobândirea, naţionalităţi!
române. prevede că sunt şi rămân cetăţeni români, fără a fi obligaţi să înformalitate, locuitorii
deplinească vre-o
cari

până

la

promulgarea

legii

acesteia,

nu ar fi optat pentru altă naţionalitate,
între aiţii cei din vechiul regat cari au
dobândit naționalitatea română în condițiunile decretelor-legi.

b) Situaţia

juridică a. evreilor

pămân-

teni, deşi discutată, este în generalmente
admis că sunt consideraţi ca heimatloşi,
agică fără naţionalitate, întrucât nici un
text ae lege nu recunoaşte ca cetăţenii
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români alţii decât acei cari au plenitudinea drepturilor.
c) După dispoziţiile articolului 1, din
codul civili, calitatea de cetăţean român
se perde:
prin naturalizârea
dobândită
în tară străină, prin primirea fără autorizaţia guvernului român a unui îuncțiuni publice de Ja un guven străin şi prin

supunerea pentru oricât de. puţin timp la
vreo

protecţiune

menţinut
tuâla

lege

relativă

dispoziţiile
prevede că
cute

străină,

cazuri

şi în dispoziţiile art.
la

aciar

art. 61 din această lege mai
opţiunile sau. renunţările îfă-

înainte

de

promulgarea

privată

din care se poate
inţa şi hotărârea
mân

s-au

naţionalitate;

că au rezultat din declaratii
semnătură

cari

36 din

valabile

şi

sau

legei,

sau

numai

fie

acte sub
din. fapte,

deduce neîndoelnic vode a opta, sunt şi răau

de

efect

perderea

na-

ţionalităţii române.
:
d) Faptul unui individ, de a îi declarat
înaintea autorităţilor judiciare germane,
că este supus austriac, nefiind prevăzut
prin cazurile arătate de art. 1î cod. civil,
ori de dispoziţiile art. 36 din legea relativă, la nâţionalitate, care-l fac să peardă
naționalitatea
şi nefiind
din
acele

acte

din

doelnic,
puşenia

cari

să

se

fel de efect juridic
evreu
mente

poată

voinţa sa de
austriacă, nu

deduce,

neiîn-

a opta pentru supoate avea, nici un

asupra

calităţii lui de

pământean,
devenit
astăzi
cetăţean românşi nici nu-i

legalpoate

conferi calitatea de cetățean sau supus
austriac. (C. Apel Bucureşti, s. 1, 101 din
2 petombrie 1924, Pand. Rom. 1924, II,
5. In baza art. 56 alin. ] din legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, publicată în Monitorul Oficial No. 41 din 24 Februarie 1924,
toţi. locuitorii din Transilvania, etc. cari
aveau

indigenatul

(apartenența)

la

1 De-

cembrie 1919 sunt şi rămân cetăţeni români fără a fi obligaţi să îndeplinească,
vreo formalitate.
Din actele depuse la dosar de recurentă
şi anume:

extrasul

de

căsătorie,

actul

de

deces al soţului său, certificatul că fiul
său a făcut avocatura în țară, nu rezultă
că recurenta şi soţul său au avut apartenenţa dobândită în condiţiunile legale
întro comună din Transilvania până la
data de 1 Decembrie 1918.
Recurenta nu poate invoca nici art. 2
legii, potrivit căruia
din regulamentul

sunt

consideraţi

ca supuşi

români

de plin

drept, supuşii austriaci şi unguri, precum
şi persoanele fără nici o naționalitate car
în vigoare a tratatelor
aveau la punerea
de pace, domiciliul în actualul teritoriu
al României, întrucât prin efectul art.
70 şi 78 din tratatul de pace dela Si. Germain, dânsa urmând naționalitatea soţului său, născut în Lemberg, a devenit
polonă. de vreme ce în termen de un an
nu a optat pentru altă naţionalitate. (Cas.
1, Complet chirii, dec. 1360 din 3 Iulie
1924, Jurispr. Gen. 1926 No. 725).
6. Potrivit art. 60 legea pentru dobân-

Art.
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direa şi pierderea naţionalitătii
sunt considerate că, au pierdut

ȘI PIERD.

(9 Aprilie) 1918, aveau domiciliul
administrativ după legile în vigoare acolo, da-

că se va constată că înainte de 24 Februarie 194, au optat pentru altă naţiona61

din

lege

şi art.

15

lit.

c.

din regulament, declaraţiunile făcute pentru a obţine repatrierea din România în
altă ţară, sunt considerate ca fapte de opțiune, şi au de efect pierderea naţionalității române.

administrativ
la

că, cu o exactă aplilegii, Comisiunea de

ci

pentru

administrarea.

Schimbarea

lor nu

internă

poate

a

consti-

şi pierderea naţionalităţii române.
se abrogă
dispoziţiunile
ari,
6—20
e.
civil, totuş nu urmează a fi socoti
te ca abrogate şi dispoziţiunile art. 13
din ace-

care

se

dă

în

urmat

calităţii

pentru

de român,

litigiilor
supus
al

nalelor române faţă de
străini, reglementată prin art. 13 din codul civil. (Trib. Ilfov. s. I, com., 8669 din
27 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1925, II, 223).
+ Potrivit articolului 60 din legea, pentru
constatarea
naţionalității
române,
comb. cu art. 14 şi 15 din regulamentul
ei de aplica
— orice
ţidecl
araţ
un
iune făe,
cută pentru a obţine expatrierea din
mânia în altă ţară, sub orice formă, Roterioară datei de 24 Februarie, 1924, aneste
valabilă şi are de efect pierderea.
de drept
a naţionalității române.
In speţă fiind constant că,
renunţat la cetăţenia română.recurentul a
înainte de
data sus arătată în vedere —
— de ai se dă un paşaport, zice dânsul
— bine Comisiunile
respective

nu

i-au

mai

acordat

—

că reclamantul,
sale de român

nistrian,

să

fi

avea

Tratatul

dobândirea .

iar nu ŞI
diepoziţiunile privitoare la competen
ţa de
judecată a tribu

rus,

trebuia

să,

produs

în sprijinul preoriginar, trans-

dovezi

că a

optat

calitatea

de

supus

rus.

(Cas.

I, dec. 1913 din 19 Iulie 1925, Jurispr.
Gen. 1925 No. 2018).
Ă
11. a) Potrivit dispoziţiilor art. 70 din

unui Stat străin, chiar când acesta
îşi
„are reşedinţa în ţara lui de origină, deoarece, ceeace a voii legiuitorul din 1924,

şi pierderea

ca supus

precum

constată
tenţiunii

sinău,

competința

a fost ca să abroge dispoziţiunile codului
civil privitoare la fixarea, condiţiunilor
şi
procedurii
de

aşa

cere art. 56, al. 7, invocat de recurent.
Din contra din actele aduse în cauză și
care nu sunt atacate ca fiind denaturate,
se constată că reclamantul, în momentul
apelului. la Comisiunea de apel din Cht-

din 24 Februarie 1924 privitoare la dobândirea

cod, prin

în Basarabia.

1918,

pentru naționalitatea română înaintea autorităţilor Statului de unde venise sau a
vreunei
autorităţi
române,
aşă
precum

(Cas. 1, 4458 din 2 Decembrie 1925, Pana.
Săpt. 25/1926).
5. Cu toate că prin art. 54 din legea

laş

Marte

Recursui pentru violarea art. 56 al. 7 legea. naţionalităţii române, pe motiv că
ar fi român transnistrian şi a optat pentru naționalitatea română a fost respins.
In drept: Din deciziunea atacată nu se

tui un motiv de recurs.
d) Instanţele au făcultatea, nu obligaţia. de a cere relaţii oficiale dela, Primărie.

tribunalelor
române
judecarea
dintre un supus
român
şi un

27

şi 4 din regulament.
Din contra adaugă
comisiunea,.
din actele produse reese că
recurentul
este,
actualmente
supus
rus.

de a i se recunoaşte calitatea de cetăţean
român. (Cas. I dec. 2306 din 5 Octombrie
1925. Jurispr. Gen. 1926 No. 150).
7. a) Termenele de judecată prevăzute
în legea pentru dobândirea naţionalităţii
române, nu sunt creiate în favoarea părților,

civil

dovedească conform art. 66 din legea privitoare: la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române şi conform art. 2 al. 2

apel a considerat ca valabilă această opțiune şi pe temeiul ei i-a respins cererea

justiţiei.

Codul

cetăţenia română de oarece nu a dovedit
că este născut în Basarabia. din părinţi
stabiliți acolo, sau că a avut domiciliul

In speţă chiar recurentul recunoscând
că a renunţat la supuşenia română
numai în vederea de a obţine un pasport de

emigrare, urmează
care a principiilor

ROMÂNE

naționalitatea
română
şi aceasta. indena
de cuprinsul circulării 51837 din.
19 Iunie 1994 a Ministerului de interne,
care ar dispune contrariul, întrucât potrivit art. 64 din regulament, această circulară nu ar puteă de cât să lămurească
legea, şi să-i asigure aplicarea, iar nu să-i
contrazică principiile și spiritul ei. (Cas.
1, dec. 1903 din 10 Iulie 1925, Jur. Gen.
1926 No. 7).
,
,
10. In fapt: Comisiunile de fond au respins cererea recurentului de a i se acorda

române,
de „drept

naționalitatea română, persoanele din categoriile de sub art. 56, deci şi locuitorii
din Basarabia cari la data de 21 Martie

litate.
.
Potrivit art.
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de

pace

de

la

St.

Germain-en-

Laye din 10 Septembrie 1919, ori ce persoană având indigenatul pe un teritoriu.
făcând parte anterior din teritoriile fostei
monarchii austro-ungare, va dobândi deplin drept și cu excluderea naţionalităţii
austriace, naționalitatea statului ce exercită suveranitatea asupra, acelui teritoriu,
b) Conform legei constituţionale austri-:

ace din 5 Martie

1862, adevăratul

loc de

origină nu este locul naşterei sau al domiciliului, ci acel în care. părinţii sau
sirăbunii
au
dobândit
indigenatul
pe

care

lau

pe
aşi
25/1925).

transmis

s.

1,

urmaşilor

Aprilie
p

1925,

lor.

(C.

e
Dreptul

_12. Faptul că un străin a fost înscris
în listele electorale, nu-i conferă dreptul
de a, se considera în mod legal ca cetăţean
român,ci trebueşte să îndeplinească formalităţile cerute de legea privitoare la

dobândirea,
mâne

și perderea nationalităţii

din 23 Februarie

1924.

urban Craiova, 353 din 16
Jurispr. Gen._1925 No. 1552).

(Judec.

Martie

ro-

ocol

1925,

13. Prin părăsirea domiciliului dintr'o

comună de origine din judeţul Oaorhei
(Transilvania), de 27 ani şi stabilirea: în
54 —

|

Codul

LEGE

civil

vechiul

regat,

o

b. DOBÂND.

persoană

a

ȘI PIERD.

perdut

in-

digenatul cerut de art. 56 alin. II din
legea dela 24 Februarie 1924. Deasemenea
şi înscrierea în listele comunale
nu a
avut de cât un caracter provizoriu, deci
dânsa nu mai poate invoca naţionalita-

tea română căpătată prin indigenat. (C.
Apel Buc. s. 1V, 251 din 16 Iunie 195,
Bul. C. Apel 15/1925).
14. Prin iratatul dela Trianon sa respectat vechiul principiu din dreptul ginţilor că, prin anexiune starea persoaneior şi a bunurilor trece asupra Statului
anexant, în aceleaşi condițiuni si drepturi,
în

care

sa:

găseau

în

teritoriile

în momentul anexiunei.
din Tratat
recunoaşte
țiune

supuşilor

anexate,

De aceea art. 51
dreptul
de op-

Statului

anexat

în

îa-

voarea unuia sau altui din statele beligerante, iar legea. Română dela 24 Februarie 1924, desvoltă aceleași principii,
în fixarea normelor pe cari le edictează
cu

privire

la

condiţiunile

de

încetăţenire

și constatarea lor.
Prin art. 56 al. 1 legea din 1924, recunoscându-se de drept cetăţenia română
locuitorilor din Banat cari aveau indigenaiul (apartenenţa) la 18. Noembrie (1
Decembrie) 1918, în acea parte a ţării şi

NAȚIONALITĂȚII

xiunei, conf. art. 61 Tratatul din Trianon.
Prin tratatul dela Trianon art. 63, nu
sa dat nici un drept acelora cari au avut naționalitatea română si au renunţat la ea, să poată invocă această naţionalitate pe baza anexiunei. (Cas. I. Complet Ardeal, Dec. 928 din 1 Aprilie 1925,
Pand. Rom. 1925, 1, 265).
15. O americană căsătorită cu un român, chiar dacă căsătoria sa celebrat în
America, devine, din punct de vedere al
legilor române, româncă şi ca atare are
să-i se aplice în totul legea română şi nu

cea străină. (Trib. Ilfov. s. IL. c. c. 76 din
18 Martie 1925, Pand. Săpt. 9/1925).
16. Calitatea de supus german se pierde, conform. legii federale din 1870 prin
locuirea

com.

Orşova

a

avut

sau

nu

să

mai

cerceteze

dacă

intimatul

pierzându-și

promulgarea legii din 1924,
pentru altă naționalitate.
Instanţa

aveă
a

de fond nefăcând

elementele

fost

pusă

pe

necesare
acest

şi

temei,

nu

a

aceasta,
a

aflării apelantului
riul Basarabiei în

opiat

" cesteia

şi

fiind

recunoscut

ca

abzis

indigenatul în această comună, pena susține că a devenit cetăţean ro-

la

considerat

german

mai

judecă
fără
baza actelor

patria

Gr. Ştirbu pe teritomomentul alipirei amamă

se

consideră

ca

ca

cetăţean

român,

atâta

timp

cât bine înţeles apelantul n'a optat în
scris pentru altă cetăţenie, iar autorităţile administrative erau obligate, cum
prevede art. 64. din suszisa, lege, ca din
oficiu să constate situaţia tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Basarabiei
la data de. 27 Martie 1918. (Trib. Soroca
sent. civ. 125 din 26 Fevr. 1926, Jurispr.
Gen. 1926, No. 596).
19. Potrivit „Tratatului
dela Trianon,
sunt de drept cetăţeni ai Statului Român
toţi cei domiciliaţi în provinciile din Ungaria alipite României afară dacă nu au
optat pentru cetăţenia vreunui alt stat
în termenul prevăzut de sus zisul tratat.
In speţă.din biletul de identitate cu No.
16384 din 7 Octombrie 1919 în care se menționează ca. naționalitate a recureniului

cetă-

are
tru

de

un drept câştigat, fără ca să fi fost nevoie de a-şi fi manifestat dorinţa de a fi

dela unica. sa îndatorire prevăzută de
art 54 legea din 1924 şi decizia sa, trebue
casată.
Nu întruneşte condiţiunile din art. :56
legea dela 24 Februarie 1924 acela, care
fiind cetăţean ungur şi locuind în 1913
în Orşova, posterior a dobândit cetățenia
română, iar în urmă renunțând la aceacetăţenie

ger-

ciliul adm 'nistrativ după legile în vigoare
în Basarabia,
astfel că singurul fapt al

la

stă,

supus

şi a memoriilor de apel. (Cas. 1, 5080 din
19 Decembrie 1925, Pand. Săpt. 23/1926).
18. Conform art. 56 din legea pentru
dobândirea şi pierderea naţionalităţei române
sunt şi rămân
cetățeni români,
fără a fi obligaţi să îndeplinească vreo
formalitate, locuitorii din Basarabia cari,
la data de 27 Martie 1918, aveau domi-

discuţiunea
—

calitatea

rea
naţionalităţii
române,
citarea părţilor, numai
pe

acest

deși

unui

înainte de a deveni român, devine Heimatlos. (C. Apel Bucureşti s. III, 113 din
1 Aprilie 1925, Pand. Săpt. 14/1925).
17. Comisiile de apel pentru dobândi-

numai
i-a receeace
trebuiă
până

neîntreruptăa

man timp de '10 ani în străinătate. Un
supus german
locuind în România
şi

gată. a cercetă dacă intimatul, care invocă cetățenia română pentru că â aparindigenat, iar nu a se mulţumi
cu constatarea că guvernul ungar
cunoscut cetăţenia ungară în 1917,
nu este suficient, — de asemenea

1—'70

română, a rămas în armata ungară, luptând în contra Statului român, nu poate
invocă
cetăţenia
română
pe baza
ane-

care până la data promulgării legii nu
au optat pentru o altă cetățenie, urmează
că, în speţă, instanţa de fond eră obliținut

Art.

ROMÂNE

țean ungar de guvernul ungar, nu a mal
locuit in Orșova din 1913, asifel că nu

mân prin anexiunea acestei comuni.
Statul român nu este obligai a recunoaşte cetăţenia română în baza art. Gl
Tratatul din Trianon, decât acelora, cari

au căpătat anterior. cetăţenia ungară, în-

tr'una din localităţile anexate, conform
legilor ungare în vigoare, nu şi celora
cari prin abuz au dobândit această cetătenie.
”
Naţionalui ungar, care în urma actului Unirii dela Alba Iulia, consfințit prin
legea din 13 Decembrie 1918, care-i dădeă dreptul de a coptă pentru cetăţenia

„Croat”

precum

şi

din

biletul

de

repa-

triere cu No. 837 din 14 Iunie 1922, eliberat de consulatul Jugoslav din Bucureşti cu care urma a se repatria în Serhia — rezultă .că recurentul, fost cetăţean ungur la alipirea Ardealului cu România, în urma războiului a optat în
5

—

Art.

6

DREPTURI

condiţiunile tratatului dela
tru cetățenia Jugoslavă,

Așa

fiind

recrutării,

la acea

potrivit
dânsul

dată

Trianon

art. 2 al.
nu

CIVILE
pen-

1 din

putea

fi

nefiind

cetăţean

către

instanţele

legea

recrutat

român și

în consecinţă pentru infracţiunea comisă
în acest timp nu putea fi judecat cu

cormpetinţă

de

Imprejurarea
tul

în

obținând

ţară

tare

:...

sa

spre

că în

prezentat

a

anul

cetăţenia

îi

militare.

1924

română

recurenşi

autorităţilor

recrutat

ceeace

sa

venind

milişi

în-

tâmplat,
nu
putea atinge deasemenea,
competinţa instanțelor militare deoarece
infracțiunea, fusese săvârşită cu mult anterior datei la care el devenind cetăţean
român

putea

să

capete

calitatea

de

mi-

litar. (Cas. II, Gecizia penată 1003 din 8
Martie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1163).
20. Potrivit art. 45 din regulamentul

EN
EI

legei pentru dobândirea si pierderea naționalităţii române,
Comisiunile
de apei
pentru constatarea naţionalităţii române
în teritoriile alipite judecă
fără citarea
părţilor.

De aici rezultă, că, aceste comisiuni nu
sunt obligate a judeca, iar apelantul
este

dator,
pentru
susţinerea
prezinte, odată cu petiția

cauzei
de apel

sale
să
şi dove

pot

prima

oară

zile pe cari se sprijină.
Dovezile neprezentate înaintea,
instanţ
Jor de fond, nefiind dobândite cauzei, enu
îi

examinate

pentru

ȘI NATURALIZARE

in
Casaţiune. (Cas. 1, Dec. 1861 din
tie 926, Jurn. Gen. 1926 No. 1516). 9 Mar21. In timpul
stagiului
de zece
străinul care a cerut naționalitatea ani,
română, îndeplinind formalităţile
prevăzu
de art. 7 legea relativă la perdere te
a şi

dobândirea

Codul

cetăţeniei

române,

nu

civil
devine

heimatlos, ci păstrează vechea sa naţionalitate. (Trib. Teleorman, s. I, 204 din 196,
Jurispr. Gen. 1926 No. 1798).
22. Potrivit art. 37 din legea pentru
cetăconstatarea naţionalităței române,
tenia română nu se dobândeşte de drept
decât de locuitorii care la 1 Decembrie
1918 aveau apartenenţa legală întruna
din comunele teritoriului alipit României.
|
In speţă, petiţionarul a fost înscris în
listele com. Cluj, fără a se face dovada
aparienenţei conf. art. 56; chiar din declaraţia

sa

rezultă

că

nu

avea.

aparte-

nenţa la 1 Decembrie 1918 căci arată că
este născut în Cehoslovacia și numai în
anul 1923 i s'a recunoscut apartenența
la. Cluj, ceeace nu este valabilă conform
art. 99 din regulament pentru a-i da dreptul de a pretinde recunoaşterea cetăţeniei
române.
(Cas. I, dec. 2014 din 17 Mai
"1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1729).
23. «) Străina care a dobândit calitatea de româncă, potrivit art. 12 din codul
civil, prin căsătoria sa cu un
român
nu-şi perde această calitate prin văduvie, ci prin recăsătorie cu un străin.
.
b) Redobândirea calităţii de româncă
în virtutea art. 39 din legea pentru
dobhândirea cetățeniei române, se operă
de
drept în virtutea legei, prin simpla manifestare de consimţământ adresată Mintsterului de Justiţie, aşa că numai instanțele judecătoreşti ordinare au căderea
de
a

constata

dacă

cineva

se

găseşte

în

ca-

drul citatului text. (C. Apel Braşov, s.I,
1226 din 6 Octombrie 1926, Dreptul 38/1926
,
Pand. Rom. 1926, ŢII, 148).

CARTEA |
DESPRE PERSOANE
Despre

drepturile

TITLUL

|

civile

despre

şi

naturalizare

CAPITOLUL

Despre bucurarea

de

1
de drepturile civile şi

despre

Art.
6 (Abrogat 1). — Exercitarea
,
i

calitatea

conform

de

cetățean,

art. 6 din această

care

nu

naturalizaţiune.

drepturilor civile nu depi nde
se poate dobândi Și păstra
ecâ

condică. (Civ. 11, 13 ; C
16, 22; Const. 6, 7, 133; Decret-lege
3902/918 rilaţi p.
drepturilor cetățenești (Mon. Of., 220/038). D
ativ la acordarea
ecret-lege
privitor
2085/919

la acordarea drepturilor cet
ăţeneşti evreilor născuţi
(Mon. Of., 33/919); Decret-lege
în
3
464
/91
9 privitor la prelungirea țară
menelor pentru declaraţiile de
terop țiune (Mon. Cf. 93/919
); Civ. Fr. 7).
1) Art. 6-20

inclusiv din Codul civil
bândirea şi pierderea
naționalități române.ro vât au

fost abrogate şi s'au

înlocuit prin Legea pentru do-

Codul

civil

DREPTURI CIVILE ȘI NATURALIZARE

Tezi. fr. Art.

Art, 7—10

7.—lPexereice des droits civils est independant de la qualite

de citoyen, laquelle ne s'aequiert et ne se conserve que
constitutionnelle.

„Art.77 (Abrogat
:). — Tot Românul
turile civile (Civ. 6,
8, 10; Civ. Fr. 8).

17—20;

C. p. 8,

se

11,

conformement

va

13,

ă la loi

bucură

de

drep-

16, urm.,

22;

Const.
|

Texi. Jr. Art. 8. — Tout Franais jouira des droits civils.

Art. 8 (Abrogat?).
— Verice individ născut și crescut în
Aa,
România până la majoritate, şi care nu se va îi bucurat niciodată
„» SR i
de vreo protecţiune străină, va putea reclama calitatea de Român =:
în cursul unui an după majoritate *).
zi,
sus,
vor
îi
devenit
Acei ce, aflându-se în condiţiunile de mai
majori înainte de promulgarea acestui codice, vor avea termen de “e, us
un an dela promulgare pentru a reclamă calitatea de cetăţean român”).
Copii găsiți pe teritoriul Român fără tată şi mamă cunoscuți,
sunt Români (Civ. 9—11, 44; Constit. veche, 7, 9; Civ. Fr. 9).

AnOL

Tezt. fr. Art. 9.— Tout individu

n€ en

France

d'un

6tranger

pourra,

dans Vanntes qui suivra l'&poque de sa majorite, râelamer la qualit€ de Francais;
pourvu que, dans le cas oii il râsiderait en France, il deelare que son inten-

tion est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas oi il rsiderait en pays
de fixer en France son domicile,-et qu'il ly
&tranger, il fasse sa soumission
A

&tablisse dans lPannde, ă compter

AL*RED,

|

Bibliografie (continuare)

|
JUvARA

de l'acte de soumission.

Notă sub

Cas.

1, 2053 din

19 Noembrie

Jud., 37/1925.

1924, Curier

Art. 95). (Abrogat prin art. 7 Constituţia veche).

-

Art 10 (Abrogat*). — Tot copilul născut din Român în ţară
străină este Român.
Tot copilul născut. în ţară străină din un Român care ar îi
pierdut calitatea de Român, va redobândi totdeauna acea calitate
îndeplinind formalităţile prescrise de art. 18. (Civ. 17—20; Const.
veche 9; Civ. îr. 10).
— Tout
Text. fr. Ari. 10.

enfant

d'un

n6

Francais

en

pays

6tranger

est Francais.
1) A se vedeă nota sub art. 6c. civil.
2) A se vedeă nota sub art. 6 c. civil.
3, 4) Aliniatele 1 şi 2 ale art. 8, sunt implicit înlocuite şi deci abrogate prin art. 7, din Constituţie,
astfel cum a fost modificat în Constituanta din 1879.
Articolul 9 francez corespunzător prin modificarea ce a suferit în 1893, a: impus o serie de forma:
lităţi pentru străinii ce ar voi să dobândească cetăţenia franceză, Chiar minorii pot cere calitatea de cetăţeni,
care, sub peprin cereri făcute de părinţii sau tutorii lor. Orice cerere, trebue făcută printr'o declaraţiune,
textul art. 9 francez cu
deapsă de nulitate, trebue a fi înregistrată la Ministerul Justiţiei. A se vedeă
,
modificarea din 22 lulie 1893,

5) Textul vechiu ai art.

9, Cei cari nu sunt de sit creştinesc au pot dobândi calitatea şi drepturile

veche, 7, 8).
cetățean Român, decât cu condiţiunile prescrise la art, 16 din acest codice. (Civ. 6; Const.
a fost ma'Acest art. 9, ca şi art. 16 ce urmează este abrogat prin art. 7 din Constituţie, astfel cum
art. 16.
textul
dela
nota
şi
veche,
Constituţia
din
7
art,
textul
dificat prin legea din 13 Oct. 1879. A se vedea
de

Cod,

Civ.
6) A se vedeă

Ă

nota sub art, 6 c. civil.

Art.

11

DREPTURI

Tout

enfant, n€ en pays

CIVILE

6tranger

ȘI

d'un Franţais

lite de Frangais, pourra toujours recouvrer
„ formalites preserites par article 9.
Bibliografie
JUYARA

dela

aj) Codul

ocupă

de

1924 până

civil

copii

prin

naturali

304—308

numai

în

ce

veşte legitimitatea, lor şi nu vorbeşte
mic de. efectele civile ce le produce

ceastă

recunoaștere,

dacă

n'a

fost

pra

se

remplissant

1924, Curier

Jud. 37/1925.

les

pri-

nia-

_
că,

recunoașterea
voluntară
a, copilului. natural nu produce nici un efect cu privire

la averea şi familia tatălui care l-a re-”
cunoscut, astfel că, acest copil nu intră

tatălui

său,

a

o

c) Recunoşterea tatălui înlăturând însă
orice îndoială asupra paternităței şi art.
10 ce. c. dispunând că, tot conilul născuţ
din român, fie în ţară, fie în străinătate.

urmată

de căsătorie.
_
b) In lipsa unui text precis urmează

en

nici în familia tatălui său şi nu are nici
un drept de succesiune, sau alimente asu-

1a 1927)

art.

qui aurait perdu la, aua-

qualite;

(continuare).

Jurisprudenţă
1.

cette

ALFRED., Wotă sub Cas. [, 2053 din 19 Noembrie

(Continuare

Codul civil

NATURALIZARE

are

naționalitatea

tatălui,

este

a

rămâne

în litera și spiritul legii când se hotărăște
că, copilul natural, recunoscut de un tată
român,
are
naționalitatea
tatălui său,
deşi mama sa este străină. (Cas. 1, 2053
din 19 Noembrie 1924, Curierul Judiciar
.3711925, Pana. Rom. 1925, I, 257).

Art. 11 (Abrogat 1). — Străinii se vor bucură în de obşte
_în
România de aceleași drepturi civile de care se bucură
şi Românii, afară de cazurile > unde legea ar fi hotărît
altfel. (Civ. 6,
13—15, 1773; Pr. civ. 54, 75 $ 7, 106, 107, 374;
Const. 9; C. p.22,
220; Leg. 19 Mart. 1915 p. control străin. (Mon.
of. 281/1915);

Civ. Er. 11).

Teat. fr. Art. 11. — I/etranger jouira en France
des mâmes droits civils
Francais par les traits de la na-

que ceux qui sont ou seront accordâs aux
tion ă laquelle cet âtranger appart
iendra.
Doctrină.
1.

După

străinul,

art,
în

11

din

codul

România

în

civil

român

privinţa,

drepturilor sale civile, este asimilat
românului. (Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 344 urm.;
Nacu, 1, p. 158; Plastara,1,
| 2, Articolele 11 și 13 din p. 135).
codul
civil
francez (11 c, civ. rom.) stabil
esc care este
condiţiunea străinilor din punct
ul de vedere al
drepturilor civile: prin
drepturi
civile, în aceste
articole, trebuesc
a se
înțelege drepturi private,
adică acele de

care au

voe să se folosească

in raporturile lor cu alţi partic particularii
ulari, luaţi
individual.
(Weiss. Trait6 theorique
et
pratig
ue,

II. p.

179;

Aubrytet

Rau,

ed.

5-a,
$ 77, p. 499).
3. Străinul în Franţa
(România) este
supus legilor franceze
(române)
de poliţie şi de siguranţă, (Demolombe
, 1, p. 71];
Aubry et Rau, ea. 5-a, 1,
$ 78, p. 504 urm.;
A se vedea şi art. 2. notele
90 urm).
â. Străinul în Franţa (Româ
nia), este
supus legilor

ce priveşte

franceze

bunurile

(române)

sale

în

ceea

mobile Şi_ innobile situate în Franţa (Româ
nia). (Demolembe, 1 „No. 9%; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1,
$ 78. p. 507% A se vedea
și art. 2, notele
109 urm.)
Lc
Do
1)

A se

vedeă

nota sub

art.

6

c.

civil,

, 5. Străinul este supus legilor Franceze
(române) în cea ce priveşte forma extarioară a actelor sale ce le face în Tranţa,
(România). Demolombe, No 105; Aubry et

Rau, ed. 5-a, |, $ 78, p. 509; A se vedea

şi
art. 2, notele 136 urm.).
6. Străinul în ceace ce priveşte statutul său personal,
este supus legii sale
(România). (Demolombe, L. No. 105; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1,8 '2%8.p. 503; A se vedea,
și art. 2, notele 4 urm,).
7. Străinii
sunt incapabili
să dobândească, în România, imobile rurale
prin
orice mijloc, chiar prin testam
ent sau
prin Succesiune ab intestat.
sco, oe 2-a, 1, p. 337 urmi.; (AlexanârePlastara, |.
Ă
p.
(continuare

Jurisprudenţă,
dela

1924 până la 1927)
1. Numai străinul aşezat
în ţară are
dreptul, conform art. 11
din codul civil.
să cheme
în judecată. ca şi româ
nul,
înaintea tribunalelor române,
pentru pla-

ta. datoriilor

contractate

în România, pe!
un străin, care nu are
dar nu Şi străinul care reşedinţa în ţară,
altă țară străină. (C. Apelare domiciliul în
Constanta. 615
din 9 Iunie 1996. Bul.
C. Apel 16/1926).

Art. 13

DREPTURI CIVILE ȘI NATURALIZARE

Codul civil

93,

19,

(Civ.

Româncă.

de

consideră

va

un

Ro-

urm.;

Civ.

cu

Art. 12 (Abrogat1).— Străina ce se va căsători
mân se
Fr. 12.

1753

la.

suivra

qui aura epous6 un Franţais
Text. fr. Art. 12. — Ietrangtre.
condition de son mari.

Art. 13 (Abrogat 2). — Străinul, chiar când n'ar aveă reședința
fi

puteă

va

sa în România,

Române

tribunalelor

înaintea

tras:

obligaţiunilor contractate de dânsul în România,

pentru îndeplinirea

sau în ţară străină cu un Român. (Civ. 11, 14, 1773, 1789; Pr. civ. 54,
58, 59, 15, 106,374; C. p. 5; Const. veche 11; Tratat de pace Versailles

1919 (Mon.

28 Iunie

of. 7/1920),

Art. 304; Civ. Fr. 14).

Text. fr. Art. 14, — Lvetranger, mâme
&tre cit devant les tribunaux francais, pour
contractâes en France avec un Francais; il
bunaux de France, pour les obligations par
envers de Frangais.

non r6sidant en France, pourra.
Lexecution des obligations par lui
pourra âtre traduit devant les trilui contractâes en pays 6tranger
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Rom.

legislativă“, Pand.

2. In privinţa

are.

si-

art.

aduce

drept

a se ve-

materie

dea cuvintele: „Mobile,

actiunilor reale imobili-

14 c. civ, îr. (13 c. civ. rom.)

nu

principiilor

de

nici

comun

o

schimbare

cari

competenţa

stabilesc

în

această

tribunalului

locului,

nota sub art, 6 c. civ.

”

2) A se vedeă nota sub art, 6 c. civili. Dispoziţiile
dobândirea şi perderea naționalităţii romăne.

—

acestui

39—

articol nu au fost abrogate

prin

legea pentru

Art,

13

COMPET.

TRIB.

ROM:

imobilului. (Beudant, L'6tat et la capacite des personnes, 1, No. 91; Demolombe,
I, No. 248; Dailoz, Rep, Compâtence _civile des trib. darr. No. 201; Droits civils, No. 472; Demante et Colmet de Santerre. I, No. 29 bis V; Huc, 1, No. 2%;
Baudry et Hougues-Fourcade, I, No. 643;
Weiss, Trait€ elementaire, ed. 2-a, DP. 728;
Despagnet, Precis, ed. 3-a, No. 131; Surville et Arthuys, Cours 6lementaire, No.
398; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 355; Nacu,
I, p. 158).
_
3. In privinţa acţiunilor mixte, dacă ele
sunt
privitoare” la imobile
situate în
Franţa
(România)
sunt de competenţa,
tribunalelor

franceze

(române),

tribunalelor

franceze

dacă

însă

sunt privitoare la imobile situate în e
tară străină, aceste acţiuni se consideră,
în acest caz ca personale și sunt de comco

vetenţa,

(române).

(Weiss, Traite 6lementaire, p. 728; Despagnet, Prâcis, ed. 3-a, No. 173: Baudry
et Houques-Foureade, I, No. 643).

II. Contestaţii

între un român (francez)
şi un strein
4- Din cuvintele. chiar neavând reşedinţa în Franţa, (România) rezultă,
că art,
14 c. civ. fr. (13 ce. civ. rom.) se aplică
şi
străinilor care şi-ar avea reşedinţa
în
Franţa (România). (Duranton,I,
No. 151;
Merlin, Nepertoire, Etranger,
No. 5; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748
2 p. 136; Mourlon, ed. 7-a, I, bis, nota
No. 119;
Dalloz, Rep., Droits civils, No.
urm.;
Huc, I „No. 279; Baudry et Houqu258
es-Fourcade, 1, No. 655).
:
: După o părere, aplicaţia
art. 14 din
codul civil fr. (13 c. civ. rom.)
are loc în
orice fel de
ele

derivă

obligaţiuni,
indiferent dacă
dintr'un
contract,
quasi-con-

trai, delict, quasi-delict sau
lege. (Merlin,
R&pertoire. Etranger, $ 4; Duran
ton, 1. No.
51; Demolombe, I, No. 250;
ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, p. Aubry et Rau,
ed. 7-a. 1, No. 119; Dalloz, 137; Mourlon,
civils, No. 264; Suppl., Droits Rep., Droits
civils, No.
59; Huc. 1, No. 219; Bauâry
et HouquesFourcade, I, No. 647 urm:
Weiss, Trait6
€lementaire, p. 744 urm.;
Traitâ theorique
et pratique, V, p. 204 urm.;
3-a Prâcis, No. 178; Survil Despagnet ed.
le eţ Arthuys,
Cours €l&mentaire, No.
398; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 355; Nacu, 1.
p. 159).
. După o altă părere, aplica
ţia, acestui
articol, are loc numai în
materie de obligaţiuni rezultate din contra
cte. (Demante
et Colmet de Santerre,
Dalloz, Rep., Droits civils,1. No. 29 bis, II;
No. 263).
|
7. Aplicația art. 44 c. civ.
îr. (13 e. civ.
rom.) are loc, indiferent
de locul unde s-a
încheiat obligaţia, în ţară
tate. (Duranton, I, No. 151; sau în străinăMerlin, Re&pertoire, Etranger, No. 5; Aubry
et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 748 bis, nota,
2, p. 136, 137;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
119:
Dalloz, R&p,
Droits civils, No. 262,
963: Baudry
e
PI gudues-Pourcade, I.
No. 647,
ap
Lersoanele morale străine 35).
si în special societăţile
străine,
chiar cana m

—

FAȚĂ

CU

STRĂINII

au existenţă

legală în Franţa

pot fi chemate
ceze (române),
pot

opune

juridică

în

„Codul civil
(România)

înaintea tribunalelor îranca societăţi de fapt şi nu

faptul

că

Franţa

Rau

ed. 4-a, VIII,

sau

morale

nu

au

perșonalitate

(România).

(Aubryet

$ 748 bis, p. 141; Dar-

loz, R6p.. Suppl., Droits civils, No. %8;
Huc, I, No. 279; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 654; Weiss, Traite €l&mentaire, p. 70, 735; Alexandresco, ed. 2-a, 1.
p.%857).
,
3. De dispoziţiile art. 14 din codul civi]
îr. (13 c. civ. rom.) se pot folosi nu numai
Francezii (Românii) ci şi persoanele fizice

care

se bucură
de

aceleaşi

drepturi civile ca şi francezii (românii).
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 8 748 bis p.
135; Huc, I, No. 279; Baudry et HouquesYourcade, I, No. 649; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 357).
0. Tribunalele franceze (române),
prin
aplicaţia art. 14 c. civ. îr. (13 c. civ. rom.)
sunt competente să judece acţiunile
contra unei societăţi care îşi are sediul într'o
ţară străină. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
748 bis, p. 134; Baudry et Houques-Fo
urcade, I, No. 648).
1Î.
sunt

Tribunalele
competente

franceze
să judece

(române)
nu
actele făcute

de suveranul
sau
guvernul
unui
stat
străin, în virtutea dreptului lor
veranitate, în acest caz trebuind de sualeagă calea diplomatică. (Dalloz, să se
R6p.,
Suppl., Droits civils, No. 177;
Droit civil international, III, No. Laurent,
44 urm.;
Contra: Baudry et Houques-Fo
urcade, |,
No. 658).
12. Suveranul
unui stat străin, poate
fi chemat, înaintea tribunalelor
franceze
(române), prin aplicaţia art.
14 c. civ. fr.
(13 c. civ. rom-), când a lucrat
în
său personal şi ca persoană, privat numele
ă. (Aubry et Rau, ed. 4-a VIN, $
748 bis, nota
21, p. 141; Dalloz,
Rep,
Suppl.
Droits
civils, No. 176; Bauadry et
Houques-Fourcade, 1, No. 658; Weiss,
Traite €lementaire, p. 736;

V,

p. 49

urm.;

Trait6 theorique et pratique,
Surville

eţ

Arthuys,

Cours
6lemeniaire, p. 440: Laurent,
Droit civil
international, III, No. 4
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 358).
i3. In ceea ce Priveşte
obligaţiile contractate de un stat străin
, lucrând ca, persoană, morală. pentru
părerile sunţ împărţite:actele vieţii civile,
după o părere,
se spune că tribunalele
franceze (române)
sunt competente să
judece, aceste acte,
de oarece, articolul
(13 c.
civ. rom.) nu face nici 14 c. civ. fr.
o distincţie în ceeace priveşte calitaţ
âră
i Şi î

No. 179; Weiss, Tra
iță 6l6 mentaire, ed, 2-a,
p 736 taine is urv
ille et Arthuys, Cour
clementaire,
s
No. 398; Laurent, Droi
t
international, III,
civil
Houques-Fourcade No. 39 urm.; Bau
,
I. No. 657; Alexan
dresco, ed. 2-a,
1,
14. După O altăp. 358 ,
păr
ere
dom
inantă, se
spune că dispoziţi
ile
(13
e. civ. Tom.) fiinâ art. î4 c. civ. fr.
o regulă de drept

60 —

Codul

civil

civil, nu-şi
de

oarece

COMPET.

găsesc
tot

aplicaţia

ceea

ce

TRIB.

în

priveşte

FAȚĂ

ROM.

acest

caz,

statele

esie

guvernat de dreptul ginţilor; că la aceasta,
se opune

reciprocă

a sta-

telor ca tribunalele unei ţări să
critica conduita unui stat străin

și independenţa

poată
şi că

tribunalele

franceze

(române)

ceia dacă un stat
mod regulat după
acest.

lucru

nu-l

străin
legile

poi

nu

pot

cer-

s-a angajat în
sale, întru cât

îace

nici

în

cea

ce

priveşte statul francez (român). (Demolombe, I, No. 251 bis; Aubry et Rau, ea.
4-a, VIII, $ 748 bis, nota 21, p. 141; Dalloz,
REp., Suppl.,. Droits civils, No. 177; Weiss,
Trait6

6lementaire,

15.

in

ceea

p.

736).

ce priveşte

procesele

imo-

-

CU

STRĂINII

Art.

13

Suppl., Agent diplom. No.. 27; Contra:
Weiss, Trait6 elementaire, p. 740).
22. Agenţii diplomatici străini se bucură, de imunitatea de juridicţie, în materie penală. (Dalloz, Rep., Agent diplom.
No.
126;
Suppl.,
Agent
diplom.
No.
29 urm.). :
23. Bunurile mobile şi imobile ale agenților

diplomatici

străini

sunt

supuse

însă

în principiu
jurisdicţiunei
tribunalelor
franceze (române). (Baudry et HouquesFourcade, ÎI, No. 656; Dalloz, Râp., Agent
diplom., No. 113; Suppl., Agent diplom.
No. 28;
Weiss,
Trait6
6lementaire,
p.
740, 741; Trait6 thorique et pratique,
civil

in-

ed.

tele străine le-ar poseda în Franţa (România),
tribunalele
franceze (române)

ternational, III, No. 80; Alexandresco,
2-a 1, p. 359, 360; nota 3).
24. Agenţii diplomatici străini nu

sunt

accepta

biliare

privitoare

la

competente

să

imobile

pe

le judece.

care

sia-

(Despagnet,

Precis, No. 179; Dalloz, Râp., Suppl., Droits
civils, No. 177; Baudry et Houques-Fourcade, î, No. 657; Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 358).
.
16.

In ori ce caz peniru

ca ul

stat stră-

in să poată, fi scos de sub aplicaţia art. 14
€. civ. îr. (13 c. civ. rom.) trebueşte să constitue

o

persoană

morală

suverană

recu-

noscută de celelalte state cu care este în
relaţii. (Despagnet, Essai sur les protectorats, p. 211, 218, 240).
17, Statele protejate şi suveranii lor
sunt
deasemenea scoşi de
acestui articol. (Despagnet,

sub aplicaţia
Essais sur les

protectorats, p. 313).
18. Un suveran sau un stat străin poate
renunța

să

se prevaleze

de

imunitatea,

de

jurisdicție şi să accepte jurisdicţiunea
tribunalelor franceze (române).
(Dalloz,
Rep., Suppl., Droits civils, No. 177).
19. Ambasadorii şi agenţii diplomatici
străini, sunt consideraţi că-şi au domi<iliu)

în

încât

ţara

ei nu

franceze
pârât în

pe

care

o

pot îi judecaţi

reprezintă,

aşa

de tribunalele

(române) fie că sunt
calitate de persoană

chemaţi
publică,

ca
fie

V,

p.

141

pentru

faptele

sunt

competente

Greptate contra
vând din actele

dry
et Hougques-Fourcade,
I, No.
656;
Weiss, Trait6 6l&mentaire, p. 738; Traite
ihsorique et pratique, V, p. 102, urm., 127
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 359 urmj.
2V. După o altă părere, în cazul când
ei au contraciat obligaţia în calitate de a-

(române),

genţi

diplomatici

sunt

scoşi

de

sub

apli-

caţia art. 14 c. civ. fr. (13 c, civ. rom.)
însă când au lucraţ ca persoane private
actele lor cad sub aplicaţia acestui arficol. (Laurent. Droit civil international!
III, No. 74, urm.; Surville et Arthuys,
Cours €l&mentaire, No. 398; Dalloz, Rep.
Suppl., Agent diplomatique, No. 26 urm.:
Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 360, urm;
21. Când agenţii diplomatici străini fac
comerţ sau o industrie actele lor cad sub
aplicaţia art. 14 c. civ. îr. (13 c. civ: rom.)

(Dalloz,

Râp..

Agent

dipiom..

No.

110;

—

competenţa

Droit

tribunalului

pot

francez

lor

personale,

sunt,

în

principiu, justiţiabili de tribunalele îranceze (române) în cazurile prevăzute de
avţ. 14 c. civ. îr. (13 c. civ. rom.), afari
de excepţiile stabilite prin tratate încheiate între. ţări.. (Aubry et Rau, 'ed. 4-a,
VIII, $ 748 bis, nota 23, p. 141; Dalloz,
Râ&p., Suppl., Consul. No. 9; Baudryet
Weiss,
636;
Î, No.
Houques-Fourcade,
Trait6 6l&mentaire, p. 739; Traite thâorlque et pratique, V, .p. 132 urm.: Alexandresco, ed. 2-a î, p. 359).
27. Tribunalele franceze (române) nu

vernului

public, sect.. 5, $ 4; Bau-

Laurent,

(român) decât cu autorizaţia guvernului
lor. (Weiss, Trait6 thâorique et pratique
V. p. 138).
25, Ceea ce s-a spus de agenţii diplomatici, se aplică şi funcţionarilor ambasadei şi familiei lor. (Weiss, Trait s16mentaire, p. 738; Dalloz, Rep., Supp], Agent diplom. No. 36 urm.).
26. In ceea ce priveşte consulii străini,

în calitate de persoană privată. (Aubry
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 his, nota 23,
p. 141; Dalloz, R6p., Agent diplom. No.
166; Suppl., Agent diplom., No. 26; Merlin,

Rep., Ministere

urm;

ţării

lor

să

judece

acțiunile

în-

consulilor străini, derifăcute după ordinul guşi cu

autorizaţia

guver-

nului francez (român). (Merlin, hRepertoire, Consuls €trangers, No. 3)
23. Moştenitorii unui străin vor putea
îi

chemaţi

rezultate

înaintea

pentru
din

tribunalelor

judecarea

obligaţiunile

franceze

diferendelor

contractate

de

autorul lor cu un francez (român). (Dal362;
No.
com.
Compâtence
loz, Râp..
Droits civils, No. 280).
29. Chiar dacă un francez (român) şi
ar avea domiciliul în ţară străină unde
domiciliază pârâtul însă cu intenţia de
a se reîntoarce în ţară, are dreptul a se
prevala de dispoziţiile ari. 14 ce. civ, îr.
(13 ce. civ. rom.). (Duranton, I, No. 151;
Coin-Delisle, No. 14, p. 38; Demolombe, I,
„No. 247; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748
bis, p. 135; Mourlon. ed. 7-a, î, No. 119;
Dalloz, R&p., Droits civils, No. 265; Suppl.,
Droits civi!s No. 161; Huc, I, No. 269; Baudry
et Houques-Foureade,
1, No.
6%;
Weiss, Trait€ 6l&mentaire, ed. 2-a, p. 732;
Despagner, Prâcis, ed. 3-a, No. 178; Ale-

861—
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Art. 13

sau

xandresco. ed. 2-a, 1, p. 356; Contra: Del.
vincourt, I, p. 30).
30. In ceea ce priveşte momentul când
de
să aibă calitatea
trebueşte
cineva

contractării

îost

Que-

(Bertauld,

obligaţiei.

--stions pratiques et doctrinales, I, No. 169;
Aubry.et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis., p-

136;

Dalloz,

Rep.

Droits

Coin-Delisle, Jouissance
No. 19, p. 37).
:
31.

După

o altă

civils,

des

părere

suficient ca reclamentul

No. 927%;

droits

civils,

dominantă,

să aibă

este:

calitatea

de francez, (român)
în momentul
introducerei acţiunei. (Dalloz, Rep., Droits cl3Y

vils, No. 267, 269; Baudry et HouquesFourcade, I, No. 651; Weiss, Trait6 616mentaire. ed. 2-a. p. 132; Despagnet, Pr6cis, No. 287; Alexandresco, ed. 2-a, [, p.
356).
32. Un francez (român) creditor al unui
debitor

străin,

poziţiile art.
când

voeşte

nu

poate

beneficia

de

14 c. civ. fr. (13 c. civ.
să exercite

acţiunile debitorului
“No. 250; Aubry
et
$ 748 bis, nota 14
Suppl., Droits civils,
1, No. 279; Surville
No.

6lementaire,

33. Tribunalele

contra

străin

său. (Demolombe, |.
Rau,
ed. 4-a, VIII,
p. 139; Dalloz, Rep.
No. 166; Comp.: Huc,
et Arihuys,
Cours

398).

franceze

(române)

sunt

D. 140).
34.

Tribunalele

competente

să

franceze

judecă,

(române)

potrivit

|

sunt

dispoziţi-

(Demolombe.

I, No. 250; Beudant, I, No. 89; Aubry et
Rau, ed. 4-a. VIII, $ 748 bis, p. 137; Baudry et FHouques-Fourcade, 1, No. 648 bis;
Despagnet, Precis, ed. 3-a. No. 178; Weiss.
Trait6 thâorique et pratique, V p. 207;
Ale-

xandresco,

ed. 2-a, 1, p. 354,

.

35. Tribunalele franceze (române)
sunt
competente, prin aplicaţia art. 14 c.
civ. îr.
413 c. civ. rom.) să judece chestiunile
pri-

vitoare

Ja A succesiune

atate.
(Aubry et
bis, p. 314).

Rau,

36. Tribunalele

sunt

competente

gatarilor

deschisă

franceze
să

în

ed. 4-a,
€
a VIII,

şi creditorilor

străi-

3 148

(române),

judece

acţiunile

francezi

le-

(români),

contra moștenitorilor străini, indiferent
de locul deschiderei succesiunei.
(Demolombe,

I, No.

520;

Aubry

et

Rau,

ed,

4-a,
VIII. $ 748 bis, p. 13; Huc. V.
No. 316;
Baudry et Hougques-Fourcade. I,
Weiss, Trait6 6l&mentaire. ed. 2-a. No. 648;
p. 148:
Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
355),
”
34. In privința

lui se
Dacă

competenţei
pot „Prezenta mai multe
pârâtul
străin
își are

iribunalusituaţiuni:
domiciliu]

—

contractată

ordine

obligaţia.

privată

42. Străinul

lor art. M4 e. civ. în. (13 c. civ. Tom.) nu
numai acţiunile privitoare la chestiunile
personale bănești ci şi cele privitoare la

starea, civilă a persoanelor.

tribunatul

compe

mobiliară

va

iar

dacă

obli-

-gația nu a fost contractată în -Nomânia,
se va intenta la tribunalul domiciliului
reclamantului. (Nacu, 1. p. 159).
39. In celelalte cazuri, în materie civilă,
reclamantul român are dreptul să aleagă
tribunalul înaintea căruia va acţiona pe
debitorul străin,
cu
condiţie de a nul
supune la cheltueli vexatorii. (Demolombe, I, No. 252; Laurent, I. No. 436; Huc,l1,
No. 282; Baudry et Ilouques-lourcade, |,
No. 664; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 363).
40. Dispoziţiile art. 14 c. civ. îr. (13 cc.
civ. rom.) nu sunt de ordine publică ci
de

dis-

competente să judece acţiunile unui francez (român) moştenitor al unuj
străin,
contra, unui străin debitor al lui decujus.
(Aubry et Rau, ed. 4-a VIII, $ 748 bis.

ţară,

personală

şi

se

poate

renunța

la beneficiul lor. fie expres, fie tacit, (Demolombe, I, No. 251; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, 8 748 bis, notele 26, 27,p. 4;
Dalloz, Râp.. Supnl., Droits civils, No, îl;
Huc, 1, No. 280; Baudry et llouques-Fourcade, I, No. 659; Weiss. Trait6 6l6mentaire. p. 741. 750; Alexandresco, ed. 2-a, |.
p. 353, 354; Nacu, 1, p. 161).
4. Renunţarea
la beneficiul
disporițiilor art. 14 c. civ. îr. (13 c. civ. rom.)
poate fi făcută și înaintea încheierei convenţiunei. (Baudry et Ilouques-Fourcade,
I, No. 660).

rom.

unui

în

materie

potrivit
dispoziţiilor
art.
58
pr.
civ.
rom. (Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 363).
38. Dacă străinul nu are nici domiciliul
nici reşedinţa în lomânia, acțiunea se
va intenta la tribunalul locului unde a

de dispoziţiile art. 14 c. civ. îr. (13 e. civ.
rom.), după o părere, se spune că trebueşte a avea această calitate în momentul

în:

îi acel al domiciliului sau reşedinţei sale,

beneficia

a putea

pentru

(român)

francez

reşedinţa

tent,

Codul civil

care

în virtutea

unui tra

tat diplomatic, este scos de sub aplicaţiunea dispoziţiilor art. 14 c. civ. în. (13c.
civ. rom.) poate deasemenea să renunțe

la beneficiul tratatului şi să accepte competenţa,
tribunalelor
franceze
(române).

(Daltoz,

Rep.,

Suppl.,

Droits,

civils, No.

43. Faptele din cari rezultă o renunțare

tacită la beneficiul dispoziţiilor art. 1% c.
civ. îr. (13 c. civ. rom.) sunt lăsate la a-

precierea suverană

a instun'e'or

de fond.

(Demolombe, I. No. 251; Beudant, 1. No.
91; Aubry et Rau. ed. 4-a, VIII, $ 748 bis,

text și nota, 27, p. 142; Dalloz, R6p., Suppl.
Droits

civils,

No.

172;

Iluc,

Baudry et Houques-Fourcade,
Pillet, Precis, No. 98; Weiss,

mentaire,
tique, V,
2-a, |, p.
44
Un
siderat că

1.

No.

28%;

1. No. 661;
Trait6 616

p. 751; Traite thâorique et prap. 217 urm.; Alexandresco, ed.
354).
francez (român) trebuezte cona renuntat la beneficiul art. 1%

c. civ. îr. (13 ce. civ. rom.)

în cazul

când

a intentat actiunea
contra unui străin,
inaintea tribunalului acestui străin. (Ber-

taulăd, Questions pratiques

IL, No.

droits

174;

civils,

Coin-Delisle.
No.

15, p. 38:

es doctrinales;

Jouissance

Demolombe,

des.

I.
No. 251: Huc, î, No. 280; Weiss. Traite
€l6Spa aie p. 751; Alexandresco, ed. L p45. Dacă însă el a intentat acţiunea

inaintea

62—

tribunalului:

străin,

constrâns

Codul

civil

COMPET.

de necesitatea poziţiei
poate

introduce

tribunalelor
X.

No.

o

Merlin,

ROM.

sale, involuntar,

nouă

franceze

82;

TRIB.

acțiune

(române).
Questions,

el

înaintea

(Toullier,
Jugement,

$ 14, No. 1; Aubry et Rau, ed, 4-a, Viil,
$ 748 bis, nota 27; Contra: Beriauld, Questions pratiques et doctrinales, I, No. 174;
Huc, ÎI, No. 280).
46. Excepţiunea de ;ncompeteniă a tribunalelor franceze (române) pe motivul
că acţiunea ar fi de competenţă tribunalelor străine, se acopere dacă nu este
propusă

înainte

(Baudry
Weiss,

753;

de

apărarea

et Hougques-Fourcade,
Traite

elementaire,

Alexandresco,

ed.

în

I, No. 662;

ed.

2-a,

fond.

2-a,

Î, p.

354).

No.

III. Contestaţii între doi străini
41. In cazul când ambele părți sunt
străine şi nu au dobândit autorizarea de
a-și stabili domiciliul în Franţa, după o
părere tribunalele franceze nu sunt conpetente, în principiu, să judece contestațţiile personale sau mobiliare ivite între
ele de oarece aceste tribunale sunt înfiinţate pentru
a judeca diferendele
dintre

naţionali.

(Duranton,

1, No.

15%;

Delvin-

court,
1, p. 15, î6; Merlin,
Râpertoire,
Etranger, $ 2; Coin-Delisle, Jouissance des
droits civils, No. 25, p. 40; Toullier, 1, No.

265; Demolombe,
estions pratigues
urm.; Aubry et
bis, nota 33, p.

I, No. 261; Bertauld, Quei doctrinale, I, No. 177,
Râu, ed. 4-a, VIII, $ 748
143; Dalloz, Râp., Droits

civils, No.
300; Demante
et Colmet
de
Santerre, I, No. 29 bis IV; Nacu, 1, p. 160).

48. După

franceze
testaţiile

o

altă

părere,

tribunalele

sunt competente să judece condintre străini, în toate cazurile

când după dreptul comun ar avea competenţa să judece pe Francezi. (Laurent, ],
No. 440; Dalloz, Rep., Suppl., Droits civils,
No.

179;

Baudry

et Hougques-Fourcade,

i,

No. 693, urm.; Despagnet, Prâcis, No. 29;
Weiss, Traite 6lementaire, p. 788 urm;
Surville

et

Arthuys,

No. 410).
49. In cazul
doi

străini

când

şi

Cours

6lementaire,

diferendul

tribunalele

este între

franceze

nu

sunt competente să judece, excepţiunea
de incompetenţă trebueşte ridicată înainte
de apărarea. asupra fondului, de oarece
incompetenţa

este

sonae”,

iar

nu

estions

pratiques

relativă,

absolută.
ef

„ratione

per.

(Bertauld,

Qu-

doctrinales,

I,

No.

184 urm.; Demolombe, I, No. 261; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, p. 148;
Dalloz, Rep., Droits civils, No. 311, 315;
Suppl., Droits civils, No. 187; Demante et
Colmet de Santerre, I, No. 29 bis,-1V;
Coin-Delisle, Jouissance des droits civils.
No. 20, 21):
50. Străinii pot de la început să stipuleze în contractul lor că acceptă competența
tribunalelor franceze;
acceptarea
poate fi şi tacită, cum ar fi de exemplu
când se alege în Franţa un domiciliu pentru executarea contractului.
(Aubry
et
Rau. ed. 4-a, VIII, $ 743 bis, p. 148; Dalloz, Râp., Suppl., Droits civils, No. 20%;
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 703).

—

FAŢĂ

CU

STRĂINII

Art.

13

51. Dacă contestaţia este între doi străini şi pârâtul are domiciliul de fapt în
Yranţa se decide că tribunalele franceze
sunt
dacă.

competente
pârâtul nu

domiciliu
la

în ţara

capacite

des

să judece
contestaţia,
poate dovedi că are un

sa.

(Beudant,

personnes,

L/6tat

I, No.

90;

ei

Bau-

dry et Houques-Fourcade, Î, No. 701).
52, După o părere, tribunalele franceze
sunt
competente
să judece
dintre doi străini, privitoare

contestaţiile
la chestiuni

de stare civilă şi de capacitate, în cazurile
când
ceste
între

ele ar îi competente să judece
acontestaţiuni dacă ele ar avea loc
francezi.
(Huc, 1, No. 279; Baudry

et Fourcade, [, No. 648, 693 urm.).
53. După
o
altă
părere
tribunalele
franceze. în cazul
petente
„ratione

când

se

opune

de mai sus sunt incompersonae”
şi în cazul

excepţiunea,

de

incompe-

ienţă, ele nu pot judeca iar în cazul când
nu se ridică excepţiunea, ele au facultatea sau să judece sau să se deseziseze.

(Demolombe, I, No. 261; Aubry et Rau, ed.
4-a, VIII, $ 748 bis, p. 144, 148).
54. După o părere tribunalele franceze
nu

sunt

competente

să

judece

cererea

de

divorţ dintre doi soţi străini. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, p. 144; Dalloz,
R6p., Droits civils, No. 319; Suppl., Divorce. No. 140; Droits civils, No. 196).
55. După
o altă
părere,
tribunalele
franceze sunt competente să judece cererea de divorţ dintre doi soţi străini. (Bertauld, Questions pratigues et doctrinales,
I, No. 182, 201; Laurent, 1, No. 440; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 440).
56. Tribunalele franceze sunt competente

să

judece

contestaţiile

dintre

doi

străini, în cazul când ele derivă

din drep-

tul

când

natural

şi

al

ginţilor,

sau

ele

privesc un interes public. (Bertauld, Questions pratiques et doctrinales, I, No.
181; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 8 748 bis,
texi, şi notele 44, 45, p. 146; Dalloz, Râp.,
Suppl., Droits civils, No. 183: Bauâry er
Houques-Fourcade, I, No. 696).
57. Tribunalele franceze pot să ordone
- luarea unor măsuri urgente, conservatorii
şi provizorii pentru a nu lăsa fără protecţiune interesele copiilor străini minori
cari se găsesc în Franța. (Demolombe, I,

No. 70;

Aubry

et Rau,

ed.

5-a,

I, $ 7%,

text şi nota 36, p. 506).
58. Tribunalele
franceze sunt
competente să. judece, contestaţiile dintre do!
străini când ele derivă din contracte încheiate în Franţa. (Demolombe. 1, No. 252;
Dalloz, R6p., Droits civils. No. 306; Contra:
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, p.
149
59. Tribunalele îranceze sunt
competente

să

judece

acţiunile

civile

de

daune-

interese, dintre străini rezultate din crime
sau delicte, comise în Franţa.
(Demolombe, 1, No. 261; Duranton, L. No. 153;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, p.
146; Dalloz, Râp., Droiis civils, No. 336;
Baudry et Houques-Fourcade. 1, No. 69;
Survilie et Arthuys, Cours 6lâmentaire,
No. 408).

63 —

-

Art,

14

COMPET.

60. Chiar
îranceze

fond

în

nu

cazul

sunt

litigiul

când

între doi

de

în baza

dispoziţiunilor

să

străini,

conservare

în

ROM.

FAȚĂ

tribunalele

cormnpetente

măsuri

TRIB.

judece

ele pot

cazuri

lua

fr. (2

€. civ. rom.)
care declară
aplicabile
şi
străinilor, legile de poliţie şi de siguranţă.

chiar

când

se poartă

între

diciară

cerută de
Questions

1, No.
$ 748
Droits

203; Aubry et»Rau.
bis, p. 149; Dalloz,
civils, No. 333).

63.

Tribunalele

tente

să

dea

pronunţate

o

sunţ

compe-

române,

şi procedarea de urmat prin care se dobândeşte şi se pierde calitatea de cetăţean
român, deleagă puterile sale adunărilor
ordinare pentru a face o lege specială în
care se concretizeze aceste regule. Prin

care

se

dă

cartea,
în

art

I, art

13

din

|, cap.

competinţa

cadrul

acestei

I şi II

acelaş-cod

tribunalelor

este

'

Totuşi, legiuițorul din 1924 fixând condiiunile
şi procedura
de urmat
pentru
dobândirea şi pierderea. calității de cetățean român, în conformitate cu noua sişi

nouile

războiului mondial,
în textul art 54, să

idei

născute

în

urma

se simţea obligat ca
înlăture regulele în-

cod.

prin
ro-

de

în

art.

drepturi

citate

civile,

din

codul

trecâna

civil,

astfel

unde

peste

ca-.

drul fixat de Constituţie. Această uitare
nu poate îi socotită decât ca o inadvertenţă a legiuitorului din 1924. Prin urmare, ceeace intră în cadrul abrogărei
făcute prin art. 54 este numai ceeace ar

îi

relativ

la

principiile

puse

de

legiuitor

cu privire la naturalizare; nu şi cele prlvitoare la bucurarea de drepturi civile,
de oarece legiuitorul nu era chemaţ să le
rezolve.

Prin urmare articolul 13 din codul civil
nu a fost abrogat de Art. 54 din legea
privitoare la, dobândirea şi perderea
na-

ționalităţii române. (Trib. Îltov s. I, Com,
Jurnal 8669 din 27 April 1925, Dreptul
2211925).

îi tras înaintea unui

pentru obligaţiuni contractate de el în țară străină,

chiar cu un străin. (Civ.
p. 4, 5; Civ.

speciale

român.

Art. 14 (Abrog1).
at — Româ nul va puteă

tribunal Român

legi

aplicaţia,

prin

(continuare dela 1924 până Ia 1927).
1. Art. 54 Gin legea privitoare la dobândirea
şi pierderea naţionalităţii române (Monitorul Oficial No. 14 din 24
Februarie 1924). abrogă disp. art. 6-20 in-

şi

urmare,

determinat şi limitat la fixarea condiţiunilor şi procedurei privitoare la dobândirea şi pierderea calităței de cetăţean

până în prezent fusese sediul materiei
în ce priveşte naturalizarea și să le abroge în mod global, uitână însă, că aceste
texte rezolvau nu numai probleme relative la naturalizare, dar și Ja bucurarea

Jurisprudență

din

firesc

scrise

dacă pârâtul străin îşi are domiciliul sau
reşedinţa, în România. (Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 354%; Nacu, 1, p. 160, 164).

deci

inter-

mod

judecată

franceze, sunt în principiu competente să
judece
contestaţiile
dintre
doi
sirăini,

civ.,

în

de

art. 11 şi 13 din codul civil român, cari se
deosebesc
de articolele
corespunzătoare

clusiv

publică

pune

hotăriîri

instanţă

lribunalele

ordinea

putea

unei

străină sau unui act făcut în străinătate
privitor la bunuri situate în Franţa. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis. p. 150;
_Baudry et Houques-Fourcade, IT, No. 700).
64.

de

sar

tuţie, care
stabilind
principiile generale
de naturalizare, în ce priveşte condiţiunile

tuaţiune

franceze

exequaturul
de

ed. 4-a, VIII,
Râp,
Suppl.,

civil

întrebarea: dacă nu este cumva o inadvertenţă a legiuitorului?
In adevăr, legea din 24 fevr. 1924 este o
consecinţă a al. 3 art. 7 din noua consti-

străini.

un creditor străin. (Berpratiques et doctrinales,

legată

naţională,

(Merlin, Râpertoire, Compâtence, $ 2, No.
9; Demolombe, I, No. 261; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, 'p. 143; Dalloz, Râp.,
Droits civils, No. 30%; Suppl., Droits clvils, No. 180; Baudry et Hougues-Fourcade, I, No. 695).
62. Tribunalele franceze sunt competente să admită înfiinţarea şi validarea.
unei popriri, asupra bunurilor unui francez şi
tauld,

Codul

celenţă excepţional, a unui text din cod.
civ. ce conţine o regulă de competinţă ju-

(Demolombe, I, No. 261; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VIII, $ 748 bis; p. 144; Dalloz, Râp.,
Suppl., Droits civils, No. 207; Baudry et
Houques-Fourcade, 1, No. 696; Asser et
Rivier, Elements de droit international
priv6, No. 59).
61. fribunalele franceze sunt competente să judece. acţiunile reale, petitorii şi
posesorii privitoare la imobile situate în
Franța,

ROMÂNII

mâne judecarea litigiilor dintre un supus
român şi un supus al unui alt Stat străin,
chiar, când acesta din urmă, îşi are reședința în ţara lui de origină. Faţă de
această abrogare expresă şi globală, exprimată într'o lege cu caracter prin ex-

în

urgente

ari. 3 c. civ.

CU

Fr.

15).

2,

13,

15; Pr. civ. 75,

76,

106,

107;

C.

Test. fr. Art. 15 — Un Frangais pourra
de France, pour des obligations par lui contra &tre traduit devant un tribunal
ctâes en pays 6tranger, mâme
avee un tranger.
1) A se vedeă
naţionalităţ
i române,

ta

b art. „6,
icoi
,
6, Acest articol
nu este abrogat prin; iegea pentru - dobândirea

şi ; perderea

Codul

civil

COMPETENȚA

TRIB.

ROMÂNE
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1. Dispoziţiile art. 15 c. civ. fr. (14 c.
civ. rom.) par a fi consacrarea regulei de
procedură în materie de competenţă: „actor sequitur forum rei”. (Demante ei Colmet de Santerre, I, No. 29 bis, III; Demolombe, I, No. 253; Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 665; Despagnet, Preâcis,
ed. 3-a, No. 177).
toate

că un

francez

(român)

este

domiciliat în străinătate, el poate fi chemat în judecată
înaintea
iribunalelor
franceze (române), prin derogare de'a regula: „actor sequitur forum rei“. (Baudry et Houques--Foureade, 1, No. 665).
3. Derogarea prevăzută
de art. 15 c. civ.
în. (14 c. civ. rom.) își are raţiunea în
intenţia legiuitorului

Pand.

Rom.

Huc,

1, No.

cade,

Art.

1

1926, 1V, 60.

de a da aceiaş garan-

ție străinilor reclamanţi contra unui francez (român) după cum a dat-o francezilor
(românilor) prin art. 14 ce. civ. în. (13 c.

283;

I, No.

8.

Baudry

et Houques-Four-

665).

Art. 15 c. civ. fr. (14 c. civ. rom.) nu

face nici o distincţiune între francezii (români) de origine şi străinii ce au obţinut
naturalizarea,; toţi sunt justi'iabili de tribunalele franceze (române) chiar dacă naturalizarea au obținut-o posterior contractării obligaţiei. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII, $ 748 bis, nota 29, p. 143;
Demolombe,
civils,

Doctrină

Cu

ROMÂNII

mânilor) cari domiciliază în străinătate
cât şi celor domiciliaţi în Franţa (România).
(Weiss, Traite 6lementaire, p254; Despagnet, Precis, ed. 3-a, No. 6%;

(la doctrină).
Actor sequitur forum
1, 2,
Având-cauză 10.

CU

(continuare),

legislativă“,

ALFABETIC

FAȚĂ

1,
No.

No.
253;
Dalloz,
Rep,
Droits
270; Suppl., Droits civils, No.

154; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
668; Surville et Arthuys, Cours 6l6mentaire, No. 403;
Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 366).
ă
|
9. Dacă în timpul procesului un îrancez (român) îşi schimbă naționalitatea ei
“nu

ar

mai

putea

cere

declinarea

compe-

tenţei, de oarece acţiunea a fost bine introdusă
în
momentul
când
el
nu-si
schimbase.
naționalitatea.
(Baudry - et
Houques-Fourcade,. I, No. 668; Carre et
Chauveau, Lois de la procâdure, I, Question No. 254; Carr6, Chauveau et Dutruc,
Supplâmeni, Ajournement, No. 18).
10. Un francez (român) poate fi chemat
înaintea tribunalelor
ţării sale, de un
străin, chiar dacă ar fi avândul
unui străin care ar fi putut cere

cauză al:
şi obţine

declinarea competenţii acestui
tribunal.
(Baudry et Houques-rourcade, 1, No. 668;
Weiss,

Trait6

p. 794).

îr. (13 c. civ. rom.) legiuitorul a dat drept

tribunalelor ţării sale pe un străin ca pârât, trebuia să acorde aceiaş compensație

tru angajamente
tate, ci trebueşte

unui

rom.)

şi

apoi

francez

dacă

(român)

prin

art

14

să cheme

c. civ.

înaintea,

Un

elementaire,

francez (român) domiciliat în
Franţa (România), nu poarte fi acţionat
înaintea unui tribunal străin. chiar pen-

civ.

şi străinului de a sezisa acelaş tribunal,
ca reclamânt şi să evite deci cheltuelile

nalului

irancezilor

mân)

Dots

contractate în străinăacţionat înaintea tribu-

domiciliului

civils,

No.

456;

său.

(Dalloz,

Comp.

,

Huc,

.

Rep,

I, No.

2
şi întârzierele în obţinerea unei proceduri
12. Dacă un francez (român) poate fi
de exequatur. (Baudry et Houques-Fourchemat înaintea tribunalelor tării sale
cade, IL, No. 666; Alexandresco, ed. 2-a, |. p.pentru angajamente făcute în străinătate,
366):
|
în virtutea dispoziţiilor art. 15 c. civ. în.
4, Dispoziţia art. 15 ce. civ. fr. (14 c. civ.
„(14 c.-civ. rom.), cu atât mai mult un
rom.) este prevăzută nu numai în interestrăin poate acţiona pe un francez (rosul străinului reclamant ci şi în interesul
(românilor)

de

oarece

le

asi-

înaintea

tribunalelor

franceze

(ro-

mâne)
pentru
obligaţii
contractate
în
gură competența, tribunalelor
ţării lor.
(Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 666). - Franţa, (România). (Aubry et Rau, ed. 4-a,
VIII. $ 748 bis, p. 149; Dalloz,
Râp.
5. Câmpul de aplicare a] art. 14 şi 15
Droits, civils, No. 243; Baudry et Houguesc. civ. îr. (13 şi 14 c. civ. rom.) este acelaş.
Fourcade, I, No. 668).
(Baudry et Hougques-Fourcade, I, No. 667).
13. Din termenii art, 15 ce. civ. îr. (14
6. Art. 15 c civ. îr. (14 c. civ.- rom.)
c. civ. rom) după care un francez (ropoate fi invocat în contra, tuturor francezilor (românilor), fără a se cere să domi- - mân) va putea fi acţionat înaintea unui
tribunal francez
(român)
pentru obligacilieze în Franţa
(România).
Aubry et
„ţiile ce
le-a contractat în străinătate,
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 748 bis, p. 142; Dalchiar cu un străin, rezultă că un franloz,. Râ&p., Suppl., Droits civils, No. 1%;
Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 668). . cez (român) domiciliat în străinătate, va
putea cu atât mai: mult, să fie acţionat
7. Dispoziţiile art. 15 ce. civ. în.
(14
înaintea unui
tribunal
francez (român)
c. civ. rom.) se aplică atât francezilor (ro36270. — Codul

Civil adnotat,

—
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5

Art. 15—16
pentru

DESPRE

obligaţii

ce

a

NATURALIZARE
:contractat

ŞI

în

Pata (Romănia) sau cu un francez (româmn)
domiciliat
în Franţa (România).
(Weiss, Trait6 €l6mentaire,
ed. 2-a, p. 754).
14. Străinul poaie beneficia de dispoziţiile art. 15 c. civ. în. (d4 c. civ. rom.) fără
să fie nevoe să dovedească, că există, reclprocitate

din

partea

legii

ţării

sale.

(Dal-

ioz, Râp., Droits civils, No. 246).
_
15. Pot beneficia de dispoziţiile art. 15
c. civ. fr. (14 c. civ. rom.) atât persoanele
fizice străine, cât şi cele morale străine
reguiat constituite şi recunoscute în Franţa (România). (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII,
8 748 bis, p. 143; Dalloz, Râp., Suppl,

cl6mentaire,
pratique, V;

ÎI,

I, No.

668;

Weiss,

Codul

STRĂINILOR

civil

18. In cazul când francezul (românul)
urmărit conform art. 15 c. civ. în. (Mc.
civ.

rom.)

nu

domiciliul

nici

are

ve-

nici

şedinţa în Franţa (România) si în cazul
când competenţa tribunalului nu „e determinată de natura acţiunei,
străinul
va
putea introduce acţiunea la tribunalul ce
va crede cu rszerva însă de a nu uza în

mod

fraudulos

de

acest

drept

şicanând

pe

adversarul
său.
(Baudry
et HouquesFourcade, I, No. 610; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 366, nota 6).

19.

Dispoziţiile

art

15 c. civ.

fr. (14

c.

civ. rom.), nu sunt de ordine publică şi
părţile pot renunţa la ele, fie în mod expres, fie în mod tacit. (Weiss, Trait6 6l€inentaire, ed. 2-a p. 785; Traitţe tii6orique
et pratique, V, p. 236; Despagnet, Precis,
No. 78; Surville
et Arhuys, Cours Slementaire, No. 403; Dalloz, Râ&p., Droits ci-

Droits civils, No. 152, 177; Baudry et Houques-Fourcade,

CAUŢIUNEA

Traite

p. 74: Trait
thâorigue
ei
p. 231; Alexandresco. ed. 2-a,

p. 369).

46. Dipoziţiile art. 15 c. civ. în. (14 c.

vils,

No.

259;

Suppl.,

Droiţs

civils.

civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea pentru
obligaţii născute din alte isvoare afară
de contracte,
cum or îi Gin
quasi-con-

No.
155; Huc, 1. No. 283; Baudry et HougquesTourcade, I, No. 669;
Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 367).

Râp., Droits civils, No. 251; Supbl, Droits
civils. No. 156; Baudry et Houques-f ourcade, I, No. 667, 668; Weiss, Traite 6l&mentaire,
p. 754; Alexandresco, ed.
2-a, |.
p. 366).
17. Pârâtul francez (român) car este
acţionat în virtutea, disporiţiilor art. 15 e,
civ. fr. (14 ce. civ. rom.) trebueşte chemat
înaintea tribunalului domiciliului său reşedinţei sale. (Dalloz, Rep., Droits civils
No. 365; Baudry et Houques-Fourcade, 1,
No. 670; Weiss. Traite ihâorique et pratique, V, p. 934).

este
părăsită, Gispoziţiile art. 15 e. cir.
fr. (14
€. civ. rom.)
sunt de ordin: publică, lu
cari francezii (românii) nu poi
renunţa,
(Dalloz, Rep, Droits civils, No. 2%).
289,
4 38).
21. Străinul care a acţionat pe un
îrancez
(român) înaintea tribunalelor
țării
sale, nu se mai poate adresa. apoi
nalelor franceze (române) cu aceiaşi tribuacţiune. (Weiss, Trait6 6lementaire,
ed. 2-a,
p. 755; Huc, I, No. 283; Baudry
et IHouques-Fourcade, I, No. 669).

tracte,_

delicie

și

quasi-delicte.

Art. 151). (Abrogat,

(Dalloz,

art.

20. După o altă părere. care astăzi

106

Proc.

civ.).

Tezt Jr. Art. 16. — En toutes matidres, autre
s que celles de commerce;
l'&tranger qui sera demandeur, sera tenu de
donn
er
caution pour le paiement
de frais et domages-intârâts rsultant
du procâs, ă moins qu'il

ne possâde en
France des immeubles d'une valeur suffisante
po ur assurer ce paiment.

Art. 16:). (Abrogat,
1) Textul

art. 1, 8 şi 9 din Constituţia vech
e).

vechiu al art.

15. In orice materii, afară de cele
va aveă“ imobile in România, de
A
comerciale,
o valoare sufic ientă
pentru a asigură ] plata cheltuestrăinul reclamant
care nu
nelor interese ce ar putea
lilor de ju.
rezultă din proces, va fi ție
ăi” şi a dau1675, 1676; Pr. civ. 105, 107, 392—3
d e a da cauţiune
8
pentru plata acestedeca
96; Civ, Fr. 4
tora, tă
(Civ. 11, 144,
Acest art, este abrogat prin
Noua
civilă“ ca una ce
procedură civilă, care obligă pe străin , procedură
„_2) Textul vechia al art. 16. ul reclamant sau intervenient de a 1 dda cauţiune
„Stră
în materie civilă,
inul
care
va
turalizaţiunea
voia se naturaliză în
i
Ă prin suplica
pli
către
tre Domn „ arătând capitalurile
România
voința de a-şi statornici
, starea,
[ domiciliul , pe terito
riul
României. Da că străinal,
ani în ţară şi dacă prin purtarea şi
după o asem
faptele sale va dovedi
inițiativa Domnului, ascultând
că este folosito
itork
r ţării, adunarea
ŞI
narea “ser
e,uito
legi
raare,
care va fi sancţionat şi promulgat opiniunea consiliului de Stat „ îi va putea
docui
dupăî0
acordă decretul de
Domn,
naturalizaţiane,
Cu toate acestea va puteă fi dedispe
nsat de stagiul de 10 ani
portante, sau care ar fi adus
st
reinul, care ar f făcu
în țară 9 industrie, inven
t ţării servicii imțară stabilimențe mari de comerciu
ţiuni utile sau ont
talente
ee distin
s
d
se, s; au care ar fi
N
(Civ. 6,9, 87; C
„Art, 16, ca şi art. 9 Cod, Civ.,
fi ormat în
î
9),
a fost abroga

zuit prin Legea din 13 Octomvri
tprin art. 7 din Constitu
e 1879. lată cuprinsul aces
veche astfel cum a
care se revizueşte, se va
tei legi. Art. unici ia „la
fost revipune următorul:
, l art. 1 din Cons
locu
Art.
7.
Diferenţa
titu4
de
|
credinţe
1
a
€
religio
e
drepturile civile şi politice, şi a le exerci ase şi confesiuni nu constitue î
tă. *
_
e în Românâni
I, Străinul fără osebire de
ia o piedică spre a dobândi
relig
iu
pământenirea cu Condi
ne, supus ori nesupus unei
ţiile următoare;
protecţiuni stră ine,
poate dobândi îama) Va adresă
sau meseria ce exerc guvernului cererea de naturalizare,
înîn care
Rea va
ită şi voin ţa de a-şi
aa
arăt
ă Capi
p talul € e posedă,ă pro
stabi
li
b) Va locui în urma
domiciliul
fesiun
aceste i cereri, 10 ani
i ea
în ţară
ţiune,

şi va

—
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dovedi

prin

faptele

sale

că

este

folositor

ei.

Codul

civil

DESPRE

NATURALIZARE

Art.

17—19

CAPITOLUL II
Despre

pierderea

drepturilor

civile prin

Art. 17 (Abrogat 1). — Calitatea
a)

|

Prin

naturalizațiune

pierderea

de român

dobândită

în ţară

calităţei de român.

se pierde:
străină;

b) Prin primirea fără autorizaţiunea guvernului român, a
vreunei funcțiuni publice dela un guvern străin;
c) Prin supunerea pentru oricât de puţin timp la vreo protecţiune străină. (Civ. 7, 19, 20; Const. 32; Civ. Fr. 17).
Tet fr. Art. 17. — La gualite de Frangais se perdra, | par la natura-

lisation aequise en pays ctranger; 20 par lacceptation non autorise par le Roi,
de fonctions publiques confârâes par un gouvernement âtranger; 3" enfin par

tout 6tablissement fait en pays 6tranger, sans esprit de retour. .

Les tablissements de commeree ne pourront jamais âtre considâres comme
ayant 6t€ faits sans esprit de retour.

Art. 18 (Abrogat 2). — Românul care va îi pierdut calitatea
sa de Român, o va puteă redobândi întorcându-se în România
și declarând că voește
cu autorizaţiunea guvernului Român,
distincţiunile contrarii
toate
la
renunţă
a se aşeză în ţară, și că
2; Const. veche 9;
$
legilor Române. (Civ. 10, 17, 19 $ 2, 20
Legea privitoare la recunoașterea calităţii de cetățean român celor
cari sunt de origină Română și se află sub drapel (Mon. of.
321/916), Art. unic; Civ. Fr. 18).
Tezt Fr. Art. 18. — Le Frangais qui aura perdu sa qualite de Frangais,
pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec Pautorisation du hoi,

et en dtclarant qu'il veut s'y fixer, et quiil renonce a toute distinction contraire,
ă la lo; frangaise.

Art. 19 (Abrogat?). — Românca care se va căsători cu un
străin, va urmă condiţiunei soțului său.
Devenind văduvă, ea va redobândi calitateasa de Româncă.
(Civ. 12, 17, 93, 196; Civ. Fr. 19).
Tezt Fr. Art. 19. — Une
la condition de son mari.
$ II, Pot

fi scutiţi

femme franțaise qui 6pousera un tranger suivra

de stagiu:

a) Acei cari vor fi adus în ţară industrii, invenţiuni utile sau talente distinse, sau

cari vor fi fondat

|
|
aci stabilimente mari de comerciu sau de industrie;
din părinţi stabiliţi în ţară, nu s'au bucurat nici
d) Acei cari fiind născuți şi crescuţi în România
.
străină;
unii nici alţii, vre-odată de vreo protecţiune
Acei cari au servit sub drapel în timpul resbelului pentru independenţă şi cari vor puteă fi natuc)
în mod colectiv, după propunerea guvernului printr'o singură lege şi fără alte formalităţi,
ralizaţi
$ 11. Naturalizarea nu se poate acorda decât prin lege, în mod individual.
Ş IV. O lege. specială va determină modul prin care străinii vor puteă stabili domiciliul lor pe teri-

toriul României,
$ V.

Numai

'

|

Românii

sau

cei

naturalizaţi

Români

pot

dobândi

imobile

rurale

în

România.

,
Drepturile până acum câştigate sunt respectate,
cuprins
Convenţiunile internaţionale astăzi existente rămân în vigoare cu toate ciauzele şi termenul
_
într'însele'*.
A se vedeă şi art, 3 şi 9 din constituţia veche, precum şi nota dela art. 9 Cod. Civ. A se citi în acelaş
naturalizarea sub
timp şi art. 379 din Regulamentul Organic, spre a se vedea modul şi condiţiile cum se facea
.
imperiul

acestei legi abrogate.
1) A se vedeâ nota sub
2) A se vedeă nota sub
3) A se vedeă nota sub

art. 6.
art. 6.
art, 6.

Codul civil

ACTELE STĂRII CIVILE

20—21

Art.

Si elle devient

veuve, elle

recouvrera la qualit€

de

frangaise, „pourru
hoi,

du

lautorisation

avec

qu'elle râside en France, ou qu'elle y rentre

declarant qu'elle veut s'y fixer.

Art. 20. (Abrogat
i.

vernului,
a

p

intră

pe lângă vreo
de român.

El

ii
.

va

-

nu va

*). —

Românul care, fără autorizaţiunea gu-

în serviciul
.

militar
la străini,
Sau Se va alătură |
a
>
corporaţiune militară străină, va p
SR
=
_
N

puteă

reintră în

România

decât cu

permisiunea

guvernului.

El nu va puteă redobândi calitatea de român decât
18; ; toate acestea, fără
ără a îii scutiti de osân
ândele pronunțate de legea criminală, contra Românilor, cari au purtat, sau
vor purtă arme contra patriei lor. (Civ. 2, 8, 17, 18; C. p. 66 urm;
Const. veche 30; Civ. Fr. 21).
coniorm

art.

Tea. fr. Art. 21. — Le francais qui, sans autorisation du Roi, prendrait
du service militaire chez l'etranger, ou s'affilierait ă une corporation militaire
|
etrangăre perdra sa qualit€ de Frangais,

,
|
SI

I] ne pourra rentrer en France qu avec

la

permission du

vrer la qualit6 de Francais qu'en

remplissant les conditions

loi eriminelle contre les Francais

qui ont port€ ou

ger pour devenir citoyen; le tout sans prâjudice

leur patrie.

TITLUL
Despre

des peines prononcâes par la
porteront

II

.

actele stărei

civile?)

„CAPITOLUL

Roi, et, reoou-

imposces ă V'6tran-

les armss

contre

1

Dispozițiuni generale.

Art.

21. —

Actele

stărei

civile

vor

cuprinde

anul,

luna, ziua
și ora când ele s'au făcut, pronumele (numele
de botez), familia,
vârsta, profesiunea sau meseria şi domiciliul
tuturor persoanelor
înscrise în ele. (Civ. 29, 43 urm., 62, 65 urm.,
70, 71, 73 urm., 87;
Const. 21; Leg. timbr. 39 $ 6; Reg. act. st.
civ. 27; Civ. Fr. 34).

Tezi. fr. Art. 34. — Les actes de P €tat
et l'heure ot ils seront regus, les “pPr6noms » noms,civil &nonceront Vannce,
âge, profession et
GnoRGEan

N., Studii

Juridice,

le jour

domieile de

tous ceux qui y seront d&nommâs.

Bibliografie

(continuare).

vol.

certă“,

i, „Data

INDEX ALFABETIC

(la doctrină),
Ati
25.
“Ahsenţă
2, 3, 4
19
Act de deces. a se vede
a
antic
14,
19,
cuvântul :,
Deces: şi
30,
Act de căsătorie 8, 21, 30,
Act de naştere 13, 20, 30.

PNI
NI I

p. 5.

Act.de stare civilă 1 urm, | Aplicaţie teritorială %.
Acţiune 29,
i
Ajutor de primar

2, 3

Biserică

4, | Căsători

6, 12,
id
Anulare, a se veg
vântul: „Nulitate: cu

30,

2

,

Competeață 10. *
onsili
4
Dorz
Datăiliu
15, comu
16, 27,
nal 4,

2 A se vedeă nota Sub
art. 6,
2)
se vedei regulamentul
din 2 Iunie 1865
stării civile; regulamentul
pu e
î
icați
din 3 Decemvrie 1866, pentrpentru
i
i
privi
u serv iei l acte
actele
lor aBiic
stăriaţiun
e le,a pelalui privitor la
Hamangiu,
i civi
Vol. VIII
actele
Ă
,
pag. 299); art. 37, din legea
L
20 Iunie 1880; art,art, 57
PN
Regulamentul organicn (cap. 8, anexa din
dela
regul 1873;
21 Martie
di
3) rolul de otiţer
:
E
tării £j

Mor

ca

in

legile
: astăzi

în vigoare,

1 ai si

83 din gszea comunală dela 8 Maiu
Ma;
L
1887.
Sub N
credințat-preoţilor,

iile <din Codui
.
E
iar nu prima1pile
dul civil privitoare | a
ării
civir
sezătu
r
îrtlcol
ifică .
e
p
i
tat
spirel
ele
modifi
cate
își
trea
ză
ader
volum: „Legea privitoare
i
ctele
Five
Pentru
Rezi
actele
civiju
pretar
petrec
ea
ia a ul die
dispozițiilor legei noi. A se vedeă
la a
la sfârşit
acestui
ispoziţ

—
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Codul
Deces

civil
13,

ACTELE

î8, 27, 30,

Ofiţer de stare

Declaranţi, 7, 9, 20, 29.
Declaraţie,

a

se

2-6,

17,

cuvântul:

şi 29,
Delegaţie

Eroare 21.
Fals,

inscriere

Franceză

. Ora,

tul „Data“

Proba

14.

Ministerul Public

12,

şi 27..

5,

acte în care ei figurează
sau declaranţi. (Merlin,

„Moarte 13, 18, 27, 30.
Naștere 13, 20, 30,
Negligenţă 20, 24.

Nulitate &, 9, 18—22,

26, 21, 30,

24.

Doctrină
1. In principiu funcțiunile de ofiţer de
„stare civilă, aparţin primarului comunei.
(Beudant, L'6tat et la capacit6 des personnes, IL, No. 9%; Mersier, Traite theorique et pratique des actes de L'6tat civil,
ed. 2-a, No. 19; Aubry et Rau ed. 5-a,i,

$ 56, p. 206; Plastara,

1, p. 143).

2. In caz de lipsă sau împedecare a prlmarului, funcţiile sale de ofiţer de stare

«civilă, tree de drept asupra ajutorilor de
primari chemaţi după lege a-l înlocui,
îără să fie nevoe de delegaţie specială.
(Mersier, Trait6 theorique ei pratique, No.
19; Dailloz, R6p., Acte de L'âtat civil, No.
30, 410; Suppl., Acte de l'âtai civil, No. 15;

et Rau, I, $ 56, nota 3; Matei Can-

tacuzino, p. 180).
3. Când primarul nu e absent sau împedecat, ajutorul de primar nu
plini funcțiunile de ofiţer de

poate îndestare civilă

decât în cazul când are o delegaţie de la
primar. (Beudant, op. cit. 1, No. 9; Mersier, Trait€ theorigue et pratique, No. 19;

Aubry

et Rau, ed. 5-a, |, $ 56, nota 3, p.-

287;

Dalloz,

Rep., Acte

de lâtat

dry

et Hougques-Fourcade,

I, No.

I, No.

278).

Acte

de

Alexandresco,
1, p. 143).
se

Lâtat

ed. 2-a,

civil.

No.

I, p. 386;

face

de

printr'o

ordonanţă

primar,

în

care

6.

Cu

toate

că

primarul

17

urm;

Plastara,

specială,

sem-

arătat

(Dalloz,
_

a delegat

func-

ţiunile de ofiţer de stare civilă unui ajutor
de

acte

primar,

de

stare

el

poate

civilă,

primi

deasemenea

concomitent

23;

Aubry

et

Rau,

Houques-Fourcade,

I,

No.

dresco, ed. 2-a, I, p. 387).
8. In cazul când ofiţerul
ar face un act de căsătorie

806;

Alexan-

stării civile,
în care ele

parte,
căsătoria este inexistentă, pentru
celelalte acte, ele nu sunt nule ci aparţine

judecătorului de a aprecia împrejurările
şi după cazuri de a pronunţa nulitatea
sau valabilitatea actului. (Baudry et Houques-Foureade, I, No. 806; Dalloz, Rep,
Acte de l'€tat civil, No. 38; Suppl., Acte
de l'€tat civil, No. 21).
9. Ofițerii de stare civilă nu trebuesc să
primească acte în cari rudele sau afinii
săi

sunt

părţi,

martori

sau

declaranţi

to-

tuşi dacă le primesc, actele sunt valabile.
(Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
No. 89 bis, IV; Merlin, Repertoire, Actes
de Lâtai civil, $ 4, No. 8; Demolombe, I,
No. 279; Mersier, Traite theorique et pratique, ed. 2-a, No. 23; Aubry et, Rau, ed.
5-a I, $ 56, p. 289; Dalloz, Rep., Acte de
V'etat civil, No. 38; Suppl., Acte de Vetat
civil, No. 21; Laurent, II, No. 23; Huc,],
No. 312; Baudry et Houques-Fourcade, |,
No. 806; Matei Cantacuzino, p. 181; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 387).
10. Oiîiţerii de stare civilă au competenţă teritorială trebuind a constata actele ce se întâmplă în comună, oricare ar
fi domiciliul părţilor interesate. (Demo-lombe, I, No. 279; Aubry et Rau, ed. 5-a,

1, $ 56, p. 289; Dalioz, Râp., Acte de lâtat
civil,
cade,
11,

No. 37; Baudry ei Houques-lourI, No. 806; Plastara, 1, p. 143).
Ofițerii

de

tenţi a încheia

stare

civilă

sunt

compe-

acte de stare civilă numai

una. dintre părţi ar domicilia acolo. (Proudhon, ÎI, p. 381; Demolombe, I, No. 279;
IlI, No. 207; Duranton, II, No. 340—343;
Nacu, I, p. 188, 189; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 886, 387).
12. Primarii şi ajutorii lor în calitatea,
lor de ofiţeri de stare civilă, sunt agenţi
ai orâinei judiciare şi în această privinţă
depind de Parchet şi de Ministerul de Justiție. (Aubry et Rau, ed. 5-a, I, 8 56, p.
289; Demolombe, 1, No. 278; Baudry et
Houques-Fourcade, I, No..80?; Matei Cantacuzino, p. 181).
13. Actele de stare civilă nu pot fi Incheiate din oficiu şi dacă un ofiţer de

o

trebueşte

timpul cât va avea loc delegaţia.
Râp.. Acte de l6tat civil, No. 31).

No.

799; Con-

5. Delegaţia tuncţiunilor de stare civilă

nată

2-a,

în comuna unde funcţionează, neputând
a se transporta în altă comună chiar dacă

4. Primarul
poate delega funcțiunile
sale de ofiţer de stare civilă, în parte sau
în total, ajutorilor de primar iar în lipsa
lor membrilor consiliului comunal. (Dailoz, Râp., Acte de Iâtat
civil, No. 30;
Suppl.,

ed.

civil, No.

30; Supnl., Acte de l'âtat civil, No. 15; Bautra: Demolombe,

et

-

Teritorială aplicare 28.
Transcriere 29.
Ziua, a se vedea cuvântul: „Data“ şi 27.

47.

Aubry

pratique,

Reşedinţă 25.

Tată 20,

ca părţi. martori
Râpertoire, Etat

ed. 5-a, Î, $ 56, p. 289; Dalloz, Râp., Acte
de l'6iat civil, No. 38; Suppl., Acte de l6tat civil, No. 21; Huc, 1, No. 312; Baudry

15, 16, 29, 30

România 28.
Rade 9,
Semnătură 17—22.
Străini 28.

21

civil, $ 4; Demante et Colmet de Santerre. ed. 3-a, I, No. 89 bis, IV; Demolombe,
I, No. 279; Mersier, Traite iheorique et

Proba contrară 26, 27,
Proces 29,
.
Procurator 23,
Procuror 12, 13,
Profesiune 17.
Redactare 13, 14, 16, 17, 29.
Refuz 29.
Registre de stare civilă

13,

Art.

CIVILE

țerul delegat. (Dailloz, R6p., Acte de l'âiar
civil, No. 30, 31).
,
7. Ofițerii de stare civilă. nu pot dresa

: cuvân-

Pedeapsă 13,
Penalitate 13.
Primar 1—6, 12, 17,

Impedecare 2, 3, 17,
Incetare din viaţă, a se vedea cuvântul: „Decess.
lascriere în fals 26.
„Judecată 29.
Legi teritoriale 25,
Limbă franceză 14.
Limba română
14,
Mandat 23,
Marturi 7, 9, 21, 22,
Ministerul de justiţie 12,

Nume

vedea

Parchet 412, 13,

în, %.

Franţa 28.
Hotărire 29,

a se

Ordonanţă

14.

limbă

civilă 1—

13, 17, 18, 21, 24, 26, 29,

vedea

„Declaranţi“

Forţă majoră

STĂRII

cu

ofi-

—

stare

civilă

află

că

a

avut

loc

o

naştere

sau un deces, fără a se dresa actul respectiv va încunoștiința Parchetul pentru
a, se aplica

69 —

pedepsele

şi a se constata

naş-

Art, 92

ACTELE

STĂRII

terile sau decesele. (Dalloz, Râp., Droits
civils No. 90).14. Actele de:stare civilă trebuesc redactate în limba franceză (română) ca şi
actele autentice.
(Dalloz, R6p., Acte de
Vâtat civil, No. 176; Alexandresco, ed. Z-a,

1, p. 392).
15.

Când

un

act

de

iz

stare

civilă,

poartă data în registru, data poate
plectată în cazul când actul se

nu

îi comgăsește

trecut între alte două acte purtând data
aceleiaşi zile. (Dalloz, Rep., Acte de I6tat civil, No. 177).
16. Când un aci de stare civilă poartă
o dată inexactă în ceea ce priveşte anul
redactării

lui,

ea

poate

fi

complectată

cu daia registrului în care este trecut.
(Dalloz, Râp., Acte de l'âtat civil, No. 177).
17. Actul.de stare civilă trebueşte să
poarte
+
+

semnătura,

şi

desemnarea

ofiţeru-

lui de stare civilă care l-a primit; în cazul când el nu a fost primit de primar,

Codul

CIVILE

civil

No. 864; Alexandresco, ed. 2-a, ], p. 394,
395).
23. Când una dintre părţi este reprezentată

printr'un

datar,
stare
buit

mandatar,

trebueşte

acest

desemnati

în

man-

actul

de

civilă în acelaş chip, cum ar fi tiedesemnată
partea
însăşi.
(Dalloz,

Rep., Acte de l'6tat civil, No. 183)
24. Unele formalităţi sunt considerate

substanţiale

şi

lipsa

lor

aduce

nulitatea

actului, cum ar fi de ex.: lipsa calităţii
persoanei care primeşte actul. (Touilier,
I, No. 641; Laurent, II, No. 23).
25. Prin cuvântul: „domiciliu“ din art.
34 c. civ. îr. (21 ce. civ. rom.) se înțelege
mai

mult

reşedinţa

sau

domiciliul

de

fapt, de cât domiciliul legal, arătat de
art. 102 urm. c. civ. îr. (87 urm. €. civ.
rom.). (Huc, 1. No. 313).
26 Actele de stare civilă nu fac credinţa până laînscrierea în fals de cât în
privința

faptelor

constatate

de

ofiţerul

ce

făcute

în

se va arăta numele şi profesiunea celui
ce l-a primit, cauza împedecărei primavului sau delegaţia din partea lui. (Dal-

stare

loz, Re6p., Acte de l'âtat civil, No. 178;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 39%).
18. Lipsa semnăturii ofițerului de stare

proba. contrară. (Duvergier sur Toullier,
II, p. 94, nota a; Demolombe, 1, No. 319,

civilă, nu qă loc

la anularea

acţului. când

ea este datorită unui caz fortuit cum
decesul

ofițerului

îndată

după

ar îi

primirea

lui. (Coin-Delisle, Principes, art. 39; Demolombe, III, No. 213; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 826 bis).
193. După o altă părere, lipsa semnăturii ofițerului de stare civilă, aduce anularea, actului, fiind o formalitate substanțială, căci nu poate exista autenticitate
fără semnătura funcţionarului care a instrumentat. (Laurent, II, No. 25; Huc, 1,
No. 317; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 395).
20. Un act de naştere este valabil, chiar
dacă

îi

lipseşte

semnătura

tatălui

de-

clarant în cazul când lipsa ei este datorită unei nebăgări. de seamă. (Coin-Delisle, Principes, art. 39 No. 2; Demolombe,
I, No. 285; Laurent, II, No. 25).
21. Un act de căsătorie este valabil,
chiar dacă îi lipseşte semnătura uneia
dintre părţi, dacă această lipsă este datorită unei nebăgări de seamă sau unei
greşeli şi dacă aciul a fost semnat de cealaltă parte, de martorii şi de ofiţerul de
stare civilă. (Coin-Delisle, Principes, art.
76; Duranton, II, No. 241; Baudry et Houques-Fourcade, Î, No. 864; Alexandresco,
ed. 2-a, î, p. 394, 395).
|
22. Lipsa semnăturii martorilor întrun
act de stare civilă, fără a se indica cauza
acestei lipse, nu aduce nulitatea actului.
(Coin-Delisle, Art. 39 No. 2; Laurent, II,
No. 26; Baudry et Houques-Fourcade, 1 >

civilă;

simplele

act de ofiţerul de
claraţiile părţilor,

enunţări

stare civilă după
deface credinţa
până
la

320; Masse et Vergs, 1, $ 80 nota 6; Valette

sur Proudhon, I, p. 206, nota b; II, p. 80:
Aubry et Rau, 1. $ 65, nota 5; Laurent,
II, No. 38 urm.; Huc, I, No. 320; Conwra:
Coin-Delisle, Principes, art. 46. nota 1:
Duranton. 1, No. 305 urm.; Delvincourt,
I, p. 28, nota 6).
237. Menţiunea

ces în, actul
numai

ton,

I,

No. 62).

şi

stare

Ja

proba

până

No.

zilei

de
323;

VI,

orei

civilă,
No.

a

unui

are

contrară.

43;

de-

credinţa
(Duran-

Laurent,

II,

Ă

28. Formalităţile prevăzute de art. 34
c. civ. fr. (21 c. civ. rom.) se aplică tuturor
actelor de stare civilă făcute în Franţa
(România) indiferent de condiţiunea, persoanelor,

deci

şi

străinilor.

(Aubry

et

hau, ed. 5-a, 1. $ 58, p. 301; Alexandresco,
ed. 2-a, Î, p. 385),
23 Când ofiţerul de stare civilă refuză,
să primească o declaraţie sau să dreseze
un act de stare civilă, partea, interesată,
va chema în judecată pe ofiţer pentru ca
în contradictor cu el să obţie o notăriîre,
care după ce va fi transcrisă în registrele de stare civilă, va ţine loc de
act
de stare civilă. (Huc, 1, No. 312; Bauâry
et Hougques-Fourcade, I, No. 803 bis;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 387).
30. Registrele păstrate la biserici,
pot
face proba, naşterilor, căsătoriilor şi deceselor petrecute anterior promulgării
codului civil. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
|,
$ 56, nota 5. p. 286).

___ Art. 22. — Ofițerii stărei civile nu vor pute
ă trece în aceste acte,
nici prin adnotaţiuni nici prin alte adaose oarecare
, decâţ numai ceeace
trebuie a îi declarat de persoanele ce se înfăţişează
înaintea lor. (Civ.
29,

41—43,

reorganizarea

64,

70,

307,

Ministerului

308,

1197;

Reg.

act.

atacerilor străine;
0 —

st. civ. 28; Lege

Civ.

Fr.

35).

p.

Codul

civil

ACTELE

STĂRII

CIVILE -

Ari.

23

Text fr. Art. 35. — Les officiers de l'âtat civil ne pourront rien instrer

dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par
que ce qui doit âtre declare par les comparants.
Doctrină
î.

Ofiţerul

de

stare

3.

civilă, este obligat

trece în actul ce-l redactează numai
ce i se declară de către părţi; când

ceea
păr-

(Mourlon, ed. 7-a, [, No. 248; Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 87 bis;
Laurent, II, No. 17; Huc, 1, No. 314; Baudry ei Houques-Fourcade,
Î, No. 821;
Planiol, ed. 6-a, 1. No. 483; Nacu, I, p. 190;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 39%; Cantacuzino, p. 182).
:
2. Ofiţerul de stare civilă nu trebueşte
să treacă în actele ce le redactează declaraţii străine faptelor sau actelor juridice

pe

care

este

obligat

să

le

de

stare

civilă,

este

obligat

să
primească
declaraţiile
prescrise
de
lege, astfel cum s'au făcut, fără a avea
dreptul să le controleze; însă nu poate primi declaraţii cari ar angaja responsabilitatea sa, prin îaptul că ar tinde a face
să se constate fapte contrare legii,
şi a

a

țile nu vor sau nu pot să-i facă toate de<laraţiile prescrise de lege, el nu le poate
compliecta cu cunoştiinţele sale personale.

Ofiţerul

6nonciation queleonque,

- căror ilegalitate o cunoaşte personal. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 59, p. 302; Dalloz,
Râp.,

Acte

de

Itat

civil,

No.

91;

Suppl.

Acte de I'6tat civil, No. 27; Mersier, Traitâ
thâorique et pratique, ed. 2-a, No. 42 urm.;
Laurent,

II,

No.

18;

Baudry

et

Hougques-

Fourcade. I, No. 821; Contra: Huc, 1, No. .
314; Comp.: Nacu, I, p. 190; Alexandresco ,
ed. 2-a, I, p. 392, 393).
4. Declaraţiile inutile înscrise într'un
act de stare civilă, nu aduc nulitatea
acelui act. (Huc, 1, No. 314; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 393).

constate.

(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 248; Aubry et Rau,
ed. 5, 1, 8 59, p. 302; Dalloz, Râp., Acte
de L'6tat civil, No. 90 urm.; Suppl., Acte
de lâtat civil, No. 27 urm.; Laurent, ÎI,
No. î?; Baudry et Hougues-Fourcade, I,
No. 820; Pianiol. ea. 6-a, 1. No. 483: Colin
et Capitant, cd. 4-a, |, p. 394; Planiol et Riperi, I, No. 193; Nacu, I, p. 191. 192; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 392; Cantacuzino,
p. 182; Plastara, 1, p. 144).

5. Ofiţerul de stare civilă care înscrie
în act o declaraţie care dăunează
unui
terţ, se expune la condamnarea la daune-

interese. (Demolombe, Î, No. 298; Dalloz,
Rep., Acte de l'tat civil, No. 9; Suppl,
Acte de Lâtat civil, No. 30; Huc, I, No.
314; Planiol et Ripert, 1, No. 193; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 393).

Art. 23. — In cazurile când părţile interesate nu vor fi
obligate a se înfăţişă în persoană, ele vor puteă fi reprezentate
de un procurator, cu procurațiune specială și autentică. (Civ. 25,
31, 52, 61, 246, 276,

1171,

st. civ. 417; Civ.

36).

Fr.

1532

Text. fr. Art. 36. — Dans
point obligtes de comparaître en

urm.,

Doctrină
1.

Procura prevăzută în art. 36, c. civ.
fr. (23 c. civ. rom.), trebueşte să fie specială. adică anume pentru actul de stare
civilă

ce

trebueşte

redactat,

udry

et

şi

să

1, No.
î. No.

Hougues-Fourcade,

1,

Planiol, ed. 6-a, 1, No. 480; Nacu,
2.

Părinţii

pot

să-şi

dea

După o părere.

la

fie

an-

246; De315; BaNo.

8%;

1, p. 189).

consimţămân-

tul la căsătoria copilului
mandatar special. (Dalloz.
Yâtat civil, No. 200).

L.

aut.

act.; Reg.

act.

les cas ot les parties int6ress6es ne seront
personne, elles pourront se faire reprâsenter

par un fond€.

tentică. (Mourlon, ed. 7-a,
molombe, I, No. 284; Huc,

1535;

lor, printrun
Râp., Acte de
,

celebrarea

unei

căsătorii,
părţile se pot prezenta
procuratori. (Merlin, Râp., Mariage.

prin
sect.

4, $ 1, art. |, quest. 1, Toullier, LI, No. 54;

Coin-Delisle, Actes de Vâtat civil, Art. 36;
Contra: Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 246; Duranton, Î, No. 287; Delvincourt, 1, p, 68.
nota, 1; Marcadă, 1, art. 36; Mass et Verg6 sur Zachariae, III, p. 299; Demolombe,

— "TI

TIL, No. 210; Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 59,
p. 302, texte şi notele 3, 4; Huc, 1, No. 315;
Planiol. ed. 6-a, I, No. 480; Planiol et Ripert, I, No. 191; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 389).
|
4. Marturii la actele de stare civilă. nu
se pot prezenta prin mandatari. (Demolombe, I, No. 248; Huc, 1, No. 316; Contra:
Coin-Delisle, Actes de l'âtat civil, art. 36;
Dalloz, Râp., Acte de l6tatţ civil, No. 199;
Alexandresco ed. 2-a, ÎI. p. 389).
5. Chiar şi declaranţii la actele de stare
civilă pot fi reprezentaţi prin mandatari
speciali. (Coin-Delisle, Actes de l'6âtat civil,
art. 36; Beudant, L'6tat et la capacite des
personnes, 1, No. 105; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 59, p. 302; Dalioz, Reâp., Acte de
Vâtat “civil, No. 199; Demolombe, I, No.
284; Mersier, Trait6 theorique et pratique,;
No. 31; FHuc, I, No. 8315; Baudry et Houques-Fourcade. Î. No. 810; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 389).

Art.

94

ACTELE

Art.
puteă îi
şi vor fi
81, 874,

STĂRII

CIVILE

Codul

civil.

24. — Martorii produși la actele stărei civile nu vor
decât în vârstă de 21 de ani cel puțin, rude sau străini,
aleşi de persoanele interesate. (Civ. 26, 33, 42, 57, 61,
884; C. p. 22 $ 3; Reg. act. st. civ. 48; Civ. Fr. 37).

Tei. fr. Art. 87. — Les temoins produits aux actes de l'tat civil ne
pourront âtre que du sexe masculin, âges de vingt-un ans au moins, parents:
ou autres; et ils seront choisis par les personnes interess6es.
Na
Text fr. Art. 37. (Modificat prin legile din 7 Decembrie 1897 și din 27
Octombrie 1919). — Les tmoins produits aux actes de l'âtat civil devront
âtre de vingt et un ans au moins, parents, ou autres, sans distinetion de sexe;,
ils seront choisis par les personnes interesstes.
INDEX
(la
Act

de naştere

ALFABETIC
| Naştere 2, 3,
Naţionalitate 3, 9, 10.

2, 3.

Act de stare civilă 1 urm.

Codul penal
Condemnare
Declaranţi 2,
Declaraţie 1,
Degradaţiune
Domiciliu 3.
Femee 3, 14,
Identitate 1,
Interdicţiune
Majori 10,
Marturi 1, 2,

12,
12.
3.
2,
civică

nui număr mai mic decât cel cerut de:
lege, nu constitue motive de nulitate a
actului de stare civilă.
(Merlin, Reper-toire, Mariage, section4, $ 3; Coin-Delisle,
Actes de l'âtat civil, Art. 37, No. 6; Beudant, I, No. 114;
Laurent, JI, No. 26;
Huc, Î, No. 316; Baudry et Hougques-Fourcade, I, No.. 818, 864;
Alexandresco, ed.
2-a, 1. p. 391).
7. Ofiţerul de stare civilă trebueşte să
constate identitatea părţilor şi a marturilor. (Dalloz, R&p., Acte de Vetat civil, No.
195, 198; Comp. Toullier, 1, No. 308).
8. Marturii produşi la actele de stare
civilă, pot fi rude între ei sau pot fi rude
cu părţile din act sau cu ofiţerul de stare
civilă. (Mourlon. ed. 7-a, I, No. 243; Demolombe, I, No. 280; Aubry et Bau, ed. 5-a,
I, $ 59 p. 303; Beudant, 1. No. 106; Mersier,
Trait6 thâorique et pratique, No. 25; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. [..
No. 89 bis, III; Baudry et Foureade, 1, No.
813; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 482, 599; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 153: Planiol et
Ripert, I, No. 191; Nacu, |, p. 190; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 390).
3. Marturii produşi la actele de
stare
civilă pot fi de naţionalitate Străină
oarece actele de stare civilă trebuind de
să
fie redactate în termen scuri, ar
îi fost
câte odată dificil să se găsească martori
naţionali. (Coin-Delisle, Actes de Veta
civil. Art. 37, No. 3; Duranton, 1,
No. 288:
Delvincourt, I, p. 29, nota 2; Valette
sur
Proudhon, I, p. 20; Mersier.
Trait6 theorique et pratique, No. 35;
Mourlon, ed.
-a,IL, No. 24; Beudant, L'6tat
et la capacit6 des personnes, I, No.
10%; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 59, p. 302;
text şi nota 5
Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a,
No. 89 bis; Demolombe,
I, No. 281; Laurent, I, No. 451; 11, No.
19; Huc, 1, No. 316;
Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 816;
Planiol,

doctrină)

Naulitate 5, 6.
Ofiţer de stare civilă 1, 2,
4,6,7,8,
Părţi 1—4, 6—8,
Penal cod 12.
Redactare 1 urm.
Rude 8,
Sex 3,
Străini 9, 10,
tiutor de carte 11 bis.
ârstă 3, 10,

12,

7.
12.
4—12,

Doctrină,
1.

Rolul

marturilor

la redactarea

acte-

lor de stare civilă este atât pentru a certifica identitatea părţilor şi sinceritatea

declaraţiilor lor cât şi pentru a întări şi
sprijini constatările ofițerului de stare civilă. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 242; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 482; Colin et Capitant, ed.
4-a, I, p. 153, 394; Planiol et Ripert, I, No.
191; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 390).
2. Marturii
la
redactarea
naștere, nu atestă exactitatea

actelor
de
declaraţii-

lor făcute de declaranţi, ci sunt marturi
instrumentari
cari confirmă.
atestarea.
ofițerului de stare civilă. (Cantacuzino,
p. 181).
3. Declaranţii suni la redactarea actelor de naştere,
naşterea unui

persoane
copil. In

cari semnalează
privinţa lor nu

este nici o condiţiune relativ la vârsta,
sex. naiionalităţi sau domiciliu. (Cantacuzino, p. 181; Plastara, 1, p. 144).
4. Martorii se aleg de părțile interesate;
când

„XI

ms

însă

nu

există, parte

interesată,

ei se

aleg de ofițerul stării civile. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 59, p. 303: Alexanidresco,
ed. 2-a, I, p. 391).
5. Numărul marturilor este acel
prevăzut de lege, dar nu este caz de nulitatea,
actului de stare civilă dacă la redactare
a
lui

a,

fost

față

un

număr

mai

mare

de
martori de cât cel cerut de lege.
Râp., Acte de l'staţ civil, No. 197, (Daloz,
204).
6. în cazul când părţile nu găsesc
mar-

turi

peniru

telor de

a fi produşi

stare

civilă,

la redactarea,

ofițerul

de

tant,

de stare civilă nu
ei să fie majori după legea lor se cere ca
naţională
vârsta de 21 ani. (Mourlon,
ea.
i 1 No. 243, nota 1; Demolombe,
1, No.
«50;
Huc, 1, No. 316; Baudry et Houques»-

ci-

ci să aibă

vilă este obligat a încheia, actul,
de oarece
lipsa, totală a marturilor sau
prezenţa u-

—

ed. 6-a, 1, No. 48: Colin et Capi-

4-a, I, p.
Alexandresco, ed. 2-a,39%; Nacu, î, p. 1%;
I, p. 390).
- Străinii putână fi marturi
la. redactarea, actelor

ac-

stare

ed.

i

'Codnl

civil

ACTELE

STĂRII

Fourcade, I, 812; Alexandresco, ed. 2-a 1,
p. 390).
11. Femeele pot fi marture la redacta
rea, acielor de stare civilă. (Planiol, ed.
6-a, I, No. 482, 859; Colin et Capitant, ed.
4-a, |. p. 153, 394: Planiol et Ripert, 1, No.
256; Nacu, I, p. 190; Alexandresco, ed. 2-a,
T, p. 390; Cantacuzino, p. 181; Plastara, !,
p.

144).

Art.

CIVILE

25—26

îi bis. Martorii
pot fi neştiutori de
carte. (Planioi, ed. 6-a, 1, No. 482)
12. - Persoanele condamnate la degradație civilă sau la interdicţia prevăzute de
codul.

penal,

nu

pot

folosi

ca

martori

la

adresarea, actelor de stare civilă. (Coin-Delisle; Actes de L'âtat civil, Art. 37; Duranton, I, No. 288; Nacu, 1, p. 190).

A

Art 25. — Ofiţerul stărei civile
va citi părţilor înfățișate sau
procuratorilor lor precum şi martorilor actele, şi se va face
menţiune despre îndeplinirea acestei formalităţi.> (Civ. 23, 26, 36;
C. p.

aux

124;

Reg.

act. st. civ. 31; Civ.

Fr.

38).

|

Tezi. fr. Art. 38. — Iroffieier de lVâtat civil donnera lecture des actes
parties comparantes, ou ă leur fond€ de procuration, et aux temoins.
Il y sera fait menţion de l'accomplissement de cette formalitâ.
Doctrină

Mersier,

1. Scopul cetirei actului de stare civilă,
este pentru a da ocazie părţilor şi marturilor să verifice dacă actul care a fost
redactat este conform declaraţiilor ce ei
au făcut. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 249;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 394).
2. Intrucât actele de stare civilă se fac
în dublu exemplar, trebuesc citite părțţilor

şi

martorilor

(Coin Delisle, Actes

ambele

de Fâtat

exemplare.

eivil, art. 38;

Trait

thâorique

et

pratique,

ed.

2-a, No. 6).
.
3. Menţiunea de cetirea actelor trebu" eşte pusă la, finele actului de stare civilă,
(Dalloz, R6p., Acte de lâtat civil, No. 185).
4. Ofițerul de stare civilă care în menjiunea sa făcută în actul de stare civilă,
ar afirma, că a, citit actul părţilor şi marturilor, pe când în realitate această cetire
nu ar fi avut loc, comite un fals în acte
publice. (Murlon, ed. T-a, IL, No. 249; Arexandresco, ed. 2-a, I, p. 394).

vor subscrie de ofițerul stărei
civile, de persoanele înfățișate înaintea lui și de martori, sau se
va menționă cauza ce a poprit pe aceștia de-a subscrie. (Civ. 25,
36, 863; Reg. act. st. civ. 32, 35; Civ. Fr. 39);
Art.

26.

—

Aceste

Text. fr. Art. 39. —
par les comparants

acte

se

Ces actes seront signâs par l'officier de L'etat civil,

et les tâmoins; ou mention

chera les comparants et les t&moins de signer.
Doctrină
1. Părţile şi marturi vor semna îndată
după încheierea actului de stare civilă şi
în prezenţa, ofițerului de stare civilă. (Dalloz, R6p., Acte de Vetat civil, No. 64).
2. O parte care nu ştie să semneze, nu
ar putea să înlocuiască această neştiință
prin facerea, unor semne pe actul de stare

civilă, ci ofițerul de stare civilă este obligat

să

facă

menţiune

de

cauza

pentru

care partea, nu a. subscris actul. (Dalloz,
Râp., Acte de l'âtat civil, No. 189).
3. Lipsa uneia, dintre semnături nu aduce nulitatea actului de stare civilă, cl
nulitatea este supusă, aprecierei suverane
a tribunalului pentru a vedea dacă nu:
trebueşte
atribuită
schimbării
voinţei
părţii. (Coin-Delisle, Actes de Vâtat. civil,
Art, 39, No. 2; Demolombe. 1, No. 285; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, 8 59, nota 7? ter, p.
303; Laurent, II. No. 25 urm.; Dalloz, Râp.,

sera faite de la cause qui empâ-

Mariage, No. 380, 568; Suppl., Acte de l6tat civil, 47, 49; Baudry et Hougues-Fourcade, II, No. 864; Planiol et Ripert, I, No.
204; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 394).
4; Lipsa semnăturii ofițerului de stare
civilă nu aduce nulitatea. actului de stare
civilă. (Coin-Delisle, Actes de L6tat civil,
Art. 39 No. 2; Beudant, 1, No. 104; Demolombe, ÎI, No. 285; Baudry et HouquesFoureade, II, No. 862 bis; Contra: MerSsier, Traite ihâorique et pratigue, No. 7;
Laurent, II, No. 25; Huc, [, No. 317; Planiol et Ripert, I, No. 204; Alexandresco,
ed. 2-a 1, p. 39).
.
5.

Lipsa

semnăturii

ofițerului

de

siare

civilă pe un act, aduce neregularitatea
actului, atunci când nu este voluntară, şi
se face rectificarea actului pe cale de acțiune. (Planiol et Ripert, 1, No. 204).
6. Când lipsa semnăturii ofițerului stării civile de pe act, este voluntară, actul
este nul. (Planiol et Ripert, IL, No. 204).

Art.

27—98

ACTELE

STĂRII

7. In cazul când ofiţerul de stare civilă
a încetat din viaţă şi nu a semnat actul
de stare civilă, se va, face rectificarea ac:

Codul

2-a, p. 611).

.

Art. 27. — Actele stărei civile vor fi înscrise în fiecare coîntr'unul sau mai multe registre, ținute în câte două exem-

plare.

(Civ.

Reg.

29,

act. st. civ.

36,

38,

45, 46,

15; Civ.

48,

49,

66,

Fr. 40).

68,

72, 180; C.p.

Texi. fr. Art. 40. Les actes -de I'6tat civil seront
commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
1.

In

stare

strul

regulă

civilă

pentru

Doctrină
generală

sunt

registrele

în număr

de trei:

pentru trecerea nașterilor,
căsătorii şi unul pentru

regl-

unul

|

,

No. 206, 399; Planiol et Ripert, 1, No. 204)Actul de stare civilă

5.
îoaie
de

tra: Mourlon,
Comp:

3. Actele de stare civilă nu pot fi înscrise decât
pe

foi

volante,

sătorie

ele sunt nule sau mai bine zis inexistente
și este cazul

a se introduce

o acţiune

Râp.,

Acte

de

lâtat

o

maceput

ed. 7-a, [, No.

Alexandresco,

905, nota

ed. 2-a, 1, p. 396).

1;

şi opoziţiile de la că-

sunt

întrun

singur

exemplar.

(Planiol. ed. 6-a, 1, No. 472: Planiol
Ripert, I, 185; Alexandres

ci-

vilă sau chiar penală pentru îndreptarea
(Dalloz,

ca

. 6. Registrul de publicarea căsătoriilor
$i în care se trec

în registre; în cazul când ar
ex.

înscris pe
un

servi

(Duvergier
200;
Dalloz,
Acte
civil,
No. 399; Planioi etRep,,
Ripert, I, deNo.Letat
204; Con-

-

de

apple

dovadă scrisă.

sur
<
I. No. 348. Bonnier, Trait6 des
preuves,
No.

stare civilă. (Duranton, II, No. 254; Laurent, Ii, No. 24; Alexandrasco, ed. 2-a, 1,
p. 396).
altfel,

O

sată la aprecierea suverană a judecătorilor. (Dalloz, Rep., Acte de lâtat civil,

2. Inscrierea actelor de stare civilă în
registre este o formalitate substanţial
ă,
fără de care nu poate să existe act de

îi înscise

chaque

act
stare civilă, „netrecut în registru, Sute aeă

decese,

185; Nacu, 1, p.

»

dans

„& Proba care” rezultă dintrun

7a, I, No. 251; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 472;
et Ripert, 1, No.

Planiol
192).

inserits,

161;

Actes de lâtat
civil, Art. 52; Bonnier.
graite des reuves, Dos 600, 344; Alexan-

de

fie care în dublu exemplar. (Dalloz, Râp.,
Acte de Iâtat civil, No. 43; Mourlon, ed.

erorii.

civil

ed. 5-a, I, p. 303, text şi nota, 7, bis; Dalloz,
Rep. Suppl., Acte de P6tat civil, No. 47;
Mersier, Trait6 thâorique et pratique, ed.

tului pe cale de acţiune, (Aubry et Rau,

mună

CIVILE

co,

99. nota 5).

civil,

7,

No. 54, 55; Comp. Laurent, II, No. 24; Planiol et Ripert, 1, No. 204 Coin-Delisle,

Actele

de

ea.

2-a,

ei

1, p.

,
stare

civilă

trebuesc

în-

scrise în ambele registre odată. (Dalloz,
R€p., Acte de Vetat civil, No. 49).

Art. 28. — Registrele vor îi numerotate, șnuru
ite şi parafate,
pe fiecare pagină, de preşedintele tribunalului
de întâia instanţă,
sau de judecătorul ce-l va înlocui. (Civ. 49, 76;
Reg. act. st. civ.
14; Civ. Fr. 41).
Tezi. fi. Art. 41. — Les

et paraphâs

registres seront cota

par

premitre

et derni

par le president du tribunal de premitre tre
instance, ou par le juge qui le remplacera.
sur

chaque

feuille,

Doctrină
a
,
d. După dispoziţiile art. 28
din codul
civil român. registrele de stara
civilă tra
buesc parafate pe ambele feţe ale
ficărei
îile, contra ca în greptul civil
francez
unde art.
din codul civil, prevede parafarea numai a fiecărei îile.
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 397).
Ă
,
„După o părere, preşedintele
tribuna.
lului sau înlocuitorul său,
nu este obligat
să numeroteze fiecare pagin
ă, însă paraîarea lor este obligatorie.
(Coin-Deliste,

Actes de âtat civil, art. 41;
Dalloz, Rep.
Suppl., Acte de L'âtat civil,
No. 23; Laurent, II, No. 15; Contra: Demo
lombe,
I,
No. 285; Mersier, Traite theoriqu
e et pratique, ea. 2-a, No. 4; Mourlon,
ed. 7-a, 1,
No. 252),
”
3. Tribunalul
»
operaţiunilor prevăzitea
Lot ag ACerea
(41 e. civ. îr) este acel
al județului In
care este situată comuna
în care se vor
întrebuința registrele de
stare civilă. (Dalloz, R&p., Acte de P&tat
civil, No. 46: Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
396, 397)
”
1

o

m

,

Codul

civil

ACTELE

STĂRII

Art.

CIVILE

29—30

Art. 29. — Actele se vor înscrie pe registre în şir, fără loc
gol; răsăturile și indicaţiunile, notițele, vor fi aprobate și subscrise
în acelaș mod ca şi textul actului.
Nu se va puteă scrie nimic în prescurtare, şi data nu se va
scrie în. ţiîre, ci în litere. (Civ. 26, 36; Civ. Fr. 42).
„Text. fr. Art. 42. Les aetes seront inserits sur les registres, de suite,
sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvâs et signâs de la
mâme manitre que le corps de acte. Îl n'y sera rien cerit pas abr6viation,
et aucune date ne sera mise en chiffres. .

1. Actele

Doctrină
stare civilă

de

irebuesc

separat, iar nu
Trait€
thâorique

în-

No. 9).
4. Cu toate că art. 42 ce. civ. fr. Q9c.
civ. rom) nu vorbeşte nimic de scrisul
printre linii, însă el este oprit, și în orice
caz, chiâr dacă s-ar întrebuința această,

scrise pe registre în şir şi să poarte fiecare
un număr de ordine scris la marginea registrului

în

continuare

până

la

sfârşitul

anului
(Dalloz, R6p., Acte de l6tat civil,
No. 51).
2. Nu este suficient dacă răsăturile, indicaţiunile şi notiţile sunt numai parafate,

ci

trebuesc

ziţiile

art.

adică

să

42

îndeplinite

c. civ.

îr.

fie aprobate

şi

(29

exact

procedare,

rom),

subscrise

în

ate-

laş mod ca şi textul actului. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, [, $ 59, p. 304; Dailoz, Rp,
Acte de Lâtat civil, No. 52; Suppl., Acte
de lâtat civil, No. 24: Mersier,
Trait6
esc

indicațiunile

aprobate

și subscrise.

Art. 30. —
la

finitul

şi notițele
fiecare

Registrele

fiecărui

an,

şi

aprobată

de

oil-

de stare civilă trebueşte să-l şteargă (anuleze) şi să facă o menţiune în marginea.
sau în josul lui, semnată de el, arătând
cauza pentru care actul nu s-a perfectat.

trebuîn

trebueşte

consumat
fie din cauza că părţile s-au
retras, fie din orice altă cauză, ofiţerul

theorique et pratique, ed. 2-a, No. 9).
3. Toate

ea

ţerul stărei civile. (Dalloz, R6p., Acte de
Vâtat civil, No. 53).
5. În cazul când un act de stare civilă
a fost înscris în registru însă nu a fost

dispo-

c. civ.

(Mersier,
ed.
2-a,

toate odată.
et pratique.

(Dalloz,

mod

R6p.,

Acte

de L'tat, civil, No. 56)

se vor încheiă de ofițerul stărei civile
până

într'o

lună,

unul

din

cele

două

exemplare se va depune la arhivele comunei; iar celalt se !va
trimite la grefa tribunalului de întâia instanță, spre păstrare. (Civ.

36, 39; Reg. act. st. civ. 9, 18, urm.; Civ. Fr. 43).
Tezt. fr. Art. 43. —

Les registres seront elos et arrâtâs par lofticierde

Pâtat civil ă la fin de chaque annce; et dans le mois,
d&pos6

aux archives de la commune,

l'autre au greffe

lun

des

doubles

sera

du tribunal de premiăre

instanece.
3. In cazul când o instanţă judecătorească. ar ordona să se aducă un registru
de stare civilă pe anul curent, înainte de

Doctrină
1. Registrele de stare civilă trebuese ”
încheiate exact la 31 Decembrie a fiecărui
inte

an
sau

căci dacă ar îi încheiate
mai

târziu,

nu

actele încheiate în cursul
cuprinde acte şi din anul

ar

mai

conţine

a-l trimete, ofițerul de stare civilă este
obligat a face procesul-verbal de închi-

îna-

dere, urmând ca trecerea celorlalie acte
de stare civilă pe anul în curs să aibă loc
în alt registru. (Mersier, Trait6 ihâorique
et pratigue, ed. 2-a, No. 14).

toate

anului sau ar
urraător. (Dal-

loz, Rep., Acte de Pâtat civil, No. 66; Ale-

4. Formele

xandresco, ed. 2-a, I, p. 398).
2. Chiar darea în registre nu s-a trecut,
nici un act de stare civilă, ele totuși trebuesc închise iar în procesul verbal dresat să se arate că în tot cursul anului, nu
“s-a înscris nici un act. (Coin-Delise, Actes de l'etat civil, Art. 43; Mersier, Traite
thâorique et pratique, ed. 2-a, No. 14; Dal1oz, Râp., Acte de l'&tat civil, No. 65; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 39).

stare

civilă

de încheierea registrelor de

se fac prin dresarea

unui pro-

ces verbal de către ofiţerul stării civile.
(Dalloz, Râp., Acte de Vâtat civil, No. 65,
67; Nacu, I, p. 193; Alexandresco, ed. 2-a;
1, p. 398).
5. După
închiderea
registrelor
prin
dresarea, de proces verbal, ofiţerul stării
civile depune un exemplar în archivele
comisiei respective, iar cel alt exemplar
5

—

Art. 31—32
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îl predă grefierului tribunalului. (Mourlen, ed. 7-a. I, No. 251, 252: Dalloz, Rân.,
Acte de Lâtat civil, No. 76; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 475; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.
389; Planiol et Rpert, [, No. 185; Nacu, |,

Art. 31. —
rămână”

Procurele

anexate

la

Codul

CIVILE

p.

193; Alexandresco. ed. 2-a, 1, p. 398)
6. Procurorul tribunalului are dreptul
a cerceta dacă ofiţerul stărei civile de
pune registrele în termenul fixat de lege.
(Dalloz, R6p., Acte de I6tat civil, No. 81).

și celelalte înscrisuri,

actele

civil

stărei

civile,

se

care

vor

trebuie

depune,

după

să
ce

se vor paraiă de persoanele care le-au depus şi de oficerul
stărei civile, la grefa tribunalului dimpreună cu registrele care
trebuie să rămână în zisa grefă. (Civ. 23, 39, 52, 54, 56, 57, 59;
Reg. act. st. civ. 39; Civ. Fr. 44).
Tei.

demeurer

fr. Art. 44.

annexces

—

aux

Les

actes

procurations

de

I'âtat

et les

civil,

autres

seront

pitces

qui

doivent

depos6es, aprâs qu elles

auront 6t6 paraphtes par la personne qui les aura produites,
par L'officier
de l'6tat civil, au grefte du tribunal, avec le double des registreset dont
le dâpât
doit avoir' lieu

audit greffe.

Doctrină
1.
al:

Prin înscrisuri

cari trebuesc

anexate

la actele de stare civilă, se înţeleg
toâte
acele acte pe cari legea, le cere şi fără
care

nu Sar îi putut încheia;actul de 'către
ofițerul de stare civilă. (Dalloz, Râp., Acte
de
l'&tat civil No. 19%; Planiol, ed. 6-a,
I, No.

485; Nacu,
I, p. 389).

2.

|, p. 193; Alexandresco,
”

In cazul când ofiţerul de stare civilă

lucrează

prin

delegaţie

Oricine are drept de-a cere dela
civile extracte din acele registre.
conform registrelor şi legalizate de preşedinte
le
întâia instanţă, Sau de judecătorul
ce-l va înlocui,
pe

cât timp

43,

urm.,

ele nu

vor

61, 64, 84—86,

168,

181;

$ 12; 39 $6;

C.

176,

p.

Reg.

dată

de

către

pri-

mar, se va alătura la registru și procesul-verbal de delegaţia sa. (Dalloz, Rep.
Acte de Pâtat civil, No. 78).

—

Art. 32.
strelor stărei

ed. 2-a,

păstrătorii regiExtractele date
tribunalului de
vor îi crezute,

fi atacate prin inscripțiune de fals. (Civ.
30,
292,

1171,

123—126;

1173,

Pr.

1188;

p. 450

act. st. civ. 9, 49 urm.;

Tezi. fi.

Pr.

urm;

Civ.

civ.

Leg.

134,

162

timbr.

20

Fr. 45).

Art. 45. — 'Toute personne pourra
se faire dâlivrer, par les
d&positaires' des registres de l'âta
t
d6livres conformes aux registre e ivil des extiaits de ces registres. Les extraits
premidre instance, ou par le juge s, et l&galises par le president du tribunal de
qui le remplacera, feront foi jusqu'ă inseri
ption
de faux.
August

Tezi. fr. Art. 45. (Modificat pr
in
1919

legile din 30 Noembre 1906 şi din 9

). — Toute personne pourra,
sauf l'exception prevue î article 51,
se faire delivrer par les d &pos
itai
res
des
regi
stres de l'âtat civil des copies des
actes inserits sur les registres.
Les copies dâlivrg es conformes
aux registres, portant en toutes
date de leur d€livrance et revâ
lettres la
eve tues d e la signatur

les aura

d6livr&es,

feront

foi jusq

e et du sceau de Vautorit€ qui
devr ont tre,
lorsquiil y-

en outre, l6galisces, sauf conv u'ă inscription de faux. Elles
aura lieu de les prod uire dev entions internation ales contraires,
ant les autoriiâ«s &tra ngeres.
Il pourra âtre dâlivre des
extraits qui contiendront,
commune ou l'aete a &t€ dre
outre
ss, la copie littrale
de
et J transcriptioi ns miseses en
marge, ă l'exception n ded tou cet acte et
pitces produites ă L'officier
t ce qui est
adress€ et ă la
„des tâmoins. Ces extraits ferode tat civil „dui
nt foi jusqu â inscription
de faux,

le nom de la
des mentions
relatif aux

comparution

Codul civil

ACTELE

Doctrină.
Impărțirea materiei.
I. Liberarea extractelor de pe registrele
de stare civilă (N. 1—8),

„II. Puterea, probatoare a actelor de stare

civilă şi a extractelor de pe registrele de
stare civilă. (N. 9—30).
INDEX
de căsătorie 30,

Act de moarte 23—26, 30.
Act de naştere 15, 17—22,
30,

Act de stare civilă 9—26,
30,
Apreciere

10.

Buletin 30,
Certificat 3,

7,

Copil 15, 17, 18, 19, 21, 22,
23

vintele:
bantă“,

„„Forţă

11—14,

21, 24, 25,

pro-

17,

3%.

18

»

Eroare î5.
Extracte de pe registrele
de stare civilă 1—8, 27,

28, 29.
Fals 9, 13, 14,
24, 26, 27,

Forma

Naştere, a se vedea cuvintele: „Act de naştere*

Nulitate
Nume,

Dată 15, 21.
Daune-interese 5.
Deces, a se vedea cuvintele: „Actde
moarte“.
Dovadă, a se vedea cuEnunţări

| Legalizare 6, 7, 8, 27, 28.
Mamă, u se vedea cuvân:
tul „Părinţi“,
Marturi 15, 19,
Maternitatea copilului 22,
Menţiune, a se vedea cuvântul: „Enunţări““,
Moarte, a se vedea cuvin-

tele: „Act de moarte“,

Circumscripţie

actelor

civilă 10,

17, 18, 21,
de

stare

25, 27, 28, 30
Grefier 1,

17, 24.

Părinţi 15, 21.
,
Păstrătorii registrelor de
stare civilă 1,2, 3, 5--8.
Preşedintele
Tribunalului 6, 7.
Proba contrară 14, 20, 25.
Proba testimonială 15, 19.
Putere probatoare, a se
vedea cuvintele: „Forţa
probantă“,
Ratificare 15, 26.
Registrele de stare civilă

1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 27, 28,
29.

Semnătură

Identitate 20,
Inceput de dovadă

să 13,

10,

Ofiţer de stare civilă 1,
2, 3, 5—9, 14, 17-—19, 21,
24, 30.
Ordine publică 16.

Forţă probantă
9— 15, 17—
_
scri:

Inscriere în fals 9, 13, 14,
15, 17, 48, 21, 24 -26, 27,

Sex 18,
Tată 15, 21,

6, 7.

Taxe de timbru 16.
Tribunal 6; 7, 10.

sunt:

ofiţerii

registrele

de

civilă

stare

şi grefierii tribunalelor pentru registrele
depuse la gretă. (Mourlon, ed. 7-a, ], No.
260, 265; Dalloz, Râp., Acte de Lâtat civil,
No. 101; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 477; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 391; Planiol et
Ripert, 1, No. 199; Alexandresco, ed. 2-a |,
Ă
,
p.39%).
2.

Numai

păstrătorii

ginea

sa.

o

menţiune,

ea

trebueşie

să fi-

gureze literal în extractul liberat. (Dalloz,. R6p., Acte de V'âtat civil, No. 100).
5. Păstrătorii registrelor de stare civilă

registrelor

de

contrar sunt pasibili de daune-interese.
(Dalloz, Rep., Acte de l'tat civil, No. 98;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 260; Planiol, ed. 6-a,î, No. 476; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 390, 391; Planiol et Ripert, I,
No. 199; Alexandresco, ed. 2-a, î, p. 398).
6. Legalizarea prevăzută de art. 45 cciv. îr. (32 c. civ. rom.), este certificarea,
tăcută
de Preşedintele Tribunalului,
josul extractului şi prin care atestă

care

a liberai

care

a per-

este

acolo

se află

semnătura.
soanei

extractul

în
că

şi că

acea-

legalizarea

sem-

stă persoană are dreptul după lege de a
jibera extracte. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
264, Planiol, ed. 6-a, 1, No. 478).
1.

In

cea

ce

priveşte

năturii, prevăzută de ari. 45 c. civ. îr.
(32 e. civ. rom.), după o părere, ea nu este
obligatorie

de

cât

în cazul

când

extractul

trebuește produs în afară de circumseripsau a tribunalului.
ţia administrativă
(Demante et Colmet de Santerre, ed. d-a,
1, No. N bis, IV; Toullier, 1, No. 307; Marcadă, Art. 45 No. 2; Huc, I, No. 319).
8. După o altă părere dominantă, -legalizarea semnăturii ofițerului de stare
civilă ce liherează extractul, este obligaîn

toate.

cazurile,

fără

deosebire.

(Coin-Delisle, Actes de Tâtat civil, Art. 4,
No. 7; Duranton, IL, No. 299; Demolombe, ],
No. 317; Beudant, I, No. 139; Aubry et

1. Păstrătorii registrelor cari sunt oblide pe actele de
gaţi a libera extracte
civilă

ques-Youreade, I, No. 835; Huc, 1, No. 319;
Dalloz, Reâp., Acte de letat civil, No. 95
urm.; Planiol, ed. 6-a, I, No. 516; Alexandresco, ed. k-a, I, p. 399).
4. In cazul când actul conţine pe mar-

torie,

Doctrină
1. Liberarea extractelor de pe
de stare civilă.

stare

32

sunt obligaţi să libereze extracte de pe
registre la ori cine le-ar cere; în cazul

ALFABETIC

(la doctrină)

Act

„Art,

STĂRII. CIVILE

sta-

re civilă liberează extractele şi le semnează,; ori ce alt funcţionar nu are această calitate. (Aubry et Rau, ed. 5-a, ],
$ 57, p. 29%, text și nota 4; Dalloz, Rp.
Acte de Lâtat civil, No. 34, 101; Mourlon,
ed. 7-a, E, No. 260; Planiol, ed. 6-a, I; No.
477; Comp.: Nacu, I, p. 198).
3. Păstrătorii registrelor de stare civilă
sunt obligaţi să libereze cd,ii exacte literale şi întregi după actele trecute în re-.
gistre iar nu numai certificate de conţinutul actelor. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
261; Beudant, Î, No. 139; Baudry et Hou-

Rau,

ed. 5-a, 1, $ 65, nota 6, p. 331; Mer-

sier, Trait6 thâorigque et pratique, No. 63;
Laurent, IL. No. 36; Baudry et HouquesPourcade, I. No. 838; Planiol, ed. 6-a, |,
No. 478).

II, Puterea probatoare a actelor de stare

civilă şi a extractelor de pe registrele de
ă
stare civilă.

9. Actele de stare civilă redactate după
cerinţele legii de către ofiţerul de stare
civilă competent şi înscrise în registrele
de stare civilă, fac credinţa până ia înscrierea în fals. (Laurent, I, No. 35, Dalloz, R&p., Acte de Vâtat civil, No. 36; Nacu,
1, p. 196; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 399;
Cantacuzino, p. 183; Plastara, 1, p. 145).
10. Neobservarea regulelor privitoare la
forma, actelor de stare civilă, nu aduce
totdeauna nulitatea lor şi nu le ridică forţa probantă ce ar fi trebuit să aibă, dacă
“ar fi observat
tribunalelor de

dul de credinţă
tului

după

larităţii.
vil, Art.

7 —

aceste regule; ci aparţine
a aprecia, după caz, gra-

ce trebueşte

nattra

și

atribuit ac-

gravitatea

neregu-

(Coin-Delisle, Actes de Ll€tat ci3, No. 10; Toullier, I, No. 311;

Art.

32

ACTELE

Duranton,

I, No.

327;

Aubry

et

Rau,

STĂRII
ed.

17.

5-a, 1, $ 65 p. 332, text şi notele 8, 9: Dar-

No.

396;

Suppl.,

Acte

de

l'âtat

146,

numele

vilă

nota

pentru

ele sunt
tului

că

legea

străine

care

le

probantă.

le

opreşte,

de obiectul

conţine,

(Mourlon,

Laurent,
*Y,

1). -

Ii,

No.

39,

nu

fie

,

au

citie

pentru

special
nici

o

ed.

7-a,

41;

Beudant,

I,

că

al acforță

No.

263;
1.

No.

137; Demantă et Colmet de Santerre, I,
No. 90 bis, V; Planiol et Ripert, I, No. 203:
Nacu, 1, p. 197; Alexandresco, ed. 2-a,
1,
p. 403; Plastara, 1, p. 146, nota 1).
In

ceia

enunţărilor

civilă, după
o distincţie:

persoanele
să

le

facă,

ce

privește

conţinute

în

forţa

probată

actele

de

a

stare

o părere, trebueşte de făcut
toate declaraţiile făcute de

cari sunt însărcinatțe prin lege
sunt

valabile

până

la

înscrie-

rea, în fals iar cele făcute de orice
altă
persoană nu pot face nici o dovadă
nici nu
pot constitui un început de dovadă
(Coin-Delisle, Actes de Y'âtat civil, scrisă.
Art. 46
No. 1: Duranton, 1, No. 302,
I. p. 30; Comp.: Toullier, 1, Delvincourt,
No. 854, 865;
Merlin, Repertoire, Matermnits,
No. 6).
14. După o altă părere, dominanţă, numai menţiunile prin care ofiţerul
civilă constată faptele petrecute de stare
sa, Sunt crezute până Jaînscrierea înaintea
în tals
însă în ceea

dintrun

act

de

naştere

ce

s-au

dat

copilului,

sexul

său.

(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 263; Dalloz. Rep.
Acte de l'âtat civil, No. 396. Comp.: Nacu,
1, p. 197; Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 40;
Cantacuzino, p. 183, 184).
18. Câna în actul de naştere nu se face

civil,

Enunţările din actele de stare
care nu trebuiau să fie făcute,

Menţiunile

sunt: prezentarea copilului înaintea, ofiţerului de stare civilă, existenţa copilului în
momentul prezentării lui, numele şi pro-

No. 9; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 518; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 407; Plastara, I,

p.

Codul civil

cari sunt crezute până la înscrierea în fals

loz, R6p., Acte de l'âtat civil, No. 188. 206,
259, 399).
,
,
ȘI
ff. Nu toate enunţările conţinute în
actele de stare civilă, au aceiaş forţă
probantă. (Dalloz, Râp., Acte de Vâtat ci-

vil,

CIVILE

menţiune
în mod
expres
că copilul a
tost prezentat
ofițerului
de stare civilă

sau că ofițerul de stare civilă a verificat
sexul copilului, aceste menţiuni nu ma:
Sunt crezute până la înscrierea în fals.
(Coin-Delisle, Actes de l'6taţ civil, Art.
45
No. 5; Mersier, Traite thâorique et pratique, No. 79; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
$ 65, p. 329; Contra: Baudry et IouguesYourcade, I, No. 844).
19. In cazul când copilul nu a fost
prezentat înaintea ofițerului de stare civilă
şi dacă există contestaţie asupra faptului
dacă acel copil a fost născut viu, pentru
dovedirea acestui fapt, se poate
admite
proba
testimonială.
(Dalloz, Râp., Acte
de Lâiat civil, No. 410).
”
20. Actul de naştere face dovadă
numai
până

arătată
este în
(Dalioz,
Nacu, 1,
1.

la

probă

conirară

că

persoana

în el că a dat naştere unui copil,
adevăr persoana, care a născut.
Râp., Acte de l'âtat civil. No. 39;
p. 197).
,

Enunţările

din

actul

de

privitoare la locul și ziua naşterei, naştere
la numele, pronumele,
profesiunea părinţilor
etc. şi cari sunt trecute în
act după declaraţiile părţilor, nu sunţ
ce priveşte declaraţiile
crezute până
păr- la înscrierea în fals; constatăr
ților, cari nu pot fi cont
ile pfiţerurolate de ofiţerul:
lui de stare civilă că aceste
de stare civilă ele fac
menţiuni sunt
cred
conforme
proba contrară. (Beudant, inţa până la
declaraţi
ilor
făcute
1. No. 137; Vaau valoarea unui act autentic. de părţi,
lette sur Proudhon, I,
p. 2%; Duvergier sur
nu însă
şi declaraţiile lor. (Valette
Toullier, 1, No. 865; Marc
sur Proudhon,
aas, Art. 45, No.
239; Demolombe, I, No.
1,
p. 206, nota 6; Mass6 et Verg6
319; Aubry et Rau,
sur Zachariae, I, $ 64; Demolombe,
ed. 5-a, 1, $ 65, p. 329;
Mers
I, No. 319,
ier,
Trai
ţe
thâorique et pratique,
320; Dalloz, Rep., Acte de
Yâtat civil, No.
61; Dalloz, R6p., Acte ed. 2-a, No. 39, 60,
396; Suppl., Acte de lâtat
de P'âtat civil, No..
civil, No. 9%:
410; Suppl., Acte de
Mourlon,
ed.
T-a,
1,
No. 263; Marcadă, art.
V'âtat civil, No. 9%;
Laurent, II, No. 39;
45;
Colin
et
Capitant.
ed. 4-a, I, p. 407;
Une,
I,
_No.
320;
Raudry et Houques-Four
Nacu, 1, p. 197; Contra:
Prouahon. II, p.
Mourlon, ed. 7-a, I, No. cade, I, Np. 844;
38; Merlin, Nepertoire,
Maternită, No. 6;
ed. 6-a, I, No. 518; Coli 262, 263; Planiol,
Delvincou
rt,
1. p. 28 nota
n et Canvitant, ea.
4-a, IL, p. 407; Planiol
No. 848 urm.; Coin-Delisle, 8: Toullier, II,
Actes de lctat
203; Nacu, 1. p. 207 et Ripert, 1. No. 202,
civil,
Art. 46, No. 1; Duranton,
urm.; Alexandreseo,
I, No. 308)TA 2-a, |, p. 401
„22. Câna declaraţia,
urm; Cantacuzino,
asupra maternităp.
ţii unui copil, este
făcută de o persoană
15. Eroarea, strecu
care nu are calitatea, după
lege, să o
tei prevăzută într'unrată în privinţa dafacă,
ea
nu
are
nici o putere probantă.
aci. de nastera! rezultată
(Duranto
de

către

prin facerea unei
tatăl
copilului,

No.e

ficată Prin ajutorul
probei testimoniale,
Să a pi meroe să
se recurgă la calea.
scripției în fals.
inz,
.
tat civil. No. 60). allo
97
RED
. Acte de le616. Actele de: stare
civi
lă îiina înfiinţate
întrun interes
publică,
Sunt sentite de tim de ordine
bru.
Alexandr
ed. 2-a, 1, p. 403)

.

e VEtat
865),

FU sa pasat

sion” - No.AC 43), e

ă

că acest co-

Şiu şi era, viabil. (Dalloz,
i€tat

civil,
il. No. . 408; ; Succes -

24. Constatarea faptului decesului
-trecută întrun act de

mdreseo,
—

n,

L No. 309 urm.; Dalioz. R&p.
civil, No. 403:
93; Toullier,
i
II ,
23 Actul de moarte al
constitue O dovaaă complect unui copil nu

declaraţii false
poate
îi rectţi-

pană

18

—

la înscrierea

moarte,

face credinţă

în fals, de oarece

ofiţe-

Codui

ACTELE

civil

STĂRII

pe extract s-ar
liberat
conform

rul de stare civilă este obligat să constate
„de visu” faptul decesului şi bine înţeles
dacă se arată aceasta în act. (Dailoz,
Pep., Acte de Vetat civil, No. 15; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 65, p. 329).
25. Orice altă menţiune din actul de
moarte

are

credinţa

până

la

proba

con-

are

No.

registrele.

318; Mass

$ 80,

p.

et Verg6

110, nota

(Demolombe,
ed.

],

332: Dalloz, Rep., Suppl., Acte de l6tat civil, No. 97; Beudant, I, No. 140; Bonnier,
op. cit., No. 79%; Mersier, Acte de l'6tat
civil, ed. 2-a. No. 62; Laurent, II, No. 37;

fond

semnătura

ridică

la

en

preuve

îi
lor

penală

1926,

Jur.

Nr.

Rom.

se

acestor

822

va

din

10/1926,

existat registre,
puteă

ofițerului

îndeplinirii forma32 codul civil, nu
acte

ce le atribue legea.

cizia

recue

sera

competinţa

necesarmente

probantă

1198; Civ. Fr. 46).
Tezi. fr. Art. 46. — Lorsquiil n'aura
perdus,

şi

de stare civilă, lipsa
lităţii cerută de art.

dovezi înscris cât şi prin martori, şi în
riile, nașşterile și încetările din viaţă
prin registre şi înscrisuri de ale tatălui
vieață cât şi prin martori. (Civ. 176,
seront

directă

de stare civilă; de unde rezultă că dacă
partea interesată nu a contestat — cum
este în speţă, — înaintea instanţelor de

preuves. No. 744; Planiol, ed. 6-a, I, No.
516; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 4%;
Planiol et Ripert, I, No. 201; Nacu, î, p.
19%; Alexandresco, ed. 2-a. 1, p. 400).
28. După o altă părere, puţin susţinută,
părțile ar putea cere prezentarea registrelor de stare civilă, chiar în cazul când

1185,

o verificare

se cere de legiuitor în scopul de a se constata autenticitatea semnăturii ofițerului

No. 319; Baudry et Houques-FoI, No. 841; Bonnier,
Trait6 des

Art. 33. — Când nu vor
pierdut, lipsa sau pierderea

ordone

1. Dacă art. 32 codul civil dispune că
extractele date conform registrelor stărel
civile şi legalizate de Preşedintele Tribunalului de întâia instanţă vor fi crezute
pe cât timp ele nu vor fi atacate prin înscrierea în fals, această legalizare însă

No. 264; Aubry et; Rau, ed. 5-a, |, $65,p.

Huc, 1.
urcade,

să

Jurisprudenţă

I,

f-a,

dreptul

(continuare de la 1924 până ia 1927)

],

sur Zachariae,

4; Mourlon,

găsi menţiunea
că este
conţinutuiui
registrului.

a registrelor. (Planiol, ed. 6-a, ], No. 517;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 406; Planiol et Ripert, 1, No. 201).
30. Simpleie buletine, liberate de ofiţerul de stare civilă şi relatând indicaţiile
esenţiale ale actelor de naştere, de căsătorie şi de deces, nu au nici o forţă probantă. (Planiol et Bipert. I, No. 199).

zentarea registrelor de stare civilă pentru
a, se putea, controla dacă extractele sunt

cu

33

(Duranton, I, No. 299; Dalloz, R6p., Acte
de l'tat civil, No. 393; Larombitre, IV,
Art. 1334 No. 5).
29. Dacă o parte pretinde că extractul
nu este conform cu registrul, ea poate aduce un alt extract şi dacă ambele extracte nu concordă între ele, tribunalul

trară. (Dalloz, Râp.. Acte de ltat civil,
No. 219, 415; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 520;
Comp. Duranion, |. No. 323).
26. Când o persoană care trăeşte este
arătată întrun act de stare civilă, că a
încetat din viaţă, ea va trebui să facă acțiune de rectificarea actului, iar nu să se
înscriere în fals contra, lui. (Dalloz, Rep.
Acte de l'&tat civil, No. 292).
27. Extractele de pe actele de stare civilă, liberate şi legalizate în conformitate
cu dispoziţiile art. 45 c. civ. îr. (32 c. civ.
rom.) fac credinţa. până la înscrierea în
fals, şi o parte nu ar putea. să ceară preconforme

Art.

CIVILE

2%

Dreptul

sau
dovedi

II, de-

Februarie

se

30/1926).

vor

fi

atât prin

asemenea cazuri, căsătose vor puteă dovedi atât
şi ale mamei încetaţi din
292, 296, 297, 308, 1169,

pas existe de registres, ou qu'ils
titres que

tant par

par

t&moins;

dans ces cas, les mariages, naissances et deets, pourront âtre proures
les registres et papiers 6manâs des ptres et mâres dâcâdâs, que par
Bibliografie

puterea

(Cas.

et

tant par
temoins-

(continuare).

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 71, 98 urm.;
Perir

Euazn,

Nota sub

Cas.

fr. reg.

14 Nov.

1922, Jurispr.

Gen.

1925 No. 504;

STRELICESCU [., Nota sub C. Apel Craiova, S. II, 172 din 21 Ianuarie 1926, Pand.
1926,

II. 148;

INDEX

Doctrină
Impărțirea

Act de căsătorie

materiei

12, 20, 27, 29.

I. Sfera de aplicaţie a art, 33 c. civ.
rom. (46 c. civ. îr.). (No. 1-11).
II. Dovada actelor de stare civ. (No. 12-35).

—

19,

79—

20,

24,

25,

ALFABETIC

(ia doctrină)
6, 8, 11,
Act de stare

civilă,

vedea cuvintele:

Act de moarte 6,8, ît, 12,
19, 20, 27, 29.
Act de naştere 6,8, 11,12,

Rom.

gistre de stare
Act scris 20, 21,
| Acţiune 9, 32.

27, 29. | Acţiune penală 9.

a se

„Re-

civilă“.

get

ACTELE STĂRII CIVILE

Art. 33
Apreciere

suverană

14,

Autoritate de lucru judecat 34.

Având-cauză 34.
Casaţie 16.
Căsătorie, a se vedeâ cuvintele:
torie“.

„Act

de

căsă-

Certificat 18,
Codul civil 28.
Competenţă 32,
Contra-dovadă 26,

28-31,
Eroare 10.
Existeaţă, a se vedeă cuvântul: „Inexistență“.
Filiaţiune 24, 25,
Foae volantă 7, 8, 9.
Grefier 18.
.
Hotărîre 9, 34, 35.

lizibil 3.

Inceput de dovadă scrisă
3,
24.

Incetare din viaţă, a se
vedeă cuvintele: „Act
moarte“.

2,

11, 12, 13,

14, 17, 18.
Inscris 20, 21.
Interpretare 2, 14, 15, î6.
Lacune, a se vedea cu-

vântul: „Omisiune“.

Lucru
Mamă

I, p. 199;
Plasiara,

25, 29,

4.

Moarte, a se vedeâ cuvintele: „Act de moarte“.

de

Naştere, a se vedeă cuvin:
tele: „Act de naştere“.
Neciteţ 3.

Neregulă 4.

judecat 34.
20, 21, 30.

28, 33, 34,

8,

gistrele

16.

Suppl.,

Rude 31.

Suverană apreciere 14, 15,
16.
fară străină 27,
ată 20, 21, 30,
Transcriere 9, 35.
Volantă foae 7, 8, 9.

mite,

(46 c. civ. îr.)
î. In cazul când s-a perdut unul dintre cele două registre originale de stare
civilă, celalt face probă complectă a acRâp., Acte

Vâtat

Planiol,

ed.

civil,

No.

114;

6-a,

556; Planiol et Ripert, 1, No. 232).
2. Cu toate că art. 46 c. civ. în.
civ.

rom.)

prevede

numai

două

de

1, No.

(33

e.

cazuri

când se poate face aplicaţia acestui articol, totuși, dispoziţiile sale nu trebuese
interpretate în sens limitativ ci trebuese
aplicate

şi

la alte

cazuri,

cum

ar

îi de

în

Râpertoire.

neregulat,

sau

sau

lacune.

au

când

fost

ele pre-

(Beudant,

I,

de

stare

civilă

par

să

fie

ţinute

Acte

de

l'âtat

civil,

No.

42

urm:

sect. 1, $ 2, No.

8; Bonnier,

Traits

cazul

arătat

la numărul

precedent,

nu-

1. Deasemenea în cazul când de și registrele de stare civilă par să fie ţinute
în mod regulat, însă se produce un act
de siare civilă înscris pe o foae volantă.
(Coin-Delisle, Actes de T'âtat civil, “Art.
52 No. 3; Toullier, 1, No. 348; Mourlon
,
ed.

ex.

1-a, I. No. 268; Huc, 1, No. 325; Mer-

sier, Trait6 theorique et pratigque,
No. 507;
Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 857;
Planiol et Ripert. I, No. 232;
Nacu.
1 p.
200; Matei. Cantacuzino, p. 184;
Contra:
Duranton I, No. 297. . Demo
lombe, I, No.
323;
a
Laur
pe
ent,
t Il. No.o 52: : Alexanăresco
P
, ed.
„După o altă părere însă,
di
46 ce. civ. în. (33 c. cir. rom.)
se op
în cazul arătat la, număru
l precedent. nunai atunci când

Actes

de
Vâtat civil, Art. 4; Pelvincourt, 1,
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 64 p. 336; p. 65;
Dal.
loz, R&p., Acte de I'6taţ civil, No. 141 urm.;
Laurent, II, No. 51; Baudry et
HougquesFourcade. I, No. 8%; Planiol,
ed. 6-a, I
No. 537; Planio! et Ripert, 1, No.
232; Colin et Capitant, ea. 4-a, I, p.
409; Nacu.

—

registrele

că

mai atunci când este în discuţiune un act
-de naștere sau de moarte iar nu și atunci
când este în discuţiune un act de căsătorie. (Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 64, p.
327, 328; Mersier, Traite thâorique et pratique des actes de l6tat civil, ed. 2-a, No.
Er 306; Contra: Planiol et Ripert, I, No.

când există registre, însă din cauza unor
împrejurări extraordinare nu s-a putut
trece un act de stare civilă. (Toullier, I,
No. 350; Dalloz, Rep., Acte de l'âtatţ civil,
No. 136, 137; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 267).
3. De asemenea în cazul când una sau
mai multe foi din registre au fost rupte
sau au, devenit imposibil de cetit. (Beudant, L'etat et la, capacit& des personnes,
I, No. 142; Demolombe, I, No. 322; Duran:
ton, I, No. 296; Locre, Art. 46; 'Toullier,

[, No. 349; Merlin,

când

dovedeşte

des preuves, No. 199; Contra: Valette sur
Proudhon, |, p. 211; Duranton, 1, No. 297;
Demolombe, I, No. 324; Demante et Col=
met de Santerre, ed. 3-a. I, No. 98 bis. IT;
Marcadă, Art. 46 No. 2; Alexandresco. ed.
2-a, 1, p. 408).
:
După o altă părere însă, disp. art.
46 c. civ. îr. (33 c. civ. rom.) se vor aplica

I. Sfera de aplicaţie a art. 33 cc. civ. rom.

(Dalloz,

cazul

1, p. 40;
,

Laurent, ÎI, No. 51; Huc, 1. No. 323; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 853; Pluniol, ed. 6-a, I, No. 537; Planiol et Riperi,
1. No. 233; Colin et Capit,, ed. 4-a, 1, p. 409;
Nacu, 1], p. 199, 200; Comp: Beudant, 1,
No. 143 urm.; Merlin. Repertoire, Legiti-

Succesor 34.
Străinătate 27.

îr. (33 c. civ. rom.).

omisiuni

în

se

2-a,

în mod regulat, însă -se
alegă că sa
omis a. se trece un act în aceste registre.
(Coin-Delisle, Actes de l'tat civil, Art. 46
No. 19; Delvincourt, I, p. 35, nota 3; Dalloz.
Rep., Acte de l'tat civil, No. 148 urm:

Refacere 3.
Registre 20, 21.
Registre de stare civilă
1 urm.
.
Regulament
organic 29,

telor ce le conţine,
nefiind
cazul
a se
face aplicaţia dispoziţiilor art. 46:c. civ.

civilă

ed.

civil

No. 142; Demolombe, I, No. 322; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 64, p. 326; Dalloz, Râp,,
Acte de l'6tat civil, No.
149, 153, 158;
Suppl., Acte de l'etat civil, No. 40; Mour-'
lon, ed. 7-a, i, No. 267; Laurent, II, No.51;
Demante et Colmet de Santerre, 1, No. 9i
pis I; Huc, I, No. 321; Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 85%; Planiol, ed. Ga, ],
No. 537; Planiol et Ripert, I, No. 232; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 409; Nacu, [.
p. 199; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 405).
5. Deasemenea în cazul când de și re-

Prezumpţiuni 17, 22, 24.
Probă, a se vedea cuvântul: „Dovadă“.
Probă testimonială, a se
vedea cuvântul: „Martori“.
Proces-verbal 18.
Procuror 33.
Rectificarea
actelor
de
stare civilă 32,

Recurs

Deasemenea

stare

zintă

Ă

Parchet 33.
Penală acţiune 9.
Perdere 1, 11-14,
17,

Alexandresco,
1, p. 146).

ținute în mod

19, 34.

,

Dovadă 12-15, 17-20, 22-26,

de

20, 23, 24,

Ofiţer de stare civilă 9, 18.
Omisiune
4, 5, 6, 9, 10,

Deces, a se vedea cuvintele: „Act de moarte“.
Distrugere, a se vedeă cuvântul: „Perdere“ şi 3,
34,
Domiciliu 32,

Inexistenţă

Marturi

30, , 31 31,
Ministerul Public 33,

Codul

este în
uţiune un act
de naştere saude moarte.disc
iâr nu şi atunci
când este în discuţiu
ne un act de căsători€. (Aubry et Rau. ed. 5-a,
1, $ 64, p. 328).

80

—

Codul
3.
umis

civil
Când

ACTELE
un

a. se trece

volantă,

nu

act

de

sau

a fost

e cazul

stare

a

civilă

STĂRII

a fost

se. aplica

dispioin161

€. pen. contra ofițerului de stare civilă,
iar hotărirea se va transcrie potrivit art.
180 din codul civil în registrul de stare
civilă. (Alexanaresco, ed. 2-a, Ip. 408, 409).
10. Se poate recurge la aplicarea dispoziţiilor art, 46 e. civ. îr. (33 c. civ. rom.)

I, No.

rea

pratique.

actelor

de stare

țiuni,

casare.

toate

că

acest

mijloc

stare

civilă

că

c.

civ.

fapiele

(Dalloz,

de

şi grefier,

din

cercetările
de stare

anumită

există.

din

dovadă

-

I,

epocă
No.

268;

nu

în

care

se

făcute

s'a

civilă dintr'o

(Mourlon,

Alexandresco,

ed.

ed.

2-a,

1;

naşterea,

că

faptul

sau

decesul

s-au

produs întrun loc determinat, la o dată
determinată, fără ca la această dată să
facă menţiunea despre aceasta registrele.
(Planiol et Riperi, I, No. 233).

20. Articolul 46 e. cîv. îr. (33 c. civ. rom.)

arată că prpba. căsătoriilor, naşterilor şi
încetărilor din viaţă, în cazurile când ea
este

se

admisă,

face. atât

prin

registre

înscrisuri de ale tatălui şi mamei
din

viaţă,

cât

și prin

martori;

şi

încetaţi

prin

acea-

sta nu înseamnă că aceste dovezi sunt
cerute cumulativ ci se- poate recurge la
una din ele. (Duranton, Î, No. 294; Toullier, 1, No. 346; Merlin, R6p., Actes de LEtat civil, $ 2, No. 3: Demolombe, Î, No.

- 325; Aubry

et Rau. ed. 5-a, 1, $ 64, p. 395;

Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 268; Dailoz, Rp.
Acte de P'stat civil. No. 124, 162, 163; Mersier, Trait€ thâorique et pratique, No. 49%,
“Laurent, II, No. 46; Huc, [, No. 326; Baudry et Houques-Fourcade, Î, No. 850; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 541).
:
21.' Cu toate că art. 46 c. civ. îr. (33 c.

Î,

No. 848; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 538).
14. Judecata este obligată să admită
părţilor a dovedi faptele de perdere sau
imexistenţă a registrelor de stare civilă.
(Baudry et, Houques-Fourcade, 1, No. 848).
15. Dispoziţiile art. 46 c. civ. fr. (33 c.
civ. rom.)
nu sunt
obligatorii
pentru
tribunale ci este lăsat la aprecierea
lor
pentru a decide dacă probele prevăzute
în acest articol sunt admisibile sau nu.
(Merlin, Râpertoire, Actes de letat civil,

civ.

rom.)

numai

vorbeşte

de

registre

şi

înscrisuri de ale tatălui şi mamei încetaţi
din- viaţă, nu înseamnă că nu se poate admite ca âovadă şi alte înscrisuri. (Merlin,

Râpertoire, Actes de Tâtat civil, $ 2, No. 3;

Aubry et Rau. ed. 5-a, I, $ 64, p. 325; Dalloz, R&p., Acte de Tâtat civil, No. 116, 134,

î;

—

46

că

p. 405).
.
19. Planiol şi Ripert, araţă că este inutil a se face o probă specială a omisiunei
trecerei actului de stare civilă în registre de oarece ea rezultă în mod necesar

tiunea. dispoziţiunilor art. 46 ce. civ. fr. (33
<. civ. rom.) ci trebueşte dovedit acest
fapt. (Mersier. Trait6 inâorique et pratique, No. 444; Demolombe, I, No. 525; Aubry et Rau, 1, $ 64. p. 326; Dalloz, Rp,
Acte de lâtat civil, No. 118, 169; Huc, ],

86370, — Codul Civil adnotat.

de

<tabilit că registrele
7-a,

I, p. 3%, nota

cu

ofiţer de

au existat sau s-au perdut registrele
stare civilă, pentru a se face aplica-

3; Delvincourt,

instanţei

va, constata

(Mourlon. ed. 7-a, I, No. 268; Dalloz, Rep,,
Acte de Vâtat civil. No. 118; Laurent, II,
No. 43, 4%; Planiol, ed. 6-a, I, No. 538;
Pianiol et Ripert, I, No. 232; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 411; Alexandresco, ed.
2-a, Î. p. 405).
13. Nu este suficientă alegaţiunea că

& 2, No.

art.

al păstrătorilor registrelor de stare civilă,

civilă

et Houques-Fourcade,

de

pe motivul

18. Proba
inexistenţei,
perderei
registrelor, sau altor cazuri analoage se poate
face printr'un proces-verbal sau certificat

No.

existat registre sau că s-au perdut şi al
doilea să dovedească însăşi faptul căsăioriei, nașterei
sau încetării
din viaţă.

No. 322; Baudry

prevăzute

nu este arătat de art. 46 c. civ. fr. (33 ce.
civ. rom). (Demolombe,
1, No. 325; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1,
No. 9; Laurent, II, No. 43 urm.; Baudry
et Houques-Foureade, I, No. 848; Planiol
et Ripert, I, No: 232).

12. Când
cine-va pretinde a se face
întrun proces aplicaţiunea
dispoziţiilor
art, 48 c. civ. fr. (33 c. civ. rom.) este obligat să facă două dovezi: întâi că nu au

nu
de

probelor

controlului

504 urm.; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 540; Planiol et Ripert, IL, No. 232; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 496, 407; Comp. Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1,
No. 98
bis, V).
II. Dovada

Hougues-Foucarde,

Râp., Acte de P'âtat civil, No. 131, 161).
17. Proba .perderei sau inexistenţei registrelor poate să se facă şi prin prezump-

unei stări civile. (Demolombe, 1, No. 327;
Dălloz, Râp., Acte de Tetat civil, No. 170,
171; Suppl. Acte de I6tat civil. No. 44;
et

et

nu sunt pertinente, este suverană şi scapă

aplică în caz de inexistenţă sau perdere
a ori căror alte registre conţinând proba

theorigue

Baudry

îr. (33 c. civ..rom.)

regulat ţinute. (Dalloz, REp:, Acte de leiat civil, No. 165. 243; Comp.: Plastara, |,
p. 146).
11. Cu toate că art. 46 c. civ. îr. (33 c.
civ. rom.) vorbeşte numai de căsătorii,
naşteri şi încetări din viaţă, totuşi dispoziţiile sale sunt numai enunciative şi. se

Trait

326;

1. No. 849; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 406).
16. Aprecierea, tribunalelor în respinge-

deasemenea pentru a se îndrepta erorile
și omisiunile ce se alegă că ar exista în
actele înscrise în registrele de stare civilă

Mersier,

33

Demolombe, Î, No. 325; Duranton, I, 294;
Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 64, p. 325; CoinDelisle, Actes de l'etat civil, Art. 46, No. 18,
21; Toullier, I, No. 347; Maread6, Art. 46,
No. 4; Mersier, „Trait6, No. 389; Dailoz,
R6p., Acte de Letat civil, No. 129; Suppl,
Acte de L'sâtat civil, No. 39; Mourlon, ed.
7-a, I. No. 268; Laureni, ÎI, No. 45; Huc,

trecut pe o foae

ziţiile art. 33 c. civ. rom., ci se poate
troâuce acţiune penală
potrivit art.

Art.

CIVILE

Sl

—

i

6

Art. 33

ACTELE

STĂRII

162; Demolombe, 1, No. 335; Mourion, ed.
7-a, 1, No. 268; Messier, Traiţe thcorique
et pratique, No. 494; Laurent, II, No. 48;
Huc, i, No. 326; Baudry et Houques-Fourcade, ÎI. No. 850; Planiol, ed. 6-a, I, No.
540; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 411;
Nacu, 1, p. 200; Alexandresco. ed. 2-a,
1],
p. 406).

22. Deasemenea

art. 46 c. civ. fr. (33 ce.

civ. rom.) nu exclude proba prin prezump-

ţiuni, însă se cere ca aceste prezumpţiuni
să fie grave, precise şi concordante. (De-

molombe,

I, 325;

Santerre,

I, No.

7-a,

No.

de
II,

1,

l'âtat
No.

46;

civil,

Demante

et

Colmet

98 bis, IV; Mourlon.

268;

Dalloz,

No.

Baudry

123,
et

Rep.,

168;

de

ed.
Acte

Laurent,

Houques-Fourcade,.

I, No. 850; Planiol et Ripert, 1, No. 232;
Colin 'et Capitant, ed. 4-a, |, p. 264, 265).
23. In cazurile prevăzute de art. 46 e.
civ. îr. (33 c. civ.. rom.) proba testimonială,
este admisibilă chiar dacă nu este un început de dovadă scrisă. (Coin-Delisle, Actes de Tâtat civil, Art. 46, No. 4 urm.; Duranton, I. No. 294, 29; Toullier, 1, No.
346; Demolombe, I, No. 326; Dalloz,
Rep,
Acte de I'stat civil, No. 121, 122; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 541; Alexanaresco, ed. 2-a, |,
p. 406,

407;

Comp.

Mourlon,

ed.

7-a,

I,

No.
268, 269).
:
24. In ceea ce privește filiaţiunea,
după
o părere, proba cu martori nu este
admisibilă, chiar în cazurile prevăzute
46 c. civ. îr. (33 c. civ. rom.) de cât de art.
când există un început de dovadă atunci
sâu prezumpţiuni potrivit dispoziţiuscrisă
nilor
art. 323 e. cit. fr. (996 ce, civ.
vom.), de
carece dispoziţiile prevăzute de
art. 46 c.
civ. îr. (33 c. civ, rom.) trebuesc
aplicate
numai la proba nașterilor. (Coin-Delis
ie,
Actes de l'âtat civil, Art. 46, No.
13; Toullier. II, No, 88; Marcade, art. 76,
393, No.
3; Mourlon ed. 7-a, 1, No. 2%;
Plastara,
I, p. 146; Comp.: Duranton, IL.
25. După părerea, dominantă No. 295).
însă, proba. cu martori aâmisă, prin art.
46 c. civ.
fr. (33 ce. civ. rom.) pentru
a, dovedi nasterea, stabileşte deasemenea,
(Demolombe, I. No. 326; Aubryşi filiaţiunea.
et Rav, VI,
$ 569 p. 195; Mourlon, ed.
T-a, 1, Na. Ri;
Mersier, Traită thâorique
et pratique, No.
390; Laurent, III, No. 435;
Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 860).
26. In contra dovezilor
făcute de către
reclamant, potriviţ dispoziţiilor
art. 46 c.
civ. îr. (33 e. civ, rom.)
contra-proba. (Dalloz. Râp.,este admisibilă
Acte de L'âtaţ
civil, No. 125).
.

„27. Dispoziţiile

Codul civil

EIVILE

legilor

în

vigoare

Huc, 1, No. 327; Weiss, Trait€ theorique
et
Pratique. III, D. 248,

249; Alexandr
,
ed. 2-a, 1, p. 407).
pe resco
- Pentru
îaptelei petrecute înai
ntea,
promulgării coa ului
de stare civilă p erdut, civil, proba actului
se va face potrivit

momentul

când

s-a

țează

registre

de .stare

civilă,

pot

ti

sta-

bilite cu martori, fără nici o altă formalitate. (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 404).
30. Pentru dovedirea unui îapt de stare
civilă în cazurile prevăzute de art. 46 e,
civ. îr. (33 -c. civ. rom.) pot fi audiaţi ca
martori chiar tată] sau mama, care s'ar
afla în viaţă, a celui ce voeşte a-şi stabili
actul. (Valette sur Proudhon,
Etat des
persones, II], p. 70, nota a: Demolombe,
1,
No. 325; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 268; Lauurent, II, No. 46; Huc, I, No. 326; Bauary
et
Houques-Fourcade, I,
No. 850;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 406),
31. In cazurile prevăzute de art.
46
civ, îr, (33 c. civ. rom.), rudele pot fi ascul-c.
tate ca martori. (Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 409).
32. Cu toate că legea nu o spune, însă
prin analogie cu acţiunile privitoare la
rectiticarea actelor de stare civilă,
tiunile privitoare la stabilirea actelor acstare civilă, pe baza dispoziţiilor art. de
45
ce. civ. fr. (33 e. civ. rom.), sunt
de
petenţa tribunalului locului a, cărui comregis„tre trebuesc complectate iar dacă
locul
nu este cunoscut, de competenţă
tribunalului domiciliului părţii interesate
. (Planiol et Ripert, I, No. 234).
- Când registrele de stare civilă
s-au
perdut. Ministerul Public. are
dreptul, în
interesul public, să ceară
refacerea lor.
(Duranton. I. No. 339; Planiol
et Ripert,
I, No. 239, 284).
34. Hotărîrea, care înlocueşte
actul de
stare civilă. omis sau distrus,
obţinută potrivit dispoziţiilor art. 46 c. civ.
îr. (33 c.
civ. rom.)
are autoritate de judecat
relanu poate fi opusă decât
părţilor
fost în instanţă şi succesoril
or sau
avânzilortivă și
cari au

cauză ai lor. (Planiol,
ed. 6-a, I,
No. 544, 545; Colin et Capit
ant, ed. 4-a,
up: 411; Contra: Planiol et
Ripert, î, No.
35.

Cu

toate că art. 46 c. civ.
fr. (33 «
) nu impune transcrierea
hotări-

J
et Capitant,

art. 46 e.

civ, în. (33 e.
cit. rom.) sunt aplicabile
şi căsătoriilor,
nașterilor şi încetărilor
din viaţă petrecute în ţară străină. (Demolomb
e, I, No.
328; Aubry et. Rau, ed.
5-a, 1, $ 66, p. 334;

din

petrecut faptul. (Dalloz, Rep., Acte de Ve
tat civil, No. 126).
Ă
29. Căsătoriile. naşterile şi decesele întâmplate în România înainte de Regulamentul organic (1832) prin care se înfiin-

et Ripert, 1, No. 232;
ed. 4-a, 1, p. 411).

Colin

Jarisprudenţă
(continuare

de ia 1924 până 1a 1927
)
1. „Dovada rudeniei
în
mat
eri
e
ae
legea
chiriilor Poate rezult
a şi din alte acte,
nefiind vorba aci
de proba riguroasă
iia
a

ţiunii pprescrisă
codul civil.
» complect chirii, 63 de
din 14 Ianuarie
Pand. Săpt.
nu

(Cas.

1925,
3/1925).
otrivi
vit t art. 3 3 €. civ. atunci € când
vor fi existat
registre sau se vor fi
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Codul

civil

_ ACTELE

STĂRII

propuşi

pierdut, lipsa sau pierderea lor se va puteă dovedi atât prin dovezi scrise, cât şi
prin martori.
Insă art. 191 pr. civ. dispune că nu pot
fi ascultați ca martori, rudele de sus și
de jos ale unei părţi, fraţii şi surorile, un-

pot

Prin

stabilirea

în

speţă,

fiind

unui

copil.

naşterei

vorba

fraţii
ca

petiţionarului,

martori

sub

ei

nu

prestare

de

ca

simpli

informatori,

declaraţiunile

lor

nu pot avea forţa probanţă cerută de art.
33, în cât nu se poate întemeia pe ele
restabilirea unui act de stare civilă. (Trib.
Constanţa.

a mărturisi.

urmare,

fiind

fi audiaţi

jurământ, conform art. 196 pr. civ., ci cu
simpli informatori. Or, ei fiind ascultați

chii şi nepoţii, afinii în acelaş grad, soţul
chiar despărțit şi perspanele declarate de

lege incapabile

Art. 34

CIVILE

s, I, sent.

civ.

No.

Jur. Gen. 1925 No. 1126).
3. A se vedea: art. 308.

de

martorii

95

din

nota

1925,

2.

Art. 34. — Orice act al stărei civile privitor la Români sau
la străini, făcut fiind el în ţară străină, va îi vrednic de credinţă,
dacă el se va fi făcut după formele păzite în acea ţară. (Civ. 2,
11,

32,

45,

73,

reorganizarea

152,

885,

afacerilor

Ministerului

şi tariful consular

12

din

1880,

lunie

Regul.

Art. 23, 24;

străine,

Fr. 47).

Civ.

25;

Art.

p.

1894

Febr.

13

din

L.

1789;

1173,

Legea din 13 Februarie 1894 pentru reorganizarea Ministerului afacerilor străine. Art. 23. — Afară de atribuţiunile lor
politice şi administrative, agenţii diplomatici şi consulari au calitatea de ofiţeri ai stării civile observând dispoziţiunile codului civil
dela Cartea I-a (despre persoane).
Art. 24. — Secretarii, atașați şi cancelarii, pot exercita, prin
delegaţiune, tot sau parte din atribuţiunile prevăzute în articolul
precedent.
Regulamentul şi tariful consular din 12 lunie 1880. Art.
25. — Consulii generali, consulii şi viceconsulii, au atribuţiuni
administrative de ofiţeri, ai stării civile şi de jurisdicțiune civilă şi
penală.
Text, fr. Ant. 4. — "Tout acte de L'âtat civil des Francais et des 6trangers
fait en pays 6tranger, fera foi, siil a 6t& redig6 dans les formes usittes dans

ledit pays.

-

Tezt. fr. Ant. 47.
acte de l'âtat civil des

(Complectat

1893). —

lunie

8

din

legea

prin

Tout

et des âtrangers, fait en pays 6tranger, fera
foi, sil a 6t6 râdig6 dans les formes usittes dans ledit pays.
Lorsqu'un de ces actes concernant des Francais sera transmis au ministere
Francais

des affaires 6trangtres, il y restera dâpose pour en âtre delivre expediton.
INDEX

Doctrină.

ALFABETIC

(la doctrină)

Act de stare civilă 1-9.

Martori 5.

Act scris 5.
Agenţi diplomatici 8,9, 10,
Capacitate 4.

Ministerul de
9, 10.
Ministru 9,

Căsătorie 9, 10.

Competenţă 2, 8, 9.
Dovadă, a se vedeă cuvântul: „Probă“,
Extract de strare civilă

1,8,

Externe

8.

Naţionali 6.

Ofiţer de stare civilă 2,”,
8, 9, 10,
Persona! statut 4.
| Personală lege 4.

Probă 1, 2, 3. .

Filiaţiune 4.
Probă testimonială 5.
Forma actelor de stare ci- | Registru de stare civilă
vilă 1, 4
3,7,
Inscris

5.

Legaţie 8, 9, 10.

Legea organizării Ministerului de Externe, 9,
10,
i
Lege personală 4.
Lege străină 1, 5.

Români

8, 9, 10.

Străină lege 1, 5.

| Străinătate 1-4, 6-9.
| Străini 6,9, 10.
Statut personal 4.
Ţară străină 1-4, 6-9.
Transcriere 7,

1. Actele
străinătate
(România)
condiţiunile
gea străină,
lor

cât

şi

a

în
făcute
civilă
stare
de
pentru a fi valabile în Franţa
trebuesc să întrunească, toate
de valabilitate cerute de leatât în ceeace priveşte forma
termenilor

în

care

trebu-

ele

pe aceste
aceiaş pu-

esec
acte

Extractele de
încheiate.
au în Franţa (Românie)

tere

(Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 66, p.text şi notele 4 urm. Huc. I, No.

lor.
334,

probatorie

327: Bauary

care

pe

o

au

et Houques-Fourcade,

în

ţara

|, No.

873; Weiss. Trait6 thâorique, III, p. 248;
Alexandresco, “ed. 2-a, 1, p. 189)
9 Actele de stare civilă făcute în țara
străină.

pentru

a

îi

valabile

în

Y'ranţa,

Art,

35

,

ACTELE

STĂRII

(România) trebuesc să fie încheiate de
ofițerul de stare civilă competent. (Dalloz, Re6p., Acte de Llâtat civil, No. 349;
Huc, I, No. 327%; Planiol et Ripert, 1],
No. 194).
3. In cazul când în ţara străină, unde
s-a întâmplai faptul privitor. la starea
civilă,
există
registre de
stare
civilă,
-proba

în

acelui

Franța

extract

de

1,

328;

No.

$ 66,

fapt

pe

p. 334,

acele

Aubry

text

Hougues-Foureade,
4.

nu

va

(România)

Actele

străină sunt
nia) în .ceea

de

stare

putea

de

registre.

et

I, No.

civilă

făcută

printrun

(Demolombe,

Rau,

şi nota

fi

cât
ed.

5-a,

I,

5; Baudry

et

873).

făcute

în

ţară

valabile în Franţa (Româce priveşte forma lor; însă

consecințele acestor

acte, 'în cea. ce

veşte filiaţiunea,
capacitatea,
guvernate de legea naţională

prl-

etc.
sunt
a părţilor.

(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 272; Dalloz, Rp,
Suppl., Acte de l'âtat civil, No. 89).
5, Dispoziţiile art. 47 c. civ. îr. (34 c.
civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea
chiar
în cazul
când
legea străină,
căreia
se
conformează părţile, nu .cere redactarea
unui înscris pentru constatarea unui act
de stare civilă; în acest caz el va putea
fi dovedit
cu martori.
(Merlin,
Râper-

„toire, Etat civil, $ 2, No. 4; Mariage, sect.
5, $ 2, No. 9; Demolombe, I, No. 328; CoinDelisle, Actes de l'âtat civil, Art. 47 No;

Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 66. p. 334; Huc,

1, No. 327; Laurent, 1, No. 80; II. No.9;
Droit
civil
international,
IV,
No. 233
urm.; Baudry
et Houques-Foureade,
1,
No. 873; Weiss,
Traite €lementaire, p.
468; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 550; Nacu, |,
p. 19%, 195; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
188, 189).
6. Dispoziţiile art. 47 e. civ. fr. (34 ce.
civ. rom.) se aplică atât nationalilor câţ
şi străinilor, indiferent dacă aceste acte
interesează numai naţionalii sau interesează în acelaş
timp pe
naţionali
şi
străini. (Coin-Delisle, Actes de Tetat civil
Art. 47, No. 1; Demolombe, I, No. 312;
Toullier, 1, No. 310; Duranton, I, No. 291;

Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 66, p. 334; Dal-

loz, R6p., Acte
Suppl., Acte de

de I'âtat civil.
V'âtat civil, No.

No. 344;
86; Lau-

Codul

CIVILE

rent,

II,

No

10;

Baudry

et

civil

Houques-fo-

urcade,
I, No.
874; Weiss,
Trait6 6l€mentaire, p. 383; Trait6 theorique et pratique,
III, p.
249;
Planiol.
ed. G-a.
1,
No. 552-553; Alexandresco, ed. Za, |, p.
158).
7; Actele de stare civilă făcute în străinătate pentru a fi valabile în Franţa
(România) nu este nevoe ca ele să fie
transcrise în registrele de stare civilă
franceze (române); când însă părţile cer
transcrierea unor asemenea acte, ofiţerul
de stare civilă nu o poate refuza. (Mersier,

Trait6 thâorique et pratique, ed. 2-a, No.
453; Dalloz, Rep., Acte de l'tat civil, No:
350; Comp: Planiol et Ripert, I, No. 19%;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 190; Contra.
Weiss, Traite elementaire, ed. 2-a, p. 39;
Trait6 thâorique et pratique, III, p. 274).
8. Prin legea din 14 Februarie
1879
asupra organizării Ministerului
de
externe şi a legaţiilor în străinătate s-a
dat în competenţa
stare civilă pentru

Mâni,

codul

dispoziţie

civil

legajiilor,
oficiul
de
actele relative la Bo-

analoagă

francez.

(Nacu,

la

lexandresco, ed. 2-a, 1, p.
Cantacuzino, p. 182, 183).

9. Ministrul
țiuni

române

român,
în

art.

48

1, p..195;

capul

străinătate,

190;

unei
este

din

A-

Matei
|

legacompe-

ient să primească actele de stare civilă
numaâi când sunt privitoare la Români,
el nu ar putea primi un act în care una
dintre părţi ar fi străină, cum ar fi de
ex. o căsătorie între un somân și o atrăină. (Nacu, 1, p. 195; Comn.: Demolombe.
I. No, 312; Marca, Art. 48; Laurent. II.
No. 11; Huc, |, No. 328; Bauâry et Houques-Fourcade, 1. No. 879).
10. După o altă părere, de ourece art.
23 din Lege
pentru
reorganirarea
Ministerului afacerilor străine din 13 Februarie 1894 cu modificările
din
189%,
prevede pur şi simplu că, agenţii diplomatici_ români
sunt ofiţeri de stare clvilă, fără a adăuga cuvintele: numai în
ceea

ce

privește

pe

români,

rezultă

că

ei pot primi un act de stare civilă cum
ar fi căsătoria dintre un român
si o
străină. (Alexandresco. ed. 2-a, ], p.
194.

Art. 35. — In toatete cazurile, , când
urmecaza
ază a se face mențiune despre un act privitor la starea civi
lă, pe marginea unui alt
act dejă înscris în registre, acea menţ ţ
iune se va face, după cererea părței interesate, de către oticerul
stărei civile pe registrele
zilnice, sau pe acelea care vor fi fost
depuse la arhivele comunei, şi de către grefierul Tribunalului
de întâia instanță pe registrele depuse la grefă. Spre acest
sfârş
it oficeru | stărei civile va
vesti, în termen
de 3 zile „ despre menţiu
nea de el făcută, pe

—
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Codul

ACTELE

civil

STĂRII

CIVILE

Art.

36

Test fr. Art. 49. -— Dans tous les cas oii la mention dWun acte relatifă
Vetat civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte deja inserit, elle sera,
faite ă la requâte des parties intâressâes, par lofficier de Vâtat civil, sur les
registres courants ou sur ceux qui auront 6t6 deposes aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de premitre instance, sur les registres d6&posts

au

ă Veftet

greffe;

civil en donnera

de quoi Loffiicier de P&tat

avis, dans

que
les trois jours, au procureur du Roi prâs ledit tribunal, qui veillera ă ce
registres.
deux
les
sur
uniforme
manitre
la mention soit faite d'une

Tezt. fr. Art. 49. (Modificat prin legea din 17 August 1891). — Dans tous
civil devra avoir lieu en marge

d'un acte relatif ă tat

les cas ot la mention

dun acte dâjă inscrit, elle sera faite d'office.
LPoffieier de Pâtat civil qui aura dress€ ou transerit
effectuera cette mention,

i mention

donnant lieu

acte

jours, sur les registres qu'il

trois

dans les

e
d&ient. Dans le meme dâlai, il adressera un avis au procureur de la Republiqu
dune
de son arrondissement, et celui-ci veillera ă ce quela mention soit faite,
communes
fagon uniforme, sur les registres existant dans les archives des
publies.
depâts
autres
tous
dans
ou
des greffes,

Doctrină
1.

După

codul

civil român,

cari

actele

trebuesc menţionate în marginea, actelor
corespunzătoare sunt trei şi anume: actul de recunoastere a unui copil (Art. 48
rectificac.. civ, rom.), hotărirea despre

vea unui act de stare civilă (Art. 86 e. civ.
rom.) şi anularea opoziţiilor la căsătorie
(Art. 53 c. civ. rom.) (Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 409).
:
2. Menţiunea prevăzută de art. 35 ce.
civ. rom. (49 vechiul coa. civ. în.) tre-.
civile
stării
ofiţerul
de
bueşte făcută
la,

stăruința

părţilor

Mini-

interesate;

sterul Public nu are dreptul să ordone fa-

ou

(Dalloz, Rep.
cerea acestei operaţiuni.
Acte de Vâtat civil, No. 61).
3. Menţiunea prevăzută de art. 35 e.
civ. rom. (49 c. civ. fr.) trebueşte datată
şi semnată de către ofițerul de stare civilă. (Dalloz, R6p., Acte de l6tat civii,
No. 59; Alexandresco, ed. 2-a, I, p- 410,
.
Ă
nota 1).
4. Dacă menţiunea este cerută a se
face în anul curent, ofițerul de stare civilă trebueşte să o facă pe cele două originale

ale

registrelor

de

stare

' civilă.

(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 253; Dalioz, Rep,,
Acte de. l'âtat civil, No. 60: Planiol et
Bipert, 1, No. 189; Colin et Capitant, ed.
4-a.

1,

p.

396;- Alexandresco.

ed.

2-a,

[, p-

409, 410).

Art. 36. — Oricare abatere din articolele precedente din partea
funcționarilor în > ele . arătaţi, . va îi urmărită înaintea tribunalului
de întâia instanţă și pedepsită cu o amendă, care nu va putea
oc.
trece peste 100 lei. (Civ. 39, 40, 172, 174, 181, 182; Leg. jud.
50).
Fr.
51; Reg. act. st. civ. 58; Civ.
de
Test. fr. Art. 50. — Toute contravention aux “articles prâcedentstribule
devant
ie
poursniv
sera
s,
denomms
y
naires
la part des fonction
cent
pal de premidre instance, et punie d'une amende qui ne pourra exeâder
francs.

INDEX ALFABETIC

Doctrină

(la doctrină)
Afinitate 2.
Amendă, a se

vedeă

vântul: „Pedeapsăc,
Amendă civilă 6, 7.
Analogie 2.
Civil tribunal 5.
Civilă materie 6, 7.

Contravenţie
Culpă 10.

Daune-interese
Funcţionar 10,
Grefier 3.

Magistra!

3, 4.

1, 2,

10.

cu-

Materie
| Materie

1. Pedeapsa prevăzută de art. 50 c. civ.
tr. (36 c. civ. rom.) nu poate, după o părere, să fie aplicată la alte contravențiuni afară de cele prevăzute de art.
34-49 c. civ. îr.(21—35 c. civ. rom.). (Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 62, notele 3, 4, p

civilă 6, 7.
penală 7,8.

Menţiune 3, 4.
Ofiţer de stare civilă 3,
10,
Pedeapsă 1—9.
Penală materie 7, 8.
Prejudiciu 10,
Prescripţie 9.

Procură 3.
Registre de

3, 4.
. Tribunal

stare

313; Huc, 1. No. 331; Alexandresco, ed. 2-a,

I, p. 411).
2. După o altă părere însă, această pedeapsă poate îi aplicată şi la alte cazuri

PI
civilă

civil 5.

—
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Art.
i.|
i

37

ACTELE

STĂRI

CIVILE

Codul

civil

decât cele prevăzute de art. 34-—49 c. civ.
îr. (1—35 cod. civ. rom.), când între ele

que, ed. 2-a, p. 37; Planiol et Ripert, ],
No. 183; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 4;
există oarecare
analogie sau
afinititare.
Mathei
Cantacuzino,
p.
183;
Comp:
(Mass et Verge sur Zachariae, Droit ciAubryet Rau, ed. 5-a, |. $ 62, p. 312; Bavil francais, 1, $ 82, p. 113, nota 2; Bauudry et Houques-Fourcade,
I, No. 867).
dry et Hougques-Fourcade, 1, No. 867; Pla6.Amenda prevăzută de art. 50 c. Civ.
niol et Ripert, I, No. 183).
_
îr. (36 c. civ. rom.) este de natură civilă,
3. Pedeapsa prevăzută de art. 50 ce. clv,
(Dalloz, Râp., Peine, No. 734; Baudry et
îr. (36 c. civ. rom.) se aplică, după o păHouques-Fourcade, I, No. 867; Planio! et
rere, numai ofițerului de stare civilă și
Ripert, I, No..183; Matei Cantacuzino, p.
grefierului
păstrător al registrelor
de
183).
stare civilă, ea nu se aplică şi Magistra7. După o altă părere, de și de natură
ților însărcinaţi
cu privegherea
facerel
civilă, amenda, prevăzută de art. 50 c. civ.
menţiunilor în registrele de stare civilă.
îr. (36 c. civ. rom.) are un caracter spe(Coin-Delisle, Actes de Pâtat civil Art. 50,
cial,
apropiindu-se de amenzile pronunNo. 1; Demolombe, 1. No. 288; Marcade,
țate în materie represivă. (Demolombe, ],
Art. 50; Mersier, Traii€ thâorique et praNo. 286; Laurent, II, No. 28).
tique, ed. 2-a
No. 50; Dalloz, Râp., Acte
După o a ireia părere, amenda prede tetat civil No. 488; Alexandresco, ed.
văzută de art. 50 ce. civ. fr (36 c. civ.
2-a, î, p. 411).
“ rom.) este de natură penală. (Demolombe,
4. După o altă părere însă această peI No. 286; Masse et Vergâ sur Zachariae,
deapsă se aplică și magistraţilor însăretI, $ 82, p. 113; Aubry et Rau, ed. 5-a, I,
naţi de lege a priveghea ca să se facă
$ 62, p. 313, text şi nota 3; Huc, 1. No.
menţiunile în registrele de stare civilă.
341; Laurent, II, No. 28).
(Locr6, Lâgislation civile, comerciale et
9, Acţiunea pentru aplicarea, pedepsei
criminelle de la France, III, p. 195, No.
prevăzută de art. 50 c. civ. fr. (36 c. civ,
3; Toullier, I, No. 312; Aubry et Rau,
ed.
rom.) se prescrie prin trecerea de irei zeci
5-a, 1, $ 62, p. 312 nota 1: Baudry et
ani. (Dalloz, Râp., Acte de Y'âtat civil, No.
Houques-Fourcade,
1, No. 866;
Pianiol
519; Huc, I, No. 331; Baudry et Hougqueset Ripert, I, No. 183).
Fourcade, I, No. 867; Planiol et Ripert, 1.
5. Pedeapsa prevăzută de art. 50 c. clv.
No. 183; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 411).
îr. (36 cod. civ. rom.) se aplică de tribu-.
10. In cazul când părţile au suferit un
nalele civile.
(Locre, Lâgislation
civile,
prejudiciu, ele pot acţiona pe funcționarii
III, p. 305 urm.; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
în culpă, pentru daune-interese.
2560; Dalloz, Rep.. Acte de Tâtat civil,
(MourNo.
lon, ed. 7-a, 1, No. 255, 256; Dalloz. Rp,
517; Mersier, 'Troite theorique et
pratiActe de V'âtat civil, No. 489).

Art. 37, — Vericare depozitar al registre
lor menţionate va îi
Supus acțiunei civile a părței vătămate
pentru alteraţiunile ce s'ar
săvârşi în ele, rămânând însă a cestuia,
de va găsi de cuviinţă,
dreptul 'de a se întoarce cu urmărire
asupra adevăraţilor făptuitori a sus ziselor alteraţiuni. (Civ. 38,
182, 998, 999, 1599, 1601;
Civ. Fr. 51).
Text. fi.

Art. 51.— 'Tout d&positaire des re
gistres sera civilement
sable des alterations qui Ş, surviendront
, sauf so n recours, sil y a lieu, responles auteurs desdites altârations.
contre
Doctrină
1.

IS
tat

Prin depozitarii registrelor
din art.
37 codul civil rom. se înţeleg:
ofiţerul de
stare civilă pentru regi
strele anului curent şi primarul şi grefieru
] pentru registrele date în păstrarea lor
potrivit art.
30 din codul civil rom.
(Alexanaresco,
ed. 2-a, 1, p. 419).
2.
Cu toate că în articolul 51
c. civ.
fr. (3? €. civ. rom.) se vorb
eşte numai de
„alteraţii“, sensul acestui
cuvânt nu e
limitativ,
ci cuprinde
şi
sau
înlocuirea unei foi din regi ruperea
civilă. (Dalloz, N€p., Acte strele de stare
de l'âtat civil.
No. 9%; Alexandresco,
ed.
nota 1; Comp.: Coin-Delisle 2-a, |, p. 4,
, Actes de LE.

62 ,
civil

35) 51; AubryYy et Rau,
ar.
,
ea. 5-a,
“3. Depozitarii registre
lor răspund chiar
pentru alterările şi fals
ificările ce ar suferi registrele din fapt
ul altuia dacă se
dovedeşte că nu au într
ebuințat mai multai eiteEhere: nu răs
pund de cazul foru
iorţă

majoră.
(Alexa
.
2-a, 1, p. 415, arg)ior
ă:
|
mdreseo, ed
4. Păstrătorii
registrelor

vilă

sunt

liberează,

răspunzători

extracte

de

plecte de pe registreleNeexacte

de

stare

daune,
sau

ci-

dacă
necom-

dacă at omite să facă de stare civilă sau
menţiunile ce sunt
chemaţi a. îace,
pe marginea actelor
stare civilă. (D
5
a de

civil, No, gg) Palloz RED. Acte de Letat

— 36 —

Codul civil

ACTELE

STĂRII

Art,

CIVILE

88—39

_Art. 38. — Orice alteraţiune, orice îalsificare în actele stărei
civile, orice înscriere a acestor acte, făcută pe vre-o foae.liberă,
şi nu. în registrele destinate pentru ținerea lor, va da drept
părţilor interesate a-și cere despăgubiri, şi aceasta fără prejudiţiul
pedepselor prescrise de codul penal. (Civ. 27, 54, 62, 139, 140,
174,
162,

162,

182, 998, 999; Pr. p. 61,
203, 204; Civ. Fr. 52).

C.

179;

p.

123—126,

161,

Text fr. Art. 52. — 'Toute altration, tout faux dans les actes de l'tat

t
civil, toute inseription de ces actes faite sur une fenille volante et autremen
des
s
-interât
dommages
aux
lieu
donneront
que sur les registres ă ce destin6s
parties, sans prâjudice des peines portees au Code penal.
Doctrină
1.

foi

Inscrierea

stare

de
actelor

delict

un

constitue

volante

pe

civilă

pedepsit

de legea penală; înscrierea unui act de
stare civilă pe alt registru de cât cel destinat pentru aceasta, se pedepseşte con-

form dispoziţiilor art. 50 ce. civ. îr. (36
c. civ. rom.) (Coin-Delisie, Actes de VPetat
civil, Art. 52 No. 2; Comp. Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 413).
2. Dispoziţiile art. 52 c. civ. îr. (38 c.
civ. rom.) nu qeclară nule actele de stare
civilă înscrise pe foi volante, ci prevede
o penalitate pentru ofiţerul de
numai
stare civilă care contravine; prin urmare
judecata poate, după împrejurări, să react

forţa

Actes de

Lâtat

acestui

cunoască

(Coin-Delisie,

probantă.

Art.

civil,

52 No. 3; 'Toullier, 1, No. 348; Aubry et
Rau, Î, $ 64, nota 14; Baudry et HouquesFourcade, [, No. 863; Contra: Demolombe, 1, No. 893; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
254; Duranton, II, No. 251; Laurent,. II,
No. 24).
3. Dispoziţiile art. 52 c. civ. îr. (38 ce.
civ. rom.) nu exclud aplicaţia dispoziţiilor art. 1382 c. civ. fr. (998 si 999 c. civ.
vom.) în cazurile în care ofiţerii de stare civilă ar cauza părţilor o daună prin
greşala sau negligența lor. (Demante, et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1. No. 103; Demolombe, I, No. 286; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 62, p. 314; Dalloz, Râp., Acte de
Vâtat civil, No. 93 Laurent, II, No. 28
et Hougues1. No. 331; Baudry
Huc,
Yourcade,

No.

I,

ed. 4-a, Î, p.
Cantacuzino,

Colin

870;

388; Nacu, Î, p.
p. 183).
,

et

Capitant,

204;

Matei

39. — Procurorul tribunalului de întâia instanţă va îi
veriiică starea registrelor, când ele se vor depune la
va încheiă proces-verbal sumariu despre a sa verificare,
abaterile sau vinele comise de ofițerul stărei civile, şi
osândirea sa la amendele prevăzute de lege. (Civ. 34,
p. 21, 31 urm.,
36, 54, 62, Ş ultim, 81, 84, 139, 140, 164, 174; Pr.
56; Reg. act. st.
45, 178; C. p. 123—126, 161, 162; Leg. jud. oc.
civ. 59, 60; Civ. Fr. 53).

Axt.
dator a
gretă; el
Ya arătă
va cere

Text fi. Art. 58.'— Le procureur du Roi au tribunal de premitre instance;
vârifier l'âtat des registres lors du dâpât qui en sera fait au greffe

sera tenu de
il dressera, un proeâs-verbal

ventions ou

dâlits

eux la condamnation

sommaire

par

aux

amendes.

Doctrină

mării

are

dreptul

şi

grefe pentru

sau

conservate.

In afară de verificarea anuală pre1.
art. 53 e. civ. fr. (39 e. civ.
văzută de
rom.), Procurorul tribunalului de întâia.
instanţă,

de la verification, denoncera les eontran-

les officiers de lâtat civil, et requerra contre

commis

în

cursul

anului

să verifice registrele de stare civilă
cele în curs, cât şi cele depuse la

atât
Pri-

—

(Mersier,

a. vedea cum
Traite

suni

theorique

et

registrele

de

pratique, ed. 2-a, No. 58: Dalloz, Rep.
Suppl.. Acte de ltat civil, No. 26; Planioi et Ripert, I, No. 186).
2. Ministerul public nu poate rectijica
el însuşi un act de stare civilă ci are
dreptul

87—

numai

a

verifica,

Art.

40—41

„ACTELE

DE

Codul

NAŞTERE

stare civilă. (Demolombe, I, No. 287; Duranton, I, No. 338; Colin et Capitant, ed.
4-a,|, p> 390).
o
3; Acţiunea Ministerului Public, în ca-

civil

zul prevăzut. de art. 53 c. civ. tr. (39 c.
civ. rom.) se prescrie prin trecerea. de 30
ani. (Dalloz, Râp.. Acte de Vâtat civil, No.
519).
.

Art. 40. — Părţile interesate au dreptul de apelaţiune
în
contra hotăririlor date de tribunalul de întâia
instanță asupra
actelor stărei civile. (Civ. 85, 1201; Pr. civ. 316 urm.;
Civ. Fr. 54).
„ Zeat. fr. Art. 54. — Dans tous les cas oi un tribun
al de premidre instance
a
des actes relatif

connaîtra

pourvoir

s

l'&tat civil, les parties

ă

contre le jugement.
Doctrină

î.
civ.

“Art.

Aplicaţiunea art, 54 c. civ. în. (40 e.
rom.) este consacrarea, principiului

general

al

celor

două

țiune. (Demolombe,
2. Dispoziţiile art.
civ. rom.) își găsesc
când s-a condemnat
vilă conform art. 50
rom.). (Coin Delisle,

grade

de

54 Demolombe,

1, No. 281; Toullier,
Rau, 1, $ 62, nota 3;
rique et pratique, No.
3. Toate părţile au
țerul de stare civilă

jurisdic-

I. No. 289).
54 ce. civ. fr. (40 c.
aplicaţiunea în cazul
ofițerul de stare cie. civ. fr. (36 c. civ.
Actes da Tâtat civil,

nare

şi

procurorul

I, No. 289; Duranton,
I. No. 312; Aubry et
Mersier, Trait6 thâo47).
drept de apel: ofiîn caz de condem-

în

caz

de

achita

II.

actele de naştere.

Art. 41. — Declaraţiunea de spre
nașterea unui copil se va
face la ofiţerul stărei civile al locu
lui, în termen de trei zile după
ușurarea femeii. Copilul i se va înfăţișă.
La caz de împiedicare de a se
transportă copilul înaintea
ofițerului stărei civile, acesta va
fi
dat
or a merge însuşi fără
vre-o plată, la locuință Spre a
A
constată riașterea +). (Civ. 42,
77, 84, urm,, 292; C. p. 276
45,
; Reg. act. st. Civ. 74, 80,
92 urm.;
Civ. Fr. 55).
Tezit. Jr. Art. 55. — Les d6elar
ations de naissance seront fait
trois jours de laccouchement, ă,
Voff
icier de l'6tat civil du lieu es, dans les
sera presente.
: lenfant lui
,
Text. fr. Art. 55, (Modificat
prin 1 egile din 21 Iunie
brie 1919). — Les dâclarations
1903 și din 20 Noemde naissa, nce

de

l'accouchement

seront

ă l'officier de

faites

dans

les

trois jours

at eivi] du lieu.
Lorsq'une naissance n; aura l'ât
pas
€t€ declur6 dans le dela;
de Letat civil ne pourra, la rel
legal, l'officier
ater sur ses registres
rendu par le tribunal de
qu'en vertu d'un jugement
mentio€ n sommaire , sera faite larrondissemeni dans Id quel est n6 V'enfa
Itnt, et
en marge ă la date de]
la naissance est inconnu,
a naissance. Si le lieu

le

requtrant,

tribunal

compsâtent

se ra

C
fixera

prolongation.
îi
1) In textul

art.

francez

5,

corespunzător,

—

se

căci procurorul este aci parte princ re,
de şi acţiunea sa e civilă. (Alexandreipală
sco,
ed. 2-a, 1, p. 419):

CAPITOLUL

Despre

intcressâes pourront

de
du

du

domicile

ce

dâlai pourra,

laires en vertu d'un
dscret
la mesure et les
conditions de cette

lipseşte acest al
2-lea aliniat,

88—

celui

Codul

civil

ACTELE

DE

Bibliografie
CoNsTrANTINESCU

JAc.

INDEX

N., Despre

doctrină)
Intăţişarea

Act de naştere, a se vedeă cuvântul;
„Declaraţie“ şi 12, 13, 14, 16,

18 Î9.

de moarte

5, 6.

13,

Botez

16.

Codul

penal

Deces,

tele:

Nulitate 13, 14, 19.

Oficiu de stare civilă, a
se vedeă cuvântul: „Primărie“.

_

„Act

de

cu-

mort:

Născut viu 4, 6,78.
.
Născut mort 4, 5, 7,8,
Naştere 4-19.

15,.16,

a se vedeă

p

vintele: „Născut
şi 4, 5. 6, 14.

Călătorie 2.
Cale ferată 2.
Comună 2.
Consul 3,

copilului7, 17,

Ingropare 14.
Lege penală 3.
Moarte, a se vedea

18, , 19. 19.

Act

cuvin:

moarte:,

Ofiţer de stare civilă

„Moarte“, „Născut mort“.
Declaraţie 1-4, 6-7, 9-13,
15
Dovadă, a se vedea
cuvântul: „Probă“.
Embrion 7, 8.
Hotărîre 12.
Impedecare 17, 18,
Imposibilitate 17, 18.
Incetare din viaţă, a se
vedea cuvintele: „Act
de
moarte“,
„Moarte“,
„Născut mort“.

(continuare)
p. 100

urm.

uveau Adolphe et Faustin Il6lie, op. cit.
IV, No. 1549; Blanche, op. cit., V, No. 274%

ALFABETIC

(a

Apreciere

succesiuni,

1-7,

9-14, 16-19,
Pedeapsă 15, 16,
Penal Cod 15, 16.
Personală lege 3.
Preot 16.
:
Prezentare 7, 17, 18,
Primărie 17, 18.
Probă contrară 14.
Rectificare 12.

Dalloz,

300;
ed.
No.
401;
iei
6.

19.

tând

că

unui

copil

se

şi-a întrerupt călătoria. (Huc, 1, No. 332;
Dalloz. Râp., Suppl., Acte de lâtat civil,
No .60; Planiol et Ripert, 1, No. 207; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 415, nota 2).
naş-

de

declaraţia

tere-“a copiilor lor la consulii lor respecau
legea lor, consulii
după
tivi, dacă
dreptul

a

îndeplini

funcțiunea

de

ofiţer

de stare civilă. (Alexandresco, ed. 2-a, 1;
p. 415).
4. Obligaţia de a se declara naşterea
unui copil există atât în cazul când copilul se naşte viu, cât şi în cazul când el
se naște mort. (Demolombe, I, No. 299;

Huc,

I, Ne.

336;

Chauveau

Adolphe

et

Faustin Hâlie, Thorie du Code pânal, IV,
No. 1549; Blanche, Etudes pratiques sur

le Code

pânal, V, No.

274; Dalloz,

Râp,

Acte de l'6tat civil, No. 227, 510; Suppl.,.
Acte de l'tat civil, No. 6î; Planiol, ed.
6-a, I, No. 495; Planiol et Ripert, 1, No.
209; Alexandresco. ed. 2-a, 1, p. 416).
5.

In

cazul

când

se va încheia numai

un

civil,

No.

269,

ore dela naştere.
declaraţia de nas-

s-a

înfățișat

un

copil

mort.

I,

p.

produsul naşterei

embrion,

416;

Matei

consistă, dinex-:

viaţă

de

nesusceptibil

tra-uterină, nu mai sunt necesare declarația şi înfățișarea. (Huc, 1, No. 347; Bau-

naşterea

face

i

Când

tun

avut loc în timpul unei călătorii pe cale
ferată, şi dacă este imposibil a se face
declaraţia la ofiţerul stării civile al comunei pe teritorul căreia a avut loc naşterea, această declaraţie se va face la. ofițerul stării civile a comunei unde mama

pot

V'âtat

tere înaintea. decesului, ofițerul stării civile va încheia, numai actul de deces ară-

7.

Termen 9-13, 15.
Viu născut 4.

va face la ofițerul stării civile a locului
unde a avut loc naşterea. (Mourlon, ed.
T-a. 1. No. 276; Dalloz, R6p, Acte de 16tat civil, No. 214; Suppl., Acte de l6tai
civil, No. 60; Planiol et Ripert, I, No207; Nacu, I, p. 205; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 45).
2 In cazul când naşterea unui copil a

Străinii

de

copilul a trăit câteva
însă dacă nu s-a făcut

et Houques-Fourcade,

dry

3

Acte

Alexandresco,
ed. 2-a,
Cantacuzino, p. 182).

Străini 3,

de

Declaraţia

Râp.,

Mourlon, ed. 7-a, I, No. 283; Planiol,
G-a, 1, No. 495; Planiol et Ripert, 1,
209; Colin et Capitant, ed. 4-a, [, p.
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 416; MaCantacuzino, p. 182).
Chiar în cazul când s-ar pretinde că

(Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 283: Dalloz, hâp..
Acte de Vâtat civil, No. 264, 300, 408; Suppl:
Acte de l'eiai civil, No. 61; Planiol, ed.
6-a, I, No. 495; Planiol et Ripert, I, No.
209; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 40i;

Doctrină
1.

Art, 41

NAŞTERE

copil

se naşte

mort

actul de deces. (Cha-

niol et Ripert,

8. Produsul

de

a

buește

împlini

I, No. 209).

embrionar

şase

considerat

luni
că

nu

903;

I, No.

născut
de

înainte

gestație

este

Pla-

.

tre-

susceptibil

de viaţă extra uterină. (Chauveau et Faustin Hâlie, Theorie du Code penal, ed. 6-a,
1V, No. 1712, 1713; Planiol et Ripert, TI.
No. 209).
9. Declaraţia de naşterea unui copil se:
va face în termen de trei zile de la naştere. (Mourlon, ed. T-a, I, No. 214; Dalloz;.
Rep., Acte de Pâiat civil, No. 215; Planiol,.
ed. 6-a, I, No. 488; Planiol et Ripert, I, No.
206; Colin et Capitant, ed. 4a, |. p. 399;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 415; Plastara,
I, p. 148).
10. Nu este socotită în termenul de trei:
zile acordat de lege, ziua când a avut loc
naşterea. (Coin-Delisle, Actes de V6tai civi], Art. 55 No. 2; Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
274; Mersier, Trait6 thâorique et pratique,.
ed. 2-a, No. 65; Dalloz, Râp., Acte de l'tat
civil, No. 215; Huc, 1, No. 333; Baudry et
Houques-Fourcade,
I, No. 88;
Planiol,
ed. 6-a, 1. No. 488; Planiol et Ripert, |.
No. 206; Plastara, I, p. 148, nota 2).
11. Termenul de trei zile prevăzut de
art. 41 ce. civ. rom. se socoteşte pe zile lipere. (Nacu, I, p. 205; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 415; Comp. Plastara, I, p. 1%8,
nota 2).
12. Dacă cele trei zile acordate de lege
au expirat şi nu s-a făcut declaraţia de.
naşterea unui copil, ofiţerul stării civile
nu mai poate primi declaraţia de naştere;
actul de naştere se va încheia pe: cale de
hotărire judecătorească dată la, stăruința.
părţii
interesate.
(Merlin,
Repertoire;,

Naissance,

— 89 —

$ 4; Valette sur Proudhon,

I.

Art.

42

ACTELE

. 221;

Duranton,

? No. 292;

I, No.

Mourlon,

313;

ed.

7-a,

DE

Demolombe,

[, No.

Demante

et Colmet

de Santerre,

stare
terea

văzute

de

ofiţerul

de lege actul de naşere nu

drept

precia,
actului.
et

dacă,

ci

aparţine

tribunalelor

după
împrejurări
(Demolombe, 1, No.

Colmet

de

bis, II; Aubry

Santerre,

et Rau,

zino,

deauna

de

(se nul
a

a-

valabilitatea
292; Demante

ed.

3-a,

copilul

ciul

1, No. 107

ed. 5-a 1. $ 60, p.

copilului

nu

este

nul

însă

său, în

Naşterea

lipsa

acestuia,

face

sau
actul

de

ofițerului

stare

stare

civilă

la

Pri-

de

civilă,

stare

civilă

la

ofl-

ofițerul

când
nu
se
face
de naștere
despre

şare. (Aubry

copilului
de

de

se va

trans-

şi cauzele împedecărei de a se transporta
copilul la oficiul de stare civilă. (Delvincourt, Î, p. 34%; Toullier, 1, No. 313: Mowlon, ed. 7-a, I, No. 282; Demolombe, I, No.
295; Demante et Colmet de Santerre. ea.
3-a, IL, No. 107 bis, I; Aubry et Rau, ed.5-a,
I, $ 60. nota 56, p. 305; Dalloz, Reâp., Acte
de Vâtat civil, No. 237; Suppl., Acte
de
V'âtat civil, No. 64; Huc, 1. No. 355; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 492).
19. Un act de naştere poate îi
declaraţ
valabil, cu toate că nu a. fost înfățișat
copilul înaintea. ofițerului de stare
civilă

dovadă numai până la probă contrară,
de oarece ofiţerul de stare civilă nu a
putut face constatările cerute de lege.
(Laurent, II, No. 27).
15. Lipsa declaraţiei naşterei
în cele
trei zile este pedepsită de codul penal.
(Planioi, ed. 6-a, 1, No. 489; Planiol
et

Art. 42. —

ofițerului

porta la locul naşterei, şi va arăta în actul de naştere locul unde a încheiat actul

308; Dalloz, Râp., Acte de l'âtat civil, No.
230, 410; Suppi., Acte de I'âtaţ civil, No.
62; Laurent, II, No. 27; Huc, I,. No. 334;
Baudry et Houques-Foureade ÎI. No. 885;
Mersier, Trait€ thâorique et pratique, No.
68; Nacu, 1, p. 206; Alexandresco, ed.
2-a,
I, p. 418; Contra: Merlin, Reprtoire, Naissance, $ 4; Laurent, III, No. 397).
14. Actul de naştere încheiat după îngroparea

181).

mărie, afară de cazul când această înfăţișare ar pune.în pericol viaţa copilului.
(Demolombe, I, No. 295; Aubry et Ruu,
ed. 5-a, 1, $ 60, nota 56, p. 305: Dalloz.
Rep, Acte de l'6tat civil, No, 236; Laurent, II, No. 55; Planiol. ed. 6-a, I, No.
49%; Nacu,
1, p. 20%: Alexandresco, ed.
2-a, 1, p 418; Comp. Planiol et Ripert, 1.
No. 208).
18. In caz de împedecare a se înfăţişa

naşpre-

de

p.

16. Preotul
care va boteza
un copil
înainte de înscrierea naşterei sale la ofițerul de stare civilă, nu se pedepseşte.
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 417).
17. Copilul născut se va înfățișa tot-

ed. 3-a,

civilă primeşte declaraţia de
unui copil după cele trei zile

civil

Ripert. I, No. 206; Colin et Capitant, ed.
4-a, I, p. 399; Nacu, I, p. 205; Alexanaresco, ed. 2-a, Î, p. 420, 421; Matei Cantacu-

2%;

Beudant, Î, No. 120; Aubry et Rau, ea.
5-a, î, $ 60, p. 307; Laurent, I[, No. 5;
III, No. 897; Huc, I, No. 333; Baudry, et
Houques-Fourcade,
I, No. 885;
Mersier,
Trait6 theorique et pratique, ed. 2-a, No.
67; Planiol, ed. 6-a, I, No. 490; Planiol et.
Ripert, 1, No. 206; Colin et Capitant, ed.
4-a 1, p. 899; Nacu, L, p. 20; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 417; Matei Cantacuzino, p.
181; Plastara, I, p. 148; Contra: Coin-Delisle, Actes de L6tat civil, Art. 56, No. 4;

I, No. 107 bis, ÎI).
13. Cu toate acestea

Codul

NAȘTERE

către

menţiune
în
această
înfăţi-

et Rau, |, $ 60, nota 7).

se va declară de către tatăl
medici sau hirurgi, moașe, sau

de către orice alte persoane care
vor îi fost faţă la naştere.
lar dacă mama nu va fi născut
la domiciliul ei, această
declarațiune se va face Şi de
persoana aceea la locuinţa căreia
ea a născut.
„Actul de naştere se va redige
îndată față cu doi martori.
(Civ. 24 urm., 45, 93, 94; C. p.2
76; Reg. act. st. civ. 15, 16,

81,

82,

84;

Civ.

Fr.

79,

56).

| Teat. fr. Art. 56. — La nais
sance de Lenfant sera dâclarse
ou, ă defaut du pâre par les doct
eurs
en medecine ou en chi rurgie,par le pere,
mes, officiers de sant on
sages-femautres personnes qui aur
ont assist6 4 aceouchement ;
et lorsque la măre sera, acoouc
hte hors de son domicile, par
qui elle sera aceouchde.
la personne chez
»
.
Ivacte de; nais
sance sera, râdig. e 7 de

INDEX
,
naştere,

deă cuvântul
şi 17,

a

Declaraţie

(la doctrină)

Act autentic 4, 14,

Act de

ALFABETIC

se

ve-

„Naştere*

Asistare

Chirurg

1-11,

5, 6, 7, 10,

natural

3, 4,

:

presence

1 urm.

omiciliu 3, 8-44,
Existenţă 17.

14, 17.

| Copil legitim 3,
Copil

.

suite,. en

41,

Identitate 17.

impedecare

ibili
tate
TeImpos
Besibi
litat

5.
5,

de
|

deux

Mai 62,17
Mart
ori

90—

17.

Medic 5, 6, 7, 10; 41,

Moaşă

—

t&moins.

Legitimitate 3.
Majoritate 13.

5, 6,7,

10,

11.

Codul

civil

ACTELE
Recunoaștere

Naştere 1 urm.
Natural copil 3.

Redactare

Ofiţer de stare
Prezentare 17.
Procurator 16.

civilă

17.

DE

art. 56 c. civ. îr. (42 c. civ. rom.) simultan.
(Valette sur Proudhon, ÎI, No. 222; Demante et Colmet de Santerre, ed. d-a, I,
No. 108 bis, I; Masse et Verge sur Zachaviae, ], $ 84, nota 2; Aubry et Rau, ed5-a, I, $ 60, p. 305; Dalloz, Rep. Suppl,

+.

17.

Străini 15.
Tată 1-6, 9.
Termen 2,

„

Doctrină

Acte

1, Cel dintâi care trebueşte să declare
nașterea unui copil, este tatăl copilului
atunci când a fost faţă la naştere. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 278 Dalloz, Rep.
Acte de L&tat civil, No. 218; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 491; Planiol et Ripert, |, No.
205; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, P. 398;
Nacu, Î, p. 206; Alexandresco, ed. za |,
!
p. 419).
9. In cazul când tatăl nu a fost îaţă
copilului şi dacă se reîntoarce
expirarea celor trei zile pre-

la naşterea
înainte de

văzute de art. 55 c. civ. fr. (4l'c. civ.
rom.) el este obligat a declara nașterea.
(Bauâry et Houques-Fourcade, I, No. 888;
Contra: Dalloz, R6p., Acte de Letat civil,
No. 218; Alexandresco, ed. 2-a,|, p. 419,
nota 2; Comp.: Maread, Art. 56 No..1;
No.

271;

Obligaţia

de

pânal, V,
No. 205).
o.

pratigues

Etudes

Blanche,

unui

Planiol

când
a

naşterea

cel

pentru

iar

atunci

avut

loc

pentru

în

I,

naşterei

părintele
numai

natural,

la

a asistat

cpde

le

Ripert,

declararea

copil, există numai

legiţim

sur

et

naştere,
domiciliul

sau
său.

Rep.,
293; Dalloz,
I, No.
(Demolombe,
Suppl., Acte de I'6tat civil, No, 53; Aubry
et Rau, ed. 5-a, [, $ 60, p. 305; Laurent, Il,
No. 56; Huc, 1, No. 337; Baudry et Houques-Fourcade, IL. No. 888; Planiol, ed. 6-a,
1, No. 491; Planiol et Ripert, L, No. 20;
Colin et Capitunt, ed. 4-a, I, p. 398; Nacu,
1, p. 206; Alexandresco, ed. 2-a, |. p. 419).
4. In cazul când tatăl natural a recu-

noscut copilul printr'un act autentic anterior declaraţiei de naşterea copilului, el

este obligat a face declaraţia de naşterea
lui. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 278; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 60, nota 4 bis, p. 30%:
Dalloz, Rep., Suppl., Acte de lâtat civil,
No. 53; Huc, I, No. 337; Baudry et How
ques-Fourcade, I, No. 898; Mersier, Traite
thâorique et pratique, ed. 2-a, No. 70).
5. Medicii, chirurgii. moaşele sau celelalte persoane ce au fost faţă la naşterea
copilului nu sunt obligate a face declaraţie de naşterea lui decât în lipsa tatălui sau

când

declarația.

el e în imposibilitate

(Demolombe,!1, No.

să facă

293;

Au-

bry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 60, p. 305; Mour-

lon, ed. 7-a, IL, No. 278; Dalloz, Rep, Acte
de Vâtat civil, No. 221 urm; Suppl., Acte
de Yâtat civil. No. 53; Baudry et Houques-Fourcade, Î, No. 889; Mersier, Traite
thâorique et pratique, ed. 2-a, No. 70; Planiol. ed. 6-a, I, No. 491; Planiol et Ripert,
I, No. 205; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.
398; Nacu, I, p. 206; Alexandresco ed. 2-a,

I, p. 419).

6. Obligaţia de a face declaraţia de
naşterea. unui copil, în lipsa tatălui, după

o părere, incumbă

Art. 42

NAȘTERE

persoanelor arătate de

de

Baudry
Planiol,
pert,

L&tat

civil,

No.

57; Huc,

I, No. 337;

et Hougques-Fourcade, I, No. 889;
ed. 6-a, I, No. 491; Planioi et Ri-

I, No.

205;

Moersier,

Trait€

theorique

et pratique, ed. 2-a, No. 7]; Chauveau Adolphe et Faustin H6li6, Thâorie du code
penal, ed. 5-a, IV, No. 1723; Blanche, Etudes

pratiques

sur

le

code

pânal,

V,

No.

271; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 39;
Nacu, I, p. 206).
1. După o altă părere însă, această o:
bligaţie

ar

incumba,

persoanelor

notate,

în mod succesiv în ordinea indicată de
art. 56 c. civ. fr. (42 c. civ. rom.). (Mourlon,.
ed. 7-a, 1, No. 280; Demolombe, I, No. 293;
Duranton, I, No. 312; Maread6, Art. 56;
No. 252; Dalloz, Rep., Acte de l'tat civil,
No. 219; 224;
Alexandresco,
ed. 2-a, 1,
p. 421).
|
8. In cazul când mama va fi născut la
domiciliul

altei

persoane,

această

per-

soană este obligată să facă declaraţia de:
naşterea
copilului. (Merlin,
Râpertoire..
Declaration de naissance, No. 1; Valette:
sur Proudhon, I, p. 222; Dalloz, Rep., Acte
de l'tat civil, No. 210; Suppl., Acte de l6tat civil, No. 210; Pianiol et Ripert, 1,
No. 205: Nacu, I, p. 206; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 420).
9. in cazul când mama va fi născut,
la domiciliul

această
naşterea

faţă
219;
210;
1, p.
10.
la

altei persoane,

persoană

numai

atunci

va fi obligată a declara,

copilului,

când

tatăl

nu

a

fost

la naştere. (Mourlon, ed. 7-a, Î, No.
Dalloz, B6p., Acte de L'&tat civil, No.
Huc, 1, No. 337; Alexandresco, ed. 2-a,
419, 421; Contra: Nacu, 1, p. 206).
In cazul când mama va fi născut,

domiciliul

altei

persoane.

vere, medicii, chirurgii, moaşele

după

o

pă-

și celelalte

persoane ce au asistat la naştere, nu sunt
obligaţi a, face. declaraţiune de naşterea.

copilului, dacă
reia

a

(Merlin,

sance,

persoana la domiciliul

loc

avut

naşterea

Râpertoire,

No.

1;

este

Declaration

Duranton,

că-

prezentă.

de

nais-

I, No. 312; Demo-

lombe, I, No. 293; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
8: Dalloz, R6p.. Acte de l'âtat civil, No320).
11. După o altă părere, aceste persoane

sunt obligate în acelaş timp să deciare
naşterea copilului, cu persoana la domi-

ciliul căreia a avut loc naşterea, dacă
ea a asistat la naştere. (Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 60, p. 304 Dalloz, Râp., Subppl,
Acte de Vetat civil, No. 58; Huc, î, No. 337;
Baudry et Houques-Fourcade, Î, No. 889;
Chauveau Adolphe et Faustin Hâlie, op.
cit., IV, No. 1722, 1723; Blanche. op. cit.
V, No. 271; Planiol et Ripert, I, No. 205;
Comp.: Alexandresco, ed, 2-a, I, p. 420, 491).
12. Legea nu arată persoanele obligate
a face această declarație. (Dalloz, Râp,,
Acte de l'âtat civil, No. 212; Planiol et

.

Art. 43
|:
II

ACTELE

DE NAȘTERE

|

Codul

civil

li

1;

i

Ripert, IT, No. 205; Alexandresco,
I, p. 420).
13.. Nu se cere ca persoanele
să

facă

declaraţie

de

naşterea

ed.

2-a,

fr. (42 ce. civ. rom.) ca să facă declaraţia
de naşterea unui copil, pot fi reprezentate în facerea acestei declaraţii printr'un

obligate
unui

co-

mandatar

pil să fie majore. (Coin-Delisle, Actes de
l6tat civil, Art. 56, No. 4; Duranton, Î,
No. 288; Toullier, [. No. 309; Dalloz, Rep.,
Acte de l'âtat civil, No. 213; Suppl., Acte
de Ltat civil, No. 59; Alexandresco, ed.

2-a, I, p. 419; Matei Cantacuzino, p. 181).
14. Naşterea unui copil poate fi declarată chiar de o persoană care nu este
obligată să facă declaraţia şi chiar dacă
nu a asistat la naştere. (Planiol
peri, ÎI, No. 205).
15. Străinii sunt supuşi, ca şi

et

Ri-

cu. procură

autentică

şi

spe-

cială. (Demolombe,
I,. No. 284; Dalloz,
Râp., Acte de l'6iai civil, No. 211, 4%;
Mersier, Traits thâorique et pratique, No.
i; Alexandresco. ed. 2-a, 1, p. 419).
_
17. Marturii faţă de care se redactează

actul de naştere de către ofiţerul de sta. re civilă, atestă, facerea actului în prezenţa lor, prezentarea şi existența copiiului, şi identitatea persoanei declarantului; ei nu atestă că copilul prezentat
ar fi al mamei declarate nici identțitatea lui cu cel care s-a născut. (Dalloz,

naţio-

nalii, la obligaţia de a face declaraţie
de nașterea unui copil. (Demolombe, 7,

Râp.. Acte de Iâtat civil, No.
Cantacuzino, p. 181).

No. 271; Matei Cantacuzino, p. 181).
16. Persoanele obligate de art. 56 c. civ.

242;

Matei

18. A se vedea: ari. 36, 37, 45, 80—89 şi
319 din codul civil cu notele respective.

Art. 48. — Actul de naștere va arătă cu deslușire ziua, ora,
locul nașterei, sexul copilului, prenumele ce i se va da la botez,

precum

și numelede

familie,

profesiunea

sau

meseria

şi domici-

liul tatălui, mamei și al martorilor. (Civ. 21, 22, 24, 42, 44,
307, 308; C. p. 276; Reg. act. st. civ. 78; Civ. Fr. 57).

45,

Tezt. fr. Art. 57. L'acte de naissance &noncera le jour, Pheure et le lieu
de la naissance, le sexe de lenfant, et les prânoms qui lui seront donnes
les
prenoms, noms, profession et domicile des păre, et mâre et ceux des
t&moins.
Text. fr. Art. 57. (Complectat prin legea din 30 Noembrie 1906). —
LPacte
de naissance

€noncera le jour, l'heure
et le lieu de la naissance, le sexe de
lenfant et les prenoms qui lui seront donnâs, les prânoms,
noms, profession et
domicile des păre et măre, et ceux des tâmoins.

Nul, a lexception du procureur

de

la Republique,

de l'enfant, de ses
ascendants et descendants en ligne directe, de son
conjoint, de son tuteur ou
de son representant lâgal, s'il est mineur ou en
&tat d'incapacit€, ne pourra
obtenir une copie conforme d'un acte de naissance
autre que le sien, si ce n'est
en vertu d'une autorisation dâlivrâe sans frais
par le juge de paix du canton
ou Vacte a 6t€ rețu et sur la demande ecrite
de Vint6ressg,

par

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette
impossibilite est constatte
le maire ou le commissaire de police qui attest
e, en mâme temps, que

la demande est faite sur initiative de Vinter
ess€.
„En cas de refus, la demande sera portee
devant le prâsident du tribunal
civil de premitre instance, qui statuera par
ordonnanee de râfârg.
Les d6positaires des registres seront
des extraits indiguant, sans autres rense tenus de delivrer ă tout regurant
ignements, annţe, le jour, Vheure
le lieu de naissance, le
et

sexe de l'enfant,
noms, prnoms et professions et domicile les prânoms qui lui ont 6t6 donnes,
des păre et m&re tels qw'ils râsultent
enonciations de l'aecte de naissance ou
des
mentions contenues en marge de
acte et reproduisant la mention prevu
e
au
dernier alinta de Particle 76
Code civil.

les
des
cet
du

„Bibliografie (continuare).
GeroRGEan

N.,

Studii

Juridice,

vol.

I., „Data

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)

p. 5.

Copil legitim 1, 3, Copil natural 3-8, 12, 13,
aune-i
Declar nterese 4.

AR
Act de naştere 1-9, 11-16. | Codul civil
14.
9tez
15.
ni
9, 10,
Căsătorie 14,
Copil incestuos 13,

A

certă“,

Ei pam i

i,

—

Dovadă, a Beopăi ea su
iliațiune
”
giliatiune %5,
.
Incest 18.
Legitimitate
1, 2.

peăalatirDeciața e | gemeni fo, n

anţi, a se vedea cui
Degiatie P 78.

9

—.

,

Codul

civil

ACTELE

Mamă 1, 2, 4-8, 12, 13,14.
Mamă

naturală,

dea

cuvintele:

a

se

“Ora 9, 11.
.
Proba testimonială
Profesiune 1.
Pronume 1,9.

ve-

„Copil

Doctrină

vedea

na-

de,

actul

în

profesiunea

pronumele,

numele,

şi domicihul iatălui şi mamei are loc; numai când copilul este legitim. (Toulher,
1, No. 316; Mourlon, ed. 7-a, IL. No. 28%;
Dalloz, R6p., Acte de Tâtat civil, No. 245,
246; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
894; Planiol et Ripert, |. No. 910, 211;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 400; Nacu,
1, p. 207; Alexandresco ed. 2-a, 1, p. 433,
424; Matei Cantacuzino, P. 182; Plastara,
TI, p. 148).
femeei
când soţul
5, Chiar în cazul

care

a născut,

silă

este

e! este

nu

că

ar declara

tatăl copilului născut, -ofiţerul de stare ala-l

trece

naşterei

unui

obligat

actul

în

de

nastere ca, tatăl copilului. (Dalloz, Rep.
Acte de Vâtat civil; No. 248; Suppl., Acte
de Vâtat eivil. No. 65).
3.

In

cazul

natural,

copil

trece

va

civilă

stare

ofiţerul de

în

actul

tată necuatunci va

de naştere că este născut din
noscut; numele tatălui numai

îi trecut când el va recunoaşte că este
«opilul său. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 286;
Laurent, II, No. 56; Huc. L. No. 338; Baudry et Houques-Fourcade, |, No. 894; Daloz, Râp., Acte de Lâtat civil, No. 232,
249%; Suppl., Acte de Tâtat civil No. 65;
ed.

Pianiol,

Planiol

49%;

1, No.

6-a,

et

Ri-

Colin et Capitant, el.
pert, 1. No. 212;
4a, 1, p- 400; Alexandresco, ed. 2-a, IL. p.
424; Matei Cantacuzino, P. 182).
4. In cazul când se naşte un copil ne
legitim, și în cazul când fără voinţa taiălui
actul

numele
dreptul

natural se va trece
de naştere, el are

său în
a cere

rectificarea actului de naștere şi daune de
la mamă care a semnat actul şi de la
ofiţerul

de

siare

l-a

care

civilă

redactat.

(Toullier, 1, No. 316, Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 236; Alexandresco. ed. 2-a. |, ». 424).
5. După o părere, declaranţii sunt obligaţi

să

arate

naturale

mamei

numele

a-

tunci 'când o cunosc, de oare ce numele
ei, constitue un element necesar al decla-

raţiei şi serveşte la dovedirea
copilului.

(Toullier,

I, No.

317;

filiaţiunel

Duranton,

1, No. 307, 315; Dalloz, Râp., Acte de I6tai

civil, No. 233; Suppl., Acte de l6tat civil,
No, 63; Valette sur Proudhon, I, p. 209, 222;
Matei Cantacuzino, p. 182; Comp.: Plai
stara, I, p. 148).
6. După o aită părere, însă perşoanele
«are

sunt

naşterea

obligate

unui

copil,

facă

să

nu
[

declaraţia,

sunt

obligate

Acte

de

naturale,

de

R6p..

Dalloz,

l'âtat

civil,

233, 235; Suppl., Acte de l'stat civil,
63; Laurent, II, No. 5? urm.; Baudry
Hougques-Foureade, [, No. 895; Planiol,
6-a, Î. No. 494%; Planiol et Ripert, I,
212; Colin et Capitâni, ed. 4-a, I, p.
Nacu, 1. p. 207, 208; Alexandresco,
2-a, ], p. 424, 425).
!
7. 'Cotuşi dacă declaranţii arată

_

arăta

a

de

Obligaţia

1,

naştere,

ter;

„Copil

cuvintele:
tural*,

fi.

Art. 43

NAȘTERE

arate numele mamei naturale.
(Mersier,
Traite thâorique et pratique, No. 89 urm.;
Demolombe, Î, No. 294; Marcade, art. 57;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 287. 287 bis, 287

11,

natural,
Rectificare 4.
„Martori 41.
Recunoaştere 3.
Naştere 1 urm.
Natural copil, a se vedea | Religie îs.
cuvintele:
„Copil
naSemnalmeite 9.
turale.
Soţ 2, 12.
Nalitate 16.
Tată 1-4, 8, 14.
Nume fî.
Tată legitim 1, 2.
“fată natural, a se
Ofiţer de stare civilă 1-4,

,.8p 14
Omisiune

DE

de

să

mele mamei

şi nu

sunt

No.

No.
et
ed.
No.
400;
ed.
nuobli-

gaţi, ofiţerul de stare civilă este obligat
să facă menţiune de numele său în ac(Valette sur Proudhon,
tul de naştere.
3, -p. 209, 222; Coin-Delisle, Actes de ltat

Questions
civil. Art. 57, No. 10; Merlin,
I,
de droit, Maternite, p. 290; Duranion,

-

No. 315; Toullier, I, No. 317; Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, I. No. 109 bis,
TI: Demolombe, 1, No. 297; Mourlon, ed.
7-a, I. No. 287 bis, 287 ter; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 60, text şi nota 8, p. 306, 307;
_Dalloz, Râp., Acte de Lâtat civil, No. 252,
954; Suppl., Acte de l'ttat civil, No. 65;
Huc, 1, No. 338; Mersier, Trait€ theorique
et pratique, No. 105; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 494; Planio! et Ripert, Î, No. 213;
Contra: Laurent, II, No. 55, urm. 61; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 895).
8. In cazul când declaranţii nu arată
nici numele mamei nici pe cel al tatălui,
ofiţerul de stare cvilă va menţiona în
actul

de naştere

că

copilul

sa

născut

din

părinţi necunoscuţi. (Mourlon, ed. T-a, |,
No. 287; Dalloz, Râp., Acte de I6tat civil,
No. 253; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 425).
9. In cazul nașterei de copii gemeni, se
va, încheia câte un act de naştere deosebit pentru fie care din ei, şi pentru a nu
se naşte confuziune între ei, se va arăta

ordinea în care au fost născuţi şi ora na$particusemnele
menţionându-se
terei,

lare ce ar avea fiecare pe corp, dându-se
la fiecare câte un pronume deosebit. (Mourlon, ed. T-a, IL, No. 28%; Dalloz, Rp.
Acte de Vâtat civil, No. 266; Huc, Î, No.
338; Alexandresco, ed. 2-a, |. p. 416).
10. Copilul gemene care s-a născut întâi este cel mai mare dintre ei. (Dalloz,
Ă
Râp., Acte de I'ttat civil, No. 234, 206).
1i. Când în actul de naştere s-a omis
a. se trece ora naşterei fiecărui copil gem;ene, dovada orei naşterei lor se va pu-

tea face

prin

martori.

(Dalloz,

Rep.,

Acte

de Vâtat civil, No. 243).

12. Dacă copilul este adulterin, în actul
de naştere va trebui să figureze numai
numele soţului mamei iar nu numele tatălui adevărat. (Planiol ed .6-a, 1, No494, Planiol et Ripert, 1, No. 212).
Dacă copilul este incestuos, actul
13.
de naştere va cuprinde numai numele
mamei. (Planiol. ed. 6-a, 1, No. 4%; Planiol et Ripert, 1. No. 212).
14. Codui civil nu obligă pe ofiţerul de
stare civilă să arate în actul de naştere

Art.

44—45

dacă

-

părinţii

însă

de

copilului

obicei

el

face

ACTELE

DE

sunt

căsătoriţi,

această,

menţiune

(Dalloz, Râp., Acte de lâtat civil, No. 24;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 400; Comp,
Toullier, I, No. 317).
_
15. In actul de naştere nu trebueşte să
se facă menţiune despre religia, copilului,
de

oarece :de

Art.

obicei

44.

copilul

—

nu

e încă

bo-

va

găsi

Vericine

Codul civil

NAȘTERE

tezat în momentul 'încheerei actului său
de naștere. (Alexandresco, ed. 2-a, ], p.
423. nota 3).
|
16. In cazul când nu se vor fi trecut
în actul de naştere menţiunile prevăzute
de art. 58.c. civ. fr. (43 c. civ. romi)el
nu este nul. (Dalioz, Rep., Acte de Tâtat
civil, No. 259).

un

copil

nou

născut,

va fi dator

a-l încredință ofițerului stărei civile împreună cu toate hainele Și
obiectele găsite la copil şi a declară toate împrejurările timpului
și locului unde-l va fi găsit.
Ofiţerul stărei civile va întocmi îndată proces-verbal arătător
de toate împrejurările, în care se va cuprinde vârsta copilului
după aparenţă, sexul și numele ce i se va da. ȘI autoritatea civilă
la care se va îi încredinţat.
Acest proces-verbal se va trece în registru. (Civ. 8, 21, 27,
urm.; C. p. 276—279; Reg. act. st. civ. 85, 86, 97; L. asupra
numelui din 18 Mart 1895, Art. 6; Civ. Fr. 58).
Tezt. Jr. Art. 38. — 'Toute personne qui aura trouvâ un enfant nouveau-n6,

sera tenue de le remettre ă l'oficier de 'Gtat civil, ainsi
autres effets trouvâes avee l'enfant, et de dclarer toutes
temps et du lieu ou il aura €t6 trouvs.

que les vetâments

et

les cireconstances

du

Il en sera dress€ un procâs-verbal dâtaille, qui €noncera en outre
l'âge
apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnâs,
l'autorite civile
ă laquelle

il sera remis. Ce procăs-verbal sera inscrit sur les registres.
Doctrină

1.

Cu toate că legea vorbeşte

numai

de

un copil nou născut, dispoziţiile art. 44
din codul civil rom. îşi vor găsi aplicaţiunea chiar şi atunci când s-ar găsi un

copil mai mare, dar care nu ar fi în stare
să dea informaţiuni
asupra
identităţii

sale.

(Alexandresco,

ed.

2-a,

I,

p.

4%,

nota 1),
2. Copilul găsit va trebui să fie încredinţat ofițerului de stare civilă, al comunei unde a 'fost găsit
copilul. (Dalloz,
Rep., Acte de Y'âtat civil, No. 270; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 426).
3» Ofiţerul de stare civilă căruia i se
încredinţează un copil găsit este obligat,

a menţiona
în
procesul-verbal
ce-l
încheie: locul unde a fost găsit, împrejură-

rile aflării lui, vârsta
xul,
semnalmentele
sale

particulare

de

pe

după aparenţă, secopilului,
semnele
corp,

descriind

hainele și rufele copilului. (Dalloz, Râp,şi
- Acte de âtat civil, No. 272; Alexandres
co,
i
I, p. 426; Matei Caniacuzino, p.
182),
4. Ofiţerul de stare civilă nu are
dreptul,

zut

când

art.

58

încheie

c. civ.

procesul-verbal,

„Art. 45. —
torind pe mare,

fr. (4

c. civ.

Dacă
actul

prevă-

rom.)

să

iacă vre-o menţiune în privinţa numelui
pretinsei mame
a copilului găsit. nume
ce i-ar fi arătat de declarant.
(Dalloz.
Rep., Acte de l'âiat civil, No. 275).
5. Numele și pronumele copilului găsit.
va fi dat către ofiţerul stării civile
căruia îi s-a încredințat copilul găsit. (Dalloz. R6p., Acte de Iâtat civil, No.
217; A-.
lexandresco, ed. 2-a, 1, p. 426).
- 5: Dacă între obiectele copilului găsit
se află şi extractul de pe actul său
de
naştere, se va face menţiune despre
el
în procesul-verbal care apoi se va
transcrie în registre. (Dalloz, Rep.,
Acte de
lâtat civil, No. 27%),
7. La întocmirea procesului-verbal
nu
e nevoe de mariuri, însă dacă
declar
tul îi aduce, ofiţerul de stare civilă aneste
obligat a-i admite. (Dalloz, Râp.,
Acte de
lâtat civil, No. 274: Comp: Alexan
dresco,
ed. 2-a 1, p. 496).
8. Procesul-verbal încheiat de
ofiţerul
de stare civilă este transcris
în
în registrele de stare civilă ale întregime.
născuţilor

și ține

loc

de

act

se naște un copil pe un vas
de naștere se va face până

—

de

naştere.

loz, Rp., Acte de stat civil, No.
Planiol et Ripert, I, No.
213;
drescpo, ed. 2-a, I, D. 497).

04 —

(Dal-

273, 214;
Alexan-

Român, călăîn 24 de ore

Codul

civil

ACTELE

DE NAȘTERE

Art. 46

în prezenţa tatălui, dacă se va îi aflat față, şi a doi martori luaţi
dintre ofițerii vasului, sau în lipsă dintre oamenii echipajului.
Acest act se va redige de căpitanul, stăpânul sau patronul
vasului şi se va trece în rolul (lista oficială) persoanelor ce se
află pe vas. (Civ. 21 urm., 24, 46 urm., 71, 72, 874 urm.; Reg.
act. a civ. 87, 90; Reg. de navigaţie din 9 August 1862; Civ.
Fr. 59).
Test. fr. Art. 59. — Sil naît un enfant pendant un voyage de mer, lacte
de naissance sera dress€ dans les vingt-quatre heures, en prâsence du pere, siil
est present, et de deux temoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, ă leur
dâfaut, parmi les hommes de l'6quipage. Cet acte sera râdig6, savoir, sur les
bâtiments du Roi, par Lofficier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant ă un armateur ou nâgociant, par le capitaine, maiître ou
patron du narire. I/acte de naissance sera inserit ă la suite du râle d'Equipage.

Tezt. fr. Art. 59. (Modificat prin legea din 8 Iunie

18953).

—

Em

cas

de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dress€ acte dans les trois
jours

de l'aceouchement,

pris

parmis

l'eguipage. .

en prâsence da pre, sil est ă bord, et de deux

t&moins

les officiers du bâtiment, ou ă leur defaut, parmi les hommes

de

|

Si la naissance a lieu pendant un arrât daus un port, acte sera dress€
dans les mâmes conditions, lorsquiil y aura impossibilit& de communiquer
avec la terre ou lorquiil n'existera pas dans le port, si l'on est ă l&tranger,
d'agent diplomatique ou consulaire francais investi des fonctions d'officier de
l'âtat civil.
Cet acte sera râdig€, savoir: sur les bâtiments de LEtat par l'officier
du

commissariat

qui

en

remplit

de

la

les

fonctions;

marine

ou,

ă son dâfaut,

par

le commandant

et sur les autres bâtiments,

par

ou celui

le

capitaine,

maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prevues dans
laquelle Vacte a €t€ dresse,
1/aete sera inscrit ă la suite du role d'Equipage.
Doctrină

îr. (45 c. civ. rom.) se vor îndeplini de persoana care îl înlocueşte în ordinea de
serviciu. (Dalloz, Reâp., Acte de Yâtat clE No. 330; Alexandresco, ed. 2-a, [, p.

1. Competența căpitanilor de vase ca
ofițer de stare civilă, are loc numai când
vasul

călătoreşte

pe

mare,

atunci

însă

când vasul se află întrun port român
sau chiar străin, dar unde avem consuli
sau agenţi diplomatici, această competenţă încetează. (Alexandresco, ed. 2-a,.1,
p
p. 430)
2. Cuvintele: căpitan, stăpân sau pairon, înseamnă şeful vasului
şefi subordonați
unul altuia

4. Alegerea martorilor aparţine tațălui
și în lipsa lui mamei. (Dalloz, R6p., Acte
de V/'6tat civil, No. 335). -

5. Când

iar nu trei
în mod
e-

rarhic. (Dalloz. Rep., Acte de L'âtat civil,
No. 380).
.
3. In cazul când şetul vasului lipseşte,
formalităţile prevăzute de art. 59 ce, civ,

Art. 46. — La
îi un port Român,
oricine ar fi redigiat
copii autentice după
copie în cancelaria
sterului

de

interne,

rolul

(lista oficială)

lui s-a perdut în totul sau în
este o lacună sau omisiune în
se aplică dispoziţiile art. 46
(33 c. civ. rom.) şi nasterea
care

ar

dovedită

fi

cu

avut

loc

martori.

pe

de Pâtat civil, No. 331).

vas

(Dalloz,

echipajuparte, sau
ţinerea sa,
ce. civ. îr.
unui copil

va

putea

Râp.,

fi

Acte

cel dintâiu port unde se va opri vasul, de va
căpitanul, stăpânul sau patronul vasului, sau
actul de naștere, este dator a depune două
act la autoritatea portului. Acesta va opri o
sa, iar cealaltă o va trimite neîntârziat Minicare

o

va
—

transmite
95—

autorităței

comunale

a

.

Art. 47

ACTELE

DE NAŞTERE

Codul civil

domiciliului tatălui copilului născut sau, de nu s'ar cunoaște tatăl,
al mamei.
|
|
Autoritatea comunală va trece actul îndată în registrul stărei

sale

civile.

(Civ.

45,

47,

Text. fr. Art. 60. —

72;

Reg.

act. st. civ. 88, 97; Civ. Fr. 60).
Au premier port ou le bâtiment abordera, soit de

relâche, soit pour toute autre cause que celle de son desarme
ment, les officiers
de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou
patron, seront tenus de
dâposer deux expâditions authentiques des actes de naissan
ce quiils auront r€digs, savoir, dans un port &tranger, entre les mains du
consul.
|
,
Lune de ces expeditions restera dâposâe au bureau de
inserip
tion
mari:
time, ou ă la -chancellerie du consulat; l'autre sera,
envoyte au Ministre de la
marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifite
de chacun desdits actes, ă
l'officier de letat civil du domicile du ptre de
Venfant, oii de la mere si le
pere est inconnu: cette copie sera inserite de
suite sur les registres.
Tei. fr. Art. 60, (Modificat prin legea din
S Iunie 1893). — Au premier port ou le bâtiment abordera pour toute autre
cause que celle de son
dâsarmement, l'officier instrumentaire sera tenu
de d&poser deux expâditions
de chacun des actes de naissanee dressâs î,
boră.
Ce dâpât sera fait, savoir: si le port est francais
, au bureau des armements par les bâtiments de VEtat. et au bureau
de
linseri
ption maritime par
les autres bâtiments; si le port est €tranger,
entre les mains du consul de France.
Au eas oi il ne se trouverait

pas dans ce
bureau de l'inscription maritime ou de consul,port de bureau des armements, de
le depât serait ajourn€ au plus
prochain port d'escale ou de relâche.
Lune des expeditions dEpos6es sera adresse
au ministre de la marine,
qui la transmettra ă, l'officier de l'etat
civil du dernier domicile du pere de
Lenfant, ou de la mâre si le pere est inconnu
, afin qu'lle soit transerite sur
les registres; si le dernier
France,

la transeription

domicile ne peut âtre retrourâ
sera faite ă Paris,

ou siil est hors de

Lrautre exptdition restera dâposte aux
archives du consulat ou du bureau
de Pinseription maritime.

Mention des envois et dâpâts effeetuâs
conformâment aux prescriptions du
present n article sera portâe en marg
e des actes originaux par les
de Linseription maritime ou
commissaires
par les consuls.
1.

Locul

Doctctrină
mă

Ă

|

2. Ofiţ; erul

a „
Locul
unde trebueşte inscris actu
l
vag nastere al unui copi
l născut pe un
a
ste ace
al ultimului domiciliu
al
atălui;
dacă tatăl este necunoscut,
al ulActe de
cd. 2-a.

l'6tat civil,
1 p. 429)
&9
,

Art. 47. —

No.

338; Alexandresco,

»

Vâtat

civil,

No.

338,

339).

De va abordă vasul într'u
n port străin, căpitanul,
patronul vasului va trimite

Stăpânul sau
Mininașt
sterere:
ul de ] nterne
de

“Ministerul

de stare civilă căru

ia i s-a
transmis
copia autentică
a actului de
naştere al copilului, îl
va
irul de născuţi la data cândtrece în regisa, primit actul, fără a fi nevoe să
facă în registru
Ve o menţiune pe marg
actul a fost în adevăr ine, la. data când
încheiat. (Dalloz,
5 , Acte
REp.
de

şi

ani
al Români
ei

€
o copie

i
Prin poșta locului,i] la
legalizată de pe actul

autoritat

ea comunală
3 i
după cum s'a prescris la articolul
erp. . ma
În
caz .
Reg. act. st. civ: . 89; Civ. Fr. SI). p rece dent
.. (Civ. 46, ace
72,st 871;
Text.
— A Varri
A
le râle d iati fr.adArt.sera61, dpos
ă. arrivâe du bâtim
ent dans le port de dâsarmement,
au bu
6
pi
Îi
e
reau du prâpos
6 î,a Vinser

iption maritime,

—

96 —

Codul civil

ACTUL DE RECUNOAŞTEREA

COPILULUI NATURAL

„Art, 48

qui enverra une expâdition de l'acte de naissance, de lui sign6e, ă Vofficier de
l'&tat civil du domicile du pâre de l'enfant, ou de la mâăre si le ptre est inconnu ;
cette exp&dition sera inscrite de suite sur les repistres.
Text. fr. Art. 61. (Modificat prin legea din 8 Iunie 1893). — A Varrivâe
du bâtiment dans le port de desarmenent, l'officier instrumentaire sera tenu de
dâposer, en mâme temps que le r6le. d'6quipage, : une expedition de chacun des
actes de naissance dressâs ă bord -dont copie n'aurait point 6t6 deja d&posce,
conformâment aux prescriptions de l'article precedent.

Ce depât sera fait, potir les bâtiments de PEtat, au bureau des armements,
et, pour les autres bâtiments, au bureau de I'inscription maritime.
I/expedition ainsi depose sera adressâe au ministre de la marine,
transmettra, comme i est dită. article prâcedent.

qui la

„Art. 48. — Actul de recunoaşterea!) unui copil se va înscrieîn registrele stărei civile cu data sa și se va menţionă recunoaşterea în marginea actului de naștere, dacă există asemenea act.

(Civ. 27, 35, 304, 307, 308, 337; Reg. act. st. civ. 97; Civ. Fr. 62).

Test. fr Art. 62. — I/aete de reconnaisance d'un enfant sera inscrit sur
les registres ă sa date; et il en sera fait mention en marge de acte de naissance,

s'il en existe un.

Tezt. fr. Arţ. 62. (Modificat prin legea
de reconnaissance. d'un

enfant naturel

din

sera inscrit

95 Iunie
sur

1893).

les registres

—
ă

acte
sa

date,

et il en sera fait mention en marge de acte de naissance, s'il en existe un.
Dans les circonstances prâvues ă Vart. 58, la dâclaration de reconnaissance
pouxra âtre reue par les officiers instrumentaires designs en cet article, et
dans les formes qui y sont indiques.
Les dispositions des art. 60 et 61, relatives au dâpât et aux transmissions,
seront, dans ce cas, applieables. 'Tontefois,. Vexpâdition adresste au ministre
de la marine devra âtre transmise par lui, de preference, ă Voffieier de letat
civil du lieu ou lacte de naissanee de Venfant aura 6t€ dresse ou .transerit,
si ce lieu est connu.
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Nulitate 4»,
Nume 7, 8,
Ofiţer de stare civilă 1,
16, 17, 18,
Omisiune 5,
Părinţi, a se vedeă cuvin-

! Registru de naştere
16,
|
18.
|. Betroactiv efect 10.
Risipitor 15.
Român drept civil 1, 2.
Tată 2,7, 8, 18

tele:

„Tată“.
Probă 6.

„Copil“, > Mamă',

.

| Redactare 1.

"|

Tată natural, a
|:

cuvintele:
rate,

| Transcriere
i Vârstă 4,

se vedeă

„Copil

natu-

16, 17, 18.

i.

„Copil
”

Doctrină
II

î. In dreptul civii român. recunoaşterea unui copil natural, potrivit: dispoziţii-

| Minori 12, 18.

lor art. 48 din codul civil nu se poate face

: Naştere 1, 3, 5, 10.

decât

înaintea

1) Aci vorba „recunoaştere“ este improprie de oarece codul nostru
cez, nu admite recunoaşterea copiilor naturali; legiuitorul Român
admite
pozițiunile art, 304 codul civil.

86370, — Codul Civil adnotat,

natural“;

Natural Îicopil, a:se
vedea
.
cuvintele; „Copil na-

Procurator 9.
Prodig 15.

2, 6, 7, 8, 18.
naturală, a se ve:

deă cuvintele:
natural:.

a

tural*.

Act autentic 6, 9,
Act de căsătorie 13.
Act de naştere 1, 3,8.
Act de recunoaştere
16,
17,
A Morizația soțului 11.

41.

(continuare)

—
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—

ofițerului

de

stare

civilă,

civil, spre deosebire de cel Franlegitmarea lor. A se vedeă dis-

7

Art.

48

ACTUL

DE

RECUNOAŞTEREA

COPILULUI

Codul

NATURAL

civil

fie în momentul redactării actului de naştere, fie mai târziu printr'un act deosebit întocmit de el. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 317, 318).
,

căsătorie la care a fost asistat de persoanele cerute de lege, este validă, (Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 324).

2. Legiuitorul
român,
a
admis
noaşterea de bună voe, a copilului

copil

14.

recunatu-

290).

,

naturai
copilului

şi chiar după decesul său. (Demolombe,
V, No. 416; Laurent, IV, No. &3; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 321).
5, Recunoaşterea:
unui

i
copil

natura)

poate avea loc înainte de naşterea lui,
însă posterior concepţiunei sale. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 320).
,
6. Recunoaşterea
unui
copil natural
făcută conform art. 48 c. civ. rom. prin
act autentic. (art. 304 c. civ. rom.) de către mamă,

dovedeşte

xandresco,
7.

ed.

2-a,

maternitatea,

Îl,

Recunoaşterea

p. 328,

unui

ei. (Ale-

329).

copil

natural

din partea tatălui, cu arătarea
mamei copilului, nu dovedeşte

numelui
materni-

tatea

recunoa-

acestei

femei,

de

oarece

şterea. este o mărturisire personală celui
Sare o face. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
21).

8.

19.

vil

autentice

şi

speciale.

ÎTI,

2-a, 11, p. 330).
.

YFemeea

No.

654;

măritată

poate

13.

.

ed.

,

unul

copil

natural,

prin

act ul

|

minor

său

de

—

A

se vedea:

notele

art. 304,

recunoaşte

Cheneaux, III, No.
tecunoaşterea făcută de 651)
un

un

(Ale-

art.

304

respective,

din

codul ci-

de la 1924 până

la 1927)

Codul civil român prin art. 304-308
,
se ocupă de copiii naturali numai
cu privire la, legitimitatea lor, iar modificare
a

un copil natural conceput înaintea
toriei sale, fără autorizația bărbatucăsălui.
(Demolombe, V, No. 388; Huc, III,
No. 17;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
II, No.
2218; Baudry et Châneaux, III,
No. 630;
Contra: Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 753;
îl, p. 393).
,
12. _Minorii, fie emancipaţi
sau nu, nu
pot să recunoască un copi!
natural, (Mourlon, I, ed. 7-a; No. 953;
, IV, No.
40; Alexandresco, ed. 2-a, Laurent
II,
tra: Demslombe, V, No. 388; p._323; ConVII, No. 79;
Baudry et
a

lucide.

1.

(Laurent,

Alexandresco,

cu

(continuare

IV, No. 51, 57; Baudry et Châneaux, III,
No. 627; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 320).
„10. Recunoaşterea
unui copil naturai
fiind declarativă, are efect retroactiv până
în ziua naşterei copilului şi chiar până
la concepţia iui. (Beudant, II. No.
579;
Demolombe, V, No. 456 urm.; Baudry
ei
Cheneaux,

recunoască,

Jurisprudenţă

Copiii legitimi nu pot fi recunoscuţi,

de oarece dacă în actul lor de naştere există o lacună cum ar fi lipsa numelui părinţilor sau a unuia dintre ei, neregularitatea se îndreaptă printr'o hotărire
: judecătorească dată pe cale de rectificare.
(Demolombe, V, No. 1%; Mourlon, î, No.
291; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 321).
9. Recunoaşterea unui copil natural se
poate face şi prin mandatari,
însă cu
procuri

să,

intervalele

15. Prodigul pus sub consiliu judiciar,
poate recunoaşte un copil natural, fără
asistenţa consiliului, dacă el poate să-şi
dea seama de însemnătatea acestul act,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 323).
|
16. Actul de recunoaşterea unui copil
natural va trebui să fie înscris de ofiţerul de stare civilă în registrul de născuţi,
chiar dacă recunoaşterea nu a fost făcută înaintea sa. (Marcade, Art. 62, No.
2; Dalloz, Rep., Acte de L'âtat civil, No.
263; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 320).
14. Actul de recunoaşterea unui copil
"natural este valabil, chiar dacă nu a îosţ
transcris în registrul de născuţi. (Dalloz,
Rep., Acte de l'6tat civil, No. 261).
.
18. Orice ofițer de stare civilă, indiferent de domiciliul părinţilor, este obligat,
când i se prezintă un act de recunoaşterea
unui copil natural, să-l primească și să-]
înscrie în registru. (Coin-Delisle, Actes de
V6tat civil, Art. 48, No. 3; Demolombe, V.
No. 393; Laurent, IV, No. 45; Baudry et
Cheneaux, III, No. 617; Mourlon, ed. T-a, I,
No. 290; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 320).

.

4. Recunoaşterea
copilului
poate avea loc la orice vârstă a

poate

în

xandresco, ed. 2-a, II, p. 322, 323).

ral atât din partea tatălui cât şi mai cu
seamă din partea mamei. (Alexandresco,
ed. 2-a, Ii, p. 314 urm.).
,
3. Un copil natural poate fi recunoscut, fie prin actul de naştere, fie printrun act posterior. (Mourlon, ed. 7-a, ],

No.

Interzisul

natural,

adusă

prin

legea

de

la 1906,

rezumă în a spune că copilul natural se
recunoscut de părinţi, fie prin actul
tere, fie separat prin acţ autentic, de nas:
va fi
legitimat. prin singurul fapt. a]
căsătoriei ulterioare, chiar când recun
oașterea
a fost omisă a se trece în actul
de celebrarea căsătoriei.
Acelaş, text enumerând
formele recunoașterei, nu vorbește însă nimic de
efettele civile ce produce atunci
noașterea n'a fost urmată de câna recucăsătorie,
astfel că în starea actuală a
legislațiunei
noastre, copilul recunoscut
tră în familia sa, nu dobân de tată nu indeşte nici un
drept de moştenire, sau
de alimente asupra tatălui

său, şi din contră are toate
drepturile unui copil legi
tim
mamei ş 1 asupra averei acesteiaîn familia
, deşi re

cunoașterea, voluntar
a tatălui, mani
festată în forma auteăntică,
cerută de art
304, ridică orice îndoială
asup
ra paterni
tăţei, această încertit
e fiind singura
rațiunea legei pentru udin
interzice copiilor
naturali dovedirea şi a căut
area paterni
„Dacă în e e priveş
te drepturile patrimoniale,

recu. noaşterea volunt
ară, în lipsa
unui text Precis,
nu produce nici un efect,
acelaş re zultat nu
priveşte naționali se poate admite în ce
tatea copilului.
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Codul

civil

.

ACTELE

Recunoaşterea

tatălui,

înlăturând

DE

în spiritul legei, când se aplică această
dispoziţiune şi copilului „natural” născut

orice

îndoială asupra paternităţii, această recunoaştere, desbrăcată de orice caracter
juridic, face
dovada
unui
că copilul natural este în

Art. 49

CĂSĂTORIE

de

simplu
fapt,
adevăr al ta-

tălui ce l-a recunoscut;
naționalitatea
fiind o chestiune de drept public ea interesează mai ales pe Stat în raport cu
cei născuţi pe teritoriul său; atunci câna
legea prin art. 10 c. niv. dispune că tot
copilul născut din român, fie în ţară fie
în străinătate, are naționalitatea tatălui
său, este a rămâne atât în litera cât şi

un

iată

român,

deşi

străină,
Prin urmare

în speţă

Curtea

a

tea

de

apel

română

mama

cu

recunoscut

unui

copil

sa

drept

este

cuvânt

naţionalita-

păscut

dintro

franceză, odată ce tatăl său natural, de
naţionalitate română, l-a recunoscut prin

act autentic trecut în registrele stării civile. (Cas. 1, dec. 2053 din 19 Noembrie,
1924, Curier Judiciar 37/1925).

CAPITOLUL III
Despre actele de căsătorie

Art. 491). — (Mod. L. 15 Martie 1906). Căsătoria trebue să
fie precedată de o publicaţiune; viitorii soţi vor face declaraţiunea
proectului de căsătorie ofițerului stărei civile care îl va publică
înaintea ușei bisericei enoriei şi la ușa casei comunale.
Această declarațiune se va puteă face verbal sau înscris.
Această publicaţiune şi actul ce se va încheiă întru aceasta
vor cuprinde pronumele, numele, profesiunea și domiciliul ambilor
viitori soți, calitatea lor de majori sau minori și pronumele, numele, profesiunea și domiciliul taţilor și mamelor. Acest act va
mai cuprinde şi ziua, locul şi ora în cari s'au făcut publicaţiunile;
el se va înscri pe un singur registru care va îi numerotat și parafat precum este prescris la art. 28 şi care, la finele anului,
urmează a se depune la grefa tribunalului de întâia instanţă.
(Civ.

28,

342,

434;

30,

50,

51,

Regul.

55,

76, 79,

act. st. civile

80,

84,

9, 98

151,

urm..;

152,

Civ.

174,

175,

179,

Fr. 63).

Text. fr. Art. 68. — Avant la eslebration du mariage, Vofficier de l'6tat
civil fera deux publications ă huit jours d'intervalle, un jour de dimanehe, devant la porte de la maison commune. Ces publicâtions, et lacte qui en sera
dress€,

&nonceront

les prânoms, noms, professions el domiciles

leur qualite de majeurs
miciles

de

leur ptres

ou de: mineurs, et les prenoms,

et mâres.

Cet

acte Enoncera,

en

des

futurs

&poux,

noms, professions et dooutre,

les jours,

lieux

et

heures ot les publications auront 6t6 faites: il sera inscrit sur un seul registre
qui sera cot6 et paraph€ comme il est dit en lartiele 41, et dâpos6, ă la fin
de chaque annte, au greffe du tribunal de Parrondissement.
Text. fr. Art. 63. (Modificat prin legile din 21 lunie 1907 și din 9
August 1919). — Avant la cel&bration du mariage, Poffieier de l'€tat civil fera
une publication par voie d'affiche apposte ă la porte de la maison commune.
Cette publication enoncera les prenoms, noms, professions, domiciles et
residences des futurs 6poux, leur qualit6 de majeur ou de mineur, ainsi que
le lieu ou le mariage devra 6tre esl&bre.

„Elle sera transerite sur un registre

larticle

41

du

Code civil, et

tribunal de Varrondissement.

Bibliografie
Docan

cot6 et paraph6, comme il est dită,

dâpost, ă la în

de chaque ann6e, au greffe du

(continuare)

P. GeoRGE, Studii de drept civil comparat, p. 24.
1) Textul

vechiu

al art, 49, Inaintea

celebrării

—

căsătoriei,
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oficerul

stării

civile

va face două

publi-

Art.

50

ACTELE

DE

Doctrină
1.

Cererea,

de a se face publicaţiile

civilă. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 569; Dalloz, R6p-, Mariage, No. 334).
5. Publicaţiile de căsătorie nu trebuesc să cuprindă vârsta viitorilor soţi, ci
numai calitatea lor de minori sau majori. (Dalloz, Reâp., Mariage. No. 338; Ale
xandresco, ed. 2-a, I, p. 603; Comp. Coin-

de

căsătorie trebueşte făcută de ambii viitori
soţi iar nu numai de unul dintre ei. (I)emolombe, III, No. 181; Mourlon. ed. 7-a,
I, No. 569; Laurent, II, No. 418; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 794; Baudry et Fourcade,
II, No. 1569; Alexandresco. ed. 2-a, [.p.
601).
”
:
pă Părţile

sunt

obligate

să

dea

Delisie, Actes de l'etat civil, Art. 64, No. 9;

Demolombe, III, No. 1$5; Nacu, 1, p. 305).
6. Ofiţerul de stare civilă care ar refuza să preceadă la facerea publicaţiilor de
căsătorie fără just motiv, când condiţiunile de domiciliu sunt îndeplinite, poate
fi constrâns prin hotărire judecățorească
şi condamnat
la daune-interese. (CoinTelisle, Acteş de L€tat civil, Art, 63; Demolombe, LII, No. 181; Alexandresco, ea.
R-a. I, p. 602; Comy.: Delvincourt, 1, p. 6,
nota 4; Laurent, II, No. 418).
!
7. Actul încheiat cu ocazia publicaţiilor
de căsă:orie, trebueşte transcris în între-

ofiţeru-

lui ce stare civilă toate datele necesare
-facerei publicaţiilor însă. aceste date se
dau verbal şi. ofiţerul de stare civilă nu
poate cere de la început toate actele în
care se găsesc aceste date. (Delvincourt,

I. p. 65, nota 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
465, p. 104; Mersier, Trait6 thâorique et
pratique, ed. 2-a, No. 274; Dalloz, Rp,
Mariage, No. 335; Huc, II, No. 86: Baudiy et Houques-Fourcade, II, No.
1570;
Planiol, ed. 7-a,.I, No. 794; Comp. Demolombe, îII, No: 181).
_
3.
După unii autori, în cazul când viitorii soţi sunt minori, ofițerul de stare civilă înainte de a face publicaţiile de căsătorie, poate cere ca ei să facă dovada
consimţământului celor sub a căror putere se găsesc. (Demolombe, III, No. 181;

„8

Mersier,

Trait€

thâorique

et

pratique,

gime

101,

105;

Civ.

(Mod.
se va
soţi şi
se va
(Civ.

Fr.

întrun

singur

registru

special; tran-

scrierea unui extract de pe el nu ar fi
suficient.
(Mersier.
Trait6 thtorique et
pratique, No. 275).
8. Omisiunea din partea ofițerului de
stâre civilă de a face publicaţiile de căsătorie, nu anulează căsătoria dacă ea
s-a celebrat în public, de oarece împedicarea ofițeruiui de stare civilă de a celebra
căsătoria înainte de a fi făcut publicaţiunile este numai prohibitivă. (Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 560; Nacu, |, p. 306; Matei
Cantacuzino, p. 676).

No.

274; Conira: Baudry et Hougues-Foureade, I[, No. 1570).
4. Publicaţiile care preced o căsătorie
trebuesc făcute numai ce ofiţerul de stare

Art. 501). —
de. publicaţiune
domiciliul viitorii
Căsătoria nu
dela publicaţiune.

Codul civil

CĂSĂTORIE

L. 15 Martie 1906). Un extract de pe actul
afișă pe ușa Casei comunei unde își au
va rămâne afipt timp de 10 zile.
puteă celebră decât după 10 zile libere
174, 175, Pr. civ. 729; Reg. act. st. civile

64).
Tezt. fr. Art. 64. — Un

extrait de Vaete

de publication sera et restera
aftich€ ă la porte de la maison commune,
pendant les huit jours d'intervale de
lune ă Pautre publication.
e mariage ne pourra âtre c6l&bre avant le
troisitme
jour, depuis et non compris celui
de la seconde publication.
eat. fr. Ari. 64. (Modificat prin legile
din 21 Iunie 1907 și din 9
August 1919). — Taffiche prevue
en l'article precâdent restera apposte
porte de la maison commune pend
ă la
dix jours. Si laftichage est inte
avant lexpiration de ce d6lai, ant
rrom
pu
il en sera fai t mention en marg
txanseription prârue ă larticle
e
de
la
precâdent.
Le mariage ne pourra tre c6l6b
r6
avant le dixitme jour depuis et non
compris celui de la publicat
ion.

Bibliografie

Docan
.

.

cațiuni,

|

P. GeonaE,
-

-

în interval

Studii

.

de 8 zile în zi
ceste publicaţiuni şi actul de D uminecă,
ce

siunea şi domiciliul

i

ambilor

(continuare)

de d Tept civil comparat,

viitori soţi,

inaintea

ușei

p. 24.
bisericei

en oriei şi la uşa casei comunale.
Prinde prenumele, numele, profenumele,

S'au

profesiunea

făcut publica:

Codul

civil

* ACTELE

DE

Doctrină

CĂSĂTORIE
lui

1.
După art. 50 din codul civil român,
căsătoria nu se poate celebra de cât du-

de

pe

Art. 5i—52
actul

de

publicaţiune,

se soco-

teşte pe zile iar nu pe ore, aşa în cât nu
importă ora celebrării căsătoriei luate în
comparaţie cu ora când s-a făcuţ afişa-

pă zece zile libere de la publicaţie. Nici
o dispensi nu este admisă, în această pri-

W6tat

nostru

186; Dalloz, Râp., Mariage, No. 340: Mersier, Trait€ theorique et pratique, ed. 2-a,
No. 277; Baudry
et Houques-Fourcade,

vință. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 603).
2- In Franţa în cazuri urgente se poate
da dispensă, de publicaţiune. Legiuitorul
nu

permite

acordarea

dispensei,

de unde se poate deduce că a voit să împedece căsătoria în extremis. (Nacu, 1,
p. 96: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
602).
,
3. Termenul în care trebueşte să so celebreze căsătoria după afişarea, extraciu-

rea

publicaţiilor.

(Coin-Delisle,

civil, Art. 64; Demolomhbe,

Actes

de

III. No.

TI, No. 1580).
4.

mai

In

cazul

când

multe comune,

publicăţiile
termenul

se fac

de

în

celebrare

a căsătoriei va, curge de la ultima publicaţie. (Demolombe, III, No. 18; Dalloz,
Râp., Mariage, No. 349).

Art. 511). — (Mod. L. 15 Martie 1906). Dacă căsătoria nu s'a
celebrat în cursul unui an de la publicațiune, atunci se va face o
nouă publicațiune după formele prescrise mai sus la art. 49. (Civ.

49,

50;

Pr.

civ. 730;

Reg.

act.

st. civ.

107 ; Civ.

Fr. 65).

Tezt. fr. Art. 65. — Si le mariage n'a pas 6t6 c6lebrâ dans l'anne, A
ă
compter de L'expiration du d6lai des publications, il ne pourra plus
âtre câl&brâ
qu'aprâs de nouvelles publieations auront ât6 faites dans la forme ei-dessu
s
preserite.
Text. fr. Art. 65. (Modificat prin legea din 21 Iunie 1907). Si le mariage
n'a pas 6t6 eâltbr6 dans l'annte „ ă compter de l'expiration
du dțlai de la
publication, il ne pourra plus €tre câl&bre qu'aprăs une nouvelle
publication
faite dans la forme ci-dessus.

Bibliografie (continuare)
Docan

P. GronaE,

Studii

de drept

civil comparat,

Doctrină

nu

1. In terminul de un an prevăzut de
ari. 65 c. civ. rom.) se cuprinde dupa o
părere
şi
„dies a quo“.
(Coin-Delisle,
Actes de I'6iat civil, Art. 65 No. 2; Demolombe, III, No. 187; Mourlon, ed. 7-a, i,
No. 579; Marcad6, Art. 65; Huc, îl, No.
57; Baudry et Houques-Fourcade, II, No.
1582;
Alexandresco ed. 2-a, I], p. 603,
694).
”
2. După o altă părere însă „dies a quo“

Art. 52. — Opoziţiunile

la

p. 24.
este

cuprinsă

în

termenul

de

un

an.

(Toullier, Î, No. 567; Delvincourt, 1, p.
66; Duranton, II, No. 229; Aubry et Rau,
tra
V, $ 465, p. 105; Laurent, II, No...
3. Când publicaţiile de. căsătorie s-au
făcut, în mai multe comune, dacă față de
una din aceste publicaţii, a trecut terminul de un ab, trebuesce făcute noi publicaţii pentru toate comunele. (Demolom-.
be, III, No. 187, 188; Dalloz, Rep., Mariage, No. 347).
|

căsătorie

se

vor

face

în

două

exemplare subsemnate amândouă de însăși opozanţii, sau de
imputerniciţii lor prin procurațiune specială și autentică. Unul din
exemplare, dimpreună cu copie după procurațiune, se va comunică părților în persoană și în lipsă-le se va lăsă la domiciliul
lor; iar celălalt exemplar, asemenea cu copie după procuraţiune,
se va comunică ofițerului stărei civile care va pune viza sa. (Civ.

23, 53—55, 62, 81, 153-161,

act. st. civ. 121; Civ. Fr. 66).

174; C. p. 284; Pr. civ.. 74; Reg.

1) Textul vechiu al art. 51. Dacă căsătoria nu s'a celebrat în cursul unui an dela cea
publicaţiune, atunci se vor face noui publicaţiuni, după formele prescrise
mai sus, la art. 49,

—
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urmă

Art.

52

ACTELE

DE

CĂSĂTORIE

Codul

civil

Tei. fr. Art. 66. — Les actes d'opposition au mariage seront signs sur
original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondes de proenration

speciale et authentique; ils seront signifi6s, avec la eopie de a Procuratioa, ă
la personne ou au domicile des parties, et ă lofficier de l'6tat civil, qui met-

tra son visa sur l'original.

Bibliografie
DocaAn

P. GroRGE,

Studii

INDEX

de drept

(continuare)

civil comparat,

ALFABETIC

6.

(la doctrină)
Alegere de domiciliu 6,7.
Ascendenţi 5.
Autentică procură 3.
Celebrarea
căsătoriei 6,
7, 11,

Comunicare 8-12.
Curator 4.
Domiciliu 6, 7.

Grad de rudenie 4,
Inexistenţă î1.
Mandatar

1,2,

3.

Ministerul public

Motivare 5,
Notificare 8-12.
Nulitate
1, 2,4,

10, 11,

nu

Publicaţiune
13.

la căsăt, 7.

Soţi 7, 9, 10, 11,

5,6,8,

Ştiinţă de carte 1, 2, 3.
Tutor4.
Viitori soţi 7, 9, 10, 11,

Viză 13,

;|
|
SA1
f
i!
i.

4

de

295).

Opoziția.

gradul

este

de

nulă

rudenie

dacă

sau

,

Doctrină
1.
Opoziţiile la căsătorie
vor trebui
semnate de opozanți sau de mand
lor când ştiu carte; în caz de lipsă atarii
a semnăturii, după o părere, opoziţia este
nulă.
(Merlin, R6pertoire, Opposition
a mariage; Beudant,
I, No. 271; Demolombe,
III, “No. 154 urm.; Demante et
Colmet qe
Sanierre, ed. 3-a, I, No. 25%;
Marcade,
Art. 176, No. 2;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
630, 634; Aubry ei Rau; ed. 4-a,
V, $ 455
text şi nota 8, p. 3; Dalloz,
Râp., Supplu
Mariage, No. 2%, Mersier, Trâit
6 thâorique et pratique, No. 2%6; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 161; Baud
ry et Fourcade, II,-No. 1651; Comp.: Plani
ol, ed. 6-a,
I, No. 817).
2. După o altă părere însă,
năturii, opozanților sau mand lipsa, sematarilor ae
pe opoziţiile la căsătorie, nu
nulitatea, lor, de varace legea poate aduce
această nulitate. (Coin-Delisl nu prevede
ltat civil, Art. 66, No. 3; e, Actes de”
Mariage No. 295; Suppl., MariDalloz, Rep.
age No:
Laurent,
II. No. 393; Alexandresco, 143;
ea.
2-a, Î, p. 623).
,
3.
In
cazul
cână
opozantul nu şţie
carte, opoziţia va trebui
semnată de un
mandatar
special cu procura
autențică.
(Demolombe, III, No. 154;
Dalloz, Rep.
Mariage, No.

.

nu

cuprin-

calitatea

de
tutor Sau curator;
această, condiţiune
a
opoziției este pentru
ca ofiterul de stare
civil

ă să poată constata
legalitatea ei.
(Alezanăresco, I, ed.
2-a, 1,p.
. Opoziția, este deasemen 622, 624).
ea nulă dacă
Du cuprinde motivele
ei în cazul când ea,
este făcută de un
ascendent nu este
necesară motiva
„ 2-a
I. p. 622, 694) rea. Alexandresco,

.

(

căsătoria, urmează

a se celebra. (A-

lexandresco, ed. 2-a, 1, p. 622, 624
7. In cazul când viitorii soţi au domiciliu deosebit iar în publicaţiuni nu se
arată locul unde se va celebra căsătoria,
oponentul va trebui să facă alegere de
domiciliu la locul unde este situat domiciliul viitorului soţ a cărui căsătorie este
opozată, (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 6%,
nota 2).
.
8. Opoziția la căsătorie trebueşte comunicată părţilor; prin urmare, este nulă
opoziţia la căsătorie care a toat predată
numai primarului printr'o simplă petiție.
(Demolombe,
III, No. 163: Dalloz, Râp.,
Suppl., Mariage No. 152; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 455, nota 3; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 1650).

9.

Opoziția

la

căsătorie

trebueşte

co-

municată nu numai părței
contra căreia este îndreptată, ci şi celeil
alte părți
pe care nu o priveşte.
(Mersier, Truitâ
thâorique et pratique, ed. 2-a, No.
3%;
Dalloz, Rep,, Mariage, No. 296; Mourlo
n,

ed. 7-a, I, No.

820;

Nacu,

Colin

635; Planiol, ea, 6-a, I, No.

et

Capitant.

I, p. 316;

p. 624).
10. Dacă
comunică

nulă, (Aubry

ed.

4-a,I, p. 161;

Alexandresco,

ed. 2-a, |,

opoziţia la căsătorie nu
se
ambilor viitori soți
ea este

et Rau. ed. 4-a,

V, $ 455. p.
36; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage,
No.
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 161; Contr1%);
a:

Laurent, II, No. 391; Alexandresco
2-a, IL p. 624; Comp: Planiol, ea. , ed.
6-a, 1,
No. 829).

11. Dacă
opoziţia
a fost comunicată
numai
ambilor
viitorii soţi, iar nu şi
ofițerului de stare civilă. ea este
inexistentă şi ofițerul de stare
civilă, poate proceda la celebrarea căsători
ei. (Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 63%; Dalloz.
Mariage, No. 151: Laurent, Rep... Suppl.
II, No. 3%;
Planiol, ed.

6-a, î, No. 822; Colin et CaBitant, ed. 4-a. 1, p. 151; Alexandr
esto, ed.
2-a, |, p. 624).

12. Opoziţiunea Ja căsători
e trebueşte
comunicată
părţilor în drept prin
portărei. (Alexandresco, ed. 2-a,
3. Ofiţerul ae stare civil I, p. 623).
ă nu.. poate
refuza

opoziţie
el nu

punerea
ce i. se

ar cuprinde

vizei pe exemplarul
comunică sub motiv
toate

de
că

alităţile prevăzute de lege; în caz de form
refuz viza poate
îi pusă,

de

către

Procurorul

trib

unalului.
(Dalloz, Rep., Mari
No. 297; Comp.-:
Coin-Delisle, Actes age,
de Y'âtat civil, Art. 66,
o.

es00, ed. Za,
—-

Opoziția este deasemenea nulă dacă
cuprinde alegere de domiciliu la locul

unde

Ofiţer de stare
civilă 4,
8, 11, 13,
De
Opoziţie la căsăt. 1 urm,
Parchet 13.
.
Petiţie 8,
Portărei 12.
Primar 4, 8, 11, 13,
Procură 1, 2, 3.
Procuror 13.

Rudenie 4,
Semnătură 1, 2.

.

p. 24.

5; Demolombe,

102

—

I, No.

159)

Codul

civil

ACTELE

DE CĂSĂTORIE

Art. 53-54

-

Art. 58. — Ofiţerul stărei civile va trece pe scurt, în registrul
de publicaţiune, toate opoziţiunile. Dacă acele opoziţiuni se vor
anulă prin vre-o hotărîre judecătorească, sau prin vre-un act de
retragere din partea celor ce le dedese acea hotărire sau act se
va trece, pe scurt, pe marginea aceluiaș registru. (Civ. 49, 54, 62,
158—161; Reg. act. st. civ. 122, 124; Civ. Fr. 67).
Text. fr.

Art.

67.

—

L/officier de Pâtat civil fera, sans dâlai, une mention

sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention,
en marge de Linseription desdites oppositions, des jugements ou des aetes de

mainlevâe dont expâdition lui aura 6t6 remise.
Doctrină

dreptului

1.
Cererea de anularea opoziţiei la căsătorie se poate face înaintea tribunalului domiciliului ce şi-a ales persoana, ce
a făcut opoziţia. (Beudant, 1, No. 27; Demolombe, III, No. 156, 157; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 457, p. 39, nota 3; Laurent;
II, No. 391, 29; Huc, 11, No. 120; Bauâry
et Fourcade, 1, No. 1654; Alexandresco,
ed. 2-a, î, p. 623).
2, Cererea de anularea oroziţiei la căsătorie poate îi făcută însă şi conform

Art.

54.

—

La

caz

comun

lui. (Laurent,
et

Baudry

la

domiciliul

II, No. 398; Huc,

opozantu-

II, No. 120;

Houques-Foureade,

No:

II,

- 1667;
Alexandresco,: ed. 2-a, I, p. 623.
nota 1).
3. Motivul pentru care ofiterul de stare
civilă este obligat a trece pe scuri în registrul de publicaţiune toate opoziţiunile
la, căsătorie,

este

ca

atunci

când

ar

perde

copia de pe opoziţie care i-a fos notificată, să-și poată reaminti din registru de
existenţa ei.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No.
637-920).

de opoziţiune,

ofițerul

stărei

civile

nu

va

puteă celebră căsătoria până ce nu i se va face formal cunoscut
anularea opoziţiunei prin retragerea celui ce a dat-o, sau prin
hotărîre de judecată.
Ofiţerul

stărei

civile,

care

va urmă

în

potrivă,

va

fi

osândit

la o amendă de 300 lei şi la despăgubirea de toate cheltuelile Şi
pagubele urmate părţilor. (Civ. 62 $ 7, 158—161, 174; Reg. act.

st. civ.. 58, 123; Civ. Fr. 68).

pourra

Tezi. fr. Art. 68. — En cas d'opposition, Vofficier de tat civil ne
c6lebrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevâe, sous

peine de trois cents francs d'amende, et de tous domages-intârâts.
Bibliografie
Docan

P. Gronce,

Studii

INDEX

cu-.

cat 15, 16.

Căsătorie

Celebrarea

Doctrină,

1-5,

9,
13.
Comunicare 7.
Corecţional tribunal +,
Declaraţie 6, 9,
Dezistare 8.
Dovadă 10.
Impedecare 11, 12, 13,
Judecare 10, 11, 15, 16.
Lucru judecat 15, 16,
„Morală impedecare 12.

7.

Nulitate 1, 2, 5, 13, 14,
Ofiţer de stare civilă 1-4,
Opoziţie la căsăt,
Penală amendă 4.
Portărei 7,

Probă

13,
căsătoriei

Notificare
„9

Autentică declaraţie 6.
Autoritate de lucru jude.

p. 27 urm.

ALFABETIC

(la doctrină)
Amendă 4,
Anulare, a se vedeă
vântul: „Nulitatec,
Apreciere 3, 10.
„Ascendent 12,

(continuare)

de drept civil comparat,

1 urm,

10.

Recurs 13,
Reînoirea opoziţiei
16

14, 15,

Ridicarea opoziţiei
73
Scrisoare 3,

2, 4,

Suspendarea celebrării căsătoriei 3.

Tribunal 4, 10, 11, 15, 16.
Tribunal corecţional 4,
Valabilitate, a se vedei
cuvântul: „Nulitatec,

„—

108

1.
vilă
toriei,

După
poate
în

o părere, ofițerul de stare ciproceda la celebrarea căsă-

cazul

când

opoziţia,

este

nulă

în

îormă sau în fona. (Valette sur Proudhon, [, p. 491; Merlin, Râpertoire, Opposition, question, |, Art. 177, No. 4; Beudant, 1, No. 273; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No. 153; Laurent, II, No. 396; Huc,
II, No. 121; Mersier, Trait6 thâorique et
pratique, ed. 2-a, No. 310; Baudry et Houques-Fourcade, If, No. 1662; Planiol, ea.
6-a, Î, No. 819, 824; Comp: Mourlon, ed.
la) I, No. 638, 639; Nacu, 1, p. 317, 318,
319).
2, După o altă părere însă, ofiţerul de
stare civilă nu are dreptul să cerceteze

—

Art.

ACTELE

55

DE CĂSĂTORIE

valabilitatea unei opoziții la căsătorie şi.
de îndatţă ce s-a făcut opoziţie, el este
obligat să amâne celebrarea căsătoriel
până la ridicarea opoziţiei. (Coin-Delisle, .
Actes

de

l'tat

civil,

Art.

68

No.

1;

Tau-

lier, I, p. 296; Marcadă. art. 176, No.6;
Demolombe, III, No. 163; Duranton,
II,
No. 203; Aubry et Rau, ed. 4-a, V $ 456,
nota 1, p. 37; Dalloz, Râp., Mariage, No.
301; Comp: Nacu, I, p. 317, 318, 319).
3. Ofiţerul de stare civilă are oarecare
putere de aprecierea și nu va putea să
suspende celebrarea căsătoriei înaintea.
„unei opoziţiuni care nu are nici un caracier juridic, cum ar fi de exemplu
o

opoziţie făcută prin o simplă scrisoare
misivă. (Demolombe, III, No. 163; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 640; Laurent, II, No.
396; Nacu, 1, p. 317 urm.).
4. Ofiţerul de stare civilă care procedează la, celebrarea căsătoriei, înainte de
a

se

fi

ridicat

opoziţia,

va

fi

trimes

îna-

intea, tribunalului corecţional, iar nu înaintea, tribunalului civil, de oarece amenda prevăzută de art. 68 e. civ. în, (4c.civ. rom.) este de natură penală iar nu
civilă. (Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 62, p.
207; Planiol et Ripert, I, No. 183; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 158).
„5. Căsătoria, celebrată, cu toate că se
făcuse opoziţie, nu este nulă de cât în cazul când cauzele de opoziţie aduc nulitatea, ei.

(Demolombe,

III,

No.

172;

Beudant,

I. No. 272; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 64i;
Dalloz, Rep., Mariage, No. 30;
Suppl.,
Mariage, No. 153; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 456, p. 38; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 1659; Colin et Capitant, ed.
4-a, I, p. 159; Alexandresco, ed. 2-a, |, p.

626; Matei

Cantacuzino,

p. 678).

6.

Ridicarea opoziţiei poate fi făcută
în mod
voluntar și poate rezulia din
o declaraţie autentică,
(Delvincourt,
TI,
p. 59, nota 12; Demolombe, III, No. 164;
Mourlon ed. 7-a, I, No. 642: Laurent,
II,
No, 397; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 826).
7. Ridicarea opoziţiei poate fi notificată ofițerului de stare civilă prin poitărei. (Demolombe,
III. No. 164; Mourlon. ed. Tf-a, I, No.
642;
Laurent,
II,

No. 397).
8.

cererea

”

Opozantul
se poate
dezistă de la
sa şi această dezistare
nu
este

supusă la o formă deosebită. (Huc,
II,
No. 120; Alxandresco, ed. 2-a, £, p.
625).

9.

Faptul

opoziţie,
claraţia

căsătorie

stare

la
sa

prezenţei

care a făcut

celebrarea, căsătoriei şi deverbală că nu.se opune la

sunt

civilă

celui

să

suficiente

procedeze

Art. 55. —

ca

la

ofițerul

de

celebrarea

Codul

civil

ei. (Demolombe,
III, No. 164; Marcad,
art. 67; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 642; Bau-.
dry et Houques-Fourcade, III, No. 1663;
Planiol, ed: 6-a, I, No. 825).
10. Tribunalul are dreptul
să judece
o opoziţie la căsătorie şi să aprecieze.
dacă există în adevăr o împedecare reală, a cărei probă trebueşte produsă de
către opozant.
(Planiol, ed. 6-a, I, No.
827).
_
11. Tribunalul
când judecă o cerere
de opoziţie la căsătorie, o va admite numai atunci când se va stabili că există
o împedecare
legiuită,
prohibitivă
sau
giimantă.
(Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
628).
12. Nu: poate fi motiv de opoziţie la
căsătorie o împedicare morală, neprevăzută de lege, chiar dacă opoziţia ar fi
introdusă
de către un ascendent.
(Valette sur Proudhon, I, p. 421 nota a; Demolombe,
III, No. 140; Beudant, I, No.
269; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 4% p.
30, text şi nota 8; Laurent, II, No. 399;
Huc,. 1], No. 111; Alexandresco. ed. 2-a,
I,.p. 628).
13. In caz de a se declara recurs în
Casaţie contra
deciziei
Curţii
de apel
care a ordonat ridicarea opoziţiei, căsătoria

poate

fi

celebrată

iar

în

caz

de

ca--

sare şi de menţinerea opoziţiei de către
instanța
de trimetere,
căsătoria
va fi
nulă numai
atunci când
va fi fost o:
cauză reală, de anulare a ei. (Demolombe, III, No. 170; Laurent, II, No. 4%;
Huc, II, No. 129; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 627).
14. O opoziţie la căsătorie anulată de

tribunal
reînoită,

pentru lipsă ae forme, poate fi
de
oarece
legea
nu
se opune.

(Demolombe,
III,
No. 406; Baudry

IE,

No.

1675;

No. 176; Laurent, II,
et Houques
Fourcade,

Alexandresco.

p. 629
Contra:
Merlin,
mariage, XI, p. 779).

ed.

2-a,

Opposition

|,
au

„5: O opoziţie la, căsătorie judecată de
tribunal

către
către

în fond şi respinsă de
nu mai poate fi reînoită,

tribunal

chiar

pentru

pune

principiul

decat.

(Aubry

alt

et

motiv,

Qe

autorităţii
Rau.

ed.

oarece

lucrului

4-a,

V.

se

o-

ju-

$ 457,

p. 41, 42, text şi nota 15; Baudry et Houques-Fourcade, II. No. 1676. 1677, 167%.
Alexandresco,
ed.

2a, I,

p.

629).

16. După o altă părere însă, o opoziţie

la căsătorie respinsă, după ce a
fost judecată în fonă. ar putea fi reînoită
pentru 1 un alt „ Motiv decât cel care forma

obiectul primei

opoziții.

(Demolombe,

No. 176; Laurent, II, 406).

Dacă nu s'a ivitvr €-o opozi

:

îl,

aceasta în actul de căsătorie şi dacă publ ţiune, se va menţionă
icațiunile au fost făcute
in ma! multe comune, părţile vor
înfățişă certificatele fiecărei comunela îuncţionarul stărei civi
le spre a constată neivirea de
opozițiune. (Civ. 62. $ 7; Civ.
r. 69). |
|
|
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.

Codul

civil

ACTELE

DE

CĂSĂTORIE

Art.

56

Tezi. fr. Art. 69. — Sil n'y a point d'opposition, il en sera fait mention
dans l'acte de mariage; et si les publieations ont 6t6 faites dans plusieurs
communes, les parties remettront un certificat dâlivr6 par Lofficier de l'Stat civil
de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
a

Text. fr. Art. 69. (Modificat prin legea din

publication

a

6t6

faite

dans

plusieurs

9 August

communes,

1919);

—

Si

la

Vofficier de l'âtat civil de

chaque commune transmettra sans dâlai ă eslui d'entre eux

qui

doit

e€l6brer

le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition:

Art. 56. (Mod. L. 15 Martie 1906!) — Ofiţerul stărei civile
va alătură la dosarul căsătoriilor extractele după actele de naștere,
scoase din oficiu din registre, când soții sunt născuţi în acea comună. Dacă ambii soți, sau unul din ei, sunt născuţiîn altă comună, sunt datori a prezentă ofițerului stărei civile extracte de pe
actele lor de naştere, sau vor îndeplini lipsa acestor acte prin
alte dovezi de la domiciliul lor.
Tot așa se va urmă și cu extractele de pe actele de moarte
ale ascendenţilor viitorilor soți, când au decedat în acea comună.
(Civ. 33, 57—59, 84, 87, 133; Leg. jud. oc. 50; Reg. act. st. civ.
104;

Civ.

Fr. 70)

Tezi. fr. Art. 70. —

Ivoffieier de l'âtat civil se: fera ramettre Lacte

de

naissance de chacun des futurs 6poux. Celui des €poux qui serait dans V'imposi-

bilit6 de se le procurer, pourra le suppler, en rapportant un acte de notoriât€
dâlivr€ par le juge de paix du lieu de sa naissance; ou par celui de son domieile.

Tezi. Jr. Art. 70. (Modificat prin legea din 17 August 1897). — Ivofficier

de L'6tat civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs epoux. .

Cet acte

ne devra

pas avoir

d6livr€ en France, et depuis
<olonie

ou

dans

un

6t6 dâlivr6 depuis plus de trois mois, siil a 6ât6

plus

de

six

mois,

sil

consulat.

a

6t6

dâlivr6

dans

une

Celui des &poux qui serait dans Vimpossibilit6 de se le procurer pourra
le supplter, en rapportant un acte de notoriâtt deliyre par le juge de paix du
lieu de sa naissanee, ou par celui de son: domitile.
Doctrină

1. Viitorii soţi nu ar: putea să înlocuiască prin alte acte, actul de notorietate (dovezile) arătate de art. 70 c. civ.
îr. (56 ce. civ. rom.); astfel s-a decis că
acel care a fost admis înti”un ospiciu de
copii

găsiţi

sau

orfani,

nu

ar

putea

să:

înlocuiască, actul său de naştere prinir'un certificat din care să se constate intrarea sa în ospiciu. (Coin-Delisle, Actes
de Tâtat civil, Art. 70, No. 2; Demolombe, III, No. 19; Dalloz, Râp.. Mariage, No.

351; Mersier, Trait& thâorique et pratique,

2-a, No. 325).
Dovezile prevăzute de art. 70 c. civ.
fr. (56. c. civ. rom.) pentru îndeplinirea
lipsei actelor de naştere ale viitorilor soţi
nu pot fi înlocuite prin alte acte consideed.

2.

1) Textul
viitori soți,
Dacă însă
locul naşterei sau

vechiu

rate
ca
No. 192).
3.
torii

echivalente.

atunci

III,

toriei, hotăriîri date de tribunale pe cale
de
rectificare.
(Dalloz,
Rp,
Mariage

No, 352).

.

|

4. Dacă unul dintre viitorii soţi a fost
deja căsătorit, el nu ar putea înlocui actul de deces al soţiei sale prin dovezile
prevăzute de art. 70 c. civ. fr. (56 c. ctv.
rom.) afară de cazul când ar fi fost o irmposibilitate notorie de a înscrie actul de
deces. (Toullier, I, No. 359)
Ă
5. Dovezile prevăzute
de codul
civil,
pentru

a

înlocui

actele

de

naştere

nece-

sare la celebrarea, căsătoriei, sunt admise
numai în scopul celebrării căsătoriei şi
ele nu ar putea folosi în altă materie, fie

al art, 55, Ofiţerul stărei civile va cere şi va lua

va fi cu neputinţă a le avea,
al domiciliului lor.

(Demolombe,

In
lipsa
de
acte
de naştere,
viisoţi pot produce, Ia celebrarea căsă-

se va

îndeplini

—. 105 —

lipsa

actele
acestor

de

naştere

acte prin

ale

arabilor

alte dovezi

dela

Art. 57—59
pentru
stabili
de

ACTELE

DE

stabilirea filiațiunei, fie pentru a
oarecare drepturi de familie sau

succesiune

neputând

servi

nici

ca

un

început de dovadă scrisă. (Toullier î, No.
355, 358; Demolombe, III, No. 19%; Huc,

Codul

CĂSĂTORIE

civil

II, No. 342; Dalloz, Rep., Mariage, No,
350; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 833; Baudry et
Houques-Fourcade, II, No. 1584; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 612, nota 1).

Art. 57. (Mod. L. 15 Martie 1906:). — Dovezile ce vor
îndeplini lipsa actelor de naştere sau de moarte sunt: declaraţiunea
a doi martori, bărbaţi sau femei, rude sau nu a viitorilor soţi,
despre locul și epoca nașterei sau a morţei.
|
Primarul comunei va redactă act despre această declaraţiune,
care se va semnă de martori și dacă veri-unul din martori nu va
şti sau nu va putea subscrie se va face menţiune despre aceasta
în acel

act.

(Civ.

act. st. civ.

56,

104; Leg.

59,

138,

Timbr.

Tezt. fr. Art. 71. —

C. p. 22,

3;

L. jud.

oc.

50;

Reg.

20 $ 25, 39 $ 34; Civ. Fr. 71).

I/aete de notoritt contiendra

la d6claration faite

par sept temoins, de Pun ou de 'autre sexe, parents ou non parents, des prânoms,
nom, proffession et domicile du futur 6poux, et de. cenx de ses pâre et mâre,
siils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'Epoque de sa naissance, et
les causes qui empâchent' d'en rapporter Lacte. Les temoins signeront lacte de
notoriât€ avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent
signer, il en sera fait mention.
Doctrină
1. Pot servi ca martori
unea, prevăzută de art. 71

€.

civ.

rom.)

femei,

rude

în : declaraţic. civ, îr. (57
sau

afini,

ser-

» vitori. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 588; Dalloz, R6p., Acte de notoriâtă, No. 41; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 612).

2. Este

necesar

a se menţiona

vârsta,

acestor martori.
(Dalloz, Rep., Acte de
notoriete, No. 41),
,
3. Martorii cari fac declaraţiunea prevăzută de art. 71 c. civ. îr. (57. civ.
rom.) nu trebuese să depue jurământ.

(Dalloz, R6p., Acte
Nacu, I, p. 308).
4. Declaraţiunile
loc

de

locul

act

de

naşterei,

nașterei

şi

de

martorilor

naştere

pe

cauzele

notoriât6,
ar

cât

41;

cari

trebui

este

de

No.

țin

să

arate:

posibil,

epoca

împedecare

de

a

se produce actul de naştere.
(Mourlon,
ed. 7-a, IL, No. 588).
i
5. Când
declaraţiile
tuturor
martori-

lor

sunt

în

acelaş

sens,

şi

faptul

este

simplu
și unic, nu emnevoea se lua declaraţia fiecărui martor în parte;
această
este necesar numai
când
faptele sunt
complexe. (Dailoz, Râp., Acte de
notoriâtă,
No. 41).

Art. 58. (Abrogat L. 15 Martie 1906 2)

Tezt. fi. Art. 72. — IPacte de not ori6t
premidre instance du lieu ou doit se câleb 6 sera prâsânt6 au tribunal de
rer le mariage. Le tribunal, aprâs
avoir enten
t du le procureur
r
du Ro i, donn

selon

qu'il

trouvera

et les causes

suffisantes

qui empâckent

Art. 59. (Mod.
1) Textul

L.

era
insuffisantes

ou

ou refusera, son homologation,
les declarat tons des t&moins,

de rap porter laete de naissance.

15 Martie

vechiu al art. 57. Dovezile

1906 *). —

Actul autentic despre

ce vor îndep

lini lipsa actelor d € naştere, sunt:
sau femei » rude sau nu a viito
declaraţiunea
rilor soţi » care va P cupr
inde pr enumele, numele,
soți, locul
profesiunea
s'a putut înfâţișă actul de naştere şi, pe câ t se va putei n nai nimerit, epoca
na Şterei şi cauza pentru care nu
,
„Martori: vor subscrie acea d
eclaraţiune, care se va
martori nu va şti, sau nu va
legal
iză de
€
pri
rimar
puteă subscrie, se va face
ul comun i, şi
ă
mențiune& despr
ini
Textul vechi
despr
e
u al1 art. 39.
cel
Actul
Actul
de dovedire se va înfăţişă e P aceasta în acel
act,cf. dacă vreu
ţului, unde tre DS să se săvârgeasc 58.
trib
unal
ului de întâia instanță alnul d
căsătoria. Tribunalul,
vaa refuză
lega izațiunea lui, după ăaprec
i
judecaisutând soncluziunile
procurorului, va face sau
ierea ce va da decla
dicat înfăţişarea actului
or

a 5 martori,

şi

bărbaţi

domiciliul viitorilor

|

„3)

de naştere. (Civ. 60; Leg. jud.
oc oale

martorilor

şi împrejurărilor

ce au împie-

Textul vechiu
62; Leg.29 Oct. Ș, Ci
72). e
nicului) şi moaşei (bunei) al art. 59. Actul autentic despre
>
Consimțimântul tatălui, IRA
sau, în lipsă-le, despre
mamei, moşului
profesiunea şi domiciliul
consimțimâniul familiei
viitorilor soţi şi a t utur
» va cuprinde prenumele, nume(buor acelora ce Vor fi luat
înrudirei lor,
le,
parte la acest act; prec
um şi gradul

—-

106. —

Qodul

civil

ACTELE

DE CĂSĂTORIE

Art.

59

consimţimântul tatălui, mamei sau tutorelui, va cuprinde prenumele,
numele, profesiunile şi domiciliul viitorilor soţi şi a tuturor acelora
cari vor îi luat parte la acest act și gradul înrudirei lor.
Autentificarea acestui act va puteă îi făcută de judecătoriile
de ocol şi de judecătoriile comunale. (Civ. 87, 131—134, 142, 164,
165, 1171; C. p. 162; Leg. aut. act. Art. 14 urm; Reg. act. st.
civile 104; Civ. Fr. 73).
Tezi. fr. Art. 73. — L'aete authentique du consentement des păre et mâre

ou aieuls et aieules, ou, ă leur dâfaut, celui de la familie, contiendra les.
prenoms, noms, professions et domieile du futur &poux, et de tous ceux qui
auront coneouru ă l'aete, ainsi que leur degr€ de parent€.

Text. fr. Art. 78. (Modificat prin legea

authentique du consentement

din

20

Iunie

1896). —

des păre et mâre ou aieuls et aieules,

dâfaut, celui de la famille, contiendra, les pr6noms, noms, professions

du futur &poux et de tous ceux qui auront concouru
degr€ de parent.

Hors le cas prevu par art.

donne, soit devant un notaire,
de l'ascendant,

legea din

que leur

pourra

âtre.

de Pâtat civil du domieile

devant les agents diplomatiques

Tezi. fr. Art. 73. (Modificat prin

et domiciles

ainsi

160, cet acte de consentemânt

soit devant lofficier

et, ă ltranger,

francais.

î acte,

TP'acte

ou, & leur

20 Iunie

ou consulaires

1896). — L'aete

authentique du consentement des păre et mâre ou aieuls et aieules,
ou, ă leur
d6faut, celui du conseil de famille, contiendra les prenoms, noms, professi
ons
et domicile des futurs €poux et de tous ceux qui auront concouru

ă l'aecte,

ainsi que leur degr6 de parent.
Hors le cas prâvu par larticle 159 du code civil, cet acte de consentement

pourră tre donne soit devant un notaire, soit devant Vofficier de L'âtat
civil
du domieile ou de la râsidence de ascendant, et, ă L'6tranger, devant les
agents

diplomatiques ou consulaires francais.
Doctrină
1.

Când

persoanele

al

căror

consimţă-

mânt se cere sunt prezente şi asistă la
celebrarea căsătoriei, nu mai este necesar actul autentic despre consimţământul lor, care se cere numai 'când ei lipsesc
de la această
celebrare.
(Dalloz,
Rep., Mariage, No. 354; Planiol, ed. 6-a,
1. No. 767, 833; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1, p. 150; Nacu, 1, p. 308; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 612).
|
2. Consimţămâniul trebueşte dat prin
aci autentic; consimțământul
dat printrun act sub semnătură privată nu este
valabui.

îII,

No.

(Marcadă,

55;

Art.

Demante

73;

Demolombe,

et Colmet

de

San-

baza

unui

terre, ed. 3-a, 1, No. 241; Aubry et Rau,
ed, 4-a, IV, $ 466, text și nota. 5, p.. 107).
3. O

căsătorie

consimțimânt

celebrată

în

dat prin act sub

semnătură

privată, nu ar putea fi atacată în nulitate
pentru lipsă de consimțământ,. (Aubry et

Rau, ed. 4-a, V, $ 466, nota 5, p. 107; Huc,

1. No. 343).
:
4. Prin actul autentic, persoanele al că-

ror consimţământ se cere, vor arăta sub
pedeapsă de nulitate, nu numai persoana

căreia

îi

dau

consimţământul

ci

şi per-

—

soana cu care va avea loc căsătoria,
(Delvincourt, I, p. 70; Marcad, Art. 13,
No. 573; Demolombe, III,.No. 53; Duranton, II, No. 9; Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, 1, No. 241 bis; Mersier,
Trait€ theorigque et pratique ed. 2-a, No.
235; Laurent, II, No. 320; Huc, I, No. 343;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 768; Colin et Ca
pitant, ed. 4-a, 1, p. 141; Contra: Aubry

et Rau, ed. 4-a, $ 466, nota 6, p. 107).
5. După o altă părere însă, chiar

dacă în actul de consimțământ nu se
arată numele persoanei eu care se contractează! căsătoria, rămâne la aprecierea ofițerului de stare civilă de a-l admite sau a-l înlătura, (Coin-Delisle, Actes
de Lâtat civil, Art. 73, No. 4).
6. Dacă părinţii sau ascendenţii refuză
a-şi da consimţământul la căsătoria descendentului lor, hotărîrea, lor este definitivă şi nu ar putea să ceară tribunalului
reformarea, ei, de oarece ei nu trebuesc să
arate motivele ce i-au determinat a refuza
consimţământul. (Planiol, ed. 6-a, I, No.
169; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 141).
7. Ascendenţii au dreptul să revoace
consimţământul dat până când nu s-a
celebrai căsătoria. (Planioi, ed. 6-a, 1, No.
770; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 141).
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Art. 60

ACTELE

8. In
dat

cazul

când

consimţământul

înainte

de

acelaş

grad

denţi
e

încetează,

celebrarea

cari

mai

ascendentul

cu

el

şi-au .dat

nevoe

de

alt

sunt

şi

CĂSĂTORIE

viaţă

dacă

alți

în

ascen-

consimţământul,
consimţămâni;

nu

căsătorie.

dacă

însă prin decesul său dreptul de a autoriza căsătoria trece la alt grad de ascendenţi, este necesar consimţământul acestora. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 771: Colin et
Capitant,

ed.

4-a,

1, p. 141).

Art. 60. (Mod.
lebră

în

urm.,

în

151,

urm,;

173

Dacă

viitorul

soț este

militar,

Martie

1906!:). — Căsătoria se va cedin soți va avea domiciliul său.
întrucât priv eşte căsătoria se va stabili prin
luni continue într'o comună”). (Civ. 73 urm,,

comuna

Acest domiciliu,
o reședință de șase

87

15

civil

autorizația autorităţilor militare. (Demo.
lombe, III, No. 1%; Coin-Delisle, Actes
de l'6tat civil, Art. 73, No. 14; Dalloz, Râp.,
Mariage, No. 358; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 612, 613).
-

”

L.

Codul

9. Totodată viitorii soţi vor “mai pro-:
duce următoarele acte dacă este cazul:
dispensa de vârstă şi de rudenie, dovada.
de desfacerea, căsătoriei anterioare, actul
sau hotărîrea de ridicarea, opoziţiei la

care şi-a
din

căsătoriei,

mai

DE

care

unul

Reg.

act.

st.

civ.

106;

Civ.

Fr.

74).

Text. fr. Art. 74. — Le mariage sera,
cel Ebr6 dans la commune oi lun
des deux €poux aura son domicile.
Ce domicile, quant au mariage, s'âtablira
par six mois d'habitation continue dans
la mâme commune.

Teri. fr. Art. 74. (Modificat prin legea
din 21 Iunie 1907). — Lie mariage
oti lun des deux 6poux aura son
domieile ou sa

sera c€l6bre dans la commune
râsidence, âtablie par un mois

publication

prâvue

par la loi.

au

moins

Doctrină
1.

In privința

urm.;

Aubry

et

întrucât

priveşte

No.

urm.),
3.

După

o

a

treia

părere,

412

căsăto

poate fi celebrată atit în comuna în ria
care
unul dintre viitorii soţi are
o
reşedi
nţă
continuă de șase luni cât şi
comuna
unde una, dintre părţi îşi are îndomici
liul

continuă de şase luni cu
toate că ea îşi
are domiciliul real în alţă
parte. (Merlin,
Râpertoire, Domicile, $ 9,
No. 2; Coin-Delisle, Actes de l'6tat civil,
Art. 74 No. 2;
Valette sur Proudhon, I,
No. 571; Toullier, I, No. 57: Beudant,
1, No. 165, 166;
Mourlen. ed. 7-a, I, No.
58; Demolombe,
196

i la date de la

er, Trait6 tneorique et pratigue,
ed.
No. 161 urm.; Laurent, II,

2-a,

de şase luni sau a încet
at dea locui de un oarecare timp,
cât şi în comuna,
în care una, dintre părţi
are o reşedinţă;

No.

continue

nota 1; Duranton, II. No. 220 urm.;
Marvade, Art. 74 No. 1; Dalloz,
R&p., Mariage,
No. 364 urm.; Suppl., Mariage,
No. 1%;
Mersi

fixării

domiciliului, s-au
ivit în doctrină mai multe păreri:
După o
părere dominantă, căsătoria
poate îi celebrată atât în comuna în care
una dintre
părți îşi are domiciliu] său
real, cu toate
că în această comună, partea
nu are o reşedinţă

III,

d'habit ation

real, cu condiţia ca să fi locuit
aci continuu timp de şase luni. (Demante
et Col-

met de Santevre, ed. 3-a, [. No. 233)
4.

Minorii neemanciraţi avind domiciliul obligator la părinţii sau
tutorii lor,
căsătoria, lor trebueşie celebrată
la domiciliul acestor persoane, deter
minat. con-

$ 466, text și nota 17 p. 106; Rau, ed. 4 a,
form art. 74 e. civ. în. (60 c.
Dalloz, Rp,
civ. rom.).
Mariage, No. 364; Huc, II,
(Demolombe, III, No. 204; Dalloz
No. 91; Planioi,
, Rp.
ed. 6-a, 1. No. 852, 853;
Maria
ge,
No.
366;
Baudry et HouSupnl. Mariage, No.
ques-Fourcade, II, No. 1588;
83;
Comp.
:
Alexa
ndresco, ed. 2-a, 1, p. 59,
Colin et Capitant, de. 4-a, 1, p. 152,
497; Nacu, 1, p.
307; Alexandresco, ed. 9-a,
5.
Dup
ă o altă, părere însă
Lp. 599; Matei
ei se pot
Cantacuzino, p. 687).
căsători si în co
:
i
=
După o altă păre e,
şedi
nţă.
con
tin
uă
căsăt
dup
oria:
ă
cum
trecere art, 14
bueşte celebrată numâi
c. civ. îr. (60 e. civ. rom.
una dintre părţi a, locuiîn comuna în care
No. 225; Laurent II, No.). (Duranton, II,
t continuu timp
417: Baudry et
de şase luni, indiferent
Houques-Fourcade, III,
dacă aci este 'şi
No. 1591; Comp:
domiciliul său rea].
Alexandresco, ed. 2-a,
(Delvincourt, I, p. 5.
1, p. 600).
DN
iciiulăytextul vechiu al art.
60. Căsătoria se va celebră
miciliul său,
î n comuna, în care
comună,

Acest

domiciliu,

”

eăsătoria,

se

va

unul din soți va aveă do:

!

stabili

prin

o reşedinţă

de 6 luni continue într'o
2) După o modificare:
ă avut â loc la Senat în şedin
urmă
n toarele rânduri:
ţa dela 7 Martie, se
adăogase la îinitui aces
nsă nu au fost menţi „ aafară de cazul prevăzut de art. 50, când
tui asticot
nute,
reședința de şase
luni nu se cere", cari

—
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Codul

civil

ACTELE

DE CĂSĂTORIE

Art.

61

Art. 61. (Mod. L. 15 Martie 1906'). — In ziua hotărită de
părțile ce voesc a se însoți, după expirarea termenului de publicațiune, ofițerul stărei civile, în casa comunală, în prezenţa a doi
martori, rude sau străini, va da citire părților în persoană a
actelor sus menționate, relative la statul civil al părţilor și la
formalităţile căsătoriei şi le va citi art. 194, 195, 196 din capitolul VI «al titlului «Despre căsătorie, despre drepturile și datoriile
respective. ale soţilor»; el va întrebă pe viitorii soți, precum şi
persoanele cari autorizează căsătoria, de vor fi de faţă, să declare
dacă s'a făcut veri-un contract de căsătorie, și la caz de afirmativă, data acestui contract, precum şi numele şi reședința autorităței care l-a autentificat. Ofiţerul stărei civile va primi după
aceasta declarațiunea fiecărei părți, una după alta, că voesc a se
căsători. El va pronunță, în numele legei, că părţile sunt unite
prin căsătorie şi va redactă îndată act despre aceasta.
Căsătoria poate fi celebrată în alt loc decât în casa comunală,
după atestarea medicală că unul dintre soţi: este împiedecat dea
părăsi

casa

pentru

cauză

de boală.

;

Intrarea publicului în acest local va îi lăsată liberă și seva
face menţiune despre aceasta în act. (Civ. 24, 49, 51, 62, 129,
151, 173, 194, 208; Const. veche 22; C. p. 162
19; Reg. act. st. civ. 108, 110; Lege autorizând

urm., 166; Com.
luarea de măsuri

în vederea stării de răsboi cu privire la familia şi averea
mobilizați (Mon. of1221/916) Art. 10, 11; Civ. Fr. 75).

celor

Tezt. fn. Art. 75. — Le jour dâsign6 par les parties aprăs les d€lais des
publications, Pofficier de l'&tat civil, dans la maison commune, en prâsence de
quatre t&moins, parents ou non parents, fera. lecture aux parties, des pitces cidessus mentionntes, relatives -ă leur 6tat et au formalites du mariage, et du
chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs vespectifs des Epouz.
Adition, L. 10 juillet 1850. — Il interpellera les futurs €poux, ainsi que
les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont presentes, d'avoir ă dâelarer
s'il a 6t€ fait un contract de mariage, et, dans le cas de laffirmative, la date
de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de residence du notaire qui l'aura recu.

Il recevra de chaque partie, Lune aprăs lantre, la dâclaration qu'elles
veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi,
qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ._Teai. fr. Art. 75. (Modificat prin legea din 9 August 1919). — Le jour
la maison

dans

de deux

prâsence

en

commune,

lofficier de l'6tat civil,

de publication,

dâsign€ par ies parties, aprâs le a€lai

fera lecture aux parties des pitces ci-dessus

temoins, parents ou non parents,

relatives ă leur 6tat

mentionntes,

et aux formalites du mariage, ainsi que des articles 212, 213 et 214 du Code civil.
Toutefois, en cas d'empâchement grave, le procureur de la Republique du
lieu du mariage pourra regutrir l'officier de l'âtat civil de se transporter au
FE gi
A

1) Textul
nului

de

SE

azi tu m
a

vechiu al art. 61. In ziua

publicaţiuni,

6fiţerul stării

hotărită

civile, în casa

de

părţile ce voesc a

comunală,

în prezența

”

de

se însoţi, după expirarea termemartori,

4

va
rude sau streini,

da cetire părţilor de actele sus menţionate, relative la statul civil al părţilor şi la formalităţile căsăturiei şi
le va ceti capitolul VI al titlului Despre căsătorie, despre drepturile și datoriile respective ale soţilor»

el va interpelă pe viitorii soți, precum şi persoanele care autorizează căsătoria, de vor fi de faţă, să dec lare
şi numele
dacă s'a făcut vreun contract de căsătorie şi, la caz de afirmativă, daia acestui contract precum

și reşedinţa autorităţii, care l-a legalizat. Ofiţerul stării civile va primi, după aceasta, declaraţiunea fiecăreia
din părţi, una după alta, că voesc a se căsători, E] va pronunţă în numele legii, că părțile sunt unite prin
căsătorie

şi

va

redigeă

îndată

act despre

-

aceasta,

—

109 —.

|

Art.

61
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Codul civil

domicile ou ă la râsidence de Pune
es pour celebrer „le mariage. En
cas de pâril imminent de mort de lun desdes parti
futurs &poux, loffieier de V'âtat
civil
pourra s'y transporter avant toute requisitio
n ou autorisation du procureur de
la Râpublique, auquel il devra ensuite dans le plus bref
delai, faire part de
la necessit6 de cette cel&b

ţ:

Da

|

po

ration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans lacte de mariage.
|
,
L'officier de l'âtat civil interpellera, les
futurs &poux, et, s'ils sont mineurs,
leurs ascendants presents ă la câlâbratio
n et autorisant le mariage, d'ayoir â
dsclarer s'il a 6t€ fait un contrat de
mariage, et dans le cas d'affirmative,
date de ce contrat, ainsi que les nom
la
et lieu de residence du notaire qui
Vaura regu.
|
Si les piăces produites par lun
|
entre elles quant aux prenoms ou quant des futurs €poux ne concordent point
ă l'orthographe des noms, il interpelle
celui qu'elles concernent, et, s'il est
ra
mineur, ses plus proches ascendants
ă la câl6bration, d'avoir
presents

ă dâelarer que le
ou d'une erreur. En cas de non defaut de concordance resulte d'une
dans leur consentement, donn€ en presence, les ascendants attesteront
la forme l6gale. Le tribunal, qui
excerce les fonctions de conseil
de famil
omission
lidentit€

attestation

dans

son

acte

le, donnera, s'il y a lieu,
la mâme
consentement. En cas de dâcâs
des
ascen
dânts,
atestâe
de

lidentit6 sera valablement
pour les mineurs par le conseil
et, pour les majeurs, par leurs
de famile
propres dâclarations.
"Il recevra de chaque partie,
l'une aprăs Vautre, la dcla
veulent se prenăre pour mari
et femme, il prononcera, au ration qu'elles
qu'elles sont unies par le
nom de la loi,
mariage et il en dressera

NN

P

acte sur-le-champ.

;

INDIA ALFABETIC

Sa

Ag de căsătorie

Ca

6, 7, 4,

Casa comunală 3,7
Celebrarea căsătoriei

Copa aţă 4
Comaesală
4

1-5,

:

.

uiile

Menţiune 3;
Moarte 6

Mariage,

10.

Probă 8 10,”
Procurator 2,

tre de stare civilă 7,

Semnătură

6.

6, 10, 1,

Soţi 1, 2, 5.1
Surdo:mut 6,

adi cane

2
,

,

art.

Suppl.,

51; Mandat,

201;

I'6tat

28; Laurent,

II,

No. 401; Baudry
et KouII, No.
1597;
Planiol, ed.

I, No. 849, 858; Colin
|, p. 393; Nacu, I, p. et Capitant, ed.
308; Alexandre-

pez
Ie p.e, 607;sectContra: Merlin, R6pertoi
toiaere, “xMariag
ion 4, $ 1, No. 4;
Toi
Delisle,

Î, p.

Actes

Ge

97%).

căsătoria

I'âiat

civil,

Art. 36;

se

Wentru cate mu Vtendlonânduce molii
et Rau,
Mariage,

tri
nă
_
,
75 din codul

civil fr. (61
Ce piv. Yom.) arată că
ziua, celebrării căsă Oriei se hotăreşte
de căt

re viitorii soţi,
ar putea obliga pe
ofi
să celebreze căsăto țerul de
ria într'o
uîiealore săr
bătoar
Ret
e adleg
Me
rsi
e,ală.NI (Me
er,
it
ger
No.Tra340;
07,
Rep,
CI
2 Părțile trebuesc e, No.
să se prezinte
r
în
_căs:
ar putea, fi reprez
entată, prin Procur
(Delvincourt, Il,
atori.
;
287; Loert p 136; MouMourlon,rănt
ed on7-a,
, LIL, » No
No.No.
5 te
Si
Se rppalombe,
III,
Sa:
No.
210
A
;
em
Ma
an
rc
te
ad
;,
ei
Colmetţ de
zaterre, d
a, p No. 245 bis;
Aubry et
, nota
p. 109;
toi uși ei nu
stare civilă

—

No.

Acte de

(Demol

_

1. Deși

de l'âtat civil, No.

372;

e, III, No. 206; Aubry
ed. 4-a,omb
V, $ 466,
nota 10, p. 109;
Râp,, Suppl.,

Doc

,

Acte

celebrează în alţ
loc de cât casa, comuna
lă, ea se va face cu
uşile . deschise
menţionându-se
motivul

Ofiţer de stare civilă 1, | vâabi
soț 1, 3, 511,
45,789,
Ziua 1,
.

6-a,
4-a,

3. Când

”

| VAB A,

No.

No. da7; XXVII,
ques-F'ourcade,

oullier,

Semne 6. e legală +

A

Rep.,

civil, No.

Răspctar
uns e 5, 7, 8, 10,
Reda
egis

.

jcetare din giată 8.

Ma epare 37

Erezumpțiune

Pronunțarea căsătoriei 5,
Pubizite 3,

Conssimţă
Dece
e. mânt
uşile 310.

Doi

“Dalloz,

doctrină)

110

II, No. 425; Huc,
Houques-F

II,

No.

188;

Dalloz,

Laurent,

No. 92; Baudry et
ourcade
II, No.
1594: Nacu,
Alexanâresco, ed.
2-a, 1, p. 597).
â. Ofiţerul de stare
civilă nu se
transporta în altă
comună de cât ace poate
de functionează, pen
ia
tru a celebra o căsuntorie. (Demolombe.
ăIII, No. 207: Durant
on
II, No. 340 urm.: Beudanţ,
[. No.
Huc,
954
II,
No, 9%;
Baudry ei Houque
Fourcade, II, No. 1595
s;
Pian
i
1, No. 855, 1025;
Planioi et
oral: se
81; Alexand
Contra:
Mourlo » adl 72 :
.
Da“7 As L NS,
e: :
)
not
Aubary 20V, et p. Ain115.; ; ed.
Lau da, AV."
] $ Î67, text și
5,
For
mal
ită
ţil
de ni reDa NO: 45 pare
tea ofițerului de
torilor soţi dac stare civilă făcută viiă
voesce a se
răspunsul lop
afirmativ şi Pr căsători,
onunţarea
1,p.

—

308;

:

Codul

civil

ACTELE

DE CĂSĂTORIE

unirei lor prin căsătorie, sunt esenţiale
şi lipsa, lor aduce nulitatea căsătoriei.
(Locr6, Esprit du code civil, Art. 191;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 590, 593; Dalloz,
Râp., Mariage, No. 567; Planiol ed. 6-a,
1, No. 860; Alexandresco, ed. 2-a,
p.606).
,
6. Răspunsul

părţilor

căsători

poate

ex.:

surdo-mut,

un

fi făcut

ce

în

ar

putea

a

se

chip.

de

pronunţat

imediat

după

ce

s-a

pronunţat

semna,

No.

uni-

unirea

dacă
stare

soţi,

aşa

în

soţilor.

prezumpţiunea

că

II,

No.

(Colin

ea

1874;

Mourlon, ed. T-a, I, No. 590;
sco, ed. 2-a, 1, p. 606, 607).
11. Neregularităţile
ce ar
prinde un act de căsătorie,
lipsa

nu

a

semnăţurii

uneia

Comp:

Alexandreputea
cucum ar îi

dintre

părţi

sau

a ofițerului de stare civilă, nu aduce totdeauna nulitatea, căsătoriei. (Coin Delisle,

377).

viitorilor

este

Hougues-Fourcade,

8. Căsătoria
este
celebrată din
momentul ce ofiţerul de stare civilă a pronunţai

unirei

consimţit la căsătorie, şi căsătoria nu e
valabilă, afară de cazul când s-a, dovedit
că ea şi-a dat consimţământul. (Coin-Delisle, Actes de I'6tat civil, Art. 76, No. 3;
Dernolombe, III, No. 213; Duranton, II],
No. 241, nota 2; Dalloz, Rep., Mariage,
No. 380; l-aurent, II, No. 429; Baudry et

rea, soţilor şi aceasta chiar când, căsătoria are loc în altă parte de cât în casa
comunală, şi unde ofiţerul de stare civilă este obligat a duce registrele. (CoinDelisle, Actes de Tâtat civil, Art. D, No.
16; Demolombe, III, No. 206; Dalloz, Rp.
Mariage,

formula

et Capitant, ed. 4-a, I, p. 153; Nacu, ],
p. 309).
10. In cazul când după redactarea actului de căsătorie, o parte refuză a-l

răspunde

prinl semne sau în scris şi înscrisurile
însemnate
de părţi rămân
anexate la
actul de căsătorie. (Coin-Delisle, Actes
de Vâtat civil, Art. 75, No. 11; Dalloz,
Râp., Mariage, No. 213, 375; Huc, Il, No.
18; Planiol, ed. 6-a, I, No. 861; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I], p. 153; Alexandresco,
Să 2-a I, p. 606; Matei Cantacuzino, p.
679). ,
7„ Actul de căsătorie trebueşte redac-:
tat

62

a încetat din viaţă, căsătoria există şi
poate fi dovedită conform art. 46 e. civ.
îr. (33 ce. civ. rom.) (Demolombe, III, No.
213;
Dalloz,
Râp.,
Mariage, No. 329;
Suppl., Mariase, No. 190; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 607).
9, Căsătoria se consideră celebrată din
momentul
ce ofiţerul de stare civilă a,

voesc

orice

Amt,

Art.

75,

No.

2;

Mourlon,

ed.

7-a,

I,

No.

590, 592; Dalloz, Râp., Acte de l'6tat civil, No. 380; Suppl., Acte de Ll&tat civil,
No. 190).

cât

din o cauză oarecare ofițerul de
civilă nu poate redacia actul sau

Art. 62. — (Mod. L. 15 Martie 19061).

In actul de căsătorie

se va cuprinde:
1. Prenumele, numele, profesiunea,
şi domiciliul fiecăruia din soți;

2. De sunt majori sau minori;
3. Prenumele, numele, profesiunea
melor

etatea, locul

de

naștere

și domiciliul taţilor și ma-

lor;

4. Consimţimântul taţilor şi al mamelor sau al tutorelui în
cazurile cerute de lege;
5. Publicaţiunile din diferite domiciliuri;
6. Opoziţiunile, de ar urmă niște asemenea, revocarea acestora
sau mențiunea că nu s'a arătat opozițiune;
1) Textul vechiu al art, 62. In actul de căsătorie se va cuprinde:

i+
IL.
TI.
IV.

Prenumele, numele, profesiunea,
De sunt majori sau minori.

etatea,

locul

de

naştere

şi domiciliul

Prenumele, numele, profesiunea și domiciliul taţilor şi al mamelor

acestora,

sau

opoziţiune.

de

sunt

din

soţi,

Consimţimântul taţilor şi al mamelor, bunilor sau al bunelor sau al familiei în cazurile cerute de lege.

V. Actele respectoase, dacă acestea s'ar fi făcut,
VI, Publicaţiunile în diferite domiciliuri,
VII. Opeziţiunile de ar urmă nişte asemenea, revocarea
public.

fiecăruia

lor.

VIII, Declaraţiunea părților contractante că se iau de soţi, și pronunţarea

IX. Prenumele, numele, etatea, profesiunea şi domiciliul
zude sau afini ai soţilor, de ce anume parte şi grad.

X. Declaraţiunea ce s'a făcut asupra

fiecăruia

interpelaţiunei prescrise

din

menţiunea

că

nu

sa

arătat

uniunei lor de către oficerul

martori, precum
,

de articolul precedent,

şi declaraţiunea

că a urmat sau

nu contract
de căsătorie Și pecât se va puteă, data contractului, de există, precum şi numele şi locul reşet
dinţei autorităţii
care l-a egalizat; toate acestea, sub pedeapsă contra oficerului stărei civile de amenda prein ceeace
scrisă la articolul 54. In caz când declaraţiunea s'ar fi omis, sau greşit, rcctifieaţiunea actului,
privește omisiunea sau greșala se va puteă cere de procurorul tribunalului, fără prejudiţiul dreptului părților
interesate, în conformitate cu articolul 84 al acestui codice,

—

1

—

Art. 62

IN

A

>

i

-

ACTELE DE CĂSĂTORIE

„Codul

7. Declaraţiunea părţilor contractante
că se iau de soţi și
pronunțarea unirei lor de cătr
e ofițerul public; |
SII
8. Prenumele, numele, etatea, prof
esiunea şi domiciliul fiecărui
din martori, precum şi declaraţiune
a de sunt rude sau afini a soților, de ce anume parte şi
grad; i
9,
|
Declaraţiunea ce s'a făcut asup
ra
inte
rpel
aţiu
nei prescrise
de articolul precedent, că a urma
t sau nu. contract „de căsători
și, pe cât se va puteă, data
e
contractului, de există, precum.
numele și locul reședinței
şi
auto
acestea sub pedeapsă contra rităţei care l-a autentificat; toate
ofițerului stărei civile de
prescrisă la art. 54. In caz
amenda
când
declaraţiunea s'ar fi Oomis
greșit, rectificaţiunea actului,
sau
în ceeace privește omisiune
greşala, se va puteă cere
a
sau
diciul dreptului părților inte de procurorul tribunalului, fără prejuresate, în conformitate
cu art, 84 al
acestui cod. (Civ. 21,
24, 49, urm.,
urm.

29 Oct.

164,

165,

1877;

174,

342,

Reg.

343,

660

act. st. civ. 58,

61,
urm.;

109;

84, 129, 131, urm,,
Com. 19, 20; Lege

Civ.

Fr.

Text. fr. Art. 76. —
1% Les prenums, noms, On Guoncera, dans acte de
professions, âge, lieux
des &poux;
de
2 S'ils sont majeurs
ou mineurs ;
3%
Les Prenoms, noms,
4 Le consentement des professions et domiciles des
păres et mâres, aieuls
famille, dans les cas
et
oi ils sont req

(MI
ij

-5% Les actes respee
tueux,

uis;
sil en a ct6 fait;

” La

pâres

i

contrat,

pi
i

Ş:

et mâres ;

ou la mention

|
qu'il

:
prononc de leur uni on des contraetants de se prendre
on par L'officier pub
pour €poux et le
lic
;
„es prânom
noms, âge, pro
declaration S'ils sons,
t parents ou alliâs fessions et domiciles des t&moins, et leu
des parties, de quel
câtâet â quel degre.r

.

si

76).

aieules, et -celui de la

;

d6elarati

153
din

mariage :
naissance et domieiles

6” Les publications
„79 Les OPpositions, dans les divers domiciles ;
sl y en a eu; leur
ny-a point eu d'oppo
mainlevâe,
sition

ă
.

civil

te
s'il existe,

le pont

„_.

Dans

â

10. — La

ainsi

que

peine,

les noms

date du
et lieu de râsidence
du notaire qui lau
ra
de l'tat civi

contre „offieier

le cas ou la dselar
ation

dâelaration

» quil a ât6
que possible, de la on quiil

ont

l, de Pamende

fixe par

tification de lacte,
aurait €t6 omise
ou s erait erronce, la
en ce qui touche
Piu
par le procureur
rec|!
Oomission ou ] , erreur
de
, pourra, âţre dem
la,
Hep
ublique, sans prâ
Tessces, conformâm
andâe
judice du droit des
ent ş Vartie
le 99.
parties int6sera fait
naissance des Epo me ation de la c6lebration du ma
riage en marge de
ux.
Vacte de
t. d fn. Ari. 76.
August Tex19
(Mo
„l

Les

2,

(

Prenoms,

noms,

et r&sidences des
&poux;
On

„CI

20 S'ils sont majeur
non plus de trente Jeurs
ans

23 prenoms, noms
,

i at
o dirfic

Prin;

;
degile

din;

21

ndie
Iun

19077
și din

Professions,

ou Mini eurs,
râvolus ;

Professions

—

et au

cas
.

ou

et domieiles

119—

ils

sont

des păres

:
majeur
Jeurs,

9

1.
sil son t

et mâres ;

Codul

civil

ACTELE

DE

des

păres

40 Le consentement

ÎNCETARE

et

DIN VIAȚĂ

aieuls

mâres,

Art.

ou

conseil de famille dans le cas ob ils sont requis;
Les

5

|

precâdents

des

noms

et

prenoms

conjoints

aieules,
de chacun

63

celui du

et
des

&poux,

avec les dates des d&căs ou divorees ayant entraîn6 dissolution de leurs mariages ;
60 La mention qu'il n'existe ancune opposition pouvant empâcher le mariage ;
70 La, dâelaration des contractants de se prendre pour 6pour, et le prononcâ
|
|
de leur union par lofficier de lâtat civil;
8 Les prenoms; noms, professions, domiciles des temoins et leur qualite
de majeur;
par L'artiele pr6c6dent,
prescrite
linterpellation
sur
faite
dselaration,
La
9

- qwiil a &t6 ou qu'il n'a pas 6t€ fait de contrat de mariage et, autant que possible,

la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de râsidence du notaire
qui Paura recu; le tout ă paine, contre lofficier de Vâtat civil, de l'amende

-

50.

fixe par article

Dans le cas ou la dâelaration aurait 6t€. omise ou serait erronâe, la
rectifieation de acte, en ce qui touche Vomission ou lerreur, pourra tre

demandâe par le procureur de la Râpublique, sans prâjudice du droit des
parties interess6es, conformâment ă Vartiele 99.
Il sera fait mention de la ctlbration du mariage en marge de Lacte de
|
naissance des 6poux. 2, In cazul când prin căsătorie se lese va face
un copil natural.
gitimează
acestui
recunoaşterea
despre
menţiune

Doctrină .
1.

In

art.
de

76

c.

afară

de

menţiunile

civ.

fr.

(62

căsătorie

va

c. civ.

trebui

să

arătate

rom.)

de

copil. (Dalloz, Râp., Mariage, No. 378;
Alexandresco, ed. 2-a, p. 610).
3. In caz de eroare sau omisiuni în
redactarea actului de căsătorie, se poate

actul
și

cuprindă

alte menţiuni, în cazuri speciale, cum
ar fi de ex. în cazul căsătoriei unui militar, se va menţiona autorizația autorităţilor militare. (Dalloz, R6p., Mariage.
No. 378; Org. militaire, No. 513; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 610).

“CAPITOLUL
Despre

rectificarea

cere

pe

calea

prevă-

IV.

de încetare

actele

actului

zuță de art,: 8% din codul civil, atât de
către părţi cât şi de Ministerul Public.
(Matei Cantacuzino, p. 638).

din viaţă.

Art. 63. — Nici o înmormântare nu se va face fără autorizaţiune. Autorizațiunea se dă de ofițerul stărei civile, care nu o
va puteă eliberă până ce mai întâi nu va merge însuşi la locuința
celui încetat din vieaţă, ca să se încredințeze despre moartea sa
şi până nu vor trece 36 ore dela încetarea din vieaţă, afară de
|
cazurile prevăzute de regulamentele polițienești. In localităţile unde se. vor fi aflând revizori de morți, ofițerul
stărei civile îl va luă cu dânsul pentru a face constatare.
Autorizaţiunea de înmormântare se va da fără plată de vre-o
taxă ). (Civ. 66, 67, 68, 81; C. p. 284 urm.; Reg. act. st. civ.
|
145 urm.; Civ. Fr. 77). Teat. fe. Art. 77.—Aucune

inhumation

ne

sera

faite

sans

une

auto-

qui ne pourra
_xisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de Petat civil,
pour s'asdâeâdâe,
e
personn
la
de
la dâlivrer qu'aprâs s'âtre transport auprts
prârus
cas
les
hors
A&eâs,
le
aprâs
heure=
uatre
vingt-q
surer du d6câs, et que

par les răglements de police.

PI O
În acelaş timp, t extul francez
1) In textul art, raacâz corespunzător, 77, lipsesc ultimele două aliniate.
|

prevede

în primul

aliniat,

24 ore

86340. — Codul Civil adnotat

”

în loc de 36.

—
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—

pana e a

Art. 64

ACTELE
INDEX

ÎNCETARE

ALFABETIC

(la

Act de deces

DE

doctrină)

1.

Mulage 8,
Născut mort 1,
Ofiţer de stare civilă 3-6, 9.

Autopsie 8.
Autoritate comunală 7, 10,

Aatorizaţie de inmormân.-

| Ora 2 2.

tare 1, 2, 3, 7, 9, 10.
Competenţă 9.
Comunală autoritate 7, 10.

Oraş 6.
Ospiciu 8,
Proces-verbal
Redactare 3,

Constatarea decesului 2, 6.

10.

Registre de stare civilă 10.

Copil î.
Declaraţie de deces 3.
imbalsamare 8.
Incertitudine 5,
Inmormântare 1 urm,

Spitai 8,
Termin 2,4 5, 7,8,
Transcriere 10,
Urgenţă 4.
_

Justiţie 8,
Medic 4, 6.

-

Verificarea decesului 2, 6.
Ziua 2,

Doctrină
t.

Autorizaţia

de

înmormântare

tre-

bueşte liberată
chiar în cazul
înmormântării unui copil născut mort. (Dalloz,
Râp., Suppl., Acte de l'âtaţ civil, No. 69;
Alexandresco, ed. 2-a, 1; p. 432; Comp:
Huc,
I, No. 347; Baudry
eţ HouguesFourcade, I, No. 903).
2. Autorizaţia de înmormântare poate
îi liberată îndată -după verificarea încetării din viaţă, cu toate că înmormântarea nu poate avea loc înainte de 24
ore în Franţa (36 ore în România); în
autorizaţie

se

va

arăta

încă

ziua,

şi

ora

când urmează să aibă loc înmormântarea. (Demolombe,
1, No. 302; Demante
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 114;
Mourlon, ed. 7-a, 1], p. 169;; Huc, I,
No.
350;
Comp.
Baudry et Hougques-Fourcade, I, No. 904; Colin et Capitant, ea.
4-a, 1, p. 403).
3. Inainte de a, libera autorizaţia
da
înmormântare, ofiţerul stării civile
poate
cere

să

i

se

facă

declaraţia

de

prevăzută. în art. 78 c. civ îr. (64 deces,
ce.
rom.) pentru a redacta actul, (Demol civ.
ombe, 1, No. 302, 303;
Delvincourt,
1, -p.

39;

Demante

et

Colmet

de

Santerre,

.

ed.
3-a, 1, No. 114 bis; Marcad6 Art.
77,
Mersier, Trait6 thâorique et pratiqu No. 3;
e, ed.
2-a, No, 419, 420;
Baudry et HouquesFourcada, 1, No. 907; Planiol
eţ Ripert,
I, No. 214).

DIN

VIAȚĂ

Codul

civil

4. Ofiţerul
de: stare civilă nu
poate
scurta termenul
prevăzut de art. 77-c.
civ. îr. (63 c. civ. rom.) de cât în caz de
urgenţă şi după avizul medicilor. (Mourlon. ed. 7-a, I, p. 169; Dalloz, Rep., Acte
de Vâtat civil, No. 286; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 403; Nacu, 1, p. 209; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 432).
"5. Ofiţerul
de stare civilă ar putea
prelungi termenul de înmormântare prevăzut în art. 77 ec. civ. îr. (63 c. civ.
rom.),

în

cazul

când

ar

avea

oarecare

încertitudine. (Dalloz, R€p., Acte de 1'€6tat civil. No. 286).
6. In practică, în oraşe constatarea
decesului
se face de către un medic.

Această
legea nu

practică,
este legală de oarece
opreşte pe ofiţerul de stare ci-

vilă ca să însărcineze o persoană com" Petentă
care să verifice încetarea
din
viață. (Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
401; Nacu, I, p. 209; Alexandresco,
ed.
2-a, 1, p. 431; Plastara, I,-p. 149).
7. In cazul când după liberarea autorizaţiei,

s-ar

întârzia,

cu înmormântarea,

autoritatea comunală poate da ordin să
se conformeze autorizaţiei şi legei. (Dalloz, Râp., Culte No. 7%61).
.
8. In timpul termenului
prevăzut de
art. 77 c. civ. îr. (63 e. civ. rom) nu se
pot face autopsii, îmbălsămări sau mulage asupra, cadavrului, afară de cazul
când este ordinul Justiţiei sau când a-

cestea

se

fac

în

ospicii

sau

spitale.

(Dalloz, Rep., Culte, No. 763; Suppl., Acte
de l'6tat civil, No. 69:
9. Autorizaţia de înmormântare se
liberează, de ofiţerul de stare civilă al comunei unde s-a întâmplat moartea.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 431).
10. Câna administraţia comunală
autorizează înmormântarea în altă comu-

Dă

se

va

încheia

un

proce-verbal

care

nu trebueşte transcris în registrui
actelor de moarte de oarece nu este
de cât
o măsură
poliţienească, (Dalloz,
Rp.,
Acte de Veta civil, No. 294).

Art, 64. — Actul de încetare
din viață va îi redactat de cătr
e
ofițerul stărei civile, după declar
aţiunea â 2 martori; acești mar
tori vor îi, de se va puteă, din
cele mai de aproape rude
vecini. lar când cineva va mur
sau
i afară din domiciliul său,
persoana
în locuința Careia a murit, dim
preună cu ruda sau alte per
Vor servi de martori. (Civ
soane
. 21, 24, 25, 36, 65 urm.,
76 urm., 81
urm., 87; Civ. Fr. 78).
„Text. fr.

civil,
les

sur

deux

Art. 78—I/acte

la d€elaration
plus

proches

hors de son domicile,

0u

autre.

de deux

parents

ou

la, personne

de

decăs sera, dress
ou,

par lofficier

de

Pâtat

> S'il est possible,

lorsqu'une personne sera
deedee,
chez la quelle elle sera d6ce
dâe, et un parent

VOISINs,

—
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Codul

civil

_
INDEX

ACTELE

DE

ÎNCETARE

ALFABETIC

(la doctrină)

Act de deces

1 urm.

Martori

Competenţă 1, 2, 3.
Constatarea decesului

Copil 12.
Copii gemeni

Mină

11.

civilă

1,

Parchet 9.
Pedeapsă 6.

Gemeni 14.

Râu 10.
Rectificare 8.

8, 10.

Redactare 1-5, 8-13.
Registre de-stare
civilă
10, 13.

Jdentitate 9.

Imposibilitate
Jnecat 3, 10.

4,5.

2, 3, 7-19, 13,

Declaraţ. de deces 4-9, îî.
Domiciliu 13,
Hotărire

10,

Naştere 12.
Ofiţer de stare

10.

10,

Sentinţă 8, 10.

Inmormântare 8, 9.

Termin 6.
Transcriere
Verificarea

Lucrător 10,
Mamă 12.
Mare 10.

10, 13.
decesului

10.

Doctrină
1. Actul de încetare din viaţă trebueşte redactat de ofițerul de stare civilă.
al locului unde a avut loc decesul. (Dalloz, Râp.„, Suppl., Acte de l'tat civil, No.
19; Planiol, ed. 6-a, I, No. 505; Planioi,
et Ripert, I, No. 215).
2, În cazul când cadavrul a fost iransportat în altă comună din ordinul autorităților pentru a se face cercetări şi
a se identifica, actul de încetare din viață va fi redactat de ofiţerul stării civile
transportat.
unde a fost
al Comunei
(Daloz, Rep., Suppl., Acte de l6tat uvil, No. 79).
|
3. In

tun

este

s-a, produs

moartea

aproape
ar

cum

în-

cadavru

unui

găsirei

cazul

loc unde

că

nu

fi pentru

ca-

sigur

davrele celor înecaţi, ăctul de încetare
din viaţă vă fi redactat de ofiţerul de
stare civilă al locului, unde a fost găsit
cadavrul. (Planiol et Ripert, I. No. 215).

4,

Actul de încetare din viaţă este re-

daciat după declaraţia a două persoane
cari sunt şi declaranţi şi martori. (Mouron, ed. T-a, î, p. 170; Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 909; Planiol. ed. 6-a,

No. 499; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, P:
Alexandresco,

394. 402; Nacu, 1. p. 209;
ed. 2-a. I, p. 483).

5. Martorii necesari la încheerea actelor de deces, trebuesc să îndeplinească

cerinţele

prevăzute

art.

de

37

c.

în.

civ.

(24 e. civ. rom.). (Delvincourt. art. 78 De-

molombe, I, No. 303; Mourlon, ed. Ta Le
p. 170; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 499; Ale-

xandresco,

ed.

2-a, [, p. 433).

6. In cazul unei declaraţii tardive nu
lor,
se aplică nici o pedeapsă declaranţi n
un terme
de oarece, legea nu prevede(Mour
lon, „ed.
pentru facerea declaraţiei.

Acte de L€tat
fa, 1, p. 170; Dalloz, R6p.„Trait
theorique
civil, No. 28%; Mersier,
et pratique,

ed. 2-a,

No.

6-2, 1, No. 500; Planiol

418;

Planiol,

et Ripert,

ed.

Î» No.

Mar214; Comp.: Demolombe, 1. No. 303;

DIN

Art.

VIAȚĂ

cad€, Art. 77 No. 3; Baudry et
Fourcade, I, No. 910; Colin et
ed. 4a. 1, p. 403; Alexandresco,
1, p. 433).
7; Ofiţerul de stare civilă nu
gat a primi declaraţiile tardive
_(Dalloz, Rep., Acte de lâtat civil,
8.

După

deces

nu

din

încheiat

de

nu

şi

mormântare

încetare

viaţă,

s-a

în-

dresat

actul

de

îi

poate

mai

pronunţarea

după

cât

de

după

nu

el

este oblide deces.
No. 284).

cât

de

făcută

fost

EHouquesCapitani,
ed. 2-a,

declaraţia

dacă

părere

o

a

65

unei

sentinţe ae rectificare. (Demolo nb> I, No.
302; Marcaaă, Art. 77, No. 3; Aubry et
Rau., ed. 5-a, I, 8 61, nota 2 bis, p. 310;
Huc, I, No. 351; Mersier. Traite theorique et pratique, No. 420; Baudry et Houques-Fourcade, IL, No. 907; Planiol et Ripert, 1, No. 214%; Alexandresco, ed. 2-a,
i, p. 433).
;
9. După o altă părere însă, ofiţerul de
atare civilă ar putea încheia actul de deces în cazul când se constată identitatea
persoanei încetate din viaţă după actele
cazul

în

prezentate,

contrar

va

să

trebui

înştiinţeze Parchetul. (Dalloz, Râp., Acte
de L'âtat civil, No. 28%).
10. In cazul când moartea unor perde
soane este sigură, însă este imposibil
a

găsi

se

cadavrul

şi

prezenta

a-l

ofiţe-

rului de stare civilă pentru a încheia
îneactul de deces, cum ar fi cazul unei
corpul
şi
râu
întrun
sau
mare
în
cări
prăbunu mai reapare, sau cazul unei
r
şiri de mină și & acoperirei lucrătorilo
constatafără a se putea ajunge la ei,
către trirea decesului se va îace de
transcrie în
bunal, iar hotărîrea se va
No. 507 urm;
registre. (Planiol, ed. 6-a, 1,
urm.; Colin
241
No.
1.
Ripert,
et
Planiol
Comp.:
urm.;
403
p.
|.
4-a,
ed.
et Capitant,
499).
434,
P.|.
2-a,
ea.
Alexanădresco,
slare ci11. Ia cazul când ofiterul de
simulmorţii
declaraţia
vilă, primeşte
gemeni se va
tane a mai multor copii
un act de devedacta pentru fiecare câte
civil, No.
ces. (Dalloz, Râp., Acte de Vâtat
,
|
302).
uhei na
ocazia
cu
când
cazul
“Tn
E
mama şi Copiteri, încetează din viaţă
acte de deces
două
eia
înch
Tul se vor
de letat ciActe
Rep.
deosebite (Dalloz,
_
vil, No. 301).
âie loc
13. Câna decesul unei persoane

într'o
său,

comună

ofiţerul
şi

comune

inta
tul

care

termen

în

de

unde

deces,

a

era

nu

stare

de

civilă

redactat

ofițerului

de

al

actul,

copie

scurt0

domiciliul

stare

de

acestei

va

ina-

pe
civilă

_acal

li
a
pentru
defunctului,
domiciliului
et Ripert.
Planiol
registre.
în
transcrie
ed. Wa, 1,
1, No. 215; Colin et Capitant.
p. 402).

prenudin viaţă va cuprinde: num
Art. 65.-— Actul de încetare şi
ele
pre
ui
tului;
dom liul: morrtul
domici
, numele, vârsta, profesiunea

mele
celuilalt

soţ,

dacă

mortul

numele, vârsta, profesiunea

era

căsătorit

şi domiciliul
—
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sau văduv;

prenumele,

celor ce au declarat moar-

-

Art. 66

ACTELE

DE ÎNCETARE

DIN VIAȚĂ

Codul

civil

tea, şi de sunt rude, gradul înrudirei. Acelaş act va mai cuprinde
pe cât se va puteă şti, prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinților mortului și locul naşterei sale. (Civ. 21, 22 urm.,

25,

36,

68,

82;

Reg.

act.

st. civ.

153;

Civ.

Fr.

79).

Text. fr. Art..79. — acte de dâcâs contiendra les preâno ms, non), âge,
profession et domicile de la personne dâcedee; les prenoms et nom de l'autre
&poux, si la personne dâctdâe tait marite ou veuve; les prenoms, noms,
âges,
professions et domiciles des declarants; et, s'ils sont parents, leur
degrâ de
parent.
Le mâme acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le
prenoms, noms, profession et domicile des păre et mere du dâeâd6, savoir, les
et le lieu

de

sa

naissance.

INDEX ALFABETIC

Mamă

Nulitate

1,

1,

|

=

„No. 325;
Baudry-ei Houques-Fourcade,
I. No. 913; Nacu, 1, p. 209, 210;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 434, 495; Comp.: Valette sur Proudhon,I, p. 229; Duranton,
I, No. 323).
5. După o a treia şi ultimă, părere, de
şi menţiunea zilei şi orei decesului în
actul de încetare din viaţă nu este cerută, totuşi ea ponte fi înserată,
(Demante et Colmet'
de Santerre. ed. 3-a, 1,
No. 116; Mourlon ed. 7-a, 1. p. 172; Comp.
Marca, Art. 79; Mersier, Trait€ theorique et pratique,_ed. 2-a, No. 422; Plastara, I, p. 149),
6. Când ora şi ziua decesului nu sunt

ge

Ș

en
“=

o

>

9a

ad
E

(la doctrină)
Act-de deces î urm.
Nume 1
Copil 10.
3,
Dovadă 7, 8, 9, 10,
Forţă probantă 7, 8, 9,
Identitate 2.
Timpul 3, 4, 5,6,
Iaecat 6,
Valabilitate 1.
Inscriere în fals 8, 9,
Vârsta 9,

7,8,

Ziua 3, 4, 5,6,7,8.

Doctrină
î.

mei
viaţă

Cuprinderea

mortului
nu

în

este

numelui;

actul

de

substanţială

tatălui

şi

încetare

şi

nu

ma-

din

atinge

valabilitatea actului. (Merlin Rpertoire,
Faux, sect. 1, $ 3, No. 3;
Dalloz, -Râp,
aie de lâtat civil, No. 293; Faux, No.
213).
2. Când identitatea mortului nu
este
cunoscută, irebuese mentionate semnele
caracteristice,
hainele,
bijuteriile,
etc.,
cari

vor

permite

recunoaşterea.

cunoscute,
cum
ar fi cazul
pentru
cei
înecaţi, a căror corpuri se descoper
mai
târziu, ofiţerul de stare civilă
trebueşte.
să menţioneze epoca probabilă
a morţii

după starea cadavrului. (Planiol. ed. 6-a,
I, No. 503; Planio! et Ripert,I, No.
218)
7„ Dacă
ziua,
şi ora încetărei
din:
viaţă au fost înserate în actul de deces,

(Dalloz,

R6p., Acte de l'6tat civil, No. 305; Planiol, ed. 6-a. I, No. 502; Planiol et
Riperi, 1, No. 218).
3. In privinţa, menţiunei zilei
şi orei

decesului

în

actul

de

încetare

din

după o părere,

viaţă,

sunt trei păreri: după o părere, cu
toate
că art. 79 ce. civ. îr. (65 e. civ. rom.)
nu
cere

menţiunea

zilei

şi

orei

aceasta

nu

are nici o forţă

probantă ci este o simplă, indicație.
(Mourlon, ed. 7-a. 1, p. 171; Marcad6, Art.
9;
Demolombe; 1. No. 304;
Laurent, II, No.
17. 62:
Huc. 1. No. 352;
Colin et CaPitant, ed. 4-a, 1, p. 402; Nacu, I,
p. 210).
8. După o altă părere însă,
această
menţiune nu este valabilă până
la înscrierea în fals, ci numai până
la proba
contrară. (Duranton, I, No. 323;
ed. T-a, I, p. 1%; Dalloz, Rep. Mourlon,
Suppl.,
Acte de Yâtat civil. No. 67; Planio!,
ed.
6-a, î, No. 520).
9. Inserarea vârstei mortului
în actul
de deces, nu face credința.
până la înscrierea în fals.
(Duranton, 1, No. 322;
Toullier.

deces

ului,
ele trehuesc
înserate în aciul de deces.
(Coin-Delisle, Actes de Tâtat civil,
cap. 1,
$ 2; Aubry et Rau. ed. 5-a, |. $
61. text şi
nota 3, p. 310; Planiol, ea. 6-a,
1, No. 503,
520; Comp.: Planiol eţ Ripert,
IL, No. 218;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 40).
4. După o a doua, părere,
ofițerul de
stare civilă, trebueşte chiar
să refuze -a
trece ziua şi ora încetării
din viaţă în
actul de deces de oarece art.
79 c. civ.
în. (65 c. civ. rom.) nu cere
înserarea acestei menţiuni.
(Demolombe,
I, No. 304;
Mourlon, ed. 7-a, 1, p. 171;
Marca
29: Dalloz, Rep, Acte de l'6tat ds, Arț.
civil, Np.
282, 283; Laurent, II, No.
17, 62; Huc, 1 >

VIII,

No.

166).

.

= În cazul
când ouă
persoane
au
murit împreună, cum ar
ţi de exemplu:
tatăl

şi fiul, părţile interesate vor dovedi.
potrivit dreptului comun, cine a
murit
întâi. (Alexanâresco, ed.
2-a
1
nota 1; Comp.: Matei Cantacuzino pp. 4%,
217).

____ Art. 66. — Dacă înc
etarea din viaţă a vre-unei
persoane s'a
întâmplat în spitalele milita
re, civile sau orice alte sta
bilimente
publice sau particulare, sup
eri
orii,

—

directorii, administratorii
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şi stă-

ACTELE

civil

Codul

ÎNCETARE

DE

DIN

Art. 66

VIAȚĂ

în 24 ore, ofițerului
pânii acelor case vor îi datori a da de ştire
se încredințeze de
stărei civile, care va merge îndată ca să ce i se vor fi tăcut
le
moartea acelei persoane, după declaraţiuni
în zisele spitale şi
şi după ştiinţele ce va îi luai; se vor țineă rie acele declarațiuni
se însc
stabilimente, registre destinate spre a
şi ştiinţe.
de încetare din viață şi
Ofiţerul stărei civile va înto cmi actulț ă va fi avut cel din
tul din viaț
il va trimite la locul unde înceta
în registre. (Civ. 21 urm., 63,
urmă domiciliu, pentru a se înscrie
la
civ. 149, 154; Lege privitoare
81, 82; C. p. 284; Reg. act. ast. acel
ui.
oiul
răzb
ul
timp
or dispăruţi în
constatarea morţii prezumate
80). Fr.
(Mon. of. 204/923), Art. 5; Civ.

s
s dans les h6pitaux militaires, civilet
urs
Tei. fr. Ari. 80. — En cas de dtcâ
rate
nist
ieurs,; directeurs, admi

les suptr
ou autres maisons publiques,
les vingt-quatre
tenus d'en donner avis, dans
nt
sero
ons,
mais
ces
de
urer du decs,
maîtres
vass
pour
tera
spor
s'y tran

qui
d€elarations
heures, ă lofficier de l'€tat civil,
ă Particle precedent, sur les
ent
mem
for
con
e
lact
pris.
et en dressera
aura
l
qu'i
sur les renseignements

A
des registres
qui lui auront €t€ faites, et
lesdits hâpitaux et maison,
Il sera tenu en outre, dans
|
|
et ces renseignements.
ier domicile
dern
destines ă inserire ces d6elarations
du
celui
ă
rra acte de deces
LPofficier de L'6tat civil enve
s.
stre
regi
erira sur les
de la personne dâeâdee, qui Vins
8 lumie 1893 și prin legea

legea din
Text. fr. Art, 80. (Modificat prindâcăs se sera produit ailleurs que dans
'un
squ
de deces enverra,
din 20 Noembrie 1919). — Lor
civil qui aura dresse Vacte ier
domicile du
la commune, L'officier de Petat
dern
civil du

Pofficier de L&tat
t transerite sur
dans le plus bref delai, ă
laquelle sera immâdiatemen
acte,
cet
de
ition
expâd
une
t,
d6fun
les regiţres.
es, les hâpitaux
itaux ou les formations sanitair
en France, sort
în cas de dâcâs dans les hâp
soit
ies,
publ
es ctablissements
autr
ou
ls
civi
x,
niau
colo
strateurs ou
s,
ini
maritiae
protectorat; les direeteurs, adm

dans les colonies ou les pays de
maîtres

de

ces

0u

hâpitanx

ttablissements,

de Vetat
vingt-quâtre heures, ă Pofficier

civil

devront

ou

en

ă celui

donner

qui

avis,

dans

les

en remplit les

dressera lacte e,
rer du dâcos et en
ssu
sa
pour
tera
spor
tran
s'y
ont &tt faites
Celui-ci
es dâclarations qui lui aar
conformement ă Particle precedent, sur !
et sur les renseignements quil aura pris. formations sanitaires et &tablissements,
itaux,
ments.
Il sera tenu, dans lesdits hâp
dtelarations et renseigne

fonetions.

un

registre sur lequel

seront

ces

inscrits

_ 3, Directorul

Doctrină |
ilimente

publice,

arătate

stab
ân, se înţeleg:
în articolul 66 c. civ. rom
publice şi toate
ile
şcol
le,
licei
le,
seminare
rietatea, sta1. Prin

stabilimentele, cari sunt prop

puse

sub

priveste

cari sunt
i. (Alexandresco;
rea sa. afară de închisor
_
ed. 2-a, 1, p. 436).
l civil român,
codu
din
66
art.
ă
Dup
2.
cum ar fi penstabilimentele particulare, sunt obligate a
etc.
e
icel
fabr
e.
sionatel
de acest text. (Aavea, registrele cerute 1, p. 43%,
text şi
2-a,
ed.
lexandresco,
nota 1).

tului sau

sau

public
bilimentului
obligat a aduce la

administratorul

sta-

este
particular
sau
cunoștința ofițerului

cel
sul întâmplat,
de stare civilă, dece
eapsa prevăped
sub
ore
2%
în
ă
mult pân
penal. (Alexandresco,
zută de art. 28 c.
.
436)
P.
ed. 2-a. |.
80 c. civ. în. (66 ce.
4. Dispoziţiile art.
le numâi celor ce
cabi
apli
civ. rom.) sunt
bilimente publice
sta
în
stau în pensiune
şi familiilor dinu
sau particulare, iar
onarilor

acestor

sta-

şi funcţi
ese acolo. (Mersier,
pilimente şi care locu
ique, Appendice,
prat
et
que
ori
the
Prait6
p. 9).

vectorilor

— 17 —

Art. 67—68

ACTELE

DE

ÎNCETARE

5. La. redactarea actelor de deces prevăzute
de art. 80 c. civ. îr. (66 ce. civ.
rom.) este necesară asistența martorilor.
(Demolombe, Î, No. 307; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 436).
6. Registrele ţinute în spitale şi stabilimente, prevăzute în art. 80 c. civ. fr.
(66 ce. civ. rom.) nu fac dovadă în justi-

ție de
în caz

cât
de

de stare civilă. (Demolombe, I, No. 306;
Mourlon, ed. 7-a, 1], p. 17%; Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 117
bis, III; Dalloz, R6p., Acte de Lâtaţ civil,
No. 308; Baudry et Houques-Fourcade, I.
No. 917; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 437).
„ Când decesul unei persoane are loc
într'o comună
unde nu era domiciliul

Art.

stare civilă al acestei
redactat actul, va îna-

6%. —

Când

Codul

VIAȚĂ

civil

inta în termen 'scurt o copie de pe actul de deces, ofițerului de stare civilă al
domiciliului defunctului pentru a-l transcrie în registre. (Planiol et Ripert, 1,
No.. 215; Colin et Capitant, ed. 4-a, |.
p. 402).
Ă
8. Ofiţerul de stare civilă după ce dresează actul de deces al unei persoane
încetate din viaţă întrun spital -militar
sau civil, sau în orice stabiliment public sau particular, nu va trece actul în
registrele sale, în cazul când defunctul
nu avea domiciliul în acea comună sau
în chiar stabilimentul în care a avut loc
decesul, ci îl va trimete ofițerului
de
stare civilă de la ultimul domiciliu al
defunctului, pentru a fi transcris în registrele acelei comune, (Alexandresco, ed.
2-a, I. p. 436, 437).

ca simple lămuriri şi indicii,
lipsă sau perdsrea, registrelor

său,
ofiţerul de
comune şi care a

DIN

vor îi oarecari

semne,

sau indicii

de

moarte
violentă sau alte împrejurări bănuitoare, mortul nu
se va puteă
“îngropă decât după încheerea unui proces-ver
bal
funcționar polițienesc, față cu un medic sau chirur de către un
g, spre a se
constată starea cadavrului și a vericărei alte
împrejurări relative
la aceasta, precum şi orice informaţiuni ce
se vor puteă lua
despre prenumele, numele, vârsta, profesiune
a, locul nașterei şi
domiciliul acelui mort. (Civ. 63, 68, 70; C.
p. 284, 285; Pr. p. 14,
43; Reg. act. st. civ. 151; Civ. Fr. 81).

Text. fr. Art. 81. — Lorsquiil y aura

des signes ou indices de mort violente, ou d'autres eirconstanees qui donn
eront lieu-de le soupconner, on ne pour
ra
faire linhumation qwaprâs qu'un offic
ier de police, assistă d'un docteuz en
mâdecine ou en chirurgie, aura drâsse
proces-verbal de L'âtat du cadavre,
et des
cireonstanees y relatives, ainsi

sur les prânoms,
sonne dâcâds.

nom,

que des renseignements

âge,

profession, lieu

Doctrină,

dici,

Când cadavrul poaie avea
un semn
de violenţă, oricâţ de mic,
sau chiar în
lipsă de semne, dacă exist
ă, vre-o bănuială

rct,

că

moartea

de poliţie

care

va

lua

nu

a

vor
cu

fost

naturală,

înştiinţa,

el

unul

sau

pe

şi

ed.

a-

procu-

doi

pentru

a

qu'il aura pu recueillir
et domicile

de la

per-

stabili

identitatea mortu(Atlexandresco,
2-a, 1, p. 438).
|
„ Dacă moartea s'a, întâ
mplat în urma
unui duel sau sinucideri,
se va constata,
in procesul verbal înche
iat, toate acestea,
pentru
a se înlătura
(Alexandresco, ed. 2-a, ori ce bănuială.
Î, p. 439. nota 1).
lui

1.

genţii

de naissance

me-

starea,

cadavrului.

Art. 68. — Funcţionarul Pol
iţienesc
stărei civile al locului unde va fi dator a trimite îndată
va îi mu rit acea persoană,
toate ştiinţele arătate în
procesul său verbal, in
conformitatea
de încetare din viață.

ofițerului

municaţiune

miciliul

său,

despre
de

le va expediă

încetarea

d

va fi cunosc

.

pă

y

ut,
în registre. (Civ. 21, 65,
67, 83, 87 urm.;
—

o

copie după acea co-

3

118—

Civ.

Fr. 82).

Codul

ACTELE

civil

DE

ÎNCETARE

DIN

Art. 69 —70

VIAȚĂ

de suite
fr. Art. 82.— L'offieie r de police sera tenu de transmettre
Tezi.
[ea
grensei
les
tous
,
dcetde
sera
e
p
ersonn
la
ou
4 Pofficier de Pâtat civil du lieu
sera
dâcăs
de
ls acte
nements 6noncts dans son procâs-verbal , Waprăs lesque
2

»

râdig€.

du domicile de
Lrofficier de l'ttat civil en enverra une expedition 3? celui
les registres.
sur
te
i nseri
Ja personne dâcedte, s'il est connu: cette expedition sera
încheie.
fi trecute în actul de deces ce se
(Mourton, ed. 7-a, |, p. 173).

Doctrină

încetat

unde

a

după

ce

condiţiile

art.

va

din

68

primi

din

ai

civilă

stare

de

2. Ofiţerul

1. In articolui 82 c .civ. în. (68 c. civ.
că ofiţerul polițienesc
se arată
ron)
stare
trebueşte să trimită ofițerului de
l
civilă toate ştiinţele arătate în procesu în
să
său verbal; aceasta trebuesște înţelea
să
sensul că ofiţerul polițienesc trebuezte
a
trimită numai datele necesare pentru

o

viaţă

codul

datele

de

locului

persoană,

civil
la

în

român,

ofiţerul

de

de depoliţie, va trebui să încheie actul (Alexanri.
marto
doi
a
nța
ces în preze
dresco, ed. 2-a, IL, Pp- 439).

Axt. 69. — In caz de moarte în
e
îndată ofițerul stărei civile, de cătr
art.
ea
der
rin
cup
merge acolo după
70;
încetare din viaţă. (Civ. 64 urm,
150; Civ. Fr. 84).

închisori se va încunoștiință
îngrijitorul închisorei, spre a
66, spre a redigiă actul de
C. p. 284; Reg. act. st. civ.

de r€s dans les prisons ou maisons
ierges
Text. fr. Art. 84. — En cas de dâcâ
conc
les
par
;
hamp
le-c
donne avis surdit en
est
il
clusion et de dâtention, il en sera
, qui s'y transportera comme
gardiens, ă officier de Letat civil
ou
Particle 80, et râdigera acte

de dâcts.

Doctrină
din

„îndată“

1. Cuvântul

art. 84 c. civ.

trebueşte

în. (69 e. civ. rom.),

înțeles

că

tă în 24
încunoştiințarea irebueşte făcu
„(Marcad&,
ă
viaţ
din
a
tare
înce
la
de
ore
t

de Tâta

Art. 84 No. 1; Dalloz, R6p., Acte

-

civil, No. 310).

18 c. civ.
2, Potrivit dispoziţiilor art. moarte al
în. (64 e. civ. rom.) actul dei, trebueşte
ailate în închisor
persoanelor
redactat în prezenta

1, No.

molombe,
No.
No.

1; Dalloz,
310, 324,

et pratique,
sco, ed.

2-a,

Art.

a doi

marturi.

Marcad6,

307;

Art.

(Dg-

8

civil,
Râp., Acte de Vâtai rique
thâo
Mersier, Trait6

ed. 2-a, No.
|, p.

434;

Alexandre-

gate a avea
3. închisorile nu sunt obli
art. 66 din codui
registrele prevăzute de
gaţie fiind nucivil român, această obli arătate în a-:
le
ente
ilim
stab
ru
pent
mai
ed. 2-a, Î, p. 440).
cel text. (Alexandresco,
lă este obligat
'civi
stare
de
erul
4. Ofiţ
l de deces, al
actu
pe
de
e
copi
a trimete o
în închisoaă
viaţ
din
persoanei încetată
domiciliual
ă
civil
stare
re, otiţerului de
domiciliul
când
l
cazu
în
ivi: mortului,
a fi înscris în reglru
pent
,
scut
cuno
este
307; Marcade,;
„ (Demolombe, 1, No.
Râp., Acte de Ve6oz,
Dall
1;
No.
8%,
Art.
andresco, ed. 2-a,
tat civil, No. 310; Alex
ry. et HouquesBaud
.
ra.:
Cont
1, p. 440;
Fourcade,

LI,

No.

991).

439).

10, —

In toate

cazurile

de

moarte

în închisori, nu

se va

împrejurări şi

iune despre asemenea
formele
face în registre nici o menţ
vor redactă numai după
se
ţă
via
din
Civ.
ării
actele încet
69; Reg. act. st. civ. 150;
617,
65,
v.
(Ci
65.
.
art
prescrise de
Fr. 85).
pride mort violente, ou dans les

s tous les cas
ne sera fait sur les reTeat. fr. Art. 85, — Dan
ou d'exâcution ă mort, il
,
ion
lus
x&e
de d&câs seront simplesons et maisons de
s
circonstances, et les, acte
gistres

ment

aucune

mention de ces

râdiges dans les formes

preserites par Vartiele

— 419 —

79.

Art 1-0

ACTELE

DE ÎNCETARE

DIN VIAȚĂ

Codul

civil

Doctrină

vilă este oprit a trece în registrele de
stare civilă, împrejurarea morţii în în1. De şi art. 70 din codul civil român,
chisoare; în cazul însă când ofițerul de
contrar art. 85 c. civ. îr., nu vorbeşte de
stare civilă calcă această dispoziţiune,
cazul unei morţi violente, totuşi, nu se va
părţile interesate pot cere la tribunale
face
menţiune
în actul
de
moarie
de
rectificarea actelor şi cheltuelile ocazicauza
unei
morţi
violente.
(Alexandreonate
vor fi în sarcina
ofițerului
de
sco, ed. 2-a, I], p. 440, 441).
i
stare civilă. (Marcad6, Art. 85, No. 1;
2, Potrivit dispoziţiilor art. 85 c. civ. - Dalloz, Re€p., Acte de Y'6tat civil, No. 316;
îr. (70 ce. civ. rom), ofiţerul de stare ci- - Alexandresco, ed. 2-a. 1, p. 440).

Art. "71. — In caz de moarte pe un vas român călătorind pe
mare, moartea se va constată până în 24 ore prin un act în
prezența a doi martori luaţi dintre ofiţerii vasului sau în lipsă
dintre oamenii echipagiului. Acest act se va redigiă de către căpitanul, stăpânul sau patronul vasului şi se va înscrie pe rolul
echipagiului. (Civ. 21 urm., 45, 65, 72; Reg. act. st. civ. 160 urm.;

Civ. Fr. 86).

Text. fr. Art. 86. — En cas de dâeâs pendant un voyage de mer, il en
sera dress6 acte dans les vingt-quatre heures, en prâsence de deux tâmoins pris
parmi les oficiers du bâtiment, ou, ă leur defaut, parmi les hommesde P'equipage. Cet acte “sera râdig€, savoir, sur les bâtiments du Roi, par Vofficier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant ă un nâgociant
ou
armateur, par le capitaine, maiître ou patrondu navire. I/acte de dâeâs
sera
inserit ă la suite du role de l'6quipage.
Text. fr. Art. 36. (Modificat prin legea din 8 Iunie 1893). — En
cas de
dteăs pendant un voyage maritime et dans les circonstances prevues ă Particle
59,
il en sera, dans les vingt-quatre heures et en prâsence de
deux temoins, dress
acte par

les officiers instrumentaires design6s en cet article et dans

les formes
qui y sont preserites.
Les depâts et transmissions des originaux et des expedi
tions seront effectuâs
confor

mâment aux distinctions prevues par les articles
La transeription des actes de dâcâs sera faite sur60 et 61.
les registres de l'tat
civil du dernier. domicile du defa nt, ou, si ce
domicile
est inconnu,

Doctrină

*

1. Căpitanii de
stare civilă numai

Art.

vase suni ofiţeri de
pentru naşteri şi-în-

12. —

portul român,
redigiat actul,
de încetarea
conform art.
urmă conform
civ. 161; Civ.

cetări

La

cel întâiu

port

insa

din
nu

ji pătorie.

unde

viață
au

întâmplate

competența

(Alexanâdresco,

va

intră

de

pe
a

ed.

ă Paris.
mars;

celebra

2-a,

IL.

ei
o

p.

vasul,

de va îi
căpitanul, stăpânul sau patr onul
vasului, care a
va depune două copii încredințate
de el ale
din viaţă la autoritatea port
port ului
Care va urmă
46, iar de va intră vasuull întrun
port străin se va
art. 47. (Civ. 46, 47, 65, 71, 87,
871; Reg. act. st.
Fr. 87).

Text. fr. Art. 87. — Au premier
port ot le bâti ment abordera,
relâche soit pour toute aut re cause
que
celle de son d 6sarmement, les soit de
de administration de la Marine,
officiers
rdig6 des actes de dâcis, seront tenu capitaine, maître ou patron, qui auront
s d'en dâposer deux
ment ă Vartiele 60.
e xp&ditions, conformâ-

A Larrivâe du bâtiment dan
s le port du desarmemeut,

le rle d'Equipage

ACTELE

civil

Codul

au bureau

sera depose

ă, Vinseription

du prâpos6

Art.

MILITARI

LA

PRIVITOARE

maritime;

73

une ex-

îl enverra

de L'âtat civil du domicile
p& ition de acte de dâecâs, de lui signte, ă l'officiere de suite sur les registres.
inserit
de la personne dâeâdee; cette expâdition sera
CAPITOLUL

găsesc
stării civile privitoare la militarii ce se

actele

Despre

sau pe

Axt.

V

teritoriul

român

13. — Actele stărei

în timp

afară de teritoriul român,

sau turburări.

de resbel

civile, făcute afară

de teritoriul român

resbel sau turburări, şi care
„sau pe teritoriul „român, în timp de
în servi3 cii pe lângă armată
privesc la militari sau alte persoane
e după dispoziţiunile de mai
vor îi redactate după formele prescris articolele următoare. (Civ.
în
sus, afară de excepțiunile cuprinse
urm., 868 urm.; Civ.
urm.,

21

30

urm.,

34

urm,

42

62,

urm.,

64

Fr. 88).
Text. fi. Art. 88. — Les

actes de lttat

civil faits hors du territoire du

personnes employses ă la suite
concernant des militaires ou autresprescrites par les dispositions pr€les formes
des armees, seront râdiges dans
s dans les articles suivants.
enue
cont
ns
ptio
1995,
cedentes, sauf les exce
completat prin legile din 8 Iunie
Text. fr. Art. 93) (Modificat șiLes actes de lâtat civil concernant les
—
armees
17 Mai 1900 şi 1 Iulie 1918).
personnes employees 3 la suite des
les
et
t
lEta
de
nilitaires, les marins
aux chapitres prâcedents.
present
seront âtablis comme il est dit
les cireonstances prâvues au antorites
dans
et
ce
Fran
de
hors
s,
efoi
les
Tout
s, tre &galement regus par

Royaume,

tout temp
les formations de
paragraphe, ils pourront, en
de deux t&moins: 10 dans
ence
prâs
en
s,
les fonetions,
lit
ci-aprăs indiquce
remp
en
qui
r ou lofiicier
orie
trâs
le
par
es,
lisâ
mobi
guerre
contraire, par Pofficier
cet emploi, et, dans le cas
quant lorganisation comporte s genâraux ou &tats-majors, par les fonetionnaires
comandant; 20 dans les quartier par les officiers dâsign6s pour les supplcer;
de VPintendance ou, ă dsfaut,
des armâes, par le prâvot
taires employâes ă la suite
3% pour les personnes non mili
ns ou &tablissements
fonctions ; 40 dans les formatio tion gestionnaires
ou l'officier qui en remplit lea
stra
mini
d'ad
es, par les officiers.
coloniaux, s6dentaires
sanitaires d&pendant des armt
les hâpitaux maritimes et
dans
50
ts;
emen
liss
6 dans les colonies
&tab
ces
t;
de
r ou son suppltan
cteu
dire
ecin
mâ&d
le
par
par les ofticiers
oa ambulants,
des expeditions d'outre-mer, leur defaut, par
lors
et
rat
ecto
prot
de
ă
ou,
et les pays
fonctionnaires de Pintendance,
du commissariat ou les poste 0u de dâtachement.
âtre regus, eh. cas
les chefs d'expEdition, de
civil pourront &galement
t
Pâta
de
actes
les
iers numeros
ce,
prem
En Fran
au cinq
par les officiers 6numeres
,
sitge
de
a, s'il est
on
endr
s'€t
tion
lisa
iers
mobi
offic
de
La compâtence de ces
et
du

paragraphe

precedent.

pâcesaire, aux personnes non
places fortes assiegces.

qui se

militaires

trouveront
,

dans

les forts
a

les dix jours
armâes seront faites dans,
aux
e
i
sanc
nais
de,
Les d&clarations
cles
t.
arti
men
aux
che
n
cou
tio
Vae
oga
nt
der
qui suivro
peuvent, pâr
tes
arm
aux
de
s
ăs
âgâ
dâc
nt
de
Les dteclarations
declarants ne soient poi

de la
ues; bien que les
31 et 17 ci-dessus, âtre nsreg et que Pofficier p'ait pu se transporter auprăs
moi
au
ans
un
vingt et
personne dâcedee. col 88 din codul
1) Prin

civil

francez,

arti
ce le cuprindea, vechiul
tolului V şi a articolelor
modificarea titlului capi

â devenit

art. 93.

—

2

—

Art,

74—"75

ACTELE

PRIVITOARE

Doctrină,
1.

Prin

„persoane

gă armată”, se
parţinând
unei

în

serviciu

pe

lân-

înțeleg. orice persoane aadministraţiuni
militare

LA

MILITARI

Codul

sau unei întreprinderi a
administrativ al armatei,

însoțească

armata.

civil

unui serviciu
autorizată, să

(Demolombe,

I,

No.

314; Dalloz,
R6p., Acte de Vâtat civil,
No. 361; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 443).

Art. 74. — Cuartir-Maestrul

în fiecare corp de unul sau mai
ofițerul contabil în celelalte corpuri, vor îndeplini funcțiunile de ofițeri ai
stării
țiuni vor îi îndeplinite pentru ofițerii fără trupe civile. Aceste funcşi pentru funcţionarii
armatei, de către intendentul atașat pe
lângă armată sau pe lângă
corpul de armată. (Civ. 82; Civ. Fr. 89).
multe

batalioane

sau

escadroane,

Text. fr. Art. 891). — Le quartier-mai

tre dans chaque eorp d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le
capitaine commandant dans les autres
corps
rempliront les fonctions d'officiers de
l'etat civil : ces mâmes fonctions seron
t remplies pour les officiers sans troupes
et pour les employâs de l'armâe par
Vinspecteur aux revues attach ă Parmâe
ou au corp d'armee.
Doctrină
1. Cuartir-maestrul este ofiţe
cinat cu comptabiliţatea. corpu rul însărlui. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 444).
2. Competența. autorităţilor
desemnate
în acest articol de a încheia
acte
în a" îară de teritoriul țării în caz
de răsboiu
pentru milit
viciu

ari
lângă

pe

petenţa

sau alte persoane în ser-.
armată, nu exclude com-

funcţionarilor

străini de .a înacte
după
formele
acestei
tări.
_(Coin-Delisle, Actes de l'âtat
civil,
At. 88, No. 5; Demolombe,
I, No. 312;
Dalloz. Râp., Mariage, No. 395,
405; Laurent, II, No. 12 urm.; Baud
ry et Houques-Fourcade, I, No. 935;
€l&mentaire, p. 387; Alexandr Weiss, Trait6
esco, ed. 2-a,
I, p. 442; Contra: Merlin,
Râpertoire, Actes de I€tat civil, $ 3, No.
1;
Proudhon, 1, p. 234; Mourlon, Valette sur
ea. T-a, I,
p. 174; Duranton, [, No.
232; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 66, p.
333; Dalloz, Rep.
cheia,

aceste

e
de Tâtat civil, No. 359; Huc,
1, No.
354).
3. Actele de stare civilă
ale militariprizonieri

de

răsboi,

sun
supuse
dreptului comun şi vor
fi
trivit dispoziţiilor art. 4 şi redactate po48 c. civ. fr.
(84 ce. civ. rom.) (Duranto
n, I, No. 352;
Marcadă, Arţ. 85 No. 3;
Mourlon, ed. 7-a,
I, p. 1%; Dalloz, Râp.,
vil, No. 360, 386; Mariage,Acte de l'âtat ciNo. 407; Suppl.,

Acte

de

l'etaţ

civil,

No.

95;

Alexanâreseo,
ed. 2-a, 1, p. 443).
4. Prin „Persoane în
serviciu pe lângă
armate“ se înțeleg ori
ce
ținând unei administrați persoane apari militare
sau
unei întreprinderi
a unuj serviciu
administrativ al armatei,
autorizate de Ministerul de răsboiu, viva
ndiere, servitorii,
cantinieri cari sunţ auto
rizaţi să însotească armata.
(Demolombe,. I, No. 314;
Delloz, Râp., Acte de P'âta
t civil, No. 364
Alexandresco, ed. 2-a,
bă
I, p. 443),

şi la funcţionarii

Aceste reg istre se vor
rilor și ale statelor-majore păstră ca şi celelalte registre ale corpuşi se vor depune î n arhive
de resbel la întoarcerea
le ministerului
corpurilor sau armatelor
încetarea resbelului, sau
în țară, sau la
a turburărilor în țară.
(Civ. 27, 16; Civ.
Fr. 90).
,

Tezt. Jr.

Art.

90 — Il sera tenu,
dans cha
Sistre pour les actes de .
l'âtat civil rela, tifs aux que corps de troupes, un reautre ă I'tat-major de Lar
mâe ou d'un corps d'armâindividus de ce corps, et un
e, pour les actes civils
reNR
1) Prin modifi

În

0

O

Civil francez a devenitcarea titlului capitolului V şi a arti
cole
a rt, 93. (A se vedeâ
ce le cu rind
textuj acestui artilor
col, sub articoleeă > Vechiul articol 89 din codul
precedent 73),

— 192 —

Codul

ACTELE

civil

latifs aux

officiers sans troupes

PRIVITOARE: LA

Art.

MILITARI

76

et aux employ6s; ces registres seront conserv6s

de la mâme manidre que les autres registres des corps et 6tats-majors, et depos6s aux archives de la guerre, ă la rentree des corps ou armees sur le territoire du Royaume.
Tezt. fr. Art. 95!) (Modificat prin legea dim 8 Iunie 1893). — Dans les
circonstances Enumârtes ă Larticle 93,
19 dans chaque corps de troupes ou

il sera tenu un registre de L'âtat civil:
formation de guerre mobiliste, pour les

ou sur
actes relatifs aux individus portes sur les contrâles du corps de troupes
guerre;
de
formation
la
de
n
constitutio
la
ă
participe
ont
ceux des eorps qui
actes relatifs ă tous
20 dans chaque quartier g6nâral ou Gtat-major, pour les
dans les prâvâtes,
3
dependent;
en
qui
les individus qui y sont employâs ou
des armes;
suite
la
ă
employtes
militaires
non
pour toutes les personnes
et dans
armes
des
dâpendant
40 dans chaque formation ou €tablissement sanitaire
ou
traitement
en
individus
les
pour
chaque hâpital maritime ou colozial,
t ă

les morts appartenan
employâs dans ces 6tablissements, de mâme que pour
chaque unit6 operant
dans
5
arme, qu'on y placerait ă titre de dâpât;
en cas d'expâdition
ou
t
protectora
de
isol&ment aux colonies, dans les pays
d'outre-mer.
corps ou des 6tats-majors
Les aetes concernant les individus 6loign6s du
inscrits sur le registre
seront
d&pendent
auxquels ils apartiennent ou dont ils

du corps
Les
de paix
[ls

ou d6taches.
ou de l'6tat-major pres duquel ils sont employes armâes
sur le pied
des
registres seront arrâtâs au jour du passage
on de la levâe de sitge.
de la marine, pour âtre
seront adrâss6s au ministre de la guerre ou

dâposts aux

archives

de leur d&partement

ministeriel.

|

Doctrină
1. Registrele de stare civilă prevăzute
sunt
în art. % c. civ. fr. (75 c. civ. rom.)
e
întrun singur exemplar nu în dubiu et
in6orique
(Mersier, Trait6
xemplar.
ed.
pratigue, Appendice, p. 17; Mourlon,
1-a, 1, p. 106; Planiol et Ripert, I, No. 197;
Aexandresco, ed. 2-a, I, p. 444).

i

,

2. Proba care rezuliă din aceste regiarea
stre poate fi complectată prin aplic civ.
ce.
dispoziţiilor art. 48 c. civ. în. (33
arrom.), în cazurile prevăzute în acest
ticol. (Dalloz, Râp., Acte de l6tai civil,
ed. 2-a,
No. 362, 371, urm: Alexandresco,
449).
p.
1.

ate, în, fiecare
Axt. 16. — Registrele vor fi numerotate și paraf
şi la statul major, de către
corp, de către ofițerul care îl comandă, urm., 15; Civ. Fr. 91).
capul statului major general. (Civ. 28,

et paraphâs, dans chaque
Tizt. fr. Art. 91.— Les registres seront cotâs r, par le chef de Vetatet 3 Petat-majo
corps, par l'officier qui le commande;
|
.
major genâral.
1893). — Les
Iunie
8
din
legea
prin
Text. fr. Art. 962) (Modificat par le chef d'6tat-major, pour les unites
registres seront cotâs et paraphâs: L!
auquel il est atache; 2 par V'officier
mobilistes qui dependent du commandement
80 dans les
ne dependent d'aucun Gtat-major;
commandant, pour les unitâs qui gouverneur de la, place ou le commandant du
places fortes ou forts, par le
sanitaires dependant des armees, par
aux
fort; 40 dans les hâpitaux ou formalations
formation sanitaire; 5 dans les hopitdans
ies,
le medecin chef de I'hâpital ou de
colon
aux
ment
unit6s operant isole
maritimes ou coloniaux et pour les d'exp
âdition d'ontre-mer, par le chef d'6tat
cas
en
et
t
les pays de protectora
les fonctions.
major ou par L'officier qui en remplit
90 din codul
ce le cuprindeă, vechiul articol
A
,
91 din codul
ce 'le cuprindeă, vechiul articol
civil francez
capitolului V şi a articolelor
2) Prin modificarea titlului
!
lului V şi a articolelor
1) Prin modificarea titlului capito
,
.
a devenit art. 95

civil

francez,

a devenit

art. %.
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Art.

77-79

ACTELE

PRIVITOARE

LA

MILITARI

|

Codul

civil

Art. 17. — Declaraţiunile de naștere în oştir
e se vor face în
10 zile după naștere. (Civ. 41 urm.; Reg. act. st.
civ. 97: Civ. Fr. 92),
Tezi. fr. Art. 92. — Les

deelarations de naissance

seront faites dans

les
,
,
Tezt. fr. Art. 98 al, penultim 1) (Modificat
și compleciat prin legile din
8 Iunie 1893, 17 Mai 1900 și 1 Julie
1905). — Les deelarations de naissance
aux armâes seront faites dans les dix
jours qui suivront 'accouchement.
dix jours

qui

suivront

l'accouchemenţ.

,

,

Art. 178. — Ofiţerul însărcinat cu ține
rea registrelor stărei civile
va îi dator, în 10 zile după trecerea
unui
act de naştere în registrul său,să adreseze un extract
funcţionarului stărei civile la
locul unde și-a avut în urmă domi
ciliul tatăl copilului sau mama,
când tatăl nu e cunoscut. (Civ. 41
urm., 49—51, 74,83, 87 urm,
174; Reg. act. st. civ. 97; Civ. Fr.
93).
Tezi fr. Art. 93. — L/otficier

civil devra,

dans

audit registre,
micile du pâre
Tezt. Jr.
les cas prâvus
mettra, des que
expedition au

les dix jours

qui

charg6 de
suivront

la tenue da

registre de

Vinseri ption d'un acte

l'âtat

de naissance
en adresser un extrait ă officier
de l'âtat civil du dernier dode enfant, ou de la mâre si le
pâre est inconnu.
Art. 942) (Modificat prin legea
din 8 Iunie 1893). — Dans tous
ă L'artiele prâcedent, l'offieier
qui aura regu un acte en tran
sla communication sera, possible
et dans le plus bref dâlai, une
ministre de la, Suerre ou
de la marine, qui
transeription sur les registres de
l'âtat civil du dernier domicile:en assurera la
si le pâre est inconnu, de la
du ptre ou,
mere, pour les actes de nais
sance; du mari, pour
les actes de mariage; du
dâfunt, pour les actes de
dâcâs, Si le lieu du dernier
domicile est inconnu, la transcri
ption sera faite ă Paris.

Art. 79. — Publicările căsăto
riei militarilor sau funcţi
de lângă armată, se vor fac
e la locul unde au avut cel onarilor
domiciliu, Pe lângă aceasta,
din
25 zile mai înainte de săvârşurmă
căsătoriei, publicaţiunile se
irea
pentru cei ce ţin de un Cor vor pune în ordinea zilei a corpului,
ofițerii fără trupe şi pentru p, și la ordinea zilei a armatei pentru

(Civ. 49—581,

87,

127,

151,

funcţionarii atașați pe lângă
174;

Civ.

Fr.

94).

dânsele.

Tezt fr. Art. 94— .Les
publications du mariage
Yes ă la suite das armees,
des mili
sero
nt
faites au lieu de leur dern taires et emploseront mises en outre ving
t-ei
nq
jours avant la ce'&bration ier domicile: e]les
dre du jour du corps, pou
du mariage, ă l'orr les individus qui

tienneut ă un corps; etă
de Parmâe ou du corps d'ar
celui
employes qui en font partie;mâe, pour les officiers sans troupes, et
pour les
„Zet. fr. Art. 97 3) (Mo
dificat prin legea din 8
Mariage sera c6l6br6 dans
Iunie 19953). — Lorsqu'un
Pun
e des cireonstances pr&
publications seront faites
vues î, lartiele
seront mises, en outre, au lieu du dernier domieile du futur &po 93, les
ux; elles
lordre du jour du Corps, vingt-einq jours avant la e6lebration du mar
pour
les
indi
vidu
s
DIN
qui tiennent ă un corps, iage, ă,
et ă celui
„_„ _ 1) Prin modifica

rea titlului capitolului
civil francez, a deve
V Şi a articolelor
ni
ce le Cuprindeă,
i
2) ce,
Prin N modi
civil fran
devefica
nie r ea titla
i
salului
i capitolu
lui i V și i a artii colelor
ce
i
civil feet
le cuprinde
Prin mod
ă,a
deve
ifi
nce
carea
ea titl
titi ului capi
p tolului V ŞI şi a
ti colelor ce le
arti
Cuprin
i dea,â
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vechiul

articol

92 din

i
vechiul

artii col

i
93 din

codul

vechiul

articol

94 din

codul

codul

corps

du

ou

larmâe

de

.

Art. 80—82

PRIVITOARE LA MILITARI

ACTELE

Codul civil

les

pour

d'armâe,

officiers sans troupes et pour

les

autorizaţia

în-

employs. qui en font partie.
,
_
armatei române şi
se pot căsători nici
,

a
A Ofițerii
tăţii lor nu

nici

.

Doctrină

EN

străinătate

în

fără

scris a autorităţilor militare superioare.
(Alexandresco, ed. 2-a, |, p- 445).
-

asimiliîn ţară

Art. 80..—Indată după înscrierea în registru a actului de serbarea
căsătoriei, ofițerul însărcinat cu ţinerea registrului va trimite o
copie funcţionarului stărei civile al locului unde căsătoriţii îşi vor
fi avut cel din urmă domiciliu. (Civ. 62, 74, 78, 83, 87; Civ. Fr. 95).
Text fr. Art. 95.1) — Immâdiatement aprăs Viaseription sur le registre,
en
de Vacte de eâl&bration du mariage, Poftfieier eharg6 de la tenue du registre

eaverza une expâdition ă Loffieier de Letat civil du dernier domicile des 6pouz.

va trimete câte o copie de pe actul de că-

Doctrină

(A-

sătorie “la ofiţerul fiecărui domiciliu.
lexandresco, ed. 2-a, |, p. 446).
7

1. In cazul când ambii soţi nu au avut
acelaş domiciliu ci domicilii deosebite, se

Art. 81.— Actele de încetare din viață se vor face în fiecare
îunccorp de către Cuartir-Maestru, şi, pentru” oficerii fără trupe şi
,
corpului
ntul
ționarii atașați pe lângă armată, de către intende
se
registre
după încredințarea a 3 martori, şi extract după aceste
va trimite,

zile,

10

în

64

urm.,

74,

81;

18,

Fr.

Civ.

— Les

Tei fr. Avt. 96.2)

33,

urm.,

încetatul din viață. (Civ. 21

domiciliu

avut cel din urmă

unde şi-a

civile la locul

stărei

funcţionarului

_

96).

aetes de

d6cs

seront

les

dix jours,

ehaque

dans

dress6s,

et les employâs.
<orps par le quartier-miître; et pour les officiers sans troupestrois temoins; et
de
tation
Pattes
sur
,
larmâe
de
revues
aux
par Vinspecteur
Vextrait
civil du

de ces registres sera envoyt, dans
dernier domicile du d6e6d€.

cesul,

|

Doctrină

sau

statornice,

actul

moarte

de

caz
se

va

actul

ci el face

de

redactă

în spitalele
de

militare

directorul

acelor

de

l'6tat

moarte

încredințarea a. trei marturi.
sco, cd. 2-a, 1, p. 447).

1. După art. 81 din codul civil român,
deofiţerul public nu constată el însuşi

Art. 82.—La

ă Voffieier

după

(Aexandre-

ambulante
spitale

și

dentul corpului din
se va trimite la Cuartir-Maestru sau la inten i vor trimite o coofițer
care făceă parte încetatul din viaţă; aceşti
viaţă

pie funcţionarului

stărei civile al locului

unde încetatul din

87; Civ. Fr. 97).
şi-a avut domiciliul în urmă. (Civ. 66, 74, 78,
Text. fr. Art.

97. 3) — En

cas de dâcâs dans

les h6pitaux

militaires am-

cuprinde vechiul articol 95 din, codula.
lului V şi a articolelor cesuble articol
,
ul 78).
1) Prin modificarea titlului capito
acestui articol
textul
vedea
se
codu
(A
94.
art.
t
deveni
deă, vechiul articol 96 din
civil francez, a
,
lului V şi a articolelor ce Je ecupria
78).
şi
73
art.
sub
2) Prin modificarea titlului capito
articol
acestor
textul
vedea
se
codul
(A
din
94.
97
şi
93
vechiul articol
cuprindea,
civil francez, a devenit art.
lului V şi a articolelor ce le
3) Prin modificarea titlului capito se vedea textul acestor articole sub art. 73 şi 74).
(A
94.
civil francez, a devenit art. 9 şi

—
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Art. 83—84

RECTIFICAREA

bulants ou sâdeniaires,

acte

ACTELOR STĂRII CIVILE

Codul civil

en sera râdig€ par le directeur desdits

hOpitaux,

et envoye au quartier-maftre du corps, ou ă linspecteur aux revues de l'armâe
ou

du

corps

d'armte

dont

le decat

faisait

partie:

ces

venir une expedition ă Pofficier de lâtat civil du
Doctrină

1. Actul de încetare din viaţă, încheiat
conform
dispoziţiilor
art.
82
din
codul civil român,
trebueşte redactat în

Art. 83. — Funcţionarul
îndată

ce

va

primi

feront.

pax-

prezența a trei martori după
cum
se:
prevede în art. 81 din codul civil, iar
nu a doi martori după cum se prevede

în art. 64 din
ed.

stărei

de la armată

officiers en

dernier domicile du „ decâde.

2-a,

I, p.

civile

copia

codul civil. (Alexandresco,

437).

dela domiciliul părţilor,

unui

act al stărei

civile,

va

îi dator a-l trece în registru. (Civ. 21 urm., 29, 36 urm., 78, 80—82,
86; Civ. Fr. 98).

Text. fr. Art 981). — L/'offieier de l&tat civil du domicile
auquel ii aura, 6t€ envoy6 de l'armâe exptdition d'un acte de Ltat des parties
civil, sera
tenu de
linscrire de suite sur les registres.
Doctrină

“prevăzută

1. Dacă ofiţerul de stare civilă, ar omite să treacă actul de stare civilă în
registre,
el este
pasibhil de penalitatea

care

rectificarea

art,
nu

161

din

numai

codul

penal

înscrierea

ac-

tului de stare civilă pe o foae volantă
ci chiar faptul de a omite înscrierea.
(Alexandresco, ea. 2-a. I, p. 447).

CAPITOLUL
Despre

de

pedepseşte

VI

actelor

stării

civile

Art. 84. — Când se va cere rectificarea unui act al
stărei

citribunalul competent va judecă, cu drept de apel,
ascul
tând
concluziunile procurorului2), Părţile interesate
se vor chemă la
judecată, de va îi trebuinţă. (Civ. 21, 32,
33, 40, 41, 56, 180; Pr.
civ. 80 $ 2; Leg. 29 Oct. 77; Leg. Timbr.
21 al. 1; Reg. act, st.
civ. 63 urm., 83, 148; L. asupra nume
lui 18 Mart. 1895, Art. 24;
Civ. Fr. 99).
vile,

|
Trai. 7r. Art. 99, — Lorsque la rectificatio
n d'un acte de Pâtat civil sera
demandee, il y sera statu sauf l'appel par le
tribunal competent, et sur les conclusions du procureur du Roi. Les parties int6ress6e
s seront appeltes, sfi] y a lieu.
„„Zezt. fr. Art. 99. (Modificat prin legea
din 20 Noembrie 1919). — La,
rectification des actes de l'&tat civil
sera ordonnâ par le president du
tribunal
de l'arrondissement dans lequel acte
a &t6 dress, sauf appel. Lorsque
la

procureur

maritime, ă< '6tranger
dans le ressort duquel

actes
ou

aux

de

de la Râpublique,

l'6tat civil

armâes,

dressts

sera demand

au

elle devra
cours

dun

lui

âtre

voyage

au president du tribunal

acte a ât6 tran serit; il en sera de
mâme pour les actes.
de decâs dont la transeription est
ordo nn€ par lartiele 80.
La reetification des jugements, dâcla
ratifs
de

naissance ou

de dâcâs,

sera

Codal

civil

RECTIFICAREA

ACTELOR

STĂRII

Art. 84

CIVILE

demande au tribunal qui aura d6elar€ la naissanece ou le decâs; toutefois,
lorsque ce jugement n'aura pas t6 rendu par un tribunal de la metropole, la

INDEX
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(la doctrină)
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Agent diplomatic 39 bis,

32.

Consimţământ 29,
Constatare de stare civilă

Prohibiţiune 4,

Pronume 6, 10, îi,
Radiere 1, 28, 29.

19, 20.

Copil 2, 12, 19, 26-29.

28.

Copil natural 26, 28.
Declaraţie falsă 27,

Reclamaţie de stare civilă

Dovadă 37.
Eroare 9, 27, 37.

Redactare

Deghizare

Rectificare

20

volantă

15,

14-17, 19, 28, 33, 39 bis.

16,

Român

Schimbare de nume 13, 18.
Sex 2,
.
Ştergere 1, 28, 29.

Grefă 3%,

Hotărîre 1, 16,
Identitate 3.
ignoranță 10.
Inscriere 14, 15, 16, 19.
Ynţeles îndoelnic 5.
Ințeles obscur 5.
Interes 22, 23, 24, 34, 35.
Interzis 32.

Străinătate 39 bis,, 40, 42,
Străini 41, 42.
Suprimare 4,
Taxe de timbru 34.
Termin 14,
Terţ 28, 29.
Tribunal civil 33,
Tribunal român 40, 44, 42.
Transcriere 14, 15, 16, 19.
Tutor ad-hoc 25.
Volantă foae 15, 16, 19.
Ziua 12.

Jurisdicțiune graţioasă 36.
Menţiune

tribunal 40.

Români 39 bis., 40, H.
România 41.

19.

Graţioasă jurisdicţ. 36.

Legitimare

16, 38.

Registre de stare civilă 1,

False declaraţii
27.
Filiaţiune 20,
Foae

1 urm.
15,

26,

1, 2, 3, 4, 26.

Minister Public 21, 30-33.
Minor 25, 32.
Naştere 2, 12, 19, 25-29."

Doctrină

sau

1. Nici o adăugire

vre-

ştergerea

unei menţiuni nu se poateA face în regisirele de stare civilă de cât în urma unei
hotărîri de rectificare. (Laurent, II, No.
29; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 529; Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 448; Matei Cantacuzino, p. 185).
2. Se poate cere rectificarea unui act
de stare civilă, când s-a omis a se trece
în el toate menţiunile cerute de lege, cum
ar fi de exemplu sexul copilului. (Mour-

lon, ed. 7-a, I, No. 310; Dalloz, R6p., Acte

de Pâtat civil. No. 419; Beudant,
Fourcade,

Î,

139;

No.

I, No. 526; Planiol

I, No.

et Houques-

128; Huc, 1, No. 359; Bauary

Planiol,

et Ripert,

ed.-

[, No.

6-a,

219;

Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 412, 413;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 448).
3. Se poate cere rectificarea unui

act

No.

243;

de stare civilă chiar atunci când s-a 0mis a se trece în act menţiuni nesubstanţiale, însă care servesc pentru a stabili idențitatea persoanelor din act. (Dal-

loz, Rep,

Acte

de

Letat

civil,

le ressort duquel le jugement

dans

tribunal

au

rectification en sera demandâe
dtelaratif aura 6t6 transerit.

Suppl., Noblesse, No. 46; Comp.: Planiol,
et Ripert, [, No. 219).
&. Când întrun act de stare civilă s-au
se
prohibite de lege,
menţiuni
trecut
cere

poate

pe

cale

de

rectificare,

supri-

marea, lor. (Mourion, ed. 7-a, 1, No. 310;
Râp., Acte de Lttat civil, No.
Dalloz,
420; Suppl., Acte de l'6tat civil, No. 105;
Mersier, Trait6 thâorique ei pratique, No.
481; Baudry et Houques-Fourcade, i, No.
941; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 526; Planiol
Î,

ed.

4-a,

2-a,

I, p.

p.

Colin

219;

No.

I,

Ripert.

et

413;

412,

et

Capitant,

Alexandresco,

449).

5. Când un aci de stare civilă are
înţeles obscur și îndoelnic, se poate
ec-ificarea, lui. (Dalloz, R6p.„ Acte de
tat civil, No. 419).
6.
Se poate cere rectificarea unui
de stare civilă, când o persoană a
trecută

în

act

alt

sub

ed.

un
cere
L6âct
fost

şi

pronume.

mod

voluntar,

nume

(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 310; Coinp.: Aubry et Rau., ed. 5-a, 1, $ 63, p. 315; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 939; Planiol et Ripert, I, No. 222).
7. Se poate cere certificarea unui act
de stare civilă când numele de familie
al unei persoane care figurează în acest
act,

a

fost

alterat,

fie

în

fie accidental. (Mersier, Traite thâorigue
et pratique, ed. 2-a, No. 465; Mourlon, ed.
7-a, ÎI, No. 310; Daloz, Râp., Acte de l'6tat
civil, No. 417; Suppl., Acte de Llâtat civil,
No. 101; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 526).
8. Se poate cere reciificarea unui act
de stare civilă, chiar atunci când alieraţia ar purta asupra ortografiei numelui.
(Dalloz, Râp., Acte de lâtat civil, No. 419,
509; Nom, No. 47; Suppi., Acte de Vâtat
civil, No. 101; Planiol, ed. 6-a, I. No. 526;
Planiol et Ripert, 1, No. 219; Colin et Ca-pitant, ed. 4-a, IL, p. 413).
9. Deasemenea, se poate cere rectiiicarea unui act de stare civilă când se constată în act o eroare oarecare, chiar când
ea ar privi ortografia numelui. (Demolombe, [, No. 332; Aubry et Rau, ed. 5-a,

1, $ 63, notele

15, 16 p. 319; Dalloz,

Rep.

pronumele

unei

Acte de Vâtat civil, No. 419; Nom, No.
47; Suppl., Acte de Lâtat civil, No. 101,
102; Huc, I, No. 359; Baudry et HougquesFourcade, I, No. 930, 940; Planiol, ed. 6-a
IT, No. 396, 397; Planiol et Ripert, IL, No.
219; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 413).
10. Se poate cere rectificarea unui act
de

stare

civilă

în

care

persoane a fost alterat prin ignoranţa
unui ofiţer de stare civilă. (Dalioz, Rep..
Suppl.. Nom, No. 120; Comp.: Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 413).
11. In afară de cazul arătat mai sus
nu se poate cere rectificarea unui pronume care este dat prin actul de naștere
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Art.

84

RECTIFICAREA

potrivit

dispoziţiilor

No. 36;

Suppl.,

art.

57

din

ACTELOR

codul

ci-

vil francez (43 c. civ, rom.) şi care nu
mai poate fi schimbat. (Dalloz, R6p., Nom,
Nom,

No.

120).

|

12, Când întrun act de naştere sa, omis a se trece ziua nașterei și numele

părinţilor

legitimi,

ficarea

inâorique
et

acte.

I,

219;

et

Ripert,

poate cere

No.

poate

cere

_recti-

(Mersier,

pratique,

2-a, |, p. 448),
18. Se

se

acestor

No.

Traite

465;

Planiol

Alexandresco,

ed.

,
unui act

rectificarea

STĂBIL

No. 341;

Codul

CIVILE

Dalloz, Rep.

civil.

Acte de lâtat civil,

No. 432).
_
.
20. Când se va constata că prin o cerere de rectificare a unui act de stare
civilă se deghizează o cerere de constatarea unei stări civile, ea nu va fi priimită de carece partâa esie obligată
în
acest caz a face acţiunea şi a produce
dovezile cerute de codul civii de la materia filiaţiunei. (Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 414; Planiol, ed. 6-a, [, No. 564; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 449, nota 2; Matei

de stare civilă, dacă în urma redactării
lui, partea
care
figurează
în
act,
şi-a

Cantacuzino,

schimbat numele. (Planiol et Ripert, I,
No. 219).
A
14. Când un act de stare civilă, nu a
îost înscris în registrele de stare civilă

rectificarea unui act de stare civilă din
oficiu ; deasemenea nu pot ordona această
rectificare nici Ministerul Public, nici autoritățile
administrative.
(Coin-Delisle,
Actes de Vâtat civil, Art. 53, No. 2; Demolombe, 1, No. 287; Mourlon, ed. 7-a, [, No.
311; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 63, text
şi notele 1. 2, p. 315; Baudry et Houquesfourcade, I, No. 943: Mersier, Trait thâorigue et pratique, ed. 2-a, No. 67, 3%; Planiol, ed, 6-a, I, No. 529; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 390, 412; Nacu. 1, p. 202; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 450)..

în terminul
prevăzut de lege, înscrierea,
lui se face pe cale de rectificare. (Aubry

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 63, p. 315; Dalloz, R&p,,

Acte de l'âtat civil, No. 57, 58, 467; Suppl.,
Acte de l6tat civil, No. 62; Huc, I, No.
359; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
942;
Mersier, Trait6 thsorique et prațique, ed. 2-a, No. 39%; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 526; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
414; Nacu,
1. p. 201; Alexandresco,
ed.
2-a, I, p. 448),
15. Se poate cere rectificarea unui act
de stare civilă când nu a fost trecut în
registrul

de

stare

civilă

ci

pe

o

foae

vo-

lantă sau chiar pe loc. (Demolombe, 1, No.
332; Baudry et Hougies-Fourcade, 1, No.
942; Planiol, ed. Ga, 1, No. 526; Nacu, I,
p. 201;
Comp.: Locr6, Legislation civile,
commerciale

et

criminale

de

la,

France,

III, p. 215; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1. $ 63,
P. 315; Planiol

et Ripert, 1, No. 220),
16. După o altă părere însă, în
cazul
când actul de stare civilă, nu a fost
loc redactat sau a fost scris pe o foae de
vo-

lantă,

lui,

de

caz

se

țerului
c. pen.
trece

nu

se

oarece
va

în

poate

nu

face

cere

există,

acţiune

rectificarea

act,

penală

ci

în

actu-

acest

contra

ofi-

de stare civilă. potrivit art. 161,
rom. şi sentinţa obținută, se va
registrele

de

siare

civilă

ține loc de act. (Alexandresco, ed. şi va
2-a, I,
p. 396, 408, 409, 449, 450; Comp.:
Laurent,
II, No. 24).

17, Se poate cere rectificarea unui aci

de stare civilă

când

a fost trecut numai

pe un singur registru. (Planiol et Ripert. 1. No. 219).
U. Nu se poate admite rectificarea
unui act de stare civilă când se cere
schimbarea

unui

nume,

sau

adaugirea

porecle. (Dalloz, Râp., Acte de. I'tat
No. 416; Suppl., Nom-prânom,
No.

19. Nu

se

poate

admite.

unei

civil,
98).

rectificarea

unui act de stare civilă, câna un
copil
a fost părăsit de la naşterea sa,
şi actul
de naştere a fost scris pe o foae
volantă
"Si copilul cere transcrierea, acestui
act pe
regisirele de naştere de oarece
irebueşte
a, se judeca mai întâi chestiunea
de stare
civilă; rectificarea însă ar putea,
fi cerută
de către părinţii săi în cazul
când copilul are o posssiune de staț.
(Duranton, I,

—

p.

185)...

21. Oliţerii de stare civilă

22. Rectificarea

nu pot face

actelor de stare civilă

trebueşte cerute, în principiu, de către
părţile interesate.
(Mourlon, ed. T-a, 1,
No. 311; Laurent, II, No. 3); Dalloz, Râp.,
Acte de L'âtat civil, No. 427; Suppl., Acte
de l'tat civil, No. 107; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 531: Planiol et Ripert, I, No. 224;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 415; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 450; Matei Cantacuzino, p. 185).
23. Interesul unei părţi peniru a fi admisă să ceară rectificarea unui act de
stare civilă, poate fi atât de ordin mate-:
rial cât şi moral. (Dailoz. R6p,, Acte da
I'€tat civil, No. 495 urm.; Suppl., Acte de
Vâtat. civil, No. 108; Laurent, Il, No.
30;
Baudry et Houques-Foureade, I, No. 947;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 531: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 415),
24. Interesul

peniru

a

putea

cere

rec-

tificarea unui
act de stare civilă, trebueşie să fie actual şi înăscut iar nu eventual sau o simplă intenţie nerealizată,
(Dalloz, Râp., Acte de Vetaţ civil, No.
433,
434; Laurent, II, No, 30; Planiol,
ea. 6-a, I,
No. 531; Comp. Demolombe, I.
No. 333;

Aubry et Rau, ed. 5-a, ], $ 63, p. 317;
Huc,
I, No. 360;

Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 947; Planio! et Ripert, IL,
No.
25. Un minor reprezentati. prinirun 224).
tu-

tor adhoc poate cere rectificarea
său de naștere. (Dalloz, Rep., Acte actului
de T6&tat civil, No. 420, 424).
|

26. Copilul natural legitimat poate

cere pe cale de rectificare, trecerea
mențiunei de legitimare pe marginea
actului său de naştere. “(Dalloz, R&p.,
Suppl,
Acte de Vâtat civil, No. 107).
27. Părintele poate cere rectificarea actelor de naştere ale fiilor săi. când
ele
s-ar fi strecurat o_ eroare, provenită închiar
din cauza unei false
declaraţii
făcută
de către el.-(Dalloz. Rep., Acte de lâtat
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Codul
civil,

civil
No.

RECTIFICAREA

429

urm.

460;

Huc,

Baudry

et Houques-Fourcade,

" 28.Un

terţ al cărui nume

1,

No.

I, No.

ACTELOR
360;

947).

şi pronume

au fost date unui copil natural poate
cere ca pe cale de rectificare să se radieze din registre aceste nume şi pronume. (Dalloz, R6p., Acte de Vâtat civil,
No. 92; Paternite et filiation, No. 601).
29, Un
aci, poate

ierţ care nu
cere pe cale

a
de

luat parte la
rectificare
ra-

dierea numelui său dintrun act de naştere în care a fost trecut ca fiind păvintele
copilului,
fără
consimţământul
său. (Dalloz, R6p., Acte de l'6tat civil,
No. 493)
30. in ceea ce priveşte dreptul Ministerului Public de a cere din oficiu, reciificarea actelor de stare civilă, după o
părere,

oficin
când

el

în

are

toate

dreptul

cazurile

este interesată

să

de

lucreze

materie

ordinea

din

civilă

publică,

cum

este în cazul de rectificare de acte de
stare civilă, însă numai atunci când ordinea, publică
este interesată
în mod
principal şi evident. (Taulier, I, p. 181;
Coin-Delisle, Actes de l'âtat civil, Art. 99;
No. 5; Beudant, 1, No. 129; Duranton, T,
No. 339; Demolombe; I. No. 333; Marcade.
Art, 99, No. 2; Aubry et Rar, el. Bu IT,
3 63, p. 317; Dalloz, R&p,, Suppl., Acte de
Vetat civil, No. 110 urm:
Laurent, II,
No. 32; Baudry et Houques-Fourcade, I,
No. 948, 949; Mersier, Traite Thâorique et
pratique, No. 475; Plafiiol et Ripert, 1,
No. 224; Colin et Capitant, ed. 4-a, [,
p. 415).
“81. După o altă părere însă, Ministevul

Public

oficiu,

în

are

dreptul

să

materie

nu

civilă,

de

când o dispoziţie specială îi
ceasta, ceea ce nu este cazul

lucreze

cât

din

atunci

permite aîn materie

STĂRII

nimeni

CIVILE

în

judecată,

în

acţiunea

Art,

84

sa

de

rectificare, tribunalul are dreptui să ordone chemarea părţilor din oficiu. (Alexandresco, ed, 2-a, I, p. 451; Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 534)
36. Dacă în cererea de rectificare nu
s-a chemat pe nimeni, judecata are loc
în

camera

de

consiliu

pe

cale

graţioasă.

(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 452
31. Cel care cere rectificarea unui act
de stare civilă este ţinut să dovedească
că în act s-a strecurat o eroare sau oniisiune.
(Dalloz, R6p., Acie de notoriâtă,
No. 16).
:

38. Cererile
stare civilă,
adresate în

de

rectificarea

actelor

de

pe cale principală, trebuese
principiu,
tribunalului
în

circumscripţia căruia s-a redactat actul
şi la grefa căruia s-au depus registrele.

(Coin-Delisle, Actes de Vâtat civil, Art. 99,
No. 15; Delvincouri, Art. 99; 'Toullier, Ti
No. 34; Duranton, ÎI, No. 342; Marcadă,
Art. 99, No. 3; Demolombe,
i, No. 334;

Mass6 et Verg6

sur Zachariae,

1, $ 79, p.

109; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1$63,p. 213;
Huc, Î, No. 361; Planiol, ed. 6-a, I, No.
530; Planiol ei Ripert, [, No. 295; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 415; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 451; Matei Cantacuzino,
p. 185).

39. In cazul
re,
unui

se

face
proces,

în

când
mod

cererea

de rectifica-

incidental,

tribunalul

este

în

cursul

competent

a

statua asupra acestei rectificări de şi nu
ar fi competent a judeca cererea pe cale
principală. (Masse et Vergâ6 sur Zachariae, Î, $ 78, text şi nota 10, p. 109; Duranton, I, No. 349; Demolombe,
I,. No.

334; Aubry

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 63, text şi

nota, 6, p. 316; text şi nota 20, p. 321;
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 945:
Mersier, Trait6 theorique et pratique, eâ..
2-a, p. 600; Planiol, ed. 6-a, I, No. 530; Colin ei Capitant, ed. 4-a, 1, p. 415; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 451; Matei Can-

de rectificare de acte de stare civilă. (Delxincourt, IL, p. 3. nota 3; Mourlon. ed.7-a, |, No. "311, Huc, I, No. 360; Planiol,
că. 6-a, IL, No. 532; Alexanâresco, ed. 2-a,
p. 450, 451; Matei Cantacuzino, p. 185).
iacuzino, p. 185;. Contra:
Marcadă, Art,
! a: In dreptul civil român,
în urmă
99, No. 3),
EI
legii din 29 Octombrie
1877.
procuro83. bis. Când un act de stare civilă a
rul nu mai are dreptul a lua cuvântul
fost omis a se trece în registre. cererea de
în materie de rectificare de acte de stare
rectificare trebueşte adresată
tribunalucivilă, afară de cauzele privitoare la milui locului unde actul trebuia
înscris.
nori, interziși şi cei puşi sub consiliul Ju- - (Bauăry
et
Houques-Fourcade,
I, No.
diciar. (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 450,
451; Matei Cantacuzino, p. 185).
49, Tribunalele române sunt competen-!
33, Cererea de rectificare a unui act
te să rectifice actele de stare civilă ale
de stare civilă trebueşie îndreptată nu"românilor făcute în străinătate fie de amai la tribunalele civile de judeţ, ea nu
genţii noştri diplomatici, fie de ofiţerii
av putea fi adresată ofițerului de stars
de stare civilă străini. (Alexandresco, 'ed.
civilă, sau procurorului. (Aubry et Rau,
2-a, I, p. 459).
ed. 5-a; 1, $ 63, p. 315; Dalloz, Rp, Acte
41. Tribunalele
române
suni
compede Vâtat civil, No. 439 urm, 452; Suppl,
tente să judece cererile de rectificare ale
Acte de Pâtat civil, No. 113; Baudry et
acielor făcute în România, şi privitoare
Houques-Fourcade IL, No. 943; Alexandretie la români, fie la străini. (Alexandresco,
sco, ed. 2-a, I, p. 450).
34. Cererea de rectificare se va. face
ed. 2-a, I, p. 452; Comp.: Baudry et Fourcade, I, No. 945),
_
ca orice acţiune pe timbru legal, recla45,
Rectificarea, actelor de stare cimaniaut având facultatea de a introduce
vilă ale străinilor, făcute în străinătate,
sau nu în cauză părţile interesate. (Alznu intră în competenţa tribunalelor roxandresco, ed. 2-a, I, p.
mâne. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 452).
35, Dacă reclamantul nu a chemat pe
86370. —

Codul Civil adnotat

Art. 85—86

RECTIFICAREA

ACTELOR

STĂRII

Codul

CIVILE

civil

Art. 85. — Hotărirea asupra rectificărei nu va puteă niciodată
îi opusă părţilor interesate, cari nau făcut cerere, sau cari n'au
îost chemate la judecată. (Civ. 40, 1201; Reg. act. st. civ. 71; L.
asupra numelui din 18 Mart. 1895, Art. 24; Civ. Fr. 100).
Test.

fr.

Art.

100. —

Le jugement

de rectification

ne

pourra,

dans

aucun

temps, &tre oppos€ aux parties interesstes qui ne lauraient point requis, ou qui
n'y auraient pas 6t€ appeltes.
Tezi. fr. Art. 100. (Modificat prin legea din 20 Noembrie 1919). — Les
ordonnances, jugements et arrâts portant rectification ne pourront, dans aucun
temps, âtre opposâs aux parties int€ressâes qui ne les auraient point requis ou

qui n'y auraient pas €t6 appeltes.
Doctrină

6,

1.
Hotărtîrea asupra rectiticării actelor
de stare civilă, are un efect relativ și nu
este opozabilă terţelor persoane. (Mourlon,

ed.

T-a,

1, No.

315;

Dalloz,

Râp..

Acte

de l'tat civil, No. 481; Suppl., Acte de V6tat civil, No. 123; Planiol. ed. 6-a, I, No.
534; Pianiol et Ripert, I, No. 30, 33, 39, 41,
221, 227; Colin et Capitant, ed 4-a, |, p.
290, 342, 416; Nacu 1,.p. 202, 373; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 451, 453; Comp.: Matei
Cantacuzino, p. 185).
2. Hotărîrea de rectificare nu poate îi
opozabilă nici copiilor, nici familiei celui
ce

a

obținut-o,

în

cazul

când

aceştia

o

părere

hotărirea

de

nu

rectiii-

avea singur calitate de parte interesată
în sensul prevăzut de lege, are efect faţă
cu persoanele cari mai târziu ar avea interes ca acea hotărire să nu se fi pronnnțat.
(Coin-Delisle, Actes
de l'âtat
civil,
Art. 100, No. 2; Toullier, X, 1, No. 219
urm.; Duranion, 1, No. 346; Marcadă, Art.
100, No. 4; Contra: Demolombe,
II, No.
338: Laurent. |, No. 33; Planiol et Ripert,
I, No. 32).
4. Hotărîrea de rectificare are aceiaş
probatoare

ca

şi

menţiunile

în

înţelesul

pre-

Râp., Acte de

hotărîrea, obţinută nu poate fi definitivă;

nu

pronunţată faţă cu un contradictor,
în momentul
pronunțării
hotărîrei

"putere

persoane,

l'6tat civil, No. 481; Suppl., Acte de /âtat
civil, No. 123; Planiol, ed. 6-a, IL, No, 534;
Planiol et Ripert, 1, No. 227: Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 416; Nacu, I, p. 202,
213; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 415, 453;
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 185).
7.
Prin
părţi interesate în înţelesul
prevăzut de art. 100 c. civ. fr. (85 c c. civ,
rom.) se înţeleg -acele persoane cari an
un interes direct şi personal întrun act
de stare civilă şi fără participarea cărora

1, No. 3%).
3. După

terţe

5-a, I, $ 63, p. 323; Dalloz,

au făcut cerere sau nu au fost chemaţi
la judecată. (Dalloz, Râp., Acte de Vetat
civil, No.
484;
Chose jugte,
No. 271;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 315; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 534; Planiol et Ripert,
care
care

Prin

văzut de art. 100 ce. civ. îr. (85 e. civ.
rom.)
se
înţeleg
părţile
interesate,
cari
nu
au
făcut
cerere
sau
cari
nu au fost chemate la judecată. (Mourlon, ed. t-a, 1, No. 315; Aubry et Rau, ed.

pe

cari le îndreptează. (Dalloz, Rep., Acte
de l€lat civil, No. 479; Suppl., Acte de:
Vetat_ civil, No. 123; Matei Cantacuzino,
p. 185).
5. Hotărîrea de rectificare are efecte
generale şi absolute pentru toate actele
din viaţa civilă a celui cea obținut-o.
(Dalloz, Râp., Suppl.. Acte Ge Lâtat civil,
No. 123).
,
,

intră

în

această

expresiune:

debitorii,

creditorii, locatarii sau alte terţe persoane cari nu au astfel de interes. (Dalloz,
Rep., Acte de L'etat civil, No. 482).
_
8. Părţile interesate care nu au făcut
cerere de rectificare sau nu au fost chemate în judecată, nu au nevoe să atace
hotărîrea de rectificare ci în cazul când
li s-ar opune hotărîrea de rectificare obținută fără participarea lor, au dreptul
să ceară respingerea aplicărei ei faţă de
dânsele.
(Demolombe,
1. No. 336,
337;
Toullier, TI, No. 334; Marcad, Art. 100, No.
2; Demante et; Colmet de Santerre, ed.
3-a, I, No. 129 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 63, p..323; Dalloz, Rep., Acte de lâtar
civil, No. 466; Laurent, ÎI, No. 33; Huc,
1, No. 362, 363; Baudry et Hougques-Fourcade, I, No. 956; Nacu, I, p. 209).
9. Părţile
interesate ar putea,
dacă
vor, să ceară reformarea hotărirei de rectificare, obţinută fără
participarea
lor,
pe calea unei acţiuni de rectiticare propriu zisă. (Baudry et Houques-Fourcade,
LL pe: 956; Planiol et Ripert, 1. No. 30,

Art. 86. — Hotăriril e asupra rectificărei se
vor trece în registre
de către funcţionarul st ărei civile, îndată ce
i se vor îi comunicat,
ŞI totdeodată se va îa ce mențiune despr
e aceasta pe marginea
—-
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Codul

civil

actului

RECTIFICAREA

ACTELOR STĂRII CIVILE:

reformat. (Civ. 35, 36, 48, 83;

97, 148;
204/923),

Art. 86

Regul. act. st. civ. 9, 67, 68, 83,

L.p. constat. morţii celor dispăruţi
Art. 5; Legea asupra numelui din

în război (Mon. of.
18 Mart. 1895, Art.

15, 21, 23, 24; Civ. Fr. 101).

Text. fr. Art. 101.
— Les jugements de reetification seront inserits sur
les registres par lofticier de âtat civil, aussitât quiils lui auront 6t6 remis; et
mention

en sera faite en marge

de Lacte reforme.

Text. fr. Art. 101. (Modificat prin legea din 20 Noembrie 1919). —
ordonnances,

jugements

et

arrâts

portant rectification seront transmis

Les

immâ-

diatement par le procureur de la Republique ă l'officier de 'Gtat civil du lieu
ou se trouve inscrit lacte reformâ. Leur dispositif sera transerit sur .les
registres, et mention
INDEX

en sera faite en marge de l'acte reforme.

ALFABETIC

(la doctrină)
Acţiune

de stare

civilă 7.

| Numărul

Cale incidentală 7.
Cale principală 7.
Competenţă 1.

5,

Nume 13.
Ofiţer de stare civilă 1-4,
8-10, 12.

Considerentele hotărîr. 2. | Pagina 5.
Dată 3,5.
Principală cale 7.
Dispozitivul hotăriîrei 2, 3. | Proces de stare civilă
Extract 12,
Publicare 13,

Grefa

Tribunalului 9, 10.

Hotărîre

urm.

de

rectificare

1

Incidentală cale 7.
Lege asupra numelui 43.
Liberare 12.
Marturi 11.
Menţiune 1, 3, 5, 6, 9,12.
Monitorul oticial 13.

7.

Radiere 8.

Rectificare 1 urm.
Reformare 8,
Registre de stare
1-12.

civilă

Stare civilă 7,
Ștergere 8.
Transcriere
Ziare 13.

1-12,

1. Hotărtrea, de rectificarea unui act de
stare civilă se va transcrie de ofiţerul de
stare civilă a locului unde a fost primit
actul, în registre şi se va face menţiune
despre
aceasta pe marginea
actului
re-

format; ofiţerul de stare civilă nu poate
opera, rectificarea chiar în actul de stare
civilă. (Coin-Delisle, Actes de Vâtat civil,
Art. 101, p. 91; Mourlon, ed. 7-a, |, No.
316; Dalloz, Acte de l'âtat civil, No. 473;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 533; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 416; Alexandresco, ea.
2-a, Î, p. 454).
2. Este suficient dacă ofițerul de stare
civilă transcrie în registre numai considerentele şi dispozitivul hotărîrei de rectiticare. (Mersier, Traite theorique et pratique, ed. 2-a, No. 485; Comp.: Mourlon;
ed. 7-a, 1. No. 316).
de

3. După o altă părere, este suficient a
transcrie în registre de către ofiţerul

stare

zitivul

civilă,

hotărirei

la data

sa, numai

de rectificare

dispo-

şi a se face

menţiune despre aceasta, pe marginea actului de stare civilă reformat. (Colin et
Capitant. ed. 4-a, 1], p. 416).
4. In fine după o ultimă părere, hotăriîrea de rectificare a unui act de stare
civilă, va trebui transcrisă de către ofițerul

de

stare

civilă

induși în eroare. (Alexandresco, ed.:
I, p. 453).
Menţiunea pe marginea actului âehotărirea de rectificare va cuprinde:

numărul şi data hotărîrei, cuprinderea ei
pe scurt, registrul de stare civilă şi pa-

gina unde a fost transcrisă. (Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 454).
6. Dacă s-au pronunţat mai multe hotărîri de rectificare, chiar contradictorii,
se

vor

transcrie

toate

în

ambele

registre

şi se va, face menţiune de ele pe maginea,
actului. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 454),
7„
Vor trebui să fie transcrise în registrele de stare civilă, hotărîrile de rectificare. atât cele pronunţate pe cale principală, cât şi cele pronunţate în mod în- cidental cu ocazia judecării unui alt pro-

Doctrină

se

îie
2-a,
5.
spre

în

registrele

de

stare civilă din cuvânt în cuvânt, pentru
ca cei ce ar cere copie de pe act să nu

ces şi în special într'un proces de stare
civilă. (Planiol et Ripert, 1, No. 187).
8. Dacă o hotărire de rectificare, după
ce a fost transcrisă în registre, va fi reformată. ofițerul de stare civilă, nu va
şterge

prima

rectificare,

ci o va

menţine.

transcriind cea de a doua hotărire. (Dalloz, Rep., Acte de l'âiat civil, No. 478).
9. In cazul când unul dintre registre
a

fost

civilă,

depus

după

la

grefă,

ofiţerul

ce va transcrie

de

stare

hotărirea

de

rectificare şi va. face menţiunea pe act,
va cere grefierului tribunalului unde este
depus celalt registru să facă transcrierea
și menţiunea.
(Alexandresco,
ed. 2-a, I,

p. 453).
:
!
10. Ilotărirea de rectificare, va fi reținută de ofițerul de stare civilă şi va
“fi depusă de către el odată cu registrele
la grefa tribunalului. (Dalloz, Rep., Acte
de Vâtat civil, No. 475).
|
11. La transcrierea hotărîrei de rectificare a unui act de stare civilă în registre nu este necesară prezenţa mariurilor. (Dalloz, Râp., Acte de Vâtat civil.
No, 475),
12. După ce hotărîrea, de rectificare 4
fost

transcrisă

în

registre,

ofițerul

de

stare civilă este obligat, când liberează,
un extract de pe actul rectificat să facă
menţiune expresă sub: formă de extract
complect al hotărîrei, Ja finele actului
despre rectificările ordonate. (Delvincourt,
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"DESPRE

Art. 87

Codul

DOMICILIU

art. 23 din le-

13.. Potrivit aispoziţiilor

1, p. 61; Duranton, 1, No. 340, 348; Mourlob, ed. 7-a, 1, No. 316; Dalloz, Rep. Acte
de Vâtat civil, No. 476. 477; Baudry et
[, No. 958; Pianiol,
Hougques-Fourcade,
ed. 6-a, I, No. 533; Colin et Capitant, ed.
4-a, |, p. 416; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p.
454).

civil

_gea asupra numelui din 18 Martie 1895,
hotărîrea de rectificare, după ce a rămas
definitivă, trebueşte publicată in Monitorul Oficial şi în trei ziare cele mai răspândite din capitală. (Alexandresco, ed.
2-a, |, p. 453, 45%).

TIFLUL

III,

:
Despre domiciliu.
Art. 87. — Domiciliul fiecărui Român, încât privește exercitarea
drepturilor sale civile, este acolo unde își are principala sa așezare.
(Civ. 3 urm., 52, 60, 101, 102, 151 urm., 318, 1104, 1115, 1121,
497,

102).

63,

60,

710;

649,

137,

C. p. 151; L. jud. oc. 63; Civ. Fr.

10, 58,

civ.

1659; Pr.

Art. 102.— Le domieile de tout Frangais,

Text. fr.

9%;

p. 84,

Pr.

de

quant ă Lexereice

ses droits civils, est au lieu oi il a son principal 6tablissement.
Doctrină

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Apreciere suverană 39, 48,

Emancipare

55, , 57 57

Asociaţie

20, 21,

25,

.
drepturilor

politice 49.
Familie 6.
Francez 56, 37,

Aşezare, a se. vedea cuvântul:
„Reşedinţă“ şi
2-4, 6, 21, 27, 41, 43, 4,

Bună credinţă 23.
Căsătorie 5.

43.

Eroare 23.
Exercitarea

55,
Arestare 46,

Franța 58.
Funcţiune 6, 37.

27.

Impozite

49, 50.

Jncetare din viață 29, 33.
Inchisoare 46.

Chestiune de drept 39, 55.
Chestiune de fapt 39, 55.
Circumpscripţie 53,
Codul civil 7, 15.
Comerţ 49, 51.
Comerţ ambulant 51.
Contestare 39.
Contribuţiuni 49, 5).

Intenţie 52.
Interes 6.
Legi de procedură 21,
Locuinţă 4, 5, 53.
Majoritate 43,
Militar 52,
Minoritate 31, 32, 33,
35 bis, 4,
Moarte 29, 33.
Morală persoană
20, 21,
25, 27, 55,
Naştere 29, 32, 35 bis, 35,
57

Copil 31-36, 43

Copil găsit 35,
Copil legitim 31.
Copil natural 34.
Deces 29, 33.

Definiţie 1, 2, 3.

Ocupaţiune 37.

Dependenţă 37.
Determinare 39,

41,

41-50, 53, 55.

42,

Părinţi 31-35
bis,
Persoană morală

25, 27, 55.

Domiciliu
Domiciliu

1 urm.
ales 9, 12, 14,

Prezumpţiune

Domiciliu

aparent

Probă 49, 59.

18, 43, 47.

23.

Domiciliu accesoriu 37.
Domiciliu câştigat 10, 11,
DI
Domiciliu

.
civil

15, 16
Demiciliu comun
Domicilin

de

12, 13, 37,

7,

15.

8,

9,

dependență

Domiciliu de drept !£, 43,
30, 32, 37, 38, 40, 47.
Domiciliu de fapt 13. -

Vomiciliu de origină
_. 12, 14, 28-36, 52,
Domiciliu

*_

-

general

10,

9, 10,

415, 24, 25, 26, 54,

Procedură

36, 37.
20, 21,

44,

45, 4,

21.

Profesiune 37:
Proprietate 6.
Recunoaşterea

34

:

unui

copil

Renunţare 38,
Reprezentant 27.
Reşedinţă, a se vedeă

vântul:

„Așezare“

| România 58.
:
Schimbarea domiciliului

29, 32, 35 bis, 43-46, 52,

Domiciliu legal 14, 37, 39,

54, 57, 58,
Sediu, a se vedea

Domiciliu
22.

necunoscut 19,
|

dinţăe,
Societate

Domiciliu
Domiciliu

ordinar
rea! 9,

Domiciliu

special

Străinătate 56, 57,
Sucursală 27.
Tară străină 56, 57.

41-45,
45, 35,

Domiciliu nesigur 22.
15, 23-26, 54.

Dovadă 49, 59.

14, 15.
10, 14,

Drepturi politice 45,

9,

16,

cu-

şi 4,

17, 22, 44, 48.
Român 56, 37.

tele; „Aşezare“,

Străini 38.

cuvin-

„Reşe-

.
20, 21, 25, 27, 53.

31, 33, 34,

25

liul

cu

reşedinţaşi

Tutor 31, 33, 34, 35 bis,
Unitate de domiciliu 24.

locuinţa

eco, el

„5. Cuvântul
bis.

locuinţa;

este

sediul accidental al unei persoane. (Beudant, I, No. 150; Mourion, ed. T-a, I No.
321; Dalloz, R6p.. Suppl., Domicile. No. 1;
Baudry et" IHougques-Fourcade, I, No. 960,
961, Planiol, ed. 6-a, I, No. 556, 608; Planiol et Ripert, I, No. 138; Nacu, I, p. 215;
Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 455; Plastara,
I, p. 185).
Ă 5. Domiciliul este independent de locuintţă; domiciliul poate exista întrun loc
unde persoana nu a locuit nici odată şi
pe care nu-l cunoaşte, cum ar fi cazul
unei femei care se căsătoreşte cu un bărbat care are alt dorniciliu decât al său.
(Mourlon, ed. T-a. 1, No. 321: Planiol, ed.
6-a, L No. 336, S9L: Colin et Capitant, ed.
-a. ÎI, p. 424; Alexandr
„ed,
2„p-

455, 466).

er 23,
Tutelă

1. Cuvântul
domiciliu
vine
din „domus“, casă şi din „colere“, a locui. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 317; Planiol, ed. G-a,
1, No. 567; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 454).
2. Prin cuvântul domiciliu, se înţelege
sediul legal şi juridic al unei persoane.
(Beudant, I. No. 149; Dalloz, Râp., Suppl,
Domicile No. 1; Baudry et Hougues-Fourcade, I, No. 959; Comp.: Aubry et Rau,
ed. 5-a, |, $ 141, p. 881; Pothier. Introduction ă la coutume d'Orl6ans, No. 8; Planiol, ed. 6-a, I, No. 555; Planiol et Ripert. I, No. 137; Alexandresco, ed. 2-a, ],
p. 454%; Plastara, I, p. 185).
3. Domiciliul este o relaţie legală şi
pur intelectuală, între o persoană şi locul
unde ea are principala sa aşezare. (Valette sur Proudhon, I, p. 236; Duranton,
I, No. 351; Mourlon. ed. 7-a, 1. No. 318;
Nacu, 1, p. 215; Matei Cantacuzino, p. 59).
. 4. Nu
trebueşte
confundat
domici-

civ. fr.
teresul,

de

(87
de

familie,

— 132 —

„aşezare”

c. ciyv. rom...
orice natură

de

din

îi în P

art.

102

c.

consistă din înar fi el, interes

proprietâte,

de

funcțiuni,

Codul civil

DESPRE

care alipeşte o persoană într'un anumit
loc. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No.. 319: Colin er
Capitant, ed. 4-a, I, p. 422).
7, Legea face distincţiune între diferite
domicilii: Domiciliul civil este acel unde
o persoană îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile decurgând din dispoziţiile codului civil. (Mourlon, ed. 7-a; |;
No. 320; Aubry et Rau, ea. 5-a, |, $ 141,
p. 882; Baudry et Houques-Fourcade, |,
No. 963).
_
"8. Prin cuvântul domiciliu, se înţelege
în general, domiciliul :civil general. (Au-

bry

et Rau.

9.

ed. 5-a. |, $ 149, p. 88):

Domiciliul

civil

este

de

două

fe-

luri: domiciliul general sau real şi domiciliul special sau -ales. (Beudant, I, No.
159; Mourlon:; ed. 7-a, I, No. 393, 351:
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 142, p. 88;
Dalloz, R&p., Domieile, No. î; Suppl., Do-.
micile, No. 2; Baudry et Houques-fourcade, I, No. 968; Colin et Capitant, ed, 2-a,
I, Pi 497; Plastara, I, p. 187).
_
_
0. Domiciliul real sau general se împarte în două: domiciliul de origină şi
domiciliul câştigat, (Mourlon, ed. 7-a, Î,
No. 393; Nacu, Î, p. 219).
1. Domiciliul
câştigat:se împarte în
două:

domiciliul

câștigat

în

mod

priveşte

determinarea

domiciliului,

se

disting trei feluri de domicilii: 1) Domiciliu de origină; 2) Domiciliu câştigat sau
.

ales; 8) Domiciiiu de drept sau de dependență. (Beudant, 1. No. 156; Laurent, II,

No. 73 urm.).
13. 0 altă
ting

două

i
parte

feluri

de

dintre

autori,

domicilii,

după

:
discum

el este atribuit de lege sau ales de persoane: 1) Domiciliu de drept sau de dependenţă; 2) Domiciliul de fapt. (Aubry
et Rau, ed. 5-a, î, $ 142,p. 886; Baudry et
"Hougques-Fourcade, I, No. 969; Planioi,
ed. 6-a, 1, No. 565).
14. Alţi autori disting următoarele. feluri de domicilii: 1) Domiciliu de origină;
2) Domiciliu real sau ordnar; 3) Domiciliu legal şi 4) Domiciliul ales. (Alexauudresco, ed. 2-a, 1. p. 456).
15. Domiciliul civil general, denumit şi
domiciliul

rea], domiciliul

ordinar

sau

do-

miciliul comun este acel unde o persoană
îşi exercită în general toate drepturile şi
îsi

îndeplineşte

obligaţiile

un anumit act deţerminat, asimilârid în
acest caz reşedinţă cu domiciliul. (Aubry.

et Rau, ed, 5-a, 1, $ 142, p. 886; Bauary et

Hougques-Fourcade, I, No. 1031).
18. Deasemenea se poate cita, do.uiiciliul pe care îl aleg părţile pentru exercitarea unor anumite drepturi sau pentru în:

deplinirea
bligaţiuni,

decurgând

din

codul! civil. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 7,
$ 142, p. 885; Comp.: Beudant, I. No. 153;
Bauâry et Houques-Fourcade, I, No. 968).
16. Domiciliile civile speciale sunt acele unde o persoană îşi exercită anumite
drepturi sau își îndeplineste anumite o-

bligaţiuni. privitoare la anumite ucte spe

ciale. (Beudant, 1, No. 164; Aubry et Rau,
ed, 5-a, I, $ 142, p. 886; Comp.: Baudry et
Houques-Fourcade, 1, No. 968: Planiol, ed.
"6-a, Î, No. 599 urm.; Planiol et Ripert, 1,
No. 142).
ta
17.
Ca domicilii sp-ciale putem cita:
domiciliul pe care îl fixează legea pentru

—

şi executarea unor anumite
în care caz acest domiciliu

ose

numeşte: domiciliul ales. (Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 142, p. 886; Dalloz, Rep,
Suppl., Domicile, No. 2, Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 968; Planiol, ed.
.
|
6-a, L, No. 599).
19. Orice persoană trebueşte să aibă un
domiciliu, cu toate că acest domiciliu se
poate să nu fie cunoscut. (Proudhon, |,
No. 243; Toullier, I, No. 371; Duranton, 1,
No. 360; Beudant, 1, No. 162; Marcad;,
Art. 102, 103; Mourlon, ed. 7-a, [, No: 339,
340, 340 bis; Dalloz, R6p., Domicile, No.
16; Suppl., Donicile, No 18; Laurent, II,
No, 66, 75, 76; Huc, I, No. 373; Baudry et
Hdfques-Fourcade, 1, No. 1010; Planioi,
ed. 6-a, I, No. 596; Planiol et Ripert, 1,
No. 139 bis, 149; Colin et Capitant, ea.
4-a, IL, p. 427; Alexandresco, ed, 2-a, Î, p.
462; Comp.: Aubry et Rau, ed. 5-a, |,

$ 141, p. 884; Demolombe,

volun-

tar şi domiciliul stabilit de lege. (Mourion, ed. T-a, 1, No. 323).
12. După o parte dintre autori, în ceea,
ce

Art. 87%
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20. in

ceea

ce

1, No..348; Na-

1, p. 186).

Plastara,

cu, I, p. 219;

priveşte

domiciliul

per-

soanelor morale,- după o părere; dispoziţiile art. 102 e. civ. fr. (87 c. civ. rom)
irebuesce

aplicate

şi

societăților

sau

aso-

ciaţilor. (Dalloz,. Rep.. Suppl., Domicile,
No. 11; Societ6s, No. 157).
21. După o altă părere însă, persoanele morale nu au propriu zis un domi“ciliu, dar în ceea ce priveşte legile de
procedură sediul
lor înlocueşte
domici-

liul. (Laurent, II, No. 70; Comp.:: Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 460).
22. Când domiciliul unei 'persoane este
necunoscut

sau

nesigur,

atunci

reședința.

sa echivalează în principiu cu domiciliul
său. (Dem: 1ombe,
I, No. 348; Aubry
et
Rau, ed. 5 «1, $ 141, nota 7, p. 884; Dalloz, Rep., Domicile, No. 17; Suppl., Domicile, No. 19; Laurent, II, No. 78; Baudiy
et Houques-Fourcade. 1, No. 1011; Planiol, ed. 6-a, ÎI. No. 610; Planiol ei Ripert, I, No. 139; Nacu, 1], p. 219; Alexan„dresco, ed. 2-a, I, p. 46).
.
23. Pentru un terţ de bună credință
care a putut fi indus în eroare asupra
adevăratului domiciliu al. unei persoane, domiciliul său aparent trebuește asi“milat cu domiciliul său. real. (Demolombe, I, No. 353; Aubry et Rau, ed. 3-a, 1,
$ 144, nota 18. p. 897; Dalloz, Râp. Domicile, No. 9, 136; Suppl., Domicile, No. 1;
Laurent, II, No. 82, 101; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 1028; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 463).
Du
un

24. O persoană nu
singur
domiciliu

poate avea de cât
general
sau teal.

(Duranton, I, No. 359: Merlin. Renertoire,
Declinatoire, $ 1; Tovliier, 1, N). 367; Mass6 et Vergâ sur Zachăriae, I, $ 88, nota
-1'p. 120; Demo'ombe, 1; No. 347; Marcade,
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103, No. 8; Beudant, I, No.. 162;
ed.. 7-a, Î, No. 341; Aubry et

Art. 102,
Mourlon,

Rau, ed. 5-a, I, $ 142, nota 1 bis, p. 886;

Dalloz, Râp., Domicile, No. 8; Suppi., Domicile, No. 14; Laurent, II, No. 69; Ilac,
1, No.

371;

Hougues-Fourcadă,

et

Baudry

1, No. 1013 urm.; Planioi, ed. 6-a, |, No.
597; Planiol et Ripert, I, No. 141; Colin ei
Capitant, ed. 4-a, Î, p. 425, 670; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 460, 462, 463; Comp.
Nacu, I, p. 219; Plastara, IL, p. 186).
25, Acest principiu se aplică atât persoanelor fizice cât şi celor morale. (Aubry

et Rau,

ed. 5-a,

I, $ 142, nota

p.

î bis,

886; Laurent, îl, No. 70; Baudry et IHouques-Fourcade, [, No. 1015; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 426; Comp. Planiol
et Ripert, 1, No. 143, 144, 145; Piastara,
1, p. 186).
.
26. Această interdicţiune de a putea avea mai multe domicilii, se aplică numai
atunci când - este vorba de domicilii de
aceiaş

natură,

însă

o

persoană

poate

a-

vea mai multe domicilii însă de caracter
deosebit. (Dalloz, Râ&p., Domicile, No. 20;
Planioi, ed. 6-a, I, No. 598).
27. Societăţile pot avea în afară de sediul lor social, atâtea domicilii câte sucursale au. sau câţi reprezentanţi
au şi

cari pot contracta în numele lor. (Aubry
et Rau, ed. 5-a, LI, $ 141, nota 1, p. 81,
$ 142, text si nota 1 bis, p. 88; Huc, i,
No.. 371; Baudry et Houques-Fourcade, I,
No, 1013; Coimp.: Planiol et Ripert, I, No.
144, 145; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.
496, 610; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 460).
28. Domiciliul de origină este acel domiciliu

pe

vare

o persoană

îl are

în ziua

când dobândeşte dreptul de a avea un doimiciliu al său propriu. (Beudani, Î, No.
159; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No.
1010; Como.: Mourlon, ed, 7-a, 1, No. 32%;
Laurent, II, No. 73, 14: Pianiol, ed. 6-a, ÎI,
No. 595; Nacu, 1, p. 217; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 461).
29.Domiciliul de origină, adică acel dobânâit prin naştere de către o persoană,
se păstrează până la încetarea ei din viaţă,
dacă acea persoană nu şi l-a schimbat.
(Delvincourt, 1, p. 41, nota 3; Merlin, Repertoire, Domicile, $ 2; Duranton 1, No.:
356; Proudhon, 1, p. 249; Toullier, ÎI, No.
371; Demolombe, I, No. 348: Demante et
Colmet de Santerre, I. No. 129; Mass et
Verg€ sur Zachariae, $ 90, nota 2, p. 124;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 325; Aubry
et
Rau ed. 5-a, ], $ 144, p. 89%; Laurent, II,
No, 66; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 462;
Comyp.: Planiol, ed. 6-a. I, No. 595, 5%;
Nacu, Î, p. 222),
30.De
obicei
domiciliul de origină
este un domiciliu de drept. (Beudant. 1,
No. 159: Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 144.
»; 893; Dalioz, Râp., Suppl., Domicile. No.
: 31. Copilul legitim are domiciliul său
“de origină la părinţii săi sau. la tutorul
său. (Beudant, I, No. 159; Mourlon, ed.
T-a, I,: No..324;. Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,

$ 144, p.'893;

Daloz,

Râp.,

Suppl.,
-

Codul

DOMICILIU-

Domi-

civil

cile, No. 18; Planiol, ed. -G-a, 1, No. 5%;
Planiol et Ripert, I, No. 150; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p..423; Nacu, I, p. 221,
222; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 461, 410,
471).
32. Domiciliul de origină nu este totdeauna primul domiciliu ce l-a avut un
copil atunci când s'a născut, de oarece domiciliul de drept al unui copil minor se
poate schimba odată cu cel al părinților
săi. (Beudant, I, No. 159; Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 325; Aubry et Rau ed. 5-a, Î, $ 144,
nota 6, p. 893, 89%;
Laurent, II, No. 73;
Planiol, ed. 6-a: I, No. 595; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 4îl).
83. In cazul când unul dintre părinți
încetează din viaţă și părintele rămas în
viaţă

nu

este

tutor,

copilul

minor

îşi

are

domiciliul la tutorul său. (Planioi, ed.
6-a, Î, No. 5%; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 423).
34. Copilul natural îşi are domiciliul
de origină la părintele care l-a recunoscut;

dacă el nu

a

fost. recunoscut

îşi

are

domiciliul la tutorul său. (Beudant,
ÎI,
No. 159; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 324; Planiol, ed. 6-a, ], No. 573; Planiol et Ripert,
1, No. 151; Comp.: Nacu, 1, p. 222).
35. Copilul găsit îşi are domiciliul de
origină

la

persoana

care

l-a

luat

în

în--

erijire. (Beudant, I. No. 159; Mourlon, ed.
7-a, I, No. 325; Huc, I, No. 388; Baudry et
Hougues-Fourcade. I, No. 989; Alexandre-:
sco, ed. 2-a, I, p. 461; Comp.: Planio), ea.
6-a, I, No. 573).
“
35. bis, In cazul când copilul minor nu
are. părinţi, domiciliul său deor:gină este.
determinat
de locul deschiderei tutelei,
chiar atunci când. tutorul său și-ar fi
schimbat domiciliul. (Aubry et Rau, ea.
5-a, IL, $ 144, p. 893, 804),
36. Domiciliul de origină nu este deierminat totdeauna, de locul naşterei, de oarece

se

poate

întâmpla

ca

un.

copil

să

se

nască în afară de domiciliul. părinţilor
săi. (Beudant, I, No. 150; Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 321; Laurent, II, No. 73).
37. Domiciliul de drept sau de dependenţă, denumit și domiciliu accesoriu sau
legal, este acel fixat de lege unei persoane
fie din cauza unei ocupaţiuni pe care o

exercită, fie din cauza situatiei de Qependenţa în care se găseşte. (Beudant, |,
No. 157).
|
38.0 persoană nu poate renunţa sau
perde domiciliul de drept, cât timp se găseşte în situaţiunea, care îi impune acest
domiciliu. (Demolombe, 1, No. 364; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, 1, $ 143, nota

17, p. 8%;

Laurent, II, No. 83; Baudry et HougquesFourcade, 1, No. 970. 993).
39, Chestiunea determinării domiciliu-- lui legal, nu este o chestiune de fapt ci

de drept. (Laurent,

II, No. 83)

40. Domiciliul de drept este numai acel care este fixat de lege în mod expres.

(Aubry

et Rau,

Baudry

et Houques-Fourcade,

„44. In cazul
în

situaţiunea

-- 134 —

ed.

5-a,

când

de

1. $ 143, p. 891;

1, No. 1007).

o persoană

a avea

mai

poate

îi:

multe. do--

Codal

civil

DESPRE

micilii legale, domiciliul său va fi acel
pe care i-l determină situaţia. sa cea mai
stabilă,

şi

mai

generală.

(Beudant,

I,

No.

158; Comp.: Laurent, II, No. 99; Planiol
et Ripert, I, No. 158).
42, Domiciliul
legal înceţează
atunci
când dispare cauza care îl determinase.
(Demolombe, ÎI, No. 370; Aubry et Rau,
ed. 5-a, |, $ 143, p. 892; Dalloz, Râp., Domicile, No. 120; Laurent, II, No. 9%; Huc,
I, No. 389; Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 1008; Planiol et Ripert, 1, No. 160).
43. Domiciliul legal al minorului încetează în
momentul majorităţii,
sau emancipării sale şi este înlocuit prin domiciliul de alegere care poate îi acelaş
ca şi cel legal, în cazul când nu l-a schim-

bat. (Demolombe, I, No. 370; Mourion, ed.
1-a, ÎI, No. 325; Aubry et Rau, ed. 5-a, ll,

$ 143, p. 892; Dalloz,

Râp.,

Domicile,

No.

120, Suppl., Domicile No. 74; Laurent, II],
No. 98; Huc, 1, No. 389; Baudry et Hougues-Fourcade, 1, No.. 1008; Planiol, ed.
s-a, 1, No. 574; Planiol et Ripert, 1, No.
100).
44. Persoana, care după încetarea domiciliuluilegal, şi-a fixat reşedinţa la fostul său domiciliu dinaintea celui legal,
este

presupusă

domiciliu.
p. 894).

(Aubry

45. Persoana,

miciliului

că

legal,

şi-a

reluat

vechiul

său

et Rau, ed. 5-a. 1, Ş 144,
care

după

a părăsit

liu, fără a-l relua pe cel
a dobândi un altul nou,

încetarea

acest

do-

domici-

anterior şi fără
este presupusă

că şi-a păstrat domiciliul legal. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1. $ 144, p. 89%: Planiol et
Ripert, I, No. 160).
46. O persoană deţinută în închisoare,
nu-şi are domiciliul său în închisoare ci
își păstrează domiciliul ce-l avea, înainte

de a fi arestată. (Merlin, Râp., Pomicile, $

3, No. 4; Duranton, |, No. 373; Mass et
Vergâ sur Zachariae 1.$ 87. nota 1, p. 119;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, S$ 144, nota W),
p. 895; Huc, E No. 375; Baudry et HouquesFourcade, I, No. 1007).
47. Persoanele

cărora

legea

nu

le-a

de-

terminat un domiciliu de drept, au dreptul a-și alege un domiciliu. (Beudant, |,

No.

160; -Aubry et Rau,

ed. 5-a, I, $ 14,

nota 1, p. 892; Dal:oz, Rep, Domicile,
24; Suppl., Domicile, No. 28; Laurent,
No. 87; Baudry et Houques-Fourcade,
“No. 1009).
48. Regula pusă în art. 102 c. civ.
(97 c. civ. rom.) stabileşte principiul
dacă o persoană are mai multe
sau aşezări, domiciliul său. va
minat de principala, sa aşezare,

No.
II,
I,
fr.
că

reședinţi
fi detercare este

stabilită de tribunale după împrejurările cauzei. (Beudant, I, No. 156; Aubry ei

Rau,

ed. 5-a, [. $ 144, p. 893; Dalloz, Rp,

Domicile 10 urm.; Suppl., Domicile, 16;
Huc, I, No. 373; Baudry et Fourcade, I,
No. 1018; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 457).
49. Ca probă a principalei aşezări și
deci ca determinare a domiciliului unei
persoane sunt: plata contribuţiunilor personale şi mobiliare într'o comună, exer-

—
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ciţiul drepturilor politice. executarea unui
comerţ, etc. (Duranton, 1, No. 354; Toullier, I, No. 377; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
$ 144, p. 8%;
Baudry
et Houques-Fourcade, I, No. 1026; Planiol, ed. 6-a, 1, No.

568;

Colin

et

Capitant,

ed.

4-a,

1, p. 492).

50. Cu toate
acestea plata
contribuţiunilor personale
si mobiliare
într'o comună nu determină în mod necesar dumiciliul unei persoane, când din alte împrejurări se stabileşte că domiciliul său

este în altă parte. (Duranton, LI, No. 334;
Toullier, î, No. 377).
51. Un
comerciant ambulant,
pentru
tot

ce

pus

priveşte

că-şi

toate

comerţul

transportă

localităţile

unde

său,

este

presu-

domiciliul

său

îşi

comer-

exercită

în

ţul său. (Demolombe, I, No. 348;
Mass
et Verge sur Zachariae, 1, $ 87, nota 2,
p. 119).
_
52. Un militar își conservă domiciliul
său de origină, dacă nu şi-a manifestat o
intenţie contrară. (Proudhon, JI, p. 249;
Duranton, 1, No. 360; Demolombe, I, No.
35%; Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, $ 141, nota
S gBaudY
et Hougques-Fourcade, ÎI, No.
53. Când

locuinţa

unei

tuată

la întretăierea

ţii

tribunale

de

determinat
cipala

deosebite,

de locul unde

uşă

de

intrare

persoane

a două

este si-

circomscrip-

domiciliul

este

se găseşte prin-

a imobilului.

(Toul-

lier, I, p. 378;. Merlin, Râpertoire, Domicile, $ 14;
Demolombe, 1, No. 346;
Alexandresco, ed. 2-a, î, p. 458).
54, Domiciliul real sau general stabi-

lit într'o

comună

nu

poate

fi schimbat

decât
prin
mutarea
în altă
comună.
(Huc, 1, No. 373, 374; Baudry et HouquesFourcade, [, No. 1022).
55. Pentru

a

se

putea

esie domiciliul unei
în afară
societăţi,
trebueşte

sa

de

aşezare.

chestiune

de

cercetat

Aceasta
îapt

de

determina

care

persoane sau a unei
de domiciliul
legal,
unde este principala

determinare
atributul

este

o

instanţelor

de fond. (Duranton, 1, No. 354; Demolombe, I. No. 345; Aubry et Rau, ed. 5-a,],
$ 144, p. 893, 896; Dalloz, Râp., Domicile
No. 6, 7, 53; Suppl., Domicile, No. 12; Laurent, Il, No. 65, 69; Huc, I, No. 373; Baudry et Houques-Fourcade, 1. No. 1018; Planiol, ed. 6-a, [. No. 565, 569; Planiol et
Ripert, I, No. 159; Colin et Capitant, ed.
4-a, Î, p. 423; Nacu, 1, p. 215),
56. Un francez (român) poate să-şi aibă
domiciliul într'o ţară străină. (Masse et
Verg& sur Zachariae, 1. $ 80, nota 4 p.
124; Aubry et Rau, cd. 5-a, I, $ 141, nota
4, p. 882; Dalloz, Râp.. Domicile, No. 39;
Suppl., Domicile, No. 21; Laurent, 1, No.
67; Huc, 1. No. 370; Baudry et HougquesFourcads, I, No. 1019; Weiss, Trait6 6l6mentaire, p. 128, nota 1; Despagnet, Pr&cis, ed. 3-a, No. 158; Plastara, 1, p. 186;
Contra: Demolombe, I, No. 349).

57. După

o părere, un francez

își poate avea
străină numai
în ţară străină

135—

(român)

domiciliul
său
în
ţară
atunci când este născut
din părinţi care îşi aveau

Art.
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domiciliul acolo sau când el şi-a stabilit
în mod voluntar şi efectiv principala sa
(Dalloz,
Rep,
aşezare în ţară străină.
i
Suppl., Domicile, No. 22).
5ă. Un străin poate să-şi fixeze domi-

ciliul

său

în

Franța

(România),

(Aubry.

et Rau. ed. 5-a, I, $ 141, nota 5, p. 883;
Laurent, II, No. 68; Baudry et HouquesFourcade, I, No 1020; Planiol et Ripert,
1, No. 140; Nacu, TI, p. 216; Alexandresco,
Plastara, I, p. 185;
ed. 2-a, 1, p. 458:
Comp.: Demolombe, I, No. 268).
59. Cel ce contestă că domiciliul indicat. într-un

obligat

să

loz, Râp.,

nu

este

Domicile,

No.

act,

facă

dovada

cel

adevărat,

contrară.

este.

(Dal-:

Codul

:

civik

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până

Ia 1927)

1. Chestiunea de fapt a principalei aşezări a, chiriaşului în localitatea unde
se

imobilul

deţine

rezolvă,

exclusiv,

po-

trivit art. 5 din legea chiriilor, iar nu
după prescripţiunile art. 93 c. civ. — relative la domiciliu — cari se referă la ode

chestiune

plicahile în

plect
Săpt.

pur

drept

şi cari

nu

sunt

a--

această materie. (Cas. I, Co'n-

chirii 63
3/1925).

Pand..

din 14 Ianuarie 1925

142).

Art. 88. — Schimbarea de domiciliu se operează prin locuința
în fapt într'un alt loc, unită cu intenţiunea de a-şi statornici acolo
principala așezare. (Civ. 89, 92, 93; Pr. civ. 69; Civ. Fr. 103).
d

Teat. fr. Art. 108. — Le changement de domieile s'operera par le fait d'une

habitation

râelle dans un autre lieu, joint ă Vintention d'y fixer son principal

ttablissement.

Bibliografie (continuare).
ALEXANDRESCO

D,,

Notă

INDEX

sub

Cas,

îr. 4 Aprilie

ALFABETIC

(la doctrină)
Apreciere suverană
Aşezare 2, 4.
Capacitate 9.

8.

Domiciliu 1 urm.
Domiciliu de origină
Drepturi

Durată 6,

câştigate

10,

| Intenţiune 2, 3, 4, 6, 7.
| Locuinţă 2,3,4, 6,78.
| schimbare de domiciliu

1.

1 urme
|
Suverană apreciere 3.
Termin

Terţi 10.

6.

Doctrină
1, Domiciliul de origină stabilit întrun
anumit loc, rămâne până atunci când nu
s-a câştigat un alt domiciliu. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, 8 143, tezt si nota 9 p. 889;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 325; Dalloz, Rep,
Domicile, No. 23, 47; Huc, 1, No. 384; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 59%; Planiol et Ripert,
1, No. 150, 159; Alexanaresco ed. 2-a, Î,p.
462, 463),
ă
2. Pentru a se opera schimbarea Ge
domiciliu, se cer două condițiuni indispensabile: 1) Locuinţa, de fapt întrun alt
loc; 2) intenţiunea de a-şi statornici acolo
principala aşezare. (Toullier, I, No. 372;
Duranton, Î. No. 357; Mourlon. ed. 7-a. |,
No. 325, 326, 327; Beudant, 1, No. 160; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 144, text şi nota 1
his, p. 894; Dalloz, Râp., Suppl., Domicile,
No. 28; Laurent, II, No. 78; Huc, 1, No,
374; Bauary et Houques-Fourcade, I, No.
1023; Planiol, ed. 6-a, I, No. 592; Planiol
et Ripert. I, No. 160; Colin et Capitant, ed.
4-a, I, p. 424, 425; Nacu, I, p. 218; Alexandresco, ed. 2-a, if, p. 464; Plastara.TI;
p. 186). :
E
II
3» Ințenţiunea Ge a-şi schimba, sineva

-—

1920,

Jurispr.

Gen.

1924, No.

2117.

domiciliul, chiar dovedită potrivit dispoziţiilor art. 104 c. civ. fr. (89 c. civ. rom.)
neunită cu locuinţa de fapt în acel loc,
nu operează schimbarea domiciliului. (Demolombe, 1, No. 352; Beudant, I, No. 160;
Mass et Verge sur Zachariae, ], $ 91, nota 11, p. 126; Marcade, Art. 104, 105; Aubry et Bau, ed. 5-a, I, $ 144, p. 894, 8%;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 327; Dalloz, Râp...
Suppl., Domicile, No. 30; Laurent, II, No.
178; Huc, I, No. 374; Baudry et HougquesFoureade, I, No. 1023; Planiol, ed. 6-a, |,
No. 59%; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 464).
4. Faptul locuinţei întrun alt loc, fără
a se constata şi intenţiunea de a-şi statornici acolo principala asezare, nu opevează schimbarea domiciliului. (Beudant,
I, No. 160; Demante et Colmei de Santerre, ed. 3-a, I, No. 134; Aubry et Rau, ea.
5-a, 1, $ 144, p. 895; Mourlon, ed. t-a, ],
No.. 327; Dalloz, Râp.. Suppt., . Domicile..
No. 29; Laurent, II, No. 7%: Baudry et
Hougques-Fourcade, 1, No. 1023; Planiol.
ed. 6-a, I. No. 592; Alexandresco, ed. 2-a,
ÎI. p. 464).
”

„_5- Schimbarea, de domiciliu sa operează,

imediat ce se găsesc îndeplinite condițiuniie cerute de lege; din acest moment
iale
consecinţele
legale ce Gecurgeaui

din faptul

posedării

vechiului

domiciliu,

trec la noul domiciliu. (Baudâry et Houques-Fourcade,
I, No. 1029; Pianiol, ed.
G-a, I, No. 594).

6. Pentru a, se opera schimbarea de do-:

miciliu, este. suficientă
locuință

de fapt într'un

de dovada, locuirei.
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intențiunea,

şi o.

alt loc, indiferent

(Duranţon,

1, No. 357;

Codul

civil

“Toullier,
353, 335;
34:

DESPRE

1, No. 372; Demolombe,
Laurent, II, No. 79; Huc,

Baudry

et

Hlouques- -Fourcade,

[, No.
I, No.
I,

No.

1023, 1029),
7. Dacă
o persoană
nu şi-a
părăsit
complect vechiul domiciliu şi nici nu şi-a,
manifestat intenţia în mod lămurit de a
dobânâi alt domiciliu. trebueşte conslăevată că şi-a păstrat vechiul său domiciliu.
(Aubry et- Rau, ed. 5-a, 1, $ 144, p. 89%;
Dalloz, Râ6p.,
Suppl.,
Domicile, No.
35;
Baudry ei! Hougques-Fourcade, 1. No. 1032).
8. Faptul schimbărei locuinţei întrun
alt loc, pentru a opera schimbarea de domiciliu,

este

supus

aprecierei

suverane

Art. 89—90:

DOMICILIU

instanţelor de fond. (Dalloz,
Domicile,
No. 3;
Baudiy
Fourcade,

I,

No.

1023;

2-a, |, p. 465).
Sa Orice persoană

Râp., Suppl,
et Houques-

Alexandresco,

stăpână

pe

ed.

drap-

turile sale poate să-şi schimbe domiciliul.
(Demolombe, I, No. 351; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 424; Nacu, 1, p. 218).
10. Schimbarea domiciliului nu poate
aduce

nici o atingere

drepturilor

câștigate

de către terţi față de vechiul domiciliu.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 144, p. 89%;
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1030;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 465, 466).

a

intenţiunei rezultă dinadins declaraţiune,
făcută atât la autoritatea comunală a locului ce se părăsește, cât
și la aceea a locului unde și-a strămutat domiciliul. Cw, 88, 90;
Civ.

Art.

89. — Dovada

Fr.

104).

)

Text. fr. Art.

104. — La preuve de lintention resultera d'une d6claration

expresse, faite tant ă la munecipalit€ du lieu qu'on quittera, qu'ă celle du lieu.
ot

on

aura

transfer6

son

domicile.

Doctrină.

politic este distinct de domiciliul civil.
(Baudry et Hougques-Fourcade,
I,
No.
1026).
Aa Declaraţiile insuficiente sau neregulate pot fi luate în consideraţie pen-

_

1. Declaraţiunea expresă prevăzută de
art. 104 c. civ. fr. (89 c. civ. rom.), care
însă

nu

este

întrebuințată

în

practici,

tru

pentru a fi operantă, trebueşte îăcută atât la autoritatea comunală a locului ce
se

părăseşte,

cât

şi

la

aceea

a

locului

comunală.

intenţiunii

ed. 5-a, 1, $ 144, nota
Reâp.,
314;

prevăzută

Domicile,
Baudry

No.

32,

11, p. 895;

Dailoz,

36; Huc,

I,- No.

et Houques-Fourcade,

I, No.

1024; Alexandresco, ed. 2-a, 1, n. 465).
6.
Dacă se dovedeşte că declaraţia de
schimbare de domiciliu, a fost făcută
în scopul de a frauda legea sau drepturile unui terţ, ea poate îi atacată de partea interesată pentru fraudă, dol sau simuilaţie şi tribunalele pot hotărî că ea
nu are nici un efect. (Aubry et Rau, ed.
5-a, X, $ 144, nota 11. p. 895; Dalloz, Rân.
Domicile, No. 36, 43;
Suppl.,
Domicile,
No. 34; Huc, I, No. 374; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1027; Planiol et Ripert, Î, No. 161; Alexandresco, ed. 2-a. [,
p. 465, nota 3 Matei Cantacuzino, p. 59).

2, Declaraţia făcută la grefa tribunaJului
domiciliului
unei
persoane,
nu
poate înlocui declaraţia ce trebueşte făautoritatţea

dovada

Subpbpl., Domicile, No. 33;
Laurent, II,
No. 80; Baudry et Hougues-Fourcade, I,
No. 1025; AJexandresco, ed. 2-a, I, p. 485,
nota 1).
,
5. Instanţele
de fond
apreciază
în
mod suveran sinceritatea declaraţiei de
schimbare de domiciliu. (Aubry et Rau,

xandresco, ed. 2-a, 1, p. 464, 465).

la

face

5-a, I, $ 144, nota 11, p. 895; Dalloz, Rp,

unde s'a strămutat domiciliul; una singură
dintre
declaraţii nu face dovada
<omplectă a schimbării domiciliului, (Demolombe, I, No. 352; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 135 bis, I; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 144, nota 11, p.
895; Mourlon, ed. T-a,I, No. 325;
Dalloz,
Rep., Domicile, No. 32, 41; Suppl., Domicile, No. 33; Laurent, II, No. 80; Baudry
et Houques-Fourcade, I, No. 1025; Planiol, ed. 6-a, I, No. 593; Planiol et Ripert, I, No. 161; Colin et Capitani, ed.
4-a, 1, p. 485; Nacu, TI, p. 218, 219; Ale-

cută

a

de art. 105 c. civ. fr. (90 e. civ. rom.) (Demolornbe, I, No. 352; Aubry et Rau, ed.

(Baudry

et Houques-Fourcade, 1, N. 1025; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 464, nota 4).
3. Schimbarea
domiciliului
politic
dintr'o comună şi înscrierea, pe listele electorale ale altei comune, nu înlocueşte declaraţiile cerute de ant, 104 c. civ.
îr, (89 ce. civ. rom) de. oarece domiciliul

Art. 90. — In lipsă de declarațiune expresă, dovada intențiunei
va depinde de împrejurări. (Civ. 89; Civ. Fr. 105).
Text. fr. Art. 105. — A d€faut de d&elaration
tention dependra des cireonstances.
—
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expresse, la, preuve de lin-

DESPRE

Art. 90
INDEX

doctrină).

11.
ASI cat 7.
Apreciere suverană 14.
Artist dramatic 9.
Aşezare,
a se vedeă cu-

vântul:

Boală

„Reşedinţă“.

10.

Casaţie „14.
Căsătorie 4.
Comerţ 5.

,

Comunală

funcţiune

Declaraţie

1, 2, 14.

8.

Contribuţiuni 6

Director de teatru

Domiciliu 1 urme
Dovadă 1 urm,
Drepturi electorale
Electorale drepturi

Funcţiune

9

Impozite 6.
Industrie 5.
Intenţiune 1 urm,
IN
Intreprinzător de lucrări
publice 9.
Prezumpţiune 13.
Probă 1 urm.
Profesiune 9,
Recurs 14.
Reşedinţă 2, 3, 4, 10, 11.
Sănătate 10.
a
Schimbarea domiciliului
1 urm,
Şedere, a se vedea cuvântul: „Reşedinţă“.

Siabilire 4.
Străinătate 3.
Suverană apreciere 14.

8.
8.

comunală 8,

Gospodărie

tate.

ALFABETIC

(a

Teatru 9.
Universitate

4,

dfspoziţiile art.
rom.), în lipsă

expresă, dovada
domiciliului, va

105 e. civ. îr.
de declaraţie

intenţiunii
schimbării
depinde de împrejurări.

(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 325; Dalloz, Râp.,
Domicile, No. 46; Suppl., Domicile, No.
37; Planiol,-ed. 6-a, I, No. 593; Planiolet
Ripert,

1,

No.

4-a, 1, p. 495;

162;

Colin

Nacu,

et

Capitant,

1, p. 218;

ed.

Alexandre-

sco, ed. 2-a, 1, p. 465).
2,

In

lipsă

schimbare

de

declaraţiune

de domiciliu,

expresă

dovada

de

intenţiu-

nei poate
rezulta
din diferite
împrejurări cari nu pot fi enumerate. Intre aceste
împrejurări,
reşedinţa
obişnuită
a unei

persoane într'o localitate poate fi considerată ca un fapt de natură a dovedi intenţiunea. schimbării domiciliului. (Dalloz,
Râp.,
Domicile,
No. 52, 53, 12;
Suppl., Domicile, No. 38; Comp.: Demolombe, I, No. 254; Marcade, art. 105, No.
318; Laurent, II, No. 81; Planiol, ed. 6-a,
1, No. 593).
3. Dovada
intenţiunii schimbării domiciliului mai poate rezulta din faptul
unei
şederi
prelungite
în
străinătate.
(Dalloz, Reâp., Domicile, No. 20; Contra:
Dalloz, Râp., Domicile, No. 46, 47).
4. Deasemenea
dovada
intenţiunei
de a schimba domiciliul, poate rezulta
din faptul
stabilirei
gospodăriei
unei
persoane, mai cu seamă îndată după căsătorie, într'o anumită localitate. (Dalloz,
Reâp., Suppl.,
Domicile, No. 38, 52;
Comp.; Planiol et Ripert, '1,.No. 162).
5. O altă împrejurare care poate face
dovada

intențiunei

unei

persoane

de

a-şi

schimba domiciliul, este faptul înfiinţărei unui stabiliment comercial sau iîndustrial într'o localitate.
(Dalloz, Râp,,

Domicile,

No.

27, 29, 46,

51,

52;

Suppl,

Domicile, No. 38; Colin et Capitant ed.
4-a, |, p. 425).
6. Dovada
intenţiunei de a, schimba
domiciliul mai poate rezulta şi din faptul achitării contribuţiunilor, în special
a

contribuţiunei

personale,

într'o

locali-

—

(Merlin,

Râpertoire,

civil

Domicile,

$

7;

Mourlon, ed. 7-a, I, No. 325; Dalloz, Rep,
Domicile, No. 14, 52; Planiol, ed. 6-a, I,
No. 593; Planiol et Ripert, 1, No. 162; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 425; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 465).
|
7. S'a decis că dovada intenţiei de a
schimba domiciliul nu rezultă din faptul că o persoană a fost înscrisă în tabloul. de advocaţi al unui
alt
oraş.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No.
3826;
Dalloz,
Rep., Suppl., Domicile, No. 39;
Alexan:
dresco, ed. da, I, p. 476; Comp.: Demosombe, 1, No. 854).
8. Deasemenea
din
faptul că o persoană şi-a exercitat drepturile electorale
sau

12.

Doctrină
1.
După
(90 c. civ.

Codal

DOMICILIU

funcțiunile

comunale

în

o

altă

.

lo-

calitate. (Dalloz, Râp., Suppl., Domicile,
No. 39; Col.n et Capitant, ed. 4a. 1, p.
425, nota 1; Comp-: Planiol et Ripert, |,
No. 162; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 405).
9. sau din exercitarea unei profesiuni
temporare, cum ar fi cea de întreprinzător de lucrări publice,
artist
dramatice

sau director de teatru în altă comună.
(Dalloz, Râp., Domicile, No. 35; Suppl,
Domicile, No. 39; Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 162).
10. Sau
din
schimbarea
reşedinţei
unei
persoane în afară de domiciliul
său, pentru cauză de sănătate.
(Dailoz,
R6p., Domicile, No. 47; Comp.:
Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 593; Planiol et Ripert, |,
No. 162, 163).
Ă
11.
Sau din faptul indicării unui nou
domiciliu în actele sale.
(Dalloz,
R6p,
Domicile, No. 11, 17, 47, 175; Comp.: Plar
niol, ed. 6-a, I, No. 593; Planiol et Ripert.
I, No. 162; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 429).
,
12. Sau din faptul schimbărei
reşedinţei unei persoane în afară de domiciliul său pentru a urma cursurile unei
facultăţi. (Dalloz, Rep., Domicile, No. 50).
13. Intenţiunea schimbării
domiciliului nu se prezumă şi în caz de îndoială
asupra intenţiunei, se va hotâri că o
persoană şi-a păstrat vechiul domiciliu.
(Duranton, 1, No. 358; Aubry et Rau, ea.
5-a, 1, $ 144, nota 17, p. 896, 897; Dalloz,
Rep., Domicile, No. 40; Suppl., Domicile,
No. 35;
Laurent, II, No. 81; Bauâry et
Houques-Fourcade,
1, No. 1028; Planiol
et Ripert, 1, No. 162).
14, Imprejurările Gin cari rezultă dovada intenţiunei de schimbare
de domiciliu în lipsă de declaraţie
expresă,

sunt lăsate la, aprecierea

suverană

a in-

stanţelor de fond şi nu sunt supuse cenSurii instanţei de recurs.
(Duranton, I,
No. 364; Demolombe, [, No. 353, 354; Beudant, I, No. 160; Aubry et Rau, ed. 5-a,

I, $ 144, nota 16, p. 896; Mourlon,

ed. 7-a,

I, No. 325; Dalloz, Râp., Domicile, No. 51.
35; Suppl., Domicile, No. 40; Baudry et
„Hougques-Fourcade, 1. No. 1027;
Planiol,
ed. 6-a, I, No. 593; Pianiol et Ripert, |,
No. 162; Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p-
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Codul

civil

DESPRE

Art. 91—92

DOMICILIU

425; Nacu, 1 ,
218, 219;
Alexandr esco,
ed. a
Lp. 165),
15. Cel ce pretinde că sa schimbat do-

miciliul, trebuește să facă dovada. (Proudhon, ], p. 249; Planiol et Ripert,. L,. No.
162; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p.: 466).

Art. 91. — Cetăţeanul chemat într'o funcţiune publică temporarie sau revocabilă, îşi va păstră domiciliul de mai înainte, de
na manifestat o altă intenţiune. (Civ. 88; L. p. statutul funcționarilor „publici; Civ. Fr. 106).
Tezt. fr. Art. 106. — Le citoyen appel ă une fonction
ou r6vocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant
d'intention contraire.
Doctrină
1.
dică

Funcţiunile

pot

pe

limitat,

un

timp

fi:.

temporare,
cum

țiunea de deputat;: perpetui,
termen; revocabile, adică cele

este

a-

îunc-

adică fără
cari pot fi

supuse destituirei din partea
guvernului;
irevocabile sau inamovibile,
adică

acele

cari

nu

pot

fi

retrase

ocupă decât prin o
sau “prin o 'hotărîre

O

funcţiune

temporară
vocabilă,

celor

ce

le

lege
posterioară
judecătorească.

poate

îi

în

şi irevocabilă,
sau
perpetuă

acelaş

timp:

perpetuă şi reşi irevocabilă,

numită și funcţiune pe viaţă. (Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 329;
Comp.:. Planiol, ed.
6-a, I, No. 589; Nacu, I, p. 217, 218).
2. Primirea
unei
funcțiuni publice:
temporare
sau revocabile;, nu aduce
drept schimbarea domiciliului;
ei

de
pot

să-şi
unde

schimbe domiciliul
în
localitatea
au primit funcțiunea, prin facerea

unei

declaraţiuni

exprese

iar

în

lipsă

declaraţiune expresă, dovada intenţiunii
lor va depinde de împrejurări conform art.
105

ce. civ.

îr. (90

e. civ.

rom.).

(Duranton,

1, No. 362, 363; Deniolombe, 1, No. 366;
Beudant, I, No. 157; Marcad6, Art. 107;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 330; Dalioz, Rep,
Suppl., Domicile, No. 62, 67, 68; Laurent,
TI, No. 93; Huc, I, No. 381;
Baudry et
Houques-Fourcade,
I, No. 97%; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 589; Nacu, I, p. 218; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 475; Plastara, I,
p. 186, 187; Comp.: Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 424).
3. După o altă părere, se decide
că
dacă o persoană a, primit întro localitate
o funcţiune publică temporară sau revocaVilă,

drept,

de şi domiciliul său nu se schimbă

totuşi

constitue

o exercită
fară dacă

o

faptul

primirei

prezumpțiune

că

unde

este principala sa aşezare, anu rezultă dovada contrarie

Art. 92.
strămutarea
este chemat
toreşti; L. p.

manifeste

poate
.schimba domiciliul
în locâlitatea
unde îşi exercită atribuţiunile şi schimbarea domiciliului şi manifesiaţia de vo-

inţă se va face potrivit dispoziţiilor art.
103,.104 şi 105 c. civ. îr. (88. 89 şi 90c.
civ. rom.). (Demolombe, I, No. 366; Dalloz, Nep., Domicile, No. 109; Baudry et
Houques-Fourcade, I, No. 976;.
5. Militarii intră în categoria funcţionarilor prevăzuţi de art. 106 c. civ. fr.
(91 c. civ. rom.) şi nu au domiciliu de
drept în localitatea unde îşi au garnizoana, însă pot dobândi în această localitațe un domiciliu de fapi. (Demolomb,
1, No. 354, 356; Marcad, art. 108, No
Aubry et Rau, ed. 5-a, î, $ 141, nota: şi

885;

Dalloz,

Râp.,

Dâmicile;

No. 48,

115; Suppl.. Domicile, No. 36; Laurent,
II. No. 94; Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 976; Nacu, I, p. 223; Alexandresco,
ed. 2-a, 1,p. 475, 476; Comp.: Planiol, ed.
6-a, 1, No. 589).
6. După o altă părere,
militarii nu
au

în

localitatea

unde

își

decât o simplă reşedinţă.
I, No. 354; Comp.: Planoil,
589).

au

garnizoana.

(Demolombe,
ed. 6-a, 1, No.

7.
Imprejurările din cari
rezultă intențiunea
unei persoane
chemată
într'o
funcţiune
publică
temporară
sau
revo-

cabilă,

de

a-şi

schimba

domiciliu]

în lo-

calitatea
unde îşi exercită
funcțiunea
sau a-şi păstra vechiul
domiciliu.
sunt
supuse aprecierei suverane a instanţelor

de fond şi scapă de sub censura instan:
ței de recurs. (Demolombe,
I, No. 345,
366; Aubry et Rau, I, $ 144; Dalloz, Râp.
Suppl., Domicile, No. 69; Marcadă, Art.
106, No. 9).

de

funcţiunei
locul

n'a pas

din alte împrejurări. (Dailloz, Râp., Exploit, No. 754;
Contra:
Laurent, II, No.
93; Comp.: Demolombe, I, No. 366.)
4 Cetăţeanul chemat într'o funcţiune
publică temporară sau
revocabilă, îşi

p.

de

ublique temporaire

sil

— Primirea unei îuncţiuni pe viaţă va trage după sine
nemijlocită a domiciliului funcţionarului în locul unde
a exercită acea funcţiune. (Civ. 88; L. organ. judecăstatutul funcţionarilor publici; Civ. Fr. 107). |
--
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DESPRE

Arţ. 92

Codul 'civit

DOMICILIU:

Text. fr. Art: 107. -- L'aeceptation de fonetions confrtes ă vie emportera
translation immâdiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu oi il doit exercer
ces

fonetions.
1... INDEX ALFABETIC
(a

Acceptare 4,5, 7,
„Aşezare,
a se vedeă cu-.
vântul: „Stabilire* şi 3,

Declaraţie 7.

Jurământ 4.
-Motiv 3.
Mutare,
a se vedea cuvântul: : „Strămutare“,

Reşedinţă, a se vedeă cu-

Deputat 10.
Domiciliu 3 urm.

Funcţionar

î urm.

Funcţiune

nerevocabilă

1, 2, 10,

raiciliul -în -localitatea

funcțiunea,

doctrină), -

vintele: „A şezare:,
| _ „Stabilire“.
Revocare 2,

,

|

Schimbare de

Funcţiune pe viață 4 urm.
Funcţiune temporară 10.
Inamovibil, a se vedea
cuvintele:
„Funcţiune
pe viaţă“.

domiciliu,

a se vedeă cuvântul:
„Strămutare“.
Stabilire 5, 8.
Strămutare 3, 4, 5,6,7.
Transferare, 2.

Doctrină.
1. Prin funcţionari numiţi pe viaţă
se înţeleg acei funcţionari publici cari
au
primit o funcţiune pe viaţă,
adică
până la ajungerea vârstei de retragere,
şi nerevocabilă,
(Demolombe, 1, No. 364;
Beudant, I, No. 157; Demante et Colmet
de Santerre,
ed. 3-a, I, No. 136; Marcadă,
Art. 106-107, No. 1;
Aubry et Rau, ed.
5-a, |, $ 143, nota 2, p. 887; Dalloz, Râp.,
Domicile, No. 98; Suppl., Domicile, No.
62; Mourion, ed. t-a, 1, No. 329; Laurent,
II, No. 90, 91; Huc, 1, No. 381; Baudry
et Houques-Fourcade, 1, No. 972;
Planiol, ed. 6-a, [, No. 589; Planiol et Ripert,
I, No. 157; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 424; Nacu, 1, p. 218; Alexandresco,
ed. 2, 1, p. 473).
2. Prin funcțiuni nerevocabile se înțeleg acele funcțiuni
inamovibile şi a,
căror
titulari nu pot fi nici revocaşi.
nici
transferați,
decât
în condiţiunile
prevăzute:de legea lor organică. (Mourlon, ed. f-a, I, No. 329; Dalloz, Râp., Suppl.,
Domicile, No. 63; Baudry. et HouquesFourcade, I, No. 9%; Planio! et Ripert.
I, No. 157). _
3. Motivul care a determinat pe Je
giuitor să prevadă în art. 107 c. civ. fr.
(92 €. civ.: rom.), că primirea unei funcțiuni pe viaţă va atrage strămutarea domMiciliului
funcţionarului în locul unde
este chemati a exercita acea funcţiune,
este că acel funcţionar este considerat
că are principala sa aşezare în locul
unde îşi exercită funcțiunea şi ei nu ar
putea. să-şi îndeplinească funcțiunea sa
dacă nu şi-ar avea acolo domiciliul. (Duranton, ÎI, No. 361; Toullier, 1, No. 3%;
Demolombe, 1, No. 364; Aubry et Rau,

mântului

că-şi. are

în

însemnează

exercită

ijură-

primirea

331;

Dalloz,

.R6p.;

lecalițatea

unde

urmează

să-şi

exer-

cite îuncţiunea, schimbarea domiciliului
se operează de drept prin simplul fapt al
primirei funcţiunei.
(Duranton. ÎI, No.
361; Demolombe, 1, No. 364;
Mourlon.
ed. 7-a, I, No. 331; Aubry et Rau, ed. 5-a,

I, $ 143,

p. 887;

Dalloz

Rep.

Domicile,

No. 105; Laurent, II, No. 92; Huc, 1, No.
381;
Baudry et Houques-Fourcade,
1.
No. 974; Planiol, ed. 6-a, [, No. 591; Planiol et Ripert, I, No. 157; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
2-a, I, p. 474).

p.

424;
|

Alexandresco,
|

ed.

6. După o altă părere însă, strămutarea domiciliului nu are loc decât
atunci
când

funcţionarul

sa

prezentat

la

post

pentru a-şi exercita
atribuţiunile
sale
(Toullier, 1, No. 375).
Ă
7. Persoana care a primit o funcţiune
pe viaţă, nu mai trebueşte să facă vreo
declaraţie
de
schimbare
de domiciliu,
care se operează prin simplul fapt al acceptării
funcţiunei.
(Mourlon, ed. 7-a.
104: 331;
Dalloz, R6p.. Domicile, No.
8. Cu toate că sunt unii funcţionari
inamovibili care nu sunt obligaţi să 1ocuiască în localitatea
unde îşi exercită
funcțiunea, totuşi, li se aplică şi lor dispoziţiile art. 10? c.. civ. îr. (92 c. civ.

rom.).

(Baudry

et

Houques-Fourcade,

1,

No. 973; Planiol et Ripert, I, No. 157).
9.
După o altă părere însă, se spune
că dacă, funcțiunea
inarovibilă nu obligă pe titularul ei să stea în localitatea unde o exercită, dispoziţiile art. 107
e. civ. îr. (92 e. civ. rom.) nu-si mai găsesc . aplicaţiunea.
(Demolombe, I, No.
E
ppalloz, REP
Domieile,
No.
1%;
Suppl.,
omicile, No.o. 64; 64;
Napp.
OMiCiI
1 aurent, II .

10. Deputaţii îşi conservă
domiciliul
lor, de oarece de şi au o. funcţiune irevocabilă,
porară.

-do-

—

îşi

depunerea

Domicile, No. 66;
Laurent, II, No. 9%;
Huc, I, No.
381;
Baudry
ei HouquesFourcade, 1, No. 974, 975; Planiol, ed6-a, I, No. 591;
Planiol et Ripert I, Na.
197;
Nacu, ], p. 218;
Alexanâdresco, ed.
2-a, I, p. 474).
|
5. Chiar Gacă funcţionarul inamovihil nu ar veni să se stabilească imediat

4. Momentul de “când funcţionaruliconsiderat

care

Îon, ed. 7-a, 1, No.

ed. î-a, I, No. 330; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 136; Beudant,
I, No. 157; Laurent, II, No. 9%; Baudry
et Hougues-Fourcade, 1, No. 971;
Ale:
xandresco, ed. 2-a, ], p. 414).

este

unde

dela.

ftuncţiunei, atunci când se cere jurământul. (Delvincourt, |, p. 42, nota 3; Duranton, I, No. 361; Demolombe, I, No. 364;
Demante et Colmei de Santerre, ed. 3-a.
I, No. 131; Marcade, Art. 106, 107;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 143, p. 887% .Mour-

ed. 5-a, I, $ 143, nota, 17, p. 892; Mourlon,

namovibil

este

140
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însă funcțiunea -lor este tem:
(Duranton, ÎI, No. 362;. Demo:

Codul civil

DESPRE DOMICILIU

lombe, I, No. 365; Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 329, 330; Laurent, 1], No. 91; Huc, 1,
No. 381;
Baudry et Houques-Fourcade,

Art. 98

1, No. 972; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 589; AXa dresco, ed. 2-a, 1, p. 473, nota 3,.inine).
|

Art. 93. — Femeea măritată nu are alt domiciliu decât acela
al bărbatului său. Minorele neemancipat va aveă domiciliul la părinţii sau tutorele său; majorele interzis va aveă pe al său la
curatorele

său.

454,

1265;

950,

(Civ.

124,

Pr. civ.

196,

201,

624;

250,

C. p.

326,

328,

13; Civ.

Fr.

390,

450,

452,

108).

Teat. fr. Art. 108. — La femme mari6e n'a point d'autre domicile que
celui de son mari. Le mineur non 6mancip6 aura son domicile chez ses pre et
mâre ou tuteur: le majeur interdit aura le sien ehez son tuteur.
a

Tezt fr. Art. 108. (Modificat

femme

marie

n'a point dautre

prin

legea

din 6

Emancip€ aura son domicile chez ses ptre

et

măre

terdit aura la sien chez son tuteur.

1893). — La

mari.

ou

tuteur: le majeur in-

E

La femme sparte de corps cessa d'avoir

de son

Februarie

domicile que celui de son mari. Le mineur non

pour domicile l6gal le domicile

la femme sâparte en matitre de
Neanmoins, toute signification faite
questions d'âtat, devra galement ftre adresse'au mari, ă peine de nullițt.
|
a

Bibliografie (continuare)
CONSTANTINESCU

JAC. N., Despre

ipoteci, p. 123, 124.
Perderea

Doctrină
Impărțirea materiei
I. Principii generale (No. 1—2).
II. Domiciliul femeei măritate (No. 3--23).
IV.
V.

neemancipat,

minorului

XII. Domiciliul

(No. 24—42),
43).

Domiciliul: minorului
Domiciliul

emancipat,

interzisului,

(No.

VI. Domiciliul persoanelor puse
siliu judiciar, (No. 47).

(No.

23, 32,

Administraţie

Alegere
se

Emancipare,
legală

de

cuvintele:

„Schimbare

de

domi-

Hotărire

căsătoriei

25,

Incetare din viață 13, 30,

ciliue,
Anularea căsătoriei 7,
Aşezare 38,
Bărbat 3—23. ,
Capacitate 1. »
Căsătorie 3, 4, 7, 13, 24,27.

Celebrarea

Incetarea domiciului legal 13.
Interzis 14-22, 44, 45, 46.
Locuinţă 3, 8, 31, 34, 38,
Majoritate 35.

Mamă

4,

Minor
| Minor

Comerţ 11, 12,
Consiliu judiciar .47,

Copil adoptat 40, 41.

45

26, 28-34, 41.

emancipat 43, 45,
neemancipat 24-42,

Copil găsit 36.

Moaste 13, 30.

Copil legitim 24-35, 41, 43.
Copil natural 36-39, 41,43.
Deces 13, 30.

Naţionalitate,
ei 9.

Desfacerea căsătoriei 13,
27, 28, 29,
Divorţ, 10, 13, 27, 28, 29.
Domiciliu 1 urm.
Domiciliu conjugal 10, 16.
Domiciliu legal 1 urm.
Domiciliu special 11.

a se vedeă

Femee măritată 3—23,
Franţa 9.

domiciliu, a

vedeă

.

37,

2,

perderea
.

Ordine publică 4, 5, 9, 12.
Ospiciu 36,
f
:
Părăsirea
domiciliului
conjugal 10,
Părinţi, a se vedeâ cuvintele: „Mamă“, „Tata“

şi 24, 30, 31, 83, 84,
36—41, 43.
|

—

38, 39,

i
domiciliu

13, 35, 41, 42, 47.

Separaţie de fapt 5.
Separaţie

de

bunuri

Servitor 8, 33. -

6.

Soţ, a se vedeă cuvântul:
„Bărbat:

Student 34,
Suspendare

Tată

24—27,

19, 23,

29—35,

37,

m.

Terţi 10, 28, 29.
Futelă, a se vedea
vântul: „Tutoră,

cu-

Tutor 14—21, 25, 30, 31,
34, 35, 36, 414, 45.
Universitate

34.

I. Principii generale.
1.
lege

cuvintele:
„Minor
emancipat*.

25.

40, 4.

natural

România 9,
Schimbare de

44—46).

(la. doctrină)
Absenţă

Recunoaşterea unui copil

sub con-

INDEX ALFABETIC

Adopţiune

naţionalităţii 9,

Putere maritală 3, 19, 20,
22, 23,
i
Putere părintească 26.

Dreptul
unei
un domiciliu,

persoane de a-şi aaparţine numai
ace-

lora cari au libera dispoziţie a persoanei
lor, aşa, încât acei cari nu-şi pot exercita drepturile lor decât cu autorizatia
sau prin intermediul
unei
alte
persoane,

au

de

drept

domiciliul

la

acea

persoană. (Locr$, II, p. 189, No. 9; Laurent, II, No. 87; Comp.: Planiol, ed. 6-a,
I, No. 59%).
.
2, Când va înceta cauza care a atribuit

unei

persoane

un

domiciliu

legal,

acea persoană nu-şi va recăpăta vechiul
domiciliu, ci îl va
păstra pe cel avut
până când va adopta un altul. (Demolombe, I,. No. 370;
Aubry et Rau, |. $
143; Laurent, II, No. 98; Comp.: Planiol.
ed. a, 1, No. 574; Nacu, 1, p. 222, 238,
994; Alexandresco, ed. 2-a, ], p. 472).

"IL. Domiciliul femeei măritate.
3. Fixarea

domiciliului

legal

al fe-

meei măritate la domiciliul soțului. său,
este o consecinţă a obligaţiilor
rezul-

141—

Art. 93
tând

DESPRE

din

ritale,

căsătorie,

care

adică

obligă

pe

a puterei

soţie

să

ma-

locuiască

cu soţui său.
(Demolombe, I, No. 357;
Beudant, I, No. 157; Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 332; Laurent II, No. %;
Baudry et
Houques-Fourcade, 1. No. 977;
-Planiol,
ed. 6-a, I, No. 575; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 423, 424; Nacu, 1, p. 220; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 467).
„
4, Fixarea
domiciliului femeai măritate la domiciliul soţului său,
se
produce de plin drept din momentul
celebrărei căsătoriei, de oarece
dispoziţiile

art.

108

c. civ.

generale,

îr.

(93

imperative

ce.

civ.

şi

de

rom.)

sunt

ordine

pu-

hlică. (Demolombe, I, No. 357; Marcade.
Art. 108, No. 1; Mourlon, ed. 7-a, î, No.
232; Dalloz, Râp., Domicile, No. 58, 59;
Suppl., Domicile,
No. 41;
Laurent,
II,
No. 84; Huc, I, No. 382, Baudry et Houques-lourcade, I, No. 97%;
Plancol, ed.
G-a, î, No. 591; Planiol et Riperi, I, No.
154; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 424;
Nacu, 1, p. 220; Alexandresco, ed. 2-a, 1.
p. 467).
:
5. Chiar dacă
femeea
măritată ar
trăi

trivit

separată

de

convenției

miciliul

tot

fapt

de

soţilor,

la soţul

său,

sotul

ea

său,

po-

are

do-

îşi

deoarece

Gispo-

ziţia ari. 108 c. civ. fr. (93 c. civ. rom.)
este de ordine publică.
(Demolombe, 1.
No. 357; Beudant, I, No. 157; Aubry. et
Rau, ed. 5-a, £, $ 143, nota 4 p. 88;
Mourlon, ed. T-a, I, No. 332; Dalloz,
Rsp.,
Domicile, No. 38; Suppl, " Domicile, No.
41; Laurent, II, No. 84; Huic, 1, No. 38;
Haudry
et
Houques-Fourcade, I. No.
978; Planiol, ed. G-a, 1, No. 575; Planiol et
Ripert, I, No. 1%; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 467).
» Femeea, măritată
separată de bunuri, îşi are domiciliul tot la soțul său.

(Dalloz, Rep.. Suppl., Domicile, No. 43, 58;
Laurent, II, No. 84; Baudryet Hougues-

Yourcade, 1. No. 981; Planiol et Ripert, I, Na. 1%; Nacu, I, p. 220; Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 467).

7.

YFemeea

măriiată

care

a

introdus

acţiune de anulărea căsătoriei, până la
pronunţarea anulării îşi are domiciliul
la soțul său.
(Dalloz, Râp., Domicile,
No. 65).

8.

Femeea

căsătorită,

chiar

majoră,

care este servitoare şi nu locueşte cu
soţul său, are totuşi domiciliul acestuia.
(Merlin, Re&pertoire, Domicile, $ 5; Toullier, I. No. 375:
Duranton. TI, No. 374;
Demolombe, I, No. 368;
Marcad6, Art.
109; Beudani, 1, No. 157: Aubry et Rau,
ed. da, 1, $ 143, nota 3, p. 891; Dalloz,:
R€p., Domicile, No. %; Laurent, II, No.
98; Huc, 1, No. 390; Baudry et Houqu
esFourcade, 1, No. 1002),
9. Dorniciliul
legal al soţiei este ia
soţul său, chiar dacă bărbațul
de naționalitatea, sa, de oarece şi-ar per.
dispoziţiune este de ordine public această
ă şi se
aplică tuturor celor ce-şi au
domici
lul
în Franţa (România).
(Huc, 1, No. 382;

—-

Codul

DOMICILIU

civil

Bauâry et Hougques-Fourcade, I, No. 982;
Nacu, 1, p. 220; Alexandresco, ea. 2-a],
I,-p. 467, nota 3; Contra: Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 143,.p. 889).
,
10. Femeea măritată autorizată a părăsi Gomiciliul
conjugal în timpul instanţei de divorţ, are domiciliul
legal
la

soţul

turiie

său,

cu

Aubry

în

ceea

ce

priveşte

terţii.” (Demolombe,

et Rau,

rapor-

1, No.

ed. 5-a, 1, $ 143,

358:

nota 6,

p. 888; Marcads, Art. 108, No. 1; Dalloz.
Rep., Domicile, No. 78; Suppi., Domicile,
No. 51; Baudry et Hougques-Fourcade, 1,
No. 980; Nacu, I, p. 220; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 468; Comp: Planiol et Ripert, 1, No. 154).
11. Femeea
măritată,
autorizată
să
facă comerţ, poate avea, numai pentru
tot ce priveşte comerţul său, un domiciliu special distinct de al soţului său.
(Lyon-Caen. et Renault, Trait6 de droit
commercial,
ed. 2-a, I, No. 256; Aubry
et Mau, ed. 5-a, Î, $ 143, nota 4, p. 88%:
Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Domicile, No. 47;
Huc, I, No. 382; Baudry
et HouquesFourcade, I, No. 983, 98%; Planiol,
ed. .
6-a, I, No. 579; Planio! et Ripert, I, No.
168; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 497;
Nacu, 1, p. 220; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 468; Plastara, 1, p. 188).
12. După o altă părere însă, de oarece

disp. art. 108 c. civ. îr. (93 c. civ.

sunt

de

ordine

publică,

femeea

rom.)

măritată

nu poate avea alt domiciliu decât acel
al soțului său, chiar atunci când ar fi
autorizată
să
exercite
un
comerţ
în
altă localitate. (Beudant, I, No. 157).
13. Incetarea
domiciliului
legal al
femeei . măritate la domiciliul
soţului
său, are loc prin
desfacerea
căsătoriei

prin
divorţ,
îemeea însă

sau
prin
decesul
îşi păstrează
acest

liu până dobândeşte un
lembe, I, No. 370; Aubry
1. $ 143, p. 888; Laureni,
dry et Houques-Fourcade,
Alexandaresco, ed. 2-a, 1,
14. Femeea
măritată
domiciliu!

la

soţul

său,

soţului;
domici-

altul.
(Demoet Rau, ed. 5-a,
II, No. 9%; Bau1,
No. 1008:
p. 467, 470).
interzisă.
are
care,

potrivit

dispoziţiilor art. 506 ce. civ. fr, (451 ce
civ. rom.), este
tutorul
său de drept.
(Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a,
I, No. 131 bis, V;
Mourlon, ed. t-a,
No. 335; Dalloz, Rep. Suppl., Domicile 1,
,
No. 59; Baudry et Houques-Foureade,
1,
No. 999;
Planiol et Ripert, I, No. 158;
Dac I, p. 224; Alexandresco, ed.
2-a, 1.
p.
470).
15. In cazul cână dintr'o
cauză oare
care, soţul unei femei interzise,
nu ar
îi tutorul său, domiciliul
interzisei va
îi la tutoru! său. (Demante
et
Santerre, ed, 3-a, 1, No. 13i bis, Colmet de
V; Mourln, ed. 7-a, 1, No. 335; Beudant,
128; Dalloz, Râp., Suppl., Domicile I, No.
, No.
59. Baudry et Houqiies-Fourceade,
I, No.
999; Contra: Planiol et Riperi,
1, No. 158;
Nacu, Î, p. 224; Alexandresco.
ed. 2-a,.[.

F. 470),

142 —
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Codul

zi

civil

DESPRE

16. în cazul
femeea este

conjugal

va

fi

când soţul este interzis
tutoarea lui,
domiciliul
ales

de

către

soţie

Art.

DOMICILIU

93

soţul său încetează. (Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 985;
Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 469; Comp.: Nacu, 1, p. 220, 221;
Plastara, I, p. 188).

şi băr-

batul său va avea acelaş domiciliu. (Duranton, I, No.
366;
Demolombe, I, No.
363; Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a, Î, No. 137 bis, V; Beudant, I, Np.
157; Mass
et Verge, sur Zachariae, |,
$ 89, nota 7, p. 123; Marcade, Art. 108,
No. 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 143,
nota 7, p. 889; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
336; Dalloz, Rep., Suppl., Domicile, No.

III.

Domiciliul

24.
tim,
suni

minorului

Domiciliul
ai
în

cărui
viaţă,

neemancipat.

minorului,

qopil'

legi-

părinţi
sunt căsătoriţi şi
este la domiciliul acestora,

adică al tatălui. (Beudant, I, No. 155; Aubry et Rau, ea. 5-a, 1, $ 143, p. 890; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 324;
Dalioz,
Rep,
45; Baudry
et Houques-Fourcade,
I, No.
Suppl., Domicile, No. 52; Laurent, Î, No.
997; Planio!, ed. 7-a, 1, No. 581; Planiol
86; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
ei Ripert, I, No. 158;
Alexandresco, ed.
987; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 572; Planiol
2-a, |, p. 469; Comp.: Nacu, 1, p. 220, 221;
et Ripert, I, No. 150; Colin et Capitant,
Plastara, I, p. 188).
ed. 4-a, I, p. 423; Nacu, I, p. 221; Alexan17. După o altă părere însă, în cazul
dresco, ed. 2-a, 1, p. 470, 471).
când soţia este iutoarea soţului său in25. In-cazul când printr'o
hotărire
terzis, domiciliul
stabilit prin căsătorie
judecătorească. sa ridicat dreptul tatălui
trebueşte să prevaleze pe cel rezultat din
de administraţie legală şi sa încredintutelă. (Laurent, II, No. 99).
ţat unui tutor provizor,
copilul
minor
18. In cazul când soţia nu este tutoaîși va avea domiciliul la domiciliul turea, soţului său interzis, după
o părere
torului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 143,
dominantă, se decide că femeea are dop. 89; Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Domicile,
miciliul legal ia tutorul
soţului:
său.
No. 52; Baudry et Houques-Fourcade, I.
(Duranton, I, No. 731; Demolombe, ÎI, No.
No. 987).
363; Demante et Colmet de Santerre, ed.
26. In cazul când tatăl nu are pule2-a, IL, No. 137 bis,
V;
Beudant, Î, No.
157; Marcade, Art. 108, No. 1; Mourlon, ed. - rea, părintească care a fost încredințată,
mamei,
domiciliul
copilului
minor
este
7-a, |, No. 336; Baudry et Hougues-Fourla mama sa. (Aubry et Rau, ed. 5-a, $
cade, ], No. 998; Alexandresco, ed. 2-a, ],
143, nota 10 bis, p. 890; Planiol et Ripert,
p. 469).
1, No. 150).
19. După o altă părere, se spune că,
27. In cazul când căsătoria părinţilor
îu acest caz,
femeea
interzisului, are
a fost desfăcută prin divori şi copiii midrepiul să-şi
aleagă un domiciliu,
de
nori au fost încredinţaţi tatălui, domicioarece puterea maritală este suspendată
și

nu

a

trecut

asupra

tutorului

liul

soţului

maritală

subsistă,

exerciţiul
zisului

soț,

ei,

așa

însă

încât

trebueşte

să

este

divorţ,

inter-

prevaleze

domi-

V;

Baudry

et

Houques-Fourcade,

la

tatăl

lor.

(Dailoz,

au

fost

încredinţaţi

a, treia persoane.

după

mamei

o părere,

fi la aceste
administra-

ţia averei lor. (Dalloz, Rep., Suppl., Domicile, No. 53; Divorce. No. 620; Planiol
et Ripert, I, No. 150; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 471).

29. După

ÎI,

No. 1000;
Planiol et Ripert, 1. No. 158;
Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 470;
Comp:
Nacu, 1, p. 224).
22. In caz de interdicţie legală a sotului, soţia sa are dreptul să-şi
aleagă,
un domiciliu, de oarece în acest caz încetează puterea maritală şi deci şi obligaţia soţiei de a coabita
cu
soțul săv,
(Baudry et Houques-Foureade,
1,
No.
985;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 469)
23, Când
bărbatul
este
absent,
femeea.are dreptul a-şi alege un domiciliu
de oarece puterea maritală este suspen- dată şi obligaţia soţiei de a coabiia cu

—

este

domiciliul copiilor minori va
persoane cari au paza lor şi

“ciliul tutorului. (Laurent, II, No. 99).
21. In cazul când ambii soţi sunt înterzişi, fiecare dintre ei îşi va avea domiciliul la tutorul său.
(Demanie
et
Colmet de Santerre, ed. 3-a. TI, No. 131
bis,

copiii

sau unei

împedecat

domiciliul

minorilor

Rep. Suppl., Domicile, No. 53; Divorce,
No. 620; Baudry et Houques-Foureade, I,
No. 987;
Planio! et Ripert, I, No. 150;
“Comp.
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 471).
28. In cazul când prin sentința de

său interzis. ati
et Rau, ed. 5-a, 1. $
143, nota 7,
889; Laurent, II, No. 99;
Huc, 1. No. 56; Planiol, ed. G-a, T, No.
381; Planio! et Ripert, 1, No. 158).
20. După o a treia părere, femeea, interzisului conșervă domiciliul ce-l avea
soțul său în momentul interdicţiunei. de
oarece în timpul interdicţiunei, puterea

o altă părere

însă,

și în a-

cest caz domiciliul
copiilor
minori rămâne mai departe la tatăl lor. (Huc, ],
No. 387; Vraye et Gode, Le divoree et la
s&paration de corps,
ed.
2-a,
No. 780;
Nacu, I, p. 221; Comp: Alexandresco, ed
2-a, |, p. 471)
30. In cazul când unul sau ambii părinți

au

încetat

din

viaţă:

şi

au

rămas

copii minori, se deschide tutela şi domiciliul copiilor va. fi la tutorul lor.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
334;
Dalloz,
R&p.
Suppl., Domicile, No. 54; Planiol, ed. 6-a.
I, No. 572; Planio! et Ripert, 1, No. 150;
Colin et Capitant,
ed.
4-a, 1, p. 43;
Nacu, I, p. 221, 222; Alexandresco. ed.
2-a, 1, p. 471).
.
31. Dacă soţul rămas în viaţă nu este
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Art. 93

DESPRE

însărcinat

cu

tutela

copiilor

săi minori

dintrun
motiv
oarecare,
domiciliul
minorilor este la tutorul
lor, chiar
dacă
ei ar locui la părintele lor. (Duranton,

I, No. 367; Demolombe, I, No. 359; Beudant, I, No. 157: Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 143, nota 9, p. 890; Mourlon, ed. 7-a,
I. No. 834; Dalloz, Rep, Suppl., Domicile, No. 54; Laurent, II, No. 86; Huc, I,
No. 384, 385;
Baudry et Hougques-Fourcade, I, No. 998; Planiol, ed. G-a, 1, No.
572; Planio! et Ripert, I, No. 150;
Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 493; Nacu, 1, p.
222; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 471).
32. Când bărbatul va fi absent, domiciliul copiilor va îi la mama lor.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 471).
|
33, Copilul minor care este în serviciu la altă persoană, își are domiciliul
Ja

părinţii

I, No.

sau

tutorul

374).

34. Studentul

său.

(Duranton,

minor, cu toate că locu-

eşte în localitatea unde îşi urmează studiile, își conservă - domiciliul
său
la.
domiciliul

părinţilor

sau

tutorului

său.

(Merlin, Rep., Domicile. $ 4; Durânton, I,
No. 370; Demolombe, I, No. 354%; Aubry
et Rau, I, $ 141, nota 8; Bauâry et Houques-Fourcade,

35.

norităţii

tutorul

ii
i
+

ă

|

după

I.

Copilul
îşi

său,

No.

minor
are

1023).

care

domiciliul

conservă

ajungerea

în

acest

timpul

mi-

tatăl

sau

la

domiciliu

sa la majoritate

în

şi

cazul

când nu și-a ales alt domiciliu. (Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 143, text si nota 9, p.
889; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 325; Dalloz.
Râp., Domicile, No. 23, 47; Huc, 1, No. 384;
Planiol, ed. G-a, 1, No. 595; Planiol et Ripert, I, No. 150, 159, 160).
836. Copilul
natural minor ai cărui
părinţi sunt necunoscuţi şi copilul găsit,
au domiciliul
la tutorul lor; când sunt
puşi întrun
ospiciu, domiciliul
lor esie
în acest ospiciu sau la persoana care i-a

luat în îngrijire.
(Delvincourt, £, p. 39;
Duranton, I, No. 368; Demolombe, Î, No.
361; Beudant1, No. 157;
Marcads. Art,
198, No. 2; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
324;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 143, nota 10,
p. 890: Dalloz, Râp., Suppl., Domicile, No.
56; Laurent, II, No. 88; Huc, I, No. 338;
Baudry et Houques-Houncade, I, No. 989:
Planiol, ed. 6-a. 1, No. 573; Pianiol et Riper, I, No. 151: Nacu, 1. p. 292: Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 472).
37. Copilul natural minor, recunoscut,
de ambii săi părinţi, are domicliul la ţatăl său.
(Duranton. 1, No. 367: Demo-

lombe,

I, No: 360, 361; Maread.

art. 10,

No. 2;
Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 143,
nota 10, p. 890; Mourlon, ed. 7-a, TI, No.
324; Dalloz, Rep.. Suppl, Domicile, No.
56; Laurent, II, No. 8; Baudry et Houques-Yourcade, I, No. 991).
38. După o altă
părere
însă, el îşi

are

domiciliul

care

locueşte

la

şi

acel

unde

dintre

îşi

are

părinţi

Codul

DOMICILIU

Ja

principala

sa așezare. (Demante et Colmet de Santerre. ed. 3-a, 1, No. 132 bis, III; Planiol!,

ed. 6-a, I No. 573;
peri,I, No. 151).

Comp:

civil

Planiol-et

39. Copilul natural minor, care
recunoscut numai de către unul

Ri-

a fost
dintre

părinţii săi, va avea
domiciliul său la
părintele ce l-a recunoscut.
(Duranton.
I, No. 367;
Demolombe, 1, No 360, 31;
Marcad6, Art. 108, No. 2; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 143, nota 10, p. 890; Beudant,
I,

No.

157;

Mourlon,

ed.

7-a,

1,

No.

324%;

Dalloz, Râp.,
Suppl.,
Domicile, No. bb;
Laurent, Ii, No. 88; Baudry et HougquesFourcade, I, No. 989; Planiol et Ripert,
1, No. 151; Comp.: Nacu, I, p. 222; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 472).
_
40. Copilul
minor
adoptat, îşi are
domiciliul legal la adopiant, cu toate că
el îşi conservă drepturile sale în farnilia
sa naturală.
(Planiol et Ripert, I, No.
152).
"
41. După o altă părere însă, copilul
minor

adoptat

îşi

tatăl

său

legitim

rală,

de

oarece

va

avea

sau
în

domiciliul

la mama

sa

efectele

la

natu-

adopţiunii

nu se vede o schimbare de domiciliu al
adoptatului. (Nacu, I, p. 222; Alexandresco, ed. 2-a,-I, p. 472).
42. In cazul când persoana
la care
copilul

minor

neemancipat

miciliui de drept, îşi schimbă
se va, schimba tpt odată
şi
minorului. (Demolombe, 1, No.
dant. I. No. 157; Mourlon. ed.
325; Dalloz, R6p., Domicile, No.
Domicile,

No.

55;

Baudry

îşi

are

do-

domiciliul,
domiciliul
360; Reu7-a. IL. No.
86. Supyl.,

et

Houques-

Fourcade, I, No. 992; Plan:ol, ed. 6-a. I,
No. 595; Contra: Merlin, Râpertoire, Domicile, $ 5, No. 4),

IV. Domiciliul

minorului emancipat.

43, Minorul
emancipat
are dreptul
a-şi alege un domiciliu distinct de al părinţilor săi. (Demolombe, 1, No 362; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1,
No. 137 his. IT; Mourlon, ed. 7-a. 1. No.
329, 354; Dalloz, Rep, Suppl., Domicile,
No. 57; Laurent, II, No. 8; Baudry et
Houques-Fourcade, Î. No. 994;
Planio,
ed. 7-a, T, No. 57%;
Planiol et Ripert, |.
No. 153;
Nacu, 1, p. 292;
Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 472),

V.

Domiciliul

interzis utusi.

4&. Regulele prevăzute de dispoziţiile
art. 108 c. civ. îr. (93 c. civ. rom.) aplicabile minorilor neemancipaţi,
sunt aplicabile şi interzişilor, fiind analogie intre
situaţiile lor, deci ei îşi au domiciliul
la,

tutorul

lor. (Mourlon,

Dalloz,

R€p.,

bitant,

ed, 4-a,

Domicile,

ed. 7-a, 1, No.
No. 91;

Sunpl.,

335;

Domicile. No. 58; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 580:
Pianiol

et Ripert, I, No. 153: Colin et Ca-

Alexandresco,

], p. 423;

ed.

2-a.

Nacu,

1 p.

4%,

I, p. 22;

443).

5. Dispozitiile art. 108 din codul civil
în. (93 c. civ. rom.) se aplică atât
minorilor interziși câţ şi majorilor interz
işi.
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Qodul

tivil

DESPRE

Houques-Foureade,

et

Bauâry

(continuare
1.

persoanelor

41.

pusă

consiliu judiciar.

Persoana

sub

legea

beneficiul

chiriilor

prelungirei

de închiriere cu condiţia ca

principala

la suverana
sată
de fond, ce scapă
și deci nu se pot
cu
civil
codului

sa

aşezare

în

locali-

a. instariţei
apreciere
controlului Curiei. —
dispoziţiunile
aplica,
privire la domiciliu.

(Cas. 1, 2429 din. 28 Noembrie 1924,
Cuvierul Judiciar, 23 din 1925).
2, Domiciliul legal al soţiei e la domiciliul soţului. Atunci însă când se constată, că soţia nu mai domiciliază în mod

judi-

domiciliul

Dalloz,
(Demolombe, Î, No. 362;
său.
Pâp.. Domicile, No. 9; Raudry et TiouPlaniol, ed.
jues-Fourcada, 1, No. 996;
6-a, [, No. 582; Planiol et Ripert, I, No.
Alexandresco, ed.
153; Nacu, 1, p. 223;
2-a, |, p. 43).

Art. 94.— Majorii

1 şi 2 din

la 1927)

situaţiune de fapt: principala aşezare a
chiriaşului, iar nu una de drept: domiciliul legal, situaţie de fapt care ste lă-

sub

consiliu

alege

a-şi

dreptul

are

<iar

puse

aibă

până

tate şi să, se folosească personal de imohilul ce-l ocupă în mod efectiv.
|
Legea chiriilor a avut în vedere deci o

906; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 580; Planiol
Alexandresco, ed.
et Ripert, 1, No. 153;
R-a, |, p. 413).
VI, Domiciliui

la 1924

chiriasului

contractului

să

de

Art.5al.

acordă

No.

|,

94

Jurisprudenţă

(Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 143, p. 890;
Alexandresco, ed.
Laurent, II, No. 89;
2-a, |, p. 472, 473.
46. Dispoziţiile art. 108 din codul civil
(93 ce. civ. rom.) se aplică atât perfr.
legală
stare de interdicţie
soanelor în
cât şi celor în stare de interdicţie judi«iară. (Duranton, I, No. 372; Demolombe,
1, No. 362; Beudant, I, No. 157; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 143, p. 890; Daltoz. Pân,,
Suppl., Domici.e, No.
Domicile, No.94;
€0;

Art.

DOMICILIU

imobilul

la

veal

(Cas.
Săpt.,

cuată.
Pand.

cari

servă

Civ.

Fr.

sau

închiriat,

I, 3027
31 din

poate

din 11
1926).

obicinuit

lucrează

Iunie

fi

!

eva-

193%,

la altul,

vor aveă acelaş domiciliu ca persoana pe care o servă sau la
care lucrează, când vor locui în acelaș loc. (Civ. 93, 196, 341, 390,
450,

74;

civ.

Pr.

1470;

109).

Text. fr. Art. 109. — Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement
autrui, auront

chez

laquelle ils travaillent
INDEX
la
Arendaş 14.
Aşezare 1.

Bărbat 11,

lorsqu'ils

1! Morală persoană
i Motiv 1.

2. Dispoziţiile art. 109 c. civ. îr. (94 c.
civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea chiar
atunci când
alţii au un

15,

neemaacipat 9.

| Persoană morală 15.
Portar 5.
Preceptor 6. .
Prezumpţiune 1.
Proprietar 14.
Raţiune 1.

et

Regisor 7.
Serviciu accidental 3.

4.

obicinuit 3,
Serviciu
Serviciu temporar 2.
Servitor î urm.
! Stăpân î vrm.
| Termin +.
| Tutor 9, 10.

Ripert,

Doctrină
Motivul

care a

deterininat

pe

le

giuitor să prevadă în codul civil dispo(94 c. civ. rom.)
ziţiile art. 109 civ. în.
este bazat ps presumpţiunea că persoamod obicinuit la
în
mele ce lucrează
alţii, îşi au principala aşezare la domiciliul stăpânilor lor. (Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 337; Laurent, 11, No. 9; Huc, 1, No..
390: Baudry et Houques-Fourcâde, I, No.
1001; Planiol et Ripert, I, No. 1%; Nacu,

3, p. 223).

86370, — Codul Civil adnotat.

—

I,

No.

156;

Contra:

ed.

Plan:ol.

6-a, 1, No. 584).
,
Dispoziţiile art. 109 c. civ. îr. (9% c.
3.
civ. rom.), nu se aplică acelora care luaccidental la alcrează numai în mod
tul, iar nu în mod obicinuit, chiar dacă
ei ar locui cu stăpânul lor. (Beudant, I..
No. 157; Mourlon, ed. 7-a,.I, No. 337; DalLaurent JI,
loz, Râp., Domicile, No. 71;
96;

No.

1.

persoanele: cari lucrează la
(Laurent,
serviciu temporar.

Huc,- 1, No. 3%; Baudry et
II, No. 96;
Planiol
Houques-Fourcade, I, No. 1001;

! Părinţi 9.

Iavăţător 6.

qu'ils servent ou chez

demeureront avec elle dans la mâmae maison.

ALFABETIC

_.

Locuinţă 3, 12, 13.
Minor emancipat 8.

domicile que la personne

doctrină)

Bibliotecar 6.
“Copil,
a se _ vedeă cu:
vintele: „Minor emancipat“, „Minor neemancipat*.
Domiciliu 1 urm.
Emancipat 8.
Femee măritată 11.
Intendent 7.
Interzis 10.

Minor

le mâme

Baudry

et

Hougques-Foureade,

|,

No. 1003; Planiol, ed. 6-a, I, No. 584; Planiol et Ripert. 1, No. 156; Alexandresco,
Mi
ed. 2-a, 1, p. 476, nota 4).:
Dispoziţiile ărt. 109 e, civ. îr. (94 c.
4.
civ. rom.) se aplică nu numai servitorilor, ci şi altor persoane cari lucrează în
mod obicinuit la, alţii, care închiriindu-și
serviciile lor pe un tmp determinat, depină de cei ce-i întrebuințează. Aşa se aplică: secretarilor şi amp:oiaţilor de biu'Merlin, Repertoire,
rou sau de comerț.
Domicile, $ 4, No. 2; Duranton,, 1. No. 374%;
Demolombe, 1, No. 369; Dalloz. Rep. Do-
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DESPRE

micile, No. 117; Suppl., Domicile,
Laurent,

II,

No.

97;

Baudry

et

No. 71;

Tlouques-

Fourcade, I, No. 1003: Planio!, ed. 6-a, I,
No. 585;
Planiol et Bipert,
I, No.
136;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p.. 418).
,
„5.

Deasemenea

(Demolombe,
Suppl.,
No.

97;

I, No.

Domicile,
Baudry

se

aplică

39%:

No,
et

?i;

portariior.

Dalloz.

Rep,

Laurent,

II,

Houques-fourcade,

I,

No. 1003).
|
Ă
6. Deasemenea se aplică: învăţătorilor
cari dau lecţii
(prâcepteurs) şi bibliotecarilor.
(Duranton,
1, No. 374;
Demoiombe,. I, No. 369; Dalloz, Hep., Domicile, No. 117;
Suppl., Domicile, No. 71;
Laurent, II, No. 97; Baudry et HouquesFourcade, I, No. 1003, Pian:ol. ed. 6-a, 7,
No. 585; Planiol et Riperi, 1, No. 156; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 478).
7. Deasemenea,
se aplică:
regisorilor
şi
întendenţilor.
(Merlin,
Repertoire,
" Domicile, $ 4, No. 2; Duranton, [, No. 374;
Demolombe,

1,

No.

369;

Dalloz,

Râ&p,

Do-

micile, No. 107; Suppl., Domicile. No. 71;
Laurent.II, No. 97; Baudry et HouquesFoureade, 1, No. 1003; Plan:ol, ea. 6-a, 1,
No. 585; Planiol et Ripert, [, No. 156; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 478).
8. Dispoziţiile art. 109 ce. civ. fr. (94 c.
civ. rom.) se aplică şi minorilor emancipaţi. (Duranton, I, No. 374; Demolombe,
I. No. 368; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 138;
Marcade,
Art,
109; Beudant, 1, No. 15%;
Aubry et Rau,
ed. 5-a, -1, $ 143, nota, 11, p. 891; Mourlon,
ed. 7-a, I. No. 337; Dalloz, Rsp.,
Suppl,
Domicile, No. 71;
Laurent, II, No. 97:
Huc, 1, No. 390; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1002; Planiol, ed. 6-a, î, No.
287; Alexandresco, ed. 2, 7, D. 477),
9. Dispoziţiile art. 109 ce. civ. fr. (94 ce.
civ. rom.), nu se aplică minorilor
neemancipaţi, cari îşi păstrează domiciliul
la părinţii sau tutorii lor. iToullier,. ].
No. 375; Demolombe, 1. No. 363; Reudant,
I, No. 157;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
143, nota 13, p. 891; Dalloz. Rep, Suppl,,
Domicile, No, 73; Laurent, II, No. 97, 49;
Huc. 1, No. 390;
Baudry
et.
HouquesFoureade, 1, No. 109: Planiol, ed. G-a, L
No. 587; Alexandresco, eâ. 2-a, 1,.p. 479).
10. Deasemenea nu se aplică interzişilor, cari îşi păstrează domiciliul la ictorii lor. (Demolombe, II, No. 368; Beuda
nt,

Codul

DOMICILIU

Î. No. 157; Masse
1, $ 89, p. 123;

97; Aubry

et Rau,

sur Zachariae,
ed. 7-a, |, No.

ed. 5-a, 1, $ 143, nota.

13, p. 991; Dalloz. Râp., Suppl., Dormirile,
No. 73; Laurent, II, No. 99; Huc,.1. No.
350; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
1002; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 478).
11. Deasemenea nu se aplică femeilormăritate, cari îşi păstrează domiciliul la,
bărbaţii lor. (Merlin, Râpertoire, Domicile, $ 5; Toullier, 1, No. 375; Dero:ombe,
I, No. 368, 374; Beudant, 1, No. 157; Marcade, Art, 109; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1.
$ 143, nota 13, p. 891; Mourlon, ed. 7-a, |,
No. 337; Dalloz, Rep., Suppl., Domicile,
No. 73; Laurent, II, No. 99; jus, I, No.
S40;, Baudary et Houques-Fourcade, I, No.
1002; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 587; Planiol
et Riperi, 1, No. 158; Nacu, I, p. 224: Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 420, 477, 478).
12. In cazul când persoanele cari lu-:
crează

la

alţii,

nu

locuesc

în

acelaş

13.

Dacă,

servitorii

locuese

o casă dela ţară, unde
locueşte numai
o parte

lui, servitorii

nu

acolo

vor avea

unde

aici

stăpânul

tot

domiciliul

lor

îşi

—

iar:

are

moşii,

de

oarece

ei

nu

lucrează

pe

soco-

teala proprietarilor, ci pe a lor proprie.
(Demolombs, 1, No. 369; Laurent, II, No.
97; Bauâry et Houques-Fourcade, I, No.
1004;
Alexandresco,
ed. da. |, p.
4%,
nota 3; Contra: Proudhon,. I, p. 248).
1 = Dispoziţiile art. 109 c. civ. fr. (94
C. civ. rom),
nu
se aplică servitorilor
persoanelor morale. (Planiol et
Ripert, I,
No. 156).
”

este domiciliul cel din
724, 725, 733; Pr. civ.
s'ouvrira,

sera

dâtermin&

Bibliografie (continuare).
lesiamenie,

anul

stăpânul vine şi
din timpul
anu-

domiciliul.
(Planiol, ed, 6-a, 1, No.
5%;
Comp.:
Demolombe, Î, No. 369;
Baudry
et Houques-Iourcade,. I, No. 1004; Alexandreesco, ed. 2-a, 1, p. 48).
14. Dispoziţiile art. 109 c. civ. în.
(94
[i civ. rom.), nu se aplică arendaşilor
de

Teat. fr. Art. 110. — Le lieu ou la suec
ession
par le domicile.

JAC, N., Despre

loc

cu ei, ci şi-au păstrat o locuinţă separată, îşi vor păstra domiciliul lor particular. (Duranton, 1, No. 374; Demolombe.
1, No. 396; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 143,
nota 12, p. 891; Mourion, ed. 7-a, ÎI, No.
337; Dalloz, Rp, Domicile, No. 71; Baudry et Hougques-Roureade, 1, No.
1004;
Pianiol, ed. 6-a, 1, No. 584; Planiol et RiSee I, No. 156; Matei Cantacuzino, p.

Art. 95.— Domiciliul unei succesiu
ni
urmă al defunctului. (Civ. 651, 695,
104,
63, 702, 703; Civ. Fr. 110).

CONSTANTINESCU

et Vergă
Mourlon,

civil

p. 153: Despr e succesiuni,

146—

p. 13 urm.

DESPRE

Codul civil

DOMICILIU!

chide la domiciliui tutorului său. (Daloz,
Rep.., Domicile, No. .19).
ultimului domiciliu al
â. Tribunalul
judeca,
a
competent
este
defunctului
toate cererile şi pretenţiile ce moştenitorii ar avea unii contra altora. cererile
defunctului până la împărcreditorilor
țeală, precum şi acţiunile privițoare la

Doctrină
determiunei persoane
1, Domiciliul
orisuccesiunei,
nă locul deschiderei
unde ar fi avut loc încetarea sa din viaţă. Acesta este unul dinire cele mai im(Deefecte ale domiciliului.
poriante
mante et. Colmet de Santerre. ed. 3-a, 1.
No. 193 bis 1, No. 139; Beugdant. î, No.
154; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, S$ 1445, p.
DalMourlon, ed. 7-a, î, No. 317;
5898;
oz, R6p., Suppl., Domicile, No. 87; Laurent, II, No. 102; Huc, 1. No. 368, 391;
Baudry et Houques-Fourcade, |, No. 965;
Nacu, Î. p. 223; Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 461; Matei Cantacuzino, p. 59; Plas_
tara, 1, p. 188).
deschiderei unei succesiuni
2. Locul
a unei

măritate,

femei

va

(Alexandresco, ed. -2-a, I, p. 461; Comp.
Duranton, IL, No. 375).
5. Când o persoană încetează din viaţă, şi nu i se cunoaşte ultimul domiciliu,
dacă a, lăsat un singur moştenitor, acţiunile îndreptate în contra succesiunei se
vor introduce la domiciliul acestui moşdacă

iar

tenitor;

reclamantul

miciliul

unui

are

No. 357;
bărbatului său. (Demolombe,
Dalloz, R6p.. Domicile, No. 59, 109; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 978).
interzis se des3. Succesiunea unui
Î.

acţiunile

cita

la

personale

locul

lexandresco,

sale

|
caz,

acest
vor

se

do-

(Dalloz,

,

în

mobiliare

ultimei

la

'alegerea

moştenitori.

dintre

mos-

mulţi

mai

a lăsat

tenitori,

Rep. Domicile, No. 18).
6. După o altă părere,

domiciliul

la

îi

testamentului.

anularea

sau

“executarea

exer-

reşedinţe.

.

(A-

ed. 2-a, [, p. 41).

juridice este acolo unde

Art. 96. — Domiciliul unei persoane

i sale 1). (Civ.
acea persoană juridică îşi are centrul administraţiune
81;

Civ. 15).

Pr.

sucursale au sau câţi reprezentanţi au
şi cari pot contracta în numele lor. (Au-

Doctrină

bry

102
1. După o părere, dispoziţiile art.
rom.)
din codul civil fr. (87 din codul civ.
sau atrebuesc aplicate şi societăților
sociaţiilor,

ce

ceea

în

privesle

581,

în

ce

ceea

priveşte

sediul lor
dură,
(Laurent, II, No.
sco, ed. 2-a. I, p.
"3, Principiul,
nu

poate

aplică

atât

lor morale.

avea

legile

înlocueşte
10; Comp.:
460).
după care

decât

un

persoanelor

(Aubry

domiciliul.
Alexandreo

persoană

domiciliu,

fizice

et Rau, ed.

cât

Ba.

şi

149. nota 1 bis, p. 886; Laurent, ÎI,
10; Baudry et Hougques-Foureade, I,
1015; Colin et Capitant, ed. 4-a. |. p.
Comp Planiol, et Riperf, 1, No. 143,
145).
d. Societăţile pot avea, în afară
sediul lor social. atâtea domicilii,

— Când
Art. 9.
executarea

părţile

5-a, [. $ 14,

371;

Baudry

et

nota

1, P.

1 bis, p. 886; Huc,

Houques-Fourcade,

1, No. 1013; Comp.: Planiol et Ripert, 1.
No. 144, 145; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1, p. 496, 870; Alexandresco, ed. da. |.
.
p. 460).
5. Pentru a se putea determina care
este domiciliul unei persoane sau al unei
legal,
domiciliul
societăţi în afară de
trebueşie de cercetat unde este principala -sa aşezare. '* Această determinare
este o chestiune de fapt, de atributul îinstanţelor de fond. (Duranton, I, No. 354;
Demolombe, 1, No. 345; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 144, p. 893, 896; Dalloz, Rep, Domicile, No. 6, 7, 33; Suppl., Domicile, No.
Huc, 1, N>.19; Laurent, II, No. 65, 69;
313; Baudry et Hougques-Fourcade, I, No.
56;
565,
1018; Planiol, ed. 6-a, I, No.
Planiol et Bipert, 1, No. 159; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 423; Nacu, 1, p. 215).

proce-

de

ed.

$ 142, text şi nota

1, No.

domiciliul

No.
ler. (Dalloz, Râp.. Suppl.. Domicile,
11; Sociâtes, No. 157; Plastara, I, p. 188).
2, După o altă părere însă. persoanele
morale nu au propriu zis un domiciliu
dar

et Rau,

se

ce

1. $
No.
No.
426;
14,
de
câte

sau una din ele îşi va alege, pentru

unui act, domiciliul în altă parte

decât

unde

este

domi-

ve la acel act se
ciliul real, citaţiunile, cererile şi urmăririle relati
și înaintea judeact
zisul
vor puteă face la domiciliul prevăzut prin
977, 1104, 1115 Ş 6,
cătorului acestui domiciliu. (Civ. 157, 969,
1) Acest articol nu are corespunzător în;Codul
franceză,
dificultate în doctrina şi jurisprudența

—

civil

francez;

MA —

însă

dispaziţiile

sale sunt

admise, fără

Art. 97

DESPRE

Codul civit

DOMICILIU

1121, 1781, 1804; Pr. civ. 51, 64, 74, 659-20; Com..773, 889, 907,
8917-49,
917, 924; Pr. pen. 64, 65, 137, 179, 524; L. asupra dr.

propr. 4, 23; Civ. Fr.

111).

Text. fr. Art. 111. — Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou
de Lune d'elles, 6lection de domicile pour Vexâcution de ce mâme acte dans unautre

lieu

que

celui

du

domicile

rcel,

les

significations,

demandes

et poursuites.

relatives ă cet acte, p ourront âtre faites au domicile convenu, et devant le juge:
de ce domieile.

Doctrină .

Student 24.
Succesori 43,
Suverană apreciere

Impărțirea materiei.. -

Tacit

consimţământ”

16, 51,

I. Principii generale, (No. 1—3)
II.: Cine .poate face alegere de domiciliu,

.

Termin 59.

(No. 4—12).

1.

ciliu, (No. 13—30).
Electeie alegerii de domiciliu şi încetarea acestor efecte, (No. 31—63).

3

Act
Act

scris 13.
unilateral

Acţiune
Acţiune
Alegere

oblică 44.
pauliană 45.
de domiciliu

1

urme
Alimente 24.
Anulare

30, 33.

Apreciere suverană 23.
Artişti dramatici 24.
Asistenţă 12,
Aatorizaţie 9, 10,
Barbat 9,

26,

Comercială obligaţie

26.

Competenţă 1, 26, 32, 33,
4, 43,
Comunicare, a se vedea
cuvântul: „Notificarec,
Consiliu de familie 10, 11,

Consiliu judiciar

Consimțământ

Inscris 13,
Iateres 41,

viaţă
48,

63

42, 43,

49, 56, 61,

.

Interpretare 6, 22, 23, 24.
Intervenţie 49,
Iatreţinere 24.
Judecare 26.

Litigiu 1, 26, 33, 43.
50—55,

7.

Citaţie 35, 36, 37.
obligaţie

din

55, 57, 61.

Loc de plată 25-28,
locuinţă 58, 63.
Mandatar
5, 6,
19,

11.

„Capacitate 7.
Cesiune de creanţă
Circumscripţie 21.
Civilă

Franţa 4.
Hotărire 34,
Incetare 54, 54 bis, 55, 59,
Incetare

19,

13—17, 56

Creditori 44, 45,
Datorie 35,
Daune 52.
Deces 42, 43, 55, 57, 61,
Depozit 53.
Derogare 22.
Domiciliu ales 1 urm.
Domiciliu forţat 29, 30,
Domiciliu general 3, 8

18, 36, 37, 38, 40, 41,

35,

57, 58, 60-63.

Militar 24,
Minor emancipat 1.
Moarte 42, 43, 55, 57, 61.
Mobiliare acţiuni 10, 11.
31, 34-38,

40,

41, 49—53, 62, 63.
civilă

26,

Obligaţie comercială

26.

Ofertă

28,

reală

de

Ofiţer public 57.
Persoană
35, 36,

60—63.

plată

Efecte 8, 40, 42, 59, 60, 61.
Emancipat 14.
!
Executare
17, 24, 27, 32,

Procedură act 35, 36, 37,

Proces

1, 26, 33, 43.

Renunţare 54, 6t.
Responsabilitate 52,
Revocare 54 bis, 56.

Expres consimțământ

Scop 1.
Stare civilă 42,
Stipulaţie pentru altul 47.

Faliment

Femee

42,

măritată 9,

15.

România

Schimbare

4,

de

domiciliu

18, 57, 58, 62, 63.

trăin

i

i

4

—

se

este propriu

zis.

rezolva

un

eventuat

aplică

111;

la

domiciliul

Alexandresco,

ales.

.

ed.

alegere de domiciliu.

(Merlin, Râpertoire, Domicile
3; Masse eţ Verge sur Zachanota, 1, p. 127; Aubry et Rau,
146, nota, 1 bis, p. 899; Dalloz,

„5.

Alegerea

cută

și

Aubry

“

13,

Râp., Domicile €lu, No. 33;
Huc, 1, No
393; Baudry et Houques-Fourcade, I,
No.
1035; Planiol et Ripert, I, No.
166; Alexandresco, ed. 2-, 1, p. 479).
cură

Rezoluțiune 33,

_

„Executare“.

Sirăinii au dreptul ca şi Daţionalii
a-şi
alese un domiciliu în Franţa

(România).
&lu, $ 2. No.
riae, 1, $ 9%,
ed. 5-a, 1, $

57,

34, 38-—41, 43, 49, 59,
Executare voluntară 39,

Exercitarea drepturilor 2,
Expirarea terminului 59,

4:
de

anumită 19, 21,
50—55, 57, 58,

Persoană oficială 19,
Plată 25, 26, 27, 28
Prezumpţiune 19.

nu

II. Cine poate face

Obligaţie 2, 7, 26, 28, 32,
Obligaţie

chematea

(Beudant,
I, No.
2-a, Î, p. 479).

Nulitate 30, 33.
Obiect 31, 32, 49.

Procură specială 5.
Reclamant 37.

Domiciliu specia! 2,
Drepturi 2,.

generale.

Moştenitori 43.
Notificare

Verbal

48,

a se vedeă cu--

vântul:

litigiu dintre părţi. (Colin et Capitant,
ed. 4-a I, p. 429).
|
2. Domiciliul prevăzut de art. 111 din
codul civil fr. (97 c. civ.. rom.) este un:
domiciliu special stabilit prin voinţa per=
soanelor cari îl aleg pentru exercitarea:
unor anumite
drepturi. sau pentru îndeplinirea
_unor
anumite
obligaţiuni.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 14%, p. 88;
Mourlon,. ed. 7-a.
I, No. 349;
Dalloz,
Rep. Suppl., Domicile. No. 2:
Baudry
et Houques-Fourcade, [, No. 953: Planioi,
ed. 6-a, I, No. 600; Colin et Capitant, ea.
&a, |, p. 427, 428; Nacu, 1, p. 224, 225;
Matei Cantacuzino, p. 60.)
3, Principiul după care o persoani nu
poate avea mai multe
domicilii
civile

61, 62,

48;

Acţiune mobiliară 10, 11.

| Urmărire,
:

Domiciliul ales nu

hunalelor

doctrină)

Acceptare 51, 52, 53, 60.
Ag de procedură 35, 36,

15,

Ă

un domiciliu,
ci
alegerea de domiciliu
are de scop să modifice competenţa, iri-

INDEX ALFABETIC,
„(la

Terţi 46, 47,
t
- “Tator
10,
Unilateral act

I. Principii generale.

HI. Formele, modalităţile şi interpretarea
convențiilor de alegere. de: domiIV.

23.

de

domiciliu

printr'un

mandatar,

specială.

et Rau,

p. 900; Daloz,
17; Laurent, ÎI,

(Demolombe,

ed;

5-a

poate

însă

fi fă-

cu

I.. No.

1. $ 146,

pro-

noia

374;

5,

R6p., Domicile lu, No.
No. 106; Baudry ct Hou-

ques-Foureade, 1,

No.

1041;. Planioi et
6. Puterea dată unui mandatar
de a
face alegere de domiciliu la domic
iliul său

nipert,

148—

1, No.

166),

15. Alegerea
dintr'o
rezulte

pentru mandant, nu poate fi interpretată
că mandaniul a făcut alegere de domici.iu
la mandatar, cât timp mandatarul nu a
făcut

uz

de

această

putere.

(Merlin,

97

Art,

DOMICILIU

DESPRE

Codul civil

de domiciliu trebueşte să
declaraţie
sau
convenţie

(Merliii,
expresă; ea nu poatefi tacită.
Repertoire, Domicile 6lu, $ 2, No. 4 Dalloz, Râp.. Domicile 6lu, No. 14, 36; Laurent, „II, No. 104; Huc, I, No. 393; Nacu,

Re-

jertoire, Domicile 6lu, $ 2, No. 5; Delvin-

Demolombe, I, No. 314;
court, I, p. 82;
Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 146, nota 5,
p. %0; Dalioz, R€p.. Domicile 6lu, No. 18,
194. 127; Laurent, II, No. 106; Baudry et
Houques-Fourcade, I, No. 1041; AlexariPa
dresco, ed. 2--a, I, p. 481).
1, Pentru ca o persoană să-şi poată
să aibă
alege un domiciliu, trebueşte
capacitatea de a se putea obliga. (Dalloz,
Domicile £lu, No. 4 105;
Râp., Suppl.,
106; Plânidl et Ripert, 1, No. 166; Nacu,
1, p. 225; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 419,
i
nota 1).
8. Alegerea de domiciliu
poate fi făpune un domiciliu general, de oarece acută chiar de acei cărora legea le imlegerea de domiciliu are efect numai între părțile contractante. (Planiol et Ripert, 1, No. 166).
|
”
,
peniru a putea
9. Femeca măritată,
face alegere de domiciliu, are neyoe de
(Planiol et Riautorizaţia soţului său.
Alexandresco, aul. Dan
pert, 1, No. 166;

1, p. 225;

16.

Alexandresce,

După

ed.

2-a,

o altă părere

1,

p. 480).

dominantă,

a-

legerea de domiciliu poate fi tacită, cu
condiţia de a nu lăsa nici o îndoială 'asupra.

existenţei ei, iar

în

de, îndoială

caz

ea nu poate fi prezumată. (Demolombe,
1, No. 374; Beudani, 1, No. 171; Aubry et.
Rau, ed. 5-a; 1, $ 146, notele 2 bis și 2
ter, p. 899; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 345;

Baudry et. Hougques-Fourcade,1, No. 1039;

Comp: Planiol, ed. 6-a, I. No. 607; Plaaa
niol et Ripert, 1, No. 167).
17. Alegerea de domiciliu pentru executarea.

unor

poate

convenţiuni,

avea

loc atât la, încheerea ei şi prin actul care:
o constată, cât si mai târziu printrun
act separat. (Merlin, Râpertoire, Domicile
lu, $ 2; No. 6; Demolombe, I, No.. 373;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,. 8 146, nota 2
p.

899;

Mourlon,

ed.

7-a,

ÎI, No.

343;

de

domicil

Dal-

lez, Râp., Domicile 6lu, No. 35 urm.; Huc,
_ 1, No. 393; Baudry. et Houques-Fourcade,
1, No. 1037; Planiol, ed. 6-a, I. No. 605;.
o
I, p. 479. nota 1).
Alexan167;
et Ripert, I, No.
Pianio]
âode
alegere
face
10, Tutorul poate
aresco,
ed.
2-a,
I,
p.
480).
de
ui
consiliul
miciliu fără autorizaţia
18. Alegerea de domiciliu poate. îi fă
familie, pentru toate acţiunile mobiliare.
cută chiar la domiciliul real al părților;
(Planiol et Ripert, 1, No. 166; Comp.: Aleşi inieresul este că orice schimbare ulxandresco, ed. 2-a, I,-p. 419 nota 1).
terioară. a domiciliului părţilor nu poate
11. Minorul emancipat poate face aleavea, vre-o influență âsupraă convenţiilgere de domiciliu, fără autorizaţia conconţinuând a
lor, acest domiciliu
acţiunile
mei
.ioate
siliului de familie, pentru
Domicile
ire,
h&perto
,
(Merlin
166;
a.
No.
1.
subsist
mobiliare. (Planiol et Ripert,
lu, $ 3. No. 7; Duranton, ÎI. No. 381; DeComp.: Alexandresco, ed. 2-a. 1 p. 419,
molombe, I, No. 375; Demante et Colrnet,
uota 1).
“
|
de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 140; .Beudant.
12. O persoană pusă sub consiliu ju;
domiciliu
de
Î, No. 172; Marcade&. art. 111, No. &-Aualegere
face
poate
diciar
aoarece
de
et Rau, ed. 5-a, L. $ 146, p. 900; Mour=
i,
bry
consiliulu
asistenţa
fără
expres,
nici
ed. 7-a, 1, No. 34%; Dalloz, Râp., -Dolon,
interzis
cest act nu-i este
6lu.
(Demolombe, VIII, No.
micile 6lu, No. 51: Suppl., Domicile
implicit.
nici
ed. 5-a, $ 140, p.
No. 23; Laurent, Ii,.No. 108: Huc. 1, No.
775, Aubry et Rau,
393; Baudry et Houques-Foureade. I, NoDalloz, R6p., Suppl. Domicile 6lu,
872;
1036; Planiol, ed. 6-a, [, No. 606; Pianiol
No. & Laurent, V, No. 358; AlexandreAJexandresco, ed.
Contra:
1;
nota
et Ripert, 1, No: 166;
479,
p.
1,
2-a.
ed.
sco,
|
|
ă
479).
p.
î,
2-a,
166).
No.
1,
Ripert,
et
Planiol
iu se
19.

III. Formele, modalităţile şi interpretarea
convențiilor de alegere de domiciliu.
13.

Alegerea

consimţită

de

de

domiciliu

părţile

.

ts6buește

contractante.

: și

dintr'o
poate rezulta
consimţământul
convenţie formală a părţilor sau «lia cieclaraţia, unilaterală a uneia dintre ele.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 146. p. 599;
Dalloz, R&p., Suppl., Domicile lu, 2i0. 6;

PRaudry et Houques-Fourcade.

[.No.

1032).

14. Alegerea. de domiciliu poate îi îă(Beudant, I,
cută în scris sau verbal.
No. 171; Baudry et Hougques-Fourcade, |,
1038; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 607;
pPlaniol et Ripert, 1, No. 167; Nacu, |,
|
,
295),

—

De

obicei,

alegerea

face la o persoană anumită. fie ea o persoană -oficială, fie un particular. (Beudanț, 1, NO. 172; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1,.S 146, p. 900; Mpurlon, ed. 7-a, 1, No.
345; Huc, 'I,. No. 393; Planiol, ed. &a, 1,
No. 599; Planiol et Nipert, IL, No. 172; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 482).
20. Alegerea de domiciliu poate fi 1ăcută la un imobil determinat. fără altă
indicaţiune. (Aubry et. Rau, ed. 5-a, | $
146, p. 900; Murlon, ed. 7-a, I, No. 345;
Colin et Capitant, ed. 4-a, | p: 428, 429).
91. Alegerea de domiciliu poate fi făunui anumit tricută în circumscripţia
bunal, fără, altă indicațiune de loc, imobil sau persoană. (Beudant.. [, No: 173
Mourlon ed. 7-a, I, No. 345; Dalloz, Râp.
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Domicile €lu, No. 32; Baudry et HougquesT'ourcade, I: No. 1054; Planiol. ed. 6-a, 1,

No. 599; Planiol

et Ripert, I, No. 172; Co-

lin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 428; Alexandresco, ed. 2-a, I,-p. 482)..
o
22. Convenţia, de alegere de domiciliu
trebueşte limitată, la, obieetul pentru care
a

avut

trun

de

loc

sens

şi

trebueşte

restrictiv,

dpmiciliu

este

oarece

o derogare

comun.

(Demolombe,

ed.

I.-No.

7-a,

interpretaţă

de

dela

I, No.

347%;

3%;

Dalloz.

în-

aiegerea
dreptul

Mourlon.

Rep.

Domi-

cile lu, No.
95, 102;
Suppl, Domicile
€lu, No. 3, 6, 26; Laurent, II, No. 110; Baudry et IHouques-Fourcade,
1, No, 1054;
Planiol.
ed. 6-a. 1, No. 60%;
Pianiol et
Hipert, I, No. 171; Colin et Capitant, ed.
4-a, I, p. 499).
23, Interpretarea
întinderei
convenției de alegere de domiciliu este de atri-

butul

instanțelor

de

fond

şi

se

face

po-

No

26;

trivit dispoziţiilor
arț. 1156
e. civ. fr.
(977 c. civ. rom). (Dalloz, Nâp, Domicile

elu,

No.

26;

Suppl.,

Domicile

6lu,

Planiol et Ripert, I, No.
169;
Alexanaresco, ed. 2-a, 1. p. 489: Matei Cantacuzino, p. 60).
i
24. S'a decis că studenţii militarii,
ar-

tiştii

phh

dramatici,

ete.,

sunt

consideraţi

că

şi-au ales domiciliul în locul unde stau,
pentru executarea obligaţiilor contractate,
cu privire la întreţinerea lor. (Beudant,
I, No. 171; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 145,
nota 4, p. 89%; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 1039; Planiol et Ripert,
1, No.
168; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
426).
25. Faptul că cineva şi-a ales
un domMiciliu pentru a face plata unei
daţorii,
nu însemnează că acest domiciliu
este
ales pentru orice alte împrejurări
străine
acestei plăţi. (Demolombe, 1, No,
bry et Rau, ed. 5-a. I, $ 146, notele 374; Au3, 4, p.
899; Mourlom, ed. 7-a, |, Ne.
347; Dalloz,
Rep., Suppl.. Domicile €lu, No.
22; „aurent, II, No. 105; Bauary et
Hougques-Fourcade, I, No. 1040; Alexandresco,
ed. 2-a, IL
p. 484).
26. faptul alegerei unui
loc de plată în
actul constatator al unei
obligaţiuni de
natură civilă, nu însemnează
că
au înțeles ca judecarea diferendelopărţile
r re- zultate din această

obligaţie să aibă loc
la tribunalul situaţiunei
acesti domiciliu; dacă însă obligaţia
este de natură
comercială,

arătarea locului de
termină competenţa tribunalului, plată de(Merlin,
Repertoire, Domicile lu, $
2, No. 4 Duranton, I, No. 378; Valetite
sur Proudhon,
I, p. 240; Demolombe, 1,
No.
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 146, notele 374; Aubry
3, 4, p. 899;
Mourton, ed. 7-a, 1, No. 343,
347; Dalloz,
Rep.
Suppl.,
Dommieile
€lu, No. 2;
Laurent, ÎI, No. 105;
Huc, 1,
No. 393;
Baudry
et Houques-Foureade,
I,
No.
1040; Planiol ei Ripert,
I, No. 167; Alexandresco, ed. 2-a, IT, p. 480,
481).
27. Alegerea 'qe domiciliu
nu echivadează cu indicarea
unuj

loc

de

plată.

—

a-

DOMICILIU

Codul

civil

tară de convenţie contrară;
ea indică
unde are a se face.
executarea
forţată.
(Planiol, ed. 6-a, I, No. 602;
Planiol et
Ripert, I, No. 171; Demolombe,
1,
No.
378; Duranton, 1, No. 377; Mourlon, I, No.
347; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 146, p. 90;
Laurent, II, No. 1il; Huc, (1, No. 393; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 484, 485, ed, I, VI,
p. 5293).
28. Arătarea unui loc de plată
în actul constatator al unei obligaţii,
inaică
debitorului că poate să facă în acest loc
oferta reală de plată. (Aubry et Rau,
5-a, 1, $ 146, notele 3,4, p. 899; Planiol ed.
et
Ripert, I, No. 171; Comp: Alexand
resco.
ed. 2-a, 1, p. 485, nota, 1).
9. Legea fixează în numeroase cazuri
domiciliul obligator pentru facerea.
unor
anumite acte; această alegere je -dowmiciliu se numeşte legală sau tfor'ată,
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 342; Dalloz,
Râţ:, Domicile €lu, No. 6; Huc,.], No. 393;
Baundry
et Houques-Fourcade,
I, No. 1033, 1034;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 561 urm.; Planiol
et Ripert, [. No. 149, 165; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 428;
Nacu, 1, p. 225;
Plastara, I, p. 187).
30. Alegerea de domiciliu nu
este prescrisă de lege sub pedeapsă de
nulitate
de oarece scopul ei este de a uşura
rarea contra unui act de executare. apă(Dalloz, Rep; Domicile 6lu. No. 20;
Suppl., Domicile €lu, No. 8).
1V.

Efec
tele
Pz3

alegerei

de domi

şi incetarea acestor efecte.ciliu

31. Nu se poate notifica
la domiciliul
aies, decât actele cari Sunt
»rivitoara la
obiectul pentru care sa tăcu
t alegerea de
domiciliu.
(Dalloz, Râp.,
Domicile
6lu,
No._5&, 59; Suppl.. Domicila
€lu, No. 3,

6; Taurent,

IE. No. 110; Coli

n ct Capitant, ed. 4-a, 1, p. 429).
32. Pentru tot ce priveşte
executarea
obligaţiei care a făcut obie
ctul
domiciliu, tribunalul competen alegerei de
t va fi cel
al domiciliului ales. (Demante
et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, I, No.
140; Aubry ei
Rau,
ed. 5-a, 1, $ 146, nota

10 bis, p. 902;
ed. 7-a. T, No. 345;
Domicile €lu, No. 32; Baudry Dalloz. Rep.
et HouqussYourcade, IL.
Mourlon.

No. 1046; Planiol, ed. G-a.
|,
No. 601; Planiol et Ripe
rt, I, No. 170; Colin et Capitant, eq. 4-a,
Îl, p. 428).
33. S'a admis că tribunal
ul domiciliu:
lui ales este competent să, jude
ce chestiu
nile privitoare Ja. anular
ea parţială sau

la,

rezoluţia,

convenției

pentru

neexecutare, însă nu poate judeca
anulare totală a acestei convchestiunea de
enţiuni. (Demolombe, 1, No. 379; Aubry
eţ Rau, ea.
5-a, I, $ 146, notele 1Î urm.
N6p., Domicile 6lu, No. 8%; p. 902; Dalloz,
Sappl.. Domicile €lu, No. 24; Huc,
IL, No. 393; Baudry
et
Houques-Fourcade, I, No.
1045, 1046;
Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 484; Comp.:
Planio! et Ripert, I, No.
170.
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ales

(Merlin,

No.

convenției.

executarea

pentru

No. 10; Duranton, 1, No. 379, 393; Contra:
Delvincourt, ], p. 43, nota 2; Valette sur
Proudhon, ], p. 241, No. IV; Dernolombe,
1. No. 380; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 346;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 146, p. 901;
Beudant, 1, No. 173; Huc, Î, No. 393; BauI, No. 1043;
dry et Wouques-Foureade,
Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 483).
35, Când în convenţia de alegere de
domiciliu, se indică o persoană cu un anumit domiciliu care este însărcinată de
pe

a reprezenta

o parie

în

loc,

acest

nota

348;

38. Notiticarea
creanţei

în

care

privitoare
se

constată

40. Alegerea

Duranton,

de

un docomun,

dintre

€lu, No. 8; Laurent, II,
No. 393; Baudry et HouI, No. 1047; Planiol, ed.
Colin et Capitant, ed. 4-a,

de domiciliu,

general

efectele

sale,

să-și
de

nu

piardă

oarece

face
vre

Domicile 6lu,
IL, No.
1, No.

p. 482, 483).
41. Când însă alegerea de domiciliu a
părţii
fost stipulată numai în interesul
dela care emană sau în interesul ambelor
părţi, partea urmăritoare este obligată a
face notificările şi urmăririle numai la
domiciliul ales, de oarece numai tribuhalul acestui domiciliu este competent.
(Merlin, Râpertoire, Domicile €lu, $ 2, No.
Valeite sur
Taulier, 1, p. 19%;
12. 13;
Proudhon, I, p. 241; Toullier, I, No. 369;

bry et Rau, ed. 5-a, 1, S 146, p. 902; Dalloz,

domiciliul

ed.

, ed. 2-a, I,
1, p. 187; Comp.: Alexandresco
,

priveşte
de oarece alegerea de domiciliu
(Lanumai executarea silită a convenției.
ŢII, Art.
rorabiăre, Th&orie des obligation,
1239, No. 10; Toullier, VII No. 22; DuranAuton, 1, No. 377 Demolombe, I, No. 378;
nep., Domicile
No. 111; Huc, [,
ques-Fourcade,
6-a, 1, No. 602;
1, p. 429).

Mourlon,

Dalloz, Rep., Suppl.,

ed. 4-a, 1, p. 428; Nacu, I, p. 225; Plastara,.

domiciliu. se va comunica la domiciliul
cesiuneu
vea] al debitorului, de oarece
creanţei nu priveşte executarea obligaţiei.
1, $
(Duranton, Î, No. 380; Aubry et Rau,
Guillouard,
393;
No.
1,
Huc,
903;
p.
146,
Vente, II, 774; Baudry et Houques-lourcade, Î, No. 1044; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 488, ed. 1-a, V, p. 180, 181; Contra: Demolombe, 1, No. 381).
39, Executarea voluntară a convenției
pentru executarea căreia sa ales
dreptului
supusă
este
miciliu,

p. 904;

23,

1048; Planiol, ed. 6-a, I, No. 601; Pianiol

cesiunea

la

sur Zacha-

et Ripert, I, No. 170, 171; Colin et Capitani,.

noti-

alegerea

et Vergă

No. 2%; Laurent, Ti, No. 112; Huc,
391; Baudry et Houques-Fourcade,

ficările şi toate actele de procedură se
vor adresa acestei persoane. (Planiol, ed.
6-a, [. No. 601; Planiol et Ripert, I, No.
171; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 483).
36. Când însă în convenţia de alegere
de domiciliu, nu sa indicat o persoană
însărcinată de a reprezenta pe o parte în
notificările şi toate actele de
acest loc,
procedură se vor adresa la domiciliul real
a! părţii. (Planiol, ed. 6-a, |, No. 601; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 428 Comp.:
Alexandresco. ed. 2-a 1, p. 482, 483).
31. Când domiciliul a fost ales la însuşi reclamantul, citaţiile şi notificările
pârâse vor adresa la domiciliul real al
483,
tului, (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.

nota, 3).

140 bis, T; Masse

riae, 1, $ 88, p. 121; Mareade, Art. î1î; Aubry et Rau, ea. 5-a, [, $ 146, nota,7-a,18, [,p. 903,
No.

$ 2,

6lu,

Domicile

Râpertoire,
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ton, IL, No. 382; Demolombe, 1, No. 376; Demanie et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1,

uneia
34. Hotăriîrile de condemnarea
dintre părţi, nu pot fi executate la, domiciliul

Art.

DOMICILIU

câ

unul
a-

această

legere este facultativă, aşa încât notificările şi urmăririle pot fi țăcute atât la
ales pentru executarea condomiciliul
venţiei, cât, şi la domiciliul general. (Merlin, Repertoire, Domicile €lu, $ 2, No. 12,
13; Toullier, I, p. 1%; Valette sur Proudhon, I, p. 24; Toullier, I, No. 369; Duran-

—

1,

No.

3%;

Demolombe,

Î,

No.

376; Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a, I, No. 140 bis, I; Mass6 et Vergâ sur
Mareade, Art.
Zachariae, I, $ 88, p. 121;
111; Aubry et, Rau, ed. 5-a, 1, $ 146, nota
Mourlon, ed.
18, p..903, nota 23, p. 90%;
7-a, 1, No. 348; Dalloz, REp. Domicile €lu,
LI, No.
No. 24; Laurent, II, No. 112; Huc,,
I, No.
rcade,
es-Fou
Hougqu
ei
y
Baudr
391;
Colin:
170;
No.
1,
Ripert,
et
l
1048; Planio
|,
et Capitant, ed. 4-a, |, p. 428; Plastara,|. p2-a.
p. 187; Comp.: Alexandresco, ed.
o
482, 483).
continuă
42. Alegerea de domiciliu,
după îna-şi produce efectele sale chiar
.

din

viaţă,

falimentul

sau

schim-

cetarea
păriibarea stării civile a uneia dintre ÎI, No.
Duranton,
368;
(Toullier, I,. No.
Demante et
381; Demolombe, |, No. 375;
1, No. 140 bis,
3-a,
ed.
re,
Santer
de
Colmet
$ 146, notele
TI; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
7-a, 1, No.
ed.
n,
Mourlo
903;
p.
19 urm.,
No. 5%
clu,
le
Domici
Râp.,
350; Dalloz,
TI,
fiuc,
109;
No.
TI,
t,
Lauren
55, 73, 7%;
I,
No. 393; Baudry et Houqgues-Foureade,
No. 1050).
se
43. Alegerea de domiciliu prin care
a rezolfixează jurisdicţiunea competentă,
area uva, diferendele rezultate din execut
e sale
efectel
e
produc
îşi
ţiuni,
nei conven
conor
părţil
a
viaţă
din
şi după încetarea
moştractante, şi este obligatorie pentru iari.
penețic
tenitorii lor pur şi simpli sau
Proudhon,
(Delvincourt, 1, p. 253, notă 1;
on, I,
I, p. 240; Touilier, IL. No. 368; Durant
le 6lu,
Domici
oire,
Râpert
,
Merlin
381;
No.
373, 375;
Demolombe, IL, No.
$ 2, No. 8;
p. 128;
iae,
Zachar
sur
Masse et Verge
903, 904; MourAubry et Rau, Î. $ 146. p.

t, II,
lon. ed. 7-a, L, No. 350, 351;BaudrLauren
y et HouNo. 109; Huc, 1, No. 39;

ques-Fourcade, 1, No. 1050;
6-a, 1, No. 604, 606; Planio!
No. 173; Colin et Capitant,
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Planiol, ed.
et Ripert, I
ed. 4-a, Î., p.
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429;

482

DESPRE

Alexandresco,

ed.

2-a, y,

p. 479,

481,

“44. Creditorii cari exercită
drapturile
debitorului lor potrivit dispoziţiilor art.
1166 c. civ. îr. (974 c. civ. tom), se pot
bucura de alegerea de domiciliu făcută
de debitorul lor. (Merlin, Repertoire Do-

micile 6lu, $ 2, No. 8; Toullier, 1, No. 368;

Duranton, ÎI, No. 381; Demolombe, I, No.
375; Demante et Colmet ae Santerre, ed.
3-a, I, No. 140 bis, II; Aubry et Rau ea.

5-a, 1, $ 146, notele 19 urm,, p. 903; Dailoz;

R6p., Domicile 6lu, No. 51, 54, 55, 66; Laurent, II. No. 109; Huc. I No. 393: Baudry
et Houques-Fourcade, I, No. 1050).
.
" 45u Când însă creditorii
lucrează în
numele

lor

propriu,

potrivit

dispoziţiilor

art.. 1167 c. civ. fr. (9î5c. civ. rom.), nu se
pot folosi de alegerea de aomitiliu făcută de debitorul lor.
(Aubry et Rau,

ed. 5-a, I, $ 146, nota 22,-p. 904;
Rep., Domicile 6lu, No. 36).

Dalloz,
|

_46, Terţele persoane care nu au luat
parte la convenţia în care s'a făcut ale:
gerea, de domiciliu, nu se pot folosi de această alegere, care nu le poate nici fo.losi, nici strica. (Demolombe, [, No. 375;
Dalloz, Râp.,
Domicile lu,
No. 61, 6;
Suppl.. Domicile 6lu, No. 6; Planiol et Ripert, 1, No. 169; Alexandresco, I, p. 482):
41. Alegerea de domiciliu făcută în interesul unui terţ, are valoarea, unei stipulaţiuni pentru altul. (Planiol et Ripert, I,
No. 169).
48. Alegerea de domiciliu făcută prin
act unilateral, profită tuturor persoanelor
interesate. (Planiol et Ripert, IL, No. 169).
49. Persoana care are interes să intervie în actul de executare, poate
intervenița sa la domiciliul ales,

notifica
când a-

legerea de domiciliu sa făcut în vederea
obiectului actului iar nu a persoanelor.
(Merlin, Repertoire.
Domicile lu, p. 21;
" Dalloz, R6p., Domicile 6lu, No. 15).
50. Când alegerea de domiciliu are loc
la o anumită persoană, cel ce face alegevea de domiciliu, constitue un fel de mandat acestei persoane de a primi în locul
şi pentru el, toate notificările ce vor fi adresate la domiciliul său.
(Valette sur
Proudhon, 1, p, 241;
Demolombe, 1; No
372; Demante et Colmet de Santerre, ea.
3-a, I, No. 140 bis, II; Beudant, I, No. 1%,
173; Mourlon, ed. 7-a. |. No. 345; Aubry et

Pau,

ed. 5-a,

|, $ 146, nota 25, p. 904; Dal-

ioz, Rep., Suppl., Domicile lu. No. 3, 31;
Laurent, II, No. 113;
Huc, I, No. 393;
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1042
urm., 1051, 1054; Planiol et Ripert, I, No.
112; Colin et Capitant, ed. 4-a, Il, p. 498;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 483, 485),
51. Persoana la care sa făcuţ alegerea
de domiciliu. trebueşte să accepte acest
mandat, fie expres fie tacit şi sa admis
că faptul de a fi primit fără a face obiec-

liune

notificările

adresate
la

său, face dovada unei
iAubry et Rau, cd. 5-a,

domiciliul

acceptări
1, $ 146,

tacite.
p. 90%;

- Codul civil

DOMICILIU

Baudry

et Houques-Foureade,

I, No. 1031;

Planioi et Ripert, I, No. 172).
52. Persoana la care sa făcut alegere
de domiciliu şi care a primit mandatul,
este obligată să transmită mandantului
său toate notificările primite
pentru el,
în cazul contrar este responsabil de daune. (Aubry et Rau, 'ed. 5-a, 1, $ 16. p
904; Dalloz, Rep., Domicile 6lu. No. 131;
Suppl., Domicile €lu, No. 32: Baudry et
Hougues-Fourcade, I. No. 1051;
Planioi,
et Ripert, I, No. 172).
53. Dacă persoana la care sa făcut
alegere de domiciliu, nu a primit mandatul, ea nu este obligată, nici a primi,
nici a transmite actele notificate.
Dacă,
însă le-a primit, ea este considerată ca
un

depozitar,

obligat

a le conserva

la

dis-

poziţia părţilor interesate. (Planiol ct Rr
pert, I, No. 172).
a
54. Mandatul
primit de persoana la
care

sa

făcut

alegerea

de

domiciliu,

în-

cetează prin renunţarea
mandatarului.
(GeRAry
et Houques-Fourcade,
1, No.
1052).
54 bis. Deasemenea încetează prin revocarea mandatului dat.
(Dalloz, Rp.
Domicile €lu, No. 78; Baudry et HouduesFourcade, I, No. 1059).
55. Deasemenea încetează prin încetarea din viaţă a mandantului sau mandatarului. (Demolombe, 1. No. 372; Baudry
et Houques-Fourcade, I, No. 1052).
56. Atunci când alegerea de domiciliu
este făcută în. interesul ambelor părţi, ea
nu poate fi revocată decât prin consimțământul ambelor părţi. (Dalloz. Râp., Domicile €lu, No. 54, 76, 82; Suppl., Domicile
€lu, No. 6; Baudry et Houques-Fourcade,
i, No. 1052; Planiol, ed. 6-a, I, No. 604; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 479, 481).
57. In cazul când alegerea de domici-liu a fost făcută la un ofiţer public sau
ministerial şi dacă acesta încetează
din
viaţă sau a, cedat oficiul său. mandatţul nu încetează în cazul când a fost dat nu
în

vederea

persoanei,

ci

a

funcţiunei

ce

o exercită. (Demolombe, I, No. 372; Dalloz, R&p, Domicile 6lu, No. 13; Huc, |,
No. 393; Baudry et Houques-Fourceade, 1
No. 1052; Planiol et Ripert, 1, No. 173).
58. Când alegerea de domiciliu sa făcut

la

0

persoană

care

nu

are

caracter

public, și dacă ea îşi schimă domiciliul,
alegerea.
rămâne la noua locuinţă
de
oarece în acest caz mandantul a avut in
vedere persoana mandatarului iar nu locuința sa. (Delvincourt, 1], p. 254; Aubry

et Rau,

Î, $ 146; Mourlon,

ed. 7-a, 1, No.

350; Dalloz,
Râp., Suppl., Domicile €lu,
No. 31; Comp.: Nacu, I, p. 225; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 485).
9
Alegerea de domiciliu încetează de
a-și produce efectele, de plin drept, la ex:

pirarea termenului

fixat sau atunci când

actul a, fost complect
când

R6p.,
152 —

nu

sa

Domicile

fixat

un

6lu, No.

executat în cazul
termen,

(Dalloz,

83; Planiol,

ed.

Codul civil

DESPRE

6-a, 1, No. 604; Pianiol et Ripert, 1, No.
113: Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 429).
60. Alegerea de domiciliu îşi produce

efectele sale, chiar

atunci

când

nu

ed. 5-a,

când
maj

soană,

în

folosul

mandatului,

căreia

făcut

sa

ale-

gerea, la, vechiul domiciliu ales, sunt valabile. (Demoltombe, Î. No. 372; Demanite
ei Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 140

bis, II; Aubry

et Rau,

ed. 5-a,

[, $ 146,

nota 26, p. 905; Dalloz, Râp., Domicile
No. 80, 82, 130; Huc, I, No. 393).

dintre

absenţi,

adică

părţi,

domiciliu

ele, această

domiciliul
condiţiunea

totuşi

s'a făcut nuparte poate

ales la o altă
ca

să

per-

locuiască

în

€lu,

Jurisprudenţă
de

(continuare

1a 1924

până

la 1927)

ales prin convenţinrieă
1. Domiciliul
părţilor pentru îndeplinirea iuturor forinalităţilor de judecată şi urmărire este
cbligator în tot cursul pricinei şi nu se
poate schimba decât cu consimţământul
_
ambelor părţi.
Prin urmare când o parte revine asupra domiciliului ales de. comun acoră
şi prin opoziţiunea ce face contra unei
hotăriri îşi alege alt domiciliu, citaţiufixat prin
nea sa la vechiul domiciliu
convenţiune, este valabilă. (Cas. II, 1V6,
Pana. Săpt, &
din 97 Februarie 1925,
din 1925).

TITLUL
Despre

cu

celeilalte

de

aceeași localitate ca şi cealaltă la care a
fost ales primul domiciliu, şi să notifice
schimbarea.
(Duranton, ÎI, No. 381; De
molombe, I, No. 372; Mourlon, ed. 7-a, I,;
No. 349; Dalloz Râp., Domicile €lu, No.
“8; Laurent, II, No. 113; Baudry et HouPianiol, ed.
ques-Fourcade, I, No. 1049;
6-a, I, No. 604; Planiol et Ripert, T, No.
173; Conip.: Alexanâresco, ed. 2-a, I, p
419, 486).
!

poate notifica persoanei în
mandantil
folosul căreia s'a făcut alegerea de domiciliu, că face altă alegere la altă persoană iar dacă nu i-a făcut cunoscuţ acestea, toate notificările făcute de către
persoana.

de una

I, $ 146, nota 26. p.

de incetarea

62. In caz

alegerea

“să schimbe

905. Dalloz, Rep., Domicile slu, No. 13, 53.
80; Huc, I, No. 393; Planiol et Ripert, T
No. 173; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, I,

p. 485).
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63. Deşi în principiu, una dintre părţi
poate să schimbe domiciliul ales, fără

consimţământul

persoana.

Ja care sa făcut alegerea,
nu.
acceptă
mandatul. (Demolmobe,
I, No. 372; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, [,
No. 140 bis, II; Aubry et Rau, ed. 5-a, IT,
$ 146, nota 26, p. 905; Dalloz. Rep., Domicile €lu, No. 81; Huc, I, No. 393).
61. In caz de încetarea mandatului, în
special prin încetarea din viaţă a mandatarului sau renunţarea lui, alegerea de
domiciliu îşi produce efectele sale faţă
de persoana, în interesul căreia a fost făcută alegerea. (Delvincourt, Î, p. 254; De
molombe, I, No. 372; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, 1. No. 140 bis, II; Au-

bry et Rau,

Art.

ABSENȚI

IV.
dela locul

cei cari lipsesc

CAPITOLUL 1
Despre absenţa

lor.

|

prezumată

ţiunea toArt. 98.—De va îi trebuință a înoriji de administra
persoană care se
tală sau a unei părți a averii lăsate de: către o
ernicit, tribunalul
presupune a îi absentă, şi care mare un împut
după cererea părite,
de prima înstanță va luă dispozițiunile cuven
ților interesate. (Civ. 100, 101, 107, 108, 1719; Pr. civ. 621 urm.;
morţii celor
L. Propr. lit. (Mon. Of. 68/923) Art. 7; L. p. constat.
dispăruţi în răsboi (Mon. Of. 204/923) Art. 1; Lege relativă la administrarea patrimoniului sătenilor mobilizați (Mon. Of. 221/916)
stării
Art. 1 urm. Lege autorizând luarea de măsuri în vederea
Of.
(Mon.
ați
mobiliz
celor
de răsboi cu privire la familia şi averea
221/916); Civ. Fr. 112)..

— .Sil y a nâcessite de pourvoir?ă Padministration de
Text. fr. Art. 112
e absente, et qui n'a
tout du partie des biens laiss6s par une personne presumâ
de premitre instance
tribunal
le
par
procureur fond€ îl y sera statu

point de
sur la demande

des parties intâressces.
—

153—

Art. 98

DESPRE

ze

INDEX

ALFABETIC

Santerre. ed. 3-a,
No. 17%; Mourlon,

(la doctrină)
Absenţă
Absență

î urm.
declarată

61,

2,

_
15,

„Absenţă prezumată 2, 8,
10 urm.
Accident 4.
Achiesare 42.
Act de conservare, a se
vedea cuvântul: „Conservare*.
Acte 54.

Acţiune

imobiliară 42,

Acţiune posesorie 45.
Administraţie, a se vedea
cuvântul:
„Conserva-

re“,
19,
44,
58,

şi 10, 11, 13, 14,18,
32, 33, 34, 35, 36, 40,
45, 46, 48, 52, 53,
59

Administrator, a se vedeă
cuvântul: „Curators.
Afecţiune 31,
Alimente 23,.27.

Amici

13, 31.

Anulare 50,
Apreeiere
suverană
32, 33.
Ascendenţi 25, -

17,

Catastrotă 4.

42,

“Cercetări 34, 54,

Cheltueli 52.
Competenţă 55-59,
Compromis

43.

Conservare

7, 8, 9, 18,24,

Contestaţie

46, 47,

Compturi 53.

23, 32-36, 38, 39, 40, 44,
48, 62,

Creditori 19.

Curator 1, 3,
Debitor 23.
Deces 4, 61,
Declaraţie de

5, 61.
Definiţie 1,

14,

35—5%3,
2,

33, 36.

vântul:

„Anulare“.

Oficiu 18,
.
Onorar 31.
:
Opozabilitate 36, 48,49, 50,
Parchet 9, 30, 34.
Parte interesată 8, 18—31,

54,

Pensiune

alimentară

25,

absenței

15,

Perioadele

,

61.

33.

Posesiune 20,
Posesiune definitivă 15.
Posesiune provizorie
15.
Posesorie acţiune 45.
Prezenţă, a se vedeă cu-

„Neprezenţi“.

Prezunipţiune de absenţă,
a se vedea
cuvântul:
„Absenţă prezumată=
Prietin 13.
Probă 61.
Procură, a se vedeă cuvântul: „Mandat=,
Procuror 9, 30, 34.
Proprietate 22,
Real drept 22,
Reîntoarcere 18, 49, 50, 61.

Reşedinţă

1, 3, 55, 56, 57,

Retroactivitate
România 60.
Rudă 13, 31,

17,

Salariu 51,
Societate

21.

Socoteli 53.

Soţ 24, 44,

Statul 28,

16,

Domiciliu 3, 55, 56, 57, 59.

Dovadă 61,
Drept real 22,
Executare 59,
Existenţă 61,
Existenţă nesigură
1, 3,
Franţa 60.
Fraudă 50,
Gestiune 53.
Hotărire 49.
Imobile 36- 59,
Imobiliară acțiune 42,
Incetare din viaţă 4, 61,
Intrăinare 41,
înteres, a se vedea cu:
vintele: „Parte intere.
satăc,
Interpretare 5.
Judecător delegat 54.
Legatar 29,

Mandat

32,

9

absenţă

Descendenţi 25,
Dispariţie 4, 15,

10—14, 35, 39, 62,

Măsuri de
se vedeă

27, 31, 61,

Necesitate

Neprezenţi 2, 3, 6, 7.
Nudă proprietate 22.
Nulitate, a se vedeă cu-

vântul:

Asociaţie 21,
Au'orizaţie

„Cunservare*Ministerul Public 9, 30,34.
Moarte 4, 61.
Moştenitor prezumptiv 15,

Piată

conservare, a
cuvântul:

Ştiri 1, 15, 16,
Străini 69.
Succesiune,

a

cuvintele:

se

Suverană
2,

vedea

„Legatar“,

»Moştenitor
tivă,

Tatăl

prezump-

apreciere

17,

44.

Terminologie 2,
Terţe persoane 46, 17.
Tranzacţie 43.
Trimetere
în
posesiune
definitivă 15,
Trimetere
în
posesiune
pravizorie 15,

Urgenţă 59.

Uzufruct 22,
Vânzare, a se vedeă cuvântul: „Instrăinare=.
Venituri 24,

Veşti; a se vedea
tul:

„Ştiri“,

cuvân-

Doctrină
_ 1. Absența, în înţelesul juridice pe
care
îl prevede legiuitorul în codul civil,
este

situaţiunea

acelor

persoane

Codul civil

ABSENȚI

cari

plecatț

e
de la reședința, lor obişnuită, nu
au mai
dat ştiri despre ele de un timp
mai mult
sau mai puţin îndelungat, şi a,
căror existenţă. este nesigură. (Merlin,
Repertoire.
Absent, No. 4; Toullier, 1, No.
382; Demolombe, II, No. 14; Demante
et Colmet de

Aubry

et Rau,

ed.

I, No. 141; Beudant, I],
ed. 7-a, 1, No. 354, 35;

5-a,

I, $ 147,

p. 907;

Dalioz, Rep., Absence, No. 1; Laurent, Li.
No. 116; Huc, 1, No. 394; Bauary et Houques-Fourcade, I, No. 1055; Planiol, ed.
6-a, IL, No. 611;
Planiol et Ripert, 1, No.
47;
Colin et Capitant, ed. 4-a, ÎL pi, 430;
Nacu, 1, p. 227;
Alexandresco, 1, p. 48;
Matei Cantacuzino, p. 309; Plastara, I, p.
189, 190; V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului, p. 44),
2. In drept se disting următoarele terminologii: 1) Cei cari nu sunt prezenţi;
2) Cei presupuşi absenţi; 3) Cei declaraţi
absenţi.
(Demolombe, II, No. 14;
Beudani, Î, No. 174; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
392; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 147, p. 907;
Baudry et Hougues-Fourcade, I, No. 1055;
Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 612; Pianiol et Ripert, I, No. 47 urm.).
3.

O

persoană

neprezentă

este

aceea

care nu se găseşte la domiciliul sau reşedinţa sa, a cărei domiciliu sau reşedinţă
nu se cunosc, însă asupra, existenței căreia nu există nici o îndoială. (Toullier.
I, No. 382; Locr6, Lâgislation civile, commerciale et criminelle, IV, p. 33; Demolombe, II, No, 14; Beudant, I, No. 174; Dalloz, Râp., Absence,
No. 3%; Suppl., Absence, No, 4; Alexandresco, ed. 2-a, I, y.
487, 488; Plastara, 1, p. 190; Comp.: MourIcn, ed. 7-a, I, No. 353; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 611, 612; Planiol et Ripert, I, No. 4.
48; Colin et Capitant, ed. 4-a, ], D. 430;
Nacu, I, p. 9227).
4. Dispărutul este persoana care nu a
- mai fost văzută dela întâmplarea unui
accident sau catastrofă, în care de sigur
că şi-a găsit moartea. (Pianiol, ed. 6-a, I
Li
PY 611, 612; Planio! et Ripert, 1, No. 47 >

5. Legiuitorul confundă adeseori situațiunile de mai sus şi rămâne ca judecătorul să decidă despre care dintre aceste
Situaţiuni se tratează.
(Demolombe, II,
No. 14, 17; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 353;

Aubry

et Rau,

ed. 5-a, 1. $ 147. p. 907,

$

149, nota 1, p. 909; Laurentt II, No. 13;
Huc, I, No. 398; Baudry et Houques-Fourcade, TI, No. 1055, 1065; Nacu, 7, p.
227)
6. Dispoziţiile« din codul
civil
privitoare la materia.
absenței, nu-și găsesc
aplicaţiunea
persoanelor
cari
nu
sunt
prezente. (Toullier, I, No. 386; Duranton,
I. No. 388; Demolombe, II, No. 18; Mass
ei Verg6 sur Zachariae, I, $
9%, nota 7;
Beudant, I, No. 174;
Dalloz, Rep. Ab.
sence, No. 33; Suppl., Absence, No.
4; Laurent, II, No. 118; Huc, I, No.
404;
et Houques-Fourcade, I, No. 1081; Baudry
AlexanAeseo. ed. 2-a, 1, p. 491; Plasta
ra, 1, p.

7. După o

altă părere însă, de

că dispoziţiile din coaul civil şi se
privitoare la materia absenței
nu-şi
spune

aplicațiunea
persoanelor
prezente, totuşi tribunalele
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cari
pot

găsesc
nu sunt
lua mă-

Codul civil

DESPRE

ABSENȚI

suri pentru conservarea averei lor. (Proudhon, I, p. 252, 253; Demolombe,
II,
No. 18; Demante et Colmet d» Santerre,
I, No. 136 bis, II, 141 bis III; Mourlon, ed.

i-a, IL, No.

363; Aubry

et Rau,

rează

8. Aceste măsuri

ed. a, $

de conservare

Suppl.,

Absence,

No.

4;

Comp.:

sent,

ca şi
Râp,

cu

cazul
un

când

cel presupus

mandatar,

administrarea

acesta

averei

lui.

se

va

17.

ocupa

ei

Dacă
un

însă

o rudă

sau

un

prieten al său sa însărcinat singur
cu
administrarea averei sale, nu este cazul
ca justiţia să numească un curator pen-

In

cazul

când

mandatul

dat

de

puterile

sale,

tribunalul

va

et Rau,

trimite-

începe

odată

cu

după

în
care

mod
o

retroactiv

persoană

treinII,

numai
(Demo-

Aşa

sunt

absentului,
creanţă

este

părţi

mai
ajunsă

interesate:

ales

aceia

la

scadenţă.

a

(Toullier, I, p. 394 urm.; Duranton, I, No.
401 urm.; Demolombe, II, No. 25; Marcad6, Art. 112, No. 3; Mourlon, ed. t-a,
I, No. 367, 368; Aubry et Rau, ed. 5-a,
$ 149, text şi nota 4, p. 910; Dalloz, Rp.
Absence, No. 65, 66; Planiol. ed. 6-a, ].
No. 622;
Planiol et Ripert,
1, No.
5;

Î, $

149, nota 1 bis, p. 909; Dalloz, R6p,, Absence, No. 55; Huc, 1, No. 398; Baudry et
Houques-Foureade, 1. No. 1067; Planiol
et Ripert, Î, No.
55;
Alexandresco,
ed.
2-a, 1, p. 490, nota 2; Matei Cantacuzino,
p. 310; Plastara, I, p. 191; Comp.: Laurent, II, No. 140; Huc, 1, No. 39).
15. Legea
împarte durata absenței în
trei perioade şi anume:
1) Prima perioadă, aceea a prezumţiunei de absenţă,
care începe în momentul dispariţiei sau
ultimei ştiri primite dela absent, şi du-

—

ea

Determinarea

căror

interveni

ed. b-a,

absenței;

creditorii

pentru a numi un curator care să administreze averea sa. (Duranton, I, No. 39;
Demolombe, II, No. 33;
Beudant, |, p.

214, nota 3; Aubry

a

ministrată.

către cel presupus absent încetează din
o cauză oarecare,
este insuficient
sau
mandatarul este împedecat de a-şi exercita

şi

prevăzut de dispoziţiile art. 112 c. cv. îr.
(98 ce. civ. rom.) se înţeleg toate persoanele cari au un interes material născut
şi actual ca averea absentului să fie ad-

tru administrarea acestei averi, (Marcade,.
art, 112, No. 2; Dalloz, B6p., Absence, No.
55).
!

Va.

ca-

1ombe, II, No. 22; Mourlon, ed. 7-a, |, No367;
Aubry et Rau, ed. 5-a, ÎI, $ 149, p:
911;
Dalloz, R6p., Absence, No. 5% 56;
Baudry et Houques-Fourcade. 1, No. 1073;
Planiol
et
Riperi,
1.
No.
55,
56;
Nacu, ], p. 228; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 490; Matei Cantacuzino, p. 310;
Plastara, I, p. 1%; V. G. Taiaru, p. 4%, 45).
19, Prin părţi interesate,
in
sensul

cel presupus absent nu a lă-

mandatar,

absenței

prezumată; aceste măsuri se iau
după
cererea părţilor interesate.

Absence, No. 55, 87).
12. Cuprinsul
procurei va, determina
puterile acordate mandatarului de către
cel presupus absent. (Dalloz, Rep, Absence, No. 88).

13.

după

No. 12, 17; Beudant, I, No. 181; Mourlon,
ec. t-a, I, No. 362; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 149, p. 911; Dalloz, Râp., Absence, No.
53, 56; Huc, 1, No. 39%; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 1062;
AlexandreTI ed. 2-a, 1, p. 489, 490; Plastara, I, p191).
18. Tribunalul nu poate să ia din 0ficiu măsurile necesare în caz de absenţă

Rau, ed. 5-a, I, $ 149, p. 909; Dalloz, Râp.

sat

ani,

bueşte
prezumată
absentă,
aparţine
stanţelor
judecătoreşti.
(Demolombe,

absent

(Aubry

declararea

a termenului

dentul Tribunalului, p. 44).
In

unsprezece

dispariţia persoanei sau cu încetarea de
a mai avea ştiri dela ea. (Mourlon, ed.T-a, I, No. 357, 358; Dalloz, R&p., Absence,
No. 31; Planiol, ed. 6-a, I, No. 616 urm;
Nacu, ÎI, p. 228; Alexandresco, ed. 2-a, 1],
p. 489;.Plastara, I, p. 191).

10. Dacă cel presupus absent a lăsat
un mandatar, justiţia nu poate interveni,
în principiu, în administrarea averei lui.
(Demolombe, II, No. 32; Marcad6, art. 112,
No. î; Beudant, I, No. 185; Dallcz, Râp.
Absence, No. 87;
Baudry et HouquesFoureade, 1, No. 1066; Nacu, I, p. 229; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 490; Comp.: Matei
Cantacuzino, p. 310; V. G. Tataru, Prezi11.

prin

perioadă

et

Ripert, 1, No. 48).
3. După o altă părere însă, aceste măsuri de conservare se pot cere numai de
către Ministerul Public. (Demolombe, II,
e: 18; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No.

a lăsat

sau

vea în posesiune provizorie a moştenitorilor prezumptivi asupra bunurilor absentului; 3) A treia perioadă, aceea a trimiterei în posesie definitivă. (Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p. 432, 433; Alexandre:
sco, ed. 2-a, ], p. 488, 489; Matei Canta-:
cuzino, p. 309, 310).
16. Absența
prezumată
este
prima

se pot

Planiol

cinci

zuri; 2) A doua perioadă, care începe la.
cinci ani sau unsprezece ani după dispariţie sau ultimele ştiri primite dela ab-

147, text și nota 4%, p. 906;
Dalloz, Râp,
Suppl., Absence, No. 4; Laurent, II, No.
118; Planiol et Ripert, 1, No. 48; Plastara,
1, p. 193, nota 1; Contra: Baudry et Houques-Fourcade, ÎI, No. 1081).
cere de orice persoană interesată
la absența
prezumată.
(Dalloz,

Art. 98

Nacu,

IÎ,

p.

Alexandresco,

228

ed.

2-a,

1, p. 490; Plastara, I, p. 19%; Comp.: Matei
Cantacuzino, p. 310; V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului. p. 4, 45).

20. Prin

părţi

interesate

se înţeleg

a-

posedă în comun cu absentul
cei cari
vre-un bun. (Demolombe, II, No. 24; Dal-

loz,

Rep.,

Absence,

No.

65;

Huc,

1. No.

399; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
Alexandresco, ed.
1075; Nacu, I, p. 228

1

-»

59

Art. 98

DESPRE

2-a, I, p. 490;
. 910).

Pa,

Comp.:

Matei

eesermenea,

Cantacuzino,

asociaţii

absentului

193;

et Houques-Fourcade, 1, No. 1075; Planiol,
ed. 6-a, ÎI, No. 622; Planiol et Ripert. 1.
No. 55;
Comp.:. Matei Cantacuzino,p.
310),
|

22. Deasemenea

rul

nudei

I, No.

399;

acele persoane cari au

absentul, asupra aceluiaș
real, cum ar fi proprieta-

proprietăţi

rui- uzutruct

a

unui

bun,

ar aparţine absentului.
Baudry

et

a

că-

(Huc,

Houques-Fourceade.

I, No. 1075).
23. Deasemenea
debitorii absentului,
cari vor să se libereze de datoria lor. (Demolombe, II, No. 2%; Huc, 1, No. 399; Baudry et Hougques-Fourcade, I, No. 1075; Alexandresco, ed. 2-a, 7, p. 490; Com.: Ma„tei Cantacuzino, p. 310).
,
24.

Deasemenea

pusă absentă,

soțul

persoanei

presu-

care este interesată la, con-

servarea patrimoniului comun ale cărui
venituri
asigură
întreţinerea
familiei.
(Demolombe, II, No. 28; Mourilon, ed. 7-a,
I, No. 369; Dalloz, Râp., Absence, No, 67;
Baudry et Houques-Founcade, 1, No. 1035:
Planiol, ed. 6-a, I, No. 622; Planio] et Ri“pert, I, No. 55; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 490; Plastară, 1, p. 193; V. G. Tataru,
Prezidentul Tribunalului, p. 45; Comp.:
Matei Cantacuzino, p. 310).
Ă
25. Deasemenea. ascendenţii şi descendenţii absentului prezumat care au drept
a cere dela el o pensiune alimentară. (Demolombe. I, No. 28, 271; Dalloz, R6p., Absence,

No.

67;

Baudry

et

1, $ 149, p. 910; Dalloz, Rep., Absence,

No.

68; Supl,, Absence, No. 7; Laurent, II, No.
137; Huc, 1, No. 399; Baudry et HouguesFourcade, I, No. 1074; Plastara, 1, p. 19%;
V. £: Tataru, Prezidentul Tribunalului,
p. 49.
27. Prin părţi interesate se înțeleg
deasemenea, și moştenitorii prezumptivi
ai
absentului, chiar dacă nu
ar avea în
contra

lui

creanţa

alimentară.

de Villargue, Râpertoire, Absent,
Demolombe, II, No. 26; Mourlon,

Tataru,

Prezidentui

Tribuna-

persoanelor

presupuse

absente,

are dreptul a sesiza tribunalul. (Demolombe, II, No. 29:
Beudant, 1, No. 18%;
Mourilon, ed. T-a, 1, No. 371; Laurent, II.
No.:138; Huc, 1, No. 399, 403; Baudryet
Hougques-Fourcade,. I, No. 1076; Planiol.
ed. 6-a, I, No. 622;
Planiol et Ripert, |],
„No. 55; Nacu, I, p. 231; Alexandresco, ed.
Za I, p. 490; Matei Cantacuzino, p. 310;
Contra: Plastara, I, p. 199).
31. Prietenii şi rudele cari nu ar avea
dreptul la. succesiunea persoanei nresupusă absenţă, nu pot fi consideraţi ca
părţi

interesate,

de

oarece

un

interes

de

afecţiune nu este suficient. (Toullier, 1,
No. 394;
Duranton, “IL. No. 402; Derolombe, II, No. 23; Mourlon, ed. 7-a. I. No.
367: Dalloz, R6p.. Ahsence, No. 69: Baudry et Houques-Fourcade, IL. No. 1073; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 49), nola 3).
32. Dispoziţiunile cuvenite care trebuesc

luate

în

privinţa

averei

persoanelor

presupuse absente, sunt lăsate la aprecierea tribunalelor, care însă nu le va lua
decât dacă va fi nevoe. (Demolombe, II,
No. 34; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 362; Dalloz, Rep., Absence, No. 56, 84; Baudry et
" Houques-Fourcade,
I, No. 1068; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 623;
Planiol et Ripert, 1.
No. 52, 56; Colin et Capitant, ed, 4-a, I,
p. 432; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 49%;
Plastara, 1, p. 199).

33. Tribunalele

necesitate
tregei

apreciază

a se lua măsuri

averi

a

unei

dacă

este

în privinţa în-

persoane

presupuse

absente, sau numai asupra
unei
părţi
din ea. (Locre, Legislation civile, IV,
57, 129, 167; Demolombe, II, No. 34; Beu-p.
dant, I, No. 185; Mourlon; ed. 7-a, 1, No.
362; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 149, p. di;

(Rolland

No. 37;
ed. -a,

Dalloz,

II, No.

„1, No. 370; Aubry et Rau, ed, 5-a, I, $- 149,

Nacu, I,
389, 391;

text şi nota 4, p. 910; Dalloz, Rep. Suppl.,
Absence, No. 7; Laurent, II, No. 137; Baudy et Hougques-Fourcade.
T.
No. 1074;

Rep.,

Absence,

141; Planiol,
p.

No.

ed. 6a,

83;

Laurent,

[, No. 63;

229; Comp.: Toulier,
Duranton, I, No. 393;

1, No.
Dalloz,

R6p., Absence, No. 84, 85; Baudry et Hou-

ques-Fourcade, I, No. 1068; Planiol et 3tipert, I, No. 55).
.
4. Pentru ca tribunalul să poată iua
măsurile necesare pentru administrare
a

Planiol, ed. 6-a, 1, No. 622; Planiol et Ri-

pert, I, No. 55; Nacu, I, p. 298; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 4%; Piastara, I,
p.

—

G.

intereselor

Houques-Four-

cade, I, No. 1075; Comp.: Matei Cantacuzino, n. 310).
:
26. Părţile interesate al căror inteves este eventual, pot cere luarea măsurilor prevăzute de art. 112 e. civ. fr. (98
c. civ. rom.); chestiunea de altfel este controversată.
(Valette,
sur
Proudhon,
1,
p. 257, 269; Demolombe, II, No. 26; Beudant, 1, No. 18; Aubry et Rau. ed. 5-a,

V.

civil

lului, p. 45; Contra: Delvincouri, I, p. 23%;
Proudhon, I, p. 257; Toullier, [, No. 394;
Duranton, I, No. 402; Marca, Art. 112.
No. 3).
_
28. Prin părţi interesate se înţeleg» și
Statul.
care are interes la conservarea
bunurilor absentului. (Mourion, ed. 7-a.
I, No. 371).
29. Deasemenea
prin părţi interesate
se înţeleg şi legatarii. (Dalloz, R6p., Absence, No. 68;
Suppl., Absence, No. 7;
Laurent, II, No. 137%;
Huc, 1, No. 399;
Planioi, ed. 6-a, I, No. 622; Contra: Mass
et Verg6 sur Zachariae, 1, No. 95, nota 6,
p. 136; Nacu, I, p. 228; Comp.: Demolombe,
II, No. 27).
|
|
830. Ministerul Public care este special
însărcinat prin lege ca să vegheze asupra

.

sunt părţi interesate. (Toullier, 1, No. 294;
Demolombe, II, No. 2%; Dalloz, Rep., Absence, No. 65; Huc, 1, No. 399; Baudry

împreună
cu
bun, un drept

Coâul

ABSENȚI
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Codul civil

DESPRE

averei absentului, irebueşte ca în prealabil procurorul tribunalului să facă ce. ceiările prevăzute de art. 621 din pr. civ. roni.
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 495, nota 1).
35. Printre
măsurile
cerute die art.
112 ce. civ. fr. (98 c. civ. rom.), a se liă de
către tribunale, este şi numirea unui curator

sau

administrator,

pentru

a

repre

zenta pe absentul prezumat, atunci când
el nu a lăsat un procurator. (Toulier, I.
No. 391; Duranton, [, NO. 400; Demolombe,
II, No. 36; Marcad6, Art. 112, No. 7; Beudant, I, No. 185; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
362;
Dalloz, R6p., Absence, No. 9%, 9%;
Suppl., Absence, No. 9; Laurent, II, No.
141; Baudry et Houques-Fourcade, Î, No.
1069; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 623; Planicl
et Ripert, I, No. 56; Colin et Capitant, ed.
4-a, |, p. 432; Nacu, I, p. 229; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 490, 491; Matei Cantacuzino, p. 310; Plastara, I, p. 192).
36. Tribunalele vor numi un curator
numai în caz de absolută necesitate, de
oarece dispoziţiile luate de curator sunt

obligatorii

pentru

cei presupus

absent.

(Demolombe, II, No. 34 urm.;
Demante
ei Colmet de Sanierre, ed. 3-a, T, No. 145
bis; Aubry et Rau, ed. 5a, I, $ 149, tezt
și nota 9, p. 911; Dailoz, Rep, Supl, Absence, No. 9; Huc, 1, No. 402; Baudry et
Hougues-Fourcade, 1, No. 1069; Planiol et
Ripert, I, No. 56).
37. Curatorul sau administraţorul numit de către tribuna] nu este obligat a
primi sarcina dată. (Demolombe, II. No.
ai; Dalloz, Rep, Absence, No. 94).
38, Puterile date curatorului sau administraiorului numit, vor fi determinate
în mod cât se poate mai amănunţit de
(Democătre tribunalul ce l-a numit.
lombe, II, No. 36; Dailoz, R6p.. Absence,
No. 9; Laurent, II, No. 14î; Baudry et
Houques-Fourcade, 1, No. 1069; Planiol,
ed. 6-a, IL, No. 623; Planiol- et Bipert, 1,
No. 56; Nacu, 1, p. 229; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 491; Matei Cantacuzino, p. 310).
39. Dacă nu s-au determinat, de către
puterile

tribunal

unui

puterile

curatorului,

mandatar

el

are

obicinuit.

toate

(Dal-

ioz, Râp.. Absenee, No. 106; Comp.: Pianiol et Ripert, 1, No. 56; Nacu, I, p. 229).
40. In principiu, puterile curatorului
se mărginesc la acte de administraţie
sau de conservare. (Demolombe, II, No.
38; Dalloz, Râp.,
Absence, No. 56; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
1063;
Planiol et Riperi, IL, No. 56). -

41.

Curatorul

act de înstrăinare.

nu

poate

(Dalloz,

face

nici

un

Râp., Absence,

No. 96; Planiol et Ripert, 1, No. 56).

, 42. Curatorul nu poate, fără autorizaţie specială, să introducă o acţiune imobiliară în numele absentului, nici si achieseze la o asemenea acţiune. (Dailloz,
Râp., Absence. No. 9%).
|
|
43. Curatorul nu poate încheia o tranzarţie sau un compromis.
(Dalioz, Rep.

Absence.

No. 96).

ABSENȚI

Art. 98

44. Curatorul
numele

nu

poate

. persoanei

să 6xercite

: presupuse

în

absente,

drepturile sale ataşate de persoana sa;
cum ar fi cele de tată sau de soţ. (Dalloz, Rep., Absence, No. 96).
45, Curatorul poate să introducă a-țiune posesorie, care este privită ca un
simplu
act de administraţie.
(Dalloz,
Râp., Absence, No. 102).
46, Numirea unui curator făcută de
către tribunal, în conformitate cu legea.
și care i-a fixat atribuţiunile, nu poate
fi contestată de terțele persoane. (Merlin, Râpertoire,
Absence, ch. I, No. 8;
Demolombe, II, No. 38, 39; Dalloz, Rep.
Absence, No. 9% urm.).
41. In cazul când numirea sa nu ar
fi făcută în mod regulat sau dacă el ar
iucra în afară de limitele puter.lor sale,
acestea,

fi

putea

vor

terţi. (Demolombe,
Absence, No. 103).

48. Aciele

către

de

contestate

Ii, No. 39; Dalloz, Râp,,
.

făcute.-de

către

reintoarcerea

sa.

curator

în

conferiie,
limita puterilor ce i-au fost
“sunt opozabile absentului la, reîntoarcerea sa. (Demolombe. II. No. 38, 39; Dalloz,
Re&p., Absence, No. 110; Huc, î, No. 40:
I, No.
Houques-Fourcade
Baudry : et
1069; Planiol et Ripert, [, No. 56).
49. Hotărîrile obţinute contra curatorului sunt opozabile persoanei presupuse
absente,

la

(Demolombe,

„II, No. 38, 39 Dalloz, Râp., Absence, No.
110; Huc, 1, No. 402; Baudry et HouquesFourcade.|, No. 1069; Alexandresco, ed.
N
2-a, 1, p. 503, nota 1).
50. În cazul.când a existat fraudă între

curator

tat

sau

cu

şi

sa,

reîntoarcerea

cu

partea

care

care

s'a judecat,

a
în

aiaca

poate

contrac-

absentul,

la,

nulitaie

(Demoobţinută.
hotărîrea
sau
actul
lombe, II, No. 38, 39: Huc, IL, No. 402; Bau1069;
I, No.
dry et Houques-Foureade,
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 503, nota 1).
51. Curatoruli ar dreptul să ceară un
onorar pentru munca depusă de el. (DeII, No. 37; Dalioz, Râp., Abmolombe,
sence, No. 112).
52. Chultuelile făcute cu administra„ţia averei unei persoane presupuse absente, vor îi suportate de către aceasta.
/Demolombe, II, No. 46; Mourlon, ed. 7-a,
1. No. 416; Baudry et Houques-Fourcade,
- 1, No. 1080; Planiol et Ripeârt, L, No. 57).
53. Curatorul este obligat a da socoteală de gestiunea sa la sfârșitul ei. (Dalloz, R6p., Absence, No. 114; Alexandresco,
:
.
cd. 2-a, I, p. 505, 506).
"54. Dacă va îi nevoe a se căuta în actele absentului, tribunalul va delega un
judecător care va merge la domitiliuil ab-

(Alexandresco,-

55. Tribânalul

ed.

interesate.

părţile

cu

împreună

sentului

2-a,

Î.

competent

p.

491).

ca să ia dis-

poziţiile prevăzute de art. 112 c. civ. îr.
(98 e. civ. rom.), este tribunalul de primi
instanţă al domiciliului sau ultimei resedinţi

”
1

157

—

a

persoanei

presupusă

âăbsntă.

DESPRE

ABSENȚI

:Delvincourt, I, p. 4, nota 6; Toullier, 1.
DemoNo. 390; Duranton, I, No. 404;
18;
Beudant, 1, No.
lombe, II, No. 20;
Marcad6, art. 112; Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
365; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
621; Pianiol
1078; Planiol, ea. 6-a, [, No.
et Ripert, I, No. 57; Alexandresco, ed. 2-a,
1. p. 491; Matei Cantacuzino, p. 310; Plastara, |, p. 193; V. G. Tataru, Prezidentul

lombe,

Art,

99

Tribunalului, p. 45).

|

ă

61.
din

absenței

1) Când

viaţă

absentului

t-a,

a

prezumate

se dovedeşte

absentului,

moştenirea

sau

dovedirea

existenţei

In privinţa

felului

mandatului

(Civ.

(continuare
1.

sale.

care

dis-

Art.

98

de la 1924 până
şi urm.

din

codul

la 1927)
civil,

dau

în competenţa triunalului tot ce priveşte
materia, absenței şi măsurile ce trebuesc

luate pentru ocrotirea averei celui dispărut.
Aşa fiind, numai tribunalul are căderea de a, ordona şi lua măsurile necesare

acestor

120,

des-

Jurisprudenţă

pentru

înfiinţarea

curatelei

dispărutului

şi de a. o administra, indiferent de quautumul averei rămasă pe urma lui. (Cas.
11, 554, din 14 Nov. 1935,
Jur. Rom. 5
din 1926).

Art. 99.— Tribunalul, după cererea părţei celei mai
toare, va însărcină un curatore spre a reprezentă pe cei
puși absenţi, la inventare, socoteli, împărțeli și destaceri
interesați.

se

încetarea

pensează de a se lua măsuri conservatovii asupra bunurilor absentului. a se vedea notele de sub art. 101 c. civ.

bunuri în caz de urgenţă sau când ar îi
vorba de executarea măsurilor prescrise
absentului.
domiciliului
tribunalul
de
(Valette sur Proudhon, 1, p. 258; Demo-

s'ar află

Î, No:

(Beudant, I, No. 186; Mourlon, ed. 7-a, |,
No. 379; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 149,
p. 909; Baudry et Houques-Fourcade, |,
No, 1083; Alexandreseo, ed. 2-a, 1, p. 193).
62. A se vedea şi notele de sub art.
99'c. civil.
,

competente atât ribusau ultimei reședințe;

admnisiraţiunei

ed.

ed. 5-a, I, $ 149, text

chizându-se în favoarea moștenitorilor existenţi în momentul deschiderei; 3) Priii
facerea şi admiterea cererei de -declarare a absenței;
3)
Prin reîntoarcerea

va îi numai cel al situaţiunei
să
în măsură
care este mai

asupra

Perioada

sfârşeşte:

adminisla
privitoare
ia dispoziţiuni
(Toullier, 1, No. 390;
trarea bunurilor.
Valette sur Proudhon, I, p. £58; Marcadâ,
Art. 112, No. 5).
bunurilor
situaţiunei
59. Tribunalul
absentului, de şi nu este cel al domicipoate
liului sau ultimei sale reşedinţi,
siatua

20; Mourion,

et Rau,

civil

şi nota 3, p. 910; Dalloz, R6p., Suppl, Absence, No. 6; Huc, I, No. 401;
Contra:
Baudry et Houques-Fourcade, 3, No. 1078).
60. Dispoziţiile ain codul civil pr.vitoare
ia. absenţa prezumată sunt aplicabile şi
străinilor
aflaţi în Franţa
(România).
(Weis, Trait6 €l&mentaire, p. 589; Demolombe, II, No. 14 bis; Dalloz, Râp., Suppl..
Absence, No. 5; Comp.: Planiol et Ripert,
1, No. 51).

cât şi acel al situaţiunei bunurilor. (Laurent, II, No. 136; Dalloz, Râp., Suppi., Absence, No. 6).
58. După o a treia părere, tribunalul
competenț,
bunurilor,

II; No.

366; Aubry

56. Chiar în cazul cână bunurile sunt
situate în circumscripţia altui tribunal
decât cel al domiciliului sau ultimei reședinţi a. absentului, după părerea, dominantă, tribunalul! competent va îi acel
al domiciliului sau ultimei reşedinţi a
absentului. (Valette sur Proudhon, I, No.
258; Duranton, 1, No: 404; Demolombe,
II, No. 20; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 35;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 149, p. 909;
No. 57; ' Suppl,
Dalloz, Râp., Absence,
Absence, No. 6; Baudry et Hougques-Fourcade, ÎI, No. 1078; Planiol. ed. G-a, IL, No.
621; Planiol et Ripert, 1, No. 57; Plastara,
JI, p. 193; V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului, p. 45).
57. După o altă părere, în acest caz,
vor fi deopotrivă
nalul domiciliului

Codul

121,

730,

747,

749,

1530;

stăruipresula cari
Pr.

civ.

623, 668; L. p. constat. morţii celor dispăruţi în răsboi (Mon. Oi.
204/923) Art. 10; Legea pentru încurajarea construcţiilor de clădiri (Mon. Of. 87/921) Art. 5; Civ. Fr. 113).

Tezt. fr. Art. 113. — Le tribunal, ă la requâte de la partie la plus âiligente, commettra un notaire pour reprâsenter les presumâs absents, dans les înventaires, comptes, partages et liquidations 'dans lesduels ils seront interesses.
|
Docan

P. Gronce,

Bibliografie

(continuare).

Studii de drepti civil comparat,

—
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—

p. 188.

i

Codul

civil

DESPRE
INDEX

ALFABETIC

(la

|! Interese opuse 2,
Maadat 1, 2.
Negetiorum gestor 10.
Pârât 4.
| Partaj 4.
| Preşedintele Tribuna:

"Cunservare 7.
Curator 2 urm,
Eroare 9.
“Gestiune de

afacere

Greşeală 9.

torizaţie

doctrină)

Absenţă prezumată 1urm.
Acte de conservare 7,
Acte de dispoziţie 7.
Apreciere 3.
Atribuţiuni 5, 6, 10.
Autorizaţie specială 7.

10.

face

con128;

4, 2,

Reponsabilitate 9.
Succesiune 1, 3, 6.

art.

lăsat

un

când

procurator,

acesta

va

absent

a

reprezenia.

pe absent în actele prevăzute de ari. 113
€. civ, fr. (99 c. civ. rom.). (Merlin, Repertoire, Absent, art. 113, No. 3; Demanteet
Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 14%;
Demolombe, 1], No. 41; Mourlon, ed. 7-a,
1, No. 377; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 149,
texi şi nota 10, p. 912; Dalioz. Rep. Absence,
No.
121;
Baudry
et
HouquesFoureade, [, No. 1083).
2. In cazul când mandatarul ar avea
interese
opuse cu cel presupus
absent,
tribunalul

va

numi

un

curator

averei

ab-

sentului. (Demolombe, 11. No. 33; Dailoz.
R6p., Absence, No. 122).
i
3. Tribunalul, apreciind împrejurările,
poate numi un curator care să provoace
în numele absenţului presupus, operaţiumile arătate în art. 113 c. civ. fr. (99 c. cuv.
rom,). (Demolombe, II, No. 43; Mourlon,
ed. 7-a, I, No: 375; Aubry st Rau, ed. du,

1, $ 149, text şi nota

12, p. 912;

Rp. Absence, No. 132;
No. 10; Laurent, II, No.
402;

Baudry

1071).
4. După
numit

va,

et

însă,
a

sta

6.

1, No.

Dispoziţiile

1071).

Curatorul

No.

.

c.

-civ. rom.) nu sunt limitative la actele avătate, ci curatorul numit va avea dreptul a face şi alte acte cari nu privesc suc-

cesiunea, cuvenită
presupusului absent.
(Demolombe,
II, No. 40; Mareadă,
art.
113, No. 4;
Beudant, 1, No. 185%; Dalloz,
Rep. Absence, No. 123; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1070; Nacu, 1, p.
299; Contra: Toullier, 1, No. 392).
2. În cazul când nu i sa dat o au-

—

No.

numit

este

răspunzător

erorile grave ce ar comite

absentului

presupus.

(Dalloz,

lucrează

peste

de

puterile

ce

i sau

acordat

către

tribunal, el lucrează în cal tate de negotiorum gestor. (Demolombe. II, No. 45; Dalloz.

R&p.,

Absence,

11.
A se
99 c. civil.

No.

vedea

şi

127).

notele

de

sub

art.

Jurisprudenţă
(continuare

de

1.

frecvența

Faţă

de

la 1924 până

la 1927)

cazurilor

de

ab-

pentru
a ave

la,

absenţi.

adică

la,

cei

care

pentru

numirea

unui

curaâtore

asupra averei unui prezumat absent. Primăria oraşului Chişinău, socotind că are

pârât

art. 113 ce. civ. îr. (99

Marcad,

Absence,

Rep., Absence, No. 128).
10. In cazul când curatorul

privitoare

într'o acţiune de împărţeală, însă el nu
are calitatea de a ințroduce o asemenea
acţiune. (Merlin, Râpertoire, Absent, Art.
113, No. 4; Proudhon, 1, p. 343; Duranton,
1, No. 395; Toullier, 1, No. 392; Dalloz,
Hep., Absence, No. 129, 131; Comp.: Planiol, ed. 6-a, Î, No. 623).
5, Hotărîrea de numire a curatorului
va determina puterile conferite de către
+ribunal. (Demolombe, II, No. 43; Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No. 373 urm.; Dalloz, Rp,
Absence, No. 126;
Baudry et HouguesFourcade,

42;

R6p.,

face
preşe-

lipsesc dela locul lor.
Art. 99 c. civ. rom., vorbeşte de „persoanele interesate“ care se pot adresa îri-

curatorul
ca

No.

Dalloz,

către

rilor lăsate de aceşti absenţi, în urma
împrejurărilor
excepţionale isvorâte de
pe urma răsboiului mondial şi a revoluției ruse, legiuitorul român a socotit util
să introducă și în această provincie, dispoziţiile prevăzute în titlul IV c. c. rom,

Dalloz,
I,

II,

de

124; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
107%; Planiol, ed. 6-a, I, No. 623; Planiol
et Ripert, I, No. 56; Plastara, I, p. 19%;
Comp.: Huc, Î, No. 409).

bunalului

„
o altă părere
dreptul

1;

nu

nu

sență, constatate în Basarabia, şi
conservarea şi buna administrare

Suppl., Abszence,
142; Huc, 1, No.

Hougues-Fourcade,

avea

No.

în paguba

cel presupus

iar

(Demolombe.
113,

93.

In cazul

curatorul

tribunal,

de greşelile sau

Doctrină
1.

specială,

către

dinte.
1

Reclamant 4.

Hotărire 3.
Instrăinare 7.

poate

acte de dispoziţie, ci numai acte de
servare. (Dalloz, Râp., Absence, No.
Suppl., Absence, No. 10).
8. Numirea
curatorului
se
va
de

lului 8
Prezumpţie de absenţă
urm.
Procură

Art, 99

ABSENȚI

această
calitate,
a adresat sus
menţionata petiție către trib. Chişinău, cerând

numirea sa ca administratoare provizorie a averei. Art. 1172-7 c. civ. rus, arată
că, averea nemişcătoare, din hotarele vnui oraş, rămasă vacantă după stăpânii
ei, care n'au făcut parte din nobilii ereditari,

se

cazurile,
gea

dau

în folosul

afară

de

cele

oraşului

în

exceptate

toate

de

le-

comună.

Prin urmare, speța conținută de art.
de mai sus, se referă numai la averile rămase vacante, — însuşi articolul este pus
sub secţia VI intitulată

„despre

modul

de

dispoziţiile

cod.

civ.

succesiune la averile vacante“, — situaţiune juridică ce nu rezultă din lucrările
dosarului. Deci, cată a se face o pronunțată

distincţie

între

rom., privitoare la absenţă
art. 98-126
inclusiv), şi cele privitoare la averile vacante, cuprinse în art. 1162 și urm. cod.

civ. rus, aplicabile încă în Basarabia. Întenţiunea
mân

159 —

de căpetenie

a fost

aceea,

ca,

a legiuitorului
averea

unui

ro-

presu-

Art. 100—101
pus

de

să

nu

rămână

conservare,

cu

privire

absent

drepturi

ale

presupusului

rudelor

absent,

fără

la

DESPRE

ABSENȚI

măsuri

scop,

rămase

urma

pe

acest

în

un

curatore,

spre

a

civil

reprezenta

pe

cel prezumat absent. (Trib. Chişinău, S.
1. 5124 din 6 lunie 1923, Jur. Gen. din
1925, No. 561).

eventualele

instituind,

Codul

Art. 100.— Ministerul public este special însărcinat de a
privegheă asupra intereselor persoanelor presupuse absente, şi
-va luă cuvântul în toate cererile privitoare la dânsele. (Civ. 9,

102 urm., 111; Pr. civ. 80,621; Leg. 29 Octomv. 77; Civ. Fr. 114).
Text. fr. Art. 114. — Le ministăre public est spteialement charg6 de veiller:
aux intârâts des personnes prâsumâes absentes; et il sera entendu sur toutes
les demandes qui les concernent.
Doctrină.
î.
ce

Puterile
priveşte

Ministerului
interesul

Public

persoanelor

în

ceea

presu-

puse absente, sunt determinate de art.
112 ce. civ. fr. (98 c. civ. rom.), de oarece
există o strânsă legătură într dispoziţiile acestui articol şi cele ale art. 114 c.
civ. îr. (100 ce. civ. rom.). (Demolombe, II,.
No. 30; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, I, No. 148 bis 1, II; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 149, text şi nota 6, p. 911; Dalloz, Reâp., Absence, No. 70; Laurent, II,
No. 139; Huc, I No. 403; Baudry et Houques-Fourcads, I. No. 1077). .
2. Ministerul public are dreptul a lucra din oficiu, pe cale de acţiune, pentru
a cere luarea măsurilor prevăzute de art.
112 ce. civ. îr. (98 e. civ. rom.). (Foullier,
I, No. 395; Proudhon. 1, p. 257; Merlin,
Reperioire, Absenţ, Axt. 114;
Duranton,
I, No. 397;
Demolombe, II, No. 29, 30;
Mourlon,
ed. T-a, 1, No. 371; Aubry et Rau,

ed. 5-a, I, $ 149, text şi nota 5, p. 911; Dal-

loz, R&p., Absence, No. 75, 80: Laurent, TI.
No. 138; Huc, 1, No. 399. 403; Baudry et
Jlouques-Fourcade, 1, No. 107%; Planioi,
ed. 6-a, „1, No. 622; Alexandresco, I, p.
490).
3. In cazul când presupusul absent a
lăsat un mandatar,
însă puterile sale
sunt limitate la anumite bunuri sau mandatul. încetează din o cauză oarecare, Mi-

Despre

nisterui Public are dreptul a cere luarea.
măsurilor prevăzute de art. 112 c. civ. fr.
(98 c. civ. rom.) (Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No.
377; Dalloz, Rep., Absence, No. 82)).
4,
Ministerul Public este obligat
a
pune concluziuni în toate afacerile privitoare

pe

lombe,

II, No.

absenţii

prezumaţi.

29; Aubry

et Rau,

(Demo-

ed.

Wa,

T, $ 149, p. 911; Daloz, Rep., Absence, No.

70;

Planiol et Ripert, 1. No. 47).
5. In dreptul civil român, chiar în urma, legei din 29 Octombrie 1877, concluziunile
Ministerului
Public, în afacert
privitoare la măsurile luate pentru apărarea intereselor absenţilor,
“sunt necesare. (Nacu, 1, p. 229; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 490, 491).
6. Ministerul public nu are dreptul a
lucra

direct

în

justiție

în

numele

per-

soanci presupuse absenie,
îie
răspunzând la o acţiune, fie introducând acţiune

contra,

terţilor;

el

nu

are

dreptul

de-

cât a cere luarea măsurilor de conservare
prevăzute de art. 112 urm. c. civ. îr. (98
urm. €. civ, rom.). (Duranton, 1, No. 39%;
Demolombe, II, No. 30; Demante et Colmei. de Santerre, ed. 3-a, 1. No. 148 bis 1,
iT; Aubry et Rau, ed. a, |, $ 149, p. 91;
Dalioz, R6p., Absence, No. $1; Suppi., Absence, No. 8; Laurent, II, No. 139; Huc,
1. No. 403; Baudry'et Hlougques-Fourcade,
1, No. 1077; Alexandresco, ed. Z-a, I, p,
490, 491; Comp.: Toullier. T, No. 395).

CAPITOLUL

Il

declaraţiunea

absenței

Art. 101. — Când o persoană nu se va mai arătă la locul
domiciliului său, sau al reședinței sale, şi. nici a lăsat procură
pentru administrațţiunea averei sale !), şi dacă în curs de 4 ani nu
va aveă nimeni știință despre dânsa, părţile interesate se vor
puteă adresă cu cerere la tribunalul de prima instanță spre a o
declară absentă.
|
,
-1) În art. 115 francez, corespunzător, lipsesc
iunea auerei sale*. De asemenea lipseşte şi întreg
cez, corespunzător cu art, 107 codul civil român.

cuvintele: „și nici a Zăsat procură pentru administra
aliniatul 2, al cărui cuprins însă-l găsim în art. 121 fran„”
.

—180 —.

Codul

civil

DESPRE

ABSENȚI

Art.

101

va fi existând o procură pentru administraţiunea
părțile interesate nu vor puteă cere a se declară
absența decât după 10 ani deplini de când a dispăr
ut persoana
sau dela primirea ce lor din urmă științe dela ea.
(Civ. 87 urm,,
98, 106,
107, 108, Pr. civ. 621 urm.; Leg. timbr. 20 al. 25;
Civ.
Fr. 115).
lar,

averei

dacă

sale,

Text. fr. Art. 115. — Lors q'une personne aura cess6 de paraitre au

lieu
de son domicile ou de sa râsidence, et que dezuis quatre ans on n'en aura
point
eu de nouvelles, les parties
i
intre ss€es pourront se pourvoir devant le tribunal
de premitre instance, afin que l'absence soit d€elarte. .
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Nud proprietar 25,
Parchet 31, 35.
Parte
interesată
16—20,

22—33,
Prezumpţiune de absenţă

Administraţiune 3.

suverană

4,

Cheltueli 36.
Competenţă 34, 37, 38,
Contract de căsătorie 22,

Posesiune

,

Creditori 17, 28, 29.
Debitor 30.
Deces 16, 24, 29.
Declarare de absență

urm,

2

Dispariţie 2—6, 11, 13, 20,
Domiciliu 34.
Donaţiune 23, 24.

Dotă 22, 23,

Existenţă incertă 7, 12,
Hotărire 33,
Încetare din viaţă 16, 24,

29,

Instrăinare 8.
Interes, a se vedeâ cuvintele: „Părţi interesate“.
_

Interpretare 1.
Legatari

Primirea ultimelor
2—6, 11—15, 20.

ştiri

provizorie

36,

5-a, 1, $ 151, text şi nota 3, p. 914; Baudry

ei Houques-Fourcade,
1, No. 1088; Planiol, ed. 6-a, I, No. 625; Planiol et Ripert,
I, No. 58; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 49%;
Matei Cantacuzino, p. 310; Plastara, 1, p.

16,

Procură 2, 3, 4,5.
Procură generală 2, 3.
Procură specială 5.
Procuror 31, 35,
Punere în întârziere 33,
Refuz 32, 33,

191, 194).
4,

Reşedinţă 34.
Somaţie

26.

„Moştenitor

„Legatar“,

prezump-

tiv“,

-

Suverană apreciere 4.
Termin de patru ani 13,

27.

Legi personale 38.
Mandat, a se vedea cuvântul: „Procură“,
Ministerul Public 31, 35,
Minor 6..
Moarte 16, 24, 29.
Moștenitor prezumptiv 9,

18—21, 26, 32, 33,
Negligenţă 21, 32, 3,

4,

15.

Termin

de

13, 14, 15.

zece

2—6,

|

Trimetere
în
p.+sesiune
provizorie 16, 32, 36,
Tutor 6.

Uzufruct 25.

Validare 10.
Veşti, a se vedea
tul: „Ştiri“,

Notificare 33.

ani

No.

Ă
ctvân-

1. Cuvântul sau din art. 115 ce. civ. fr.
(101 e. civ. rom.) trebueşte înlocuit prin
cuvântul şi iar textul urmează a fi cetit

in

și

cuprinsul

se va mai

al

următor:

când

arăta la locul

reședinței

sale.

2, Pentru

o persoană

(Locr6,

civile, II. p, 338; Toullier.
1; Dalloz. R6p., Absence,

a se declara

domiciliului

Lesislation

1. No. 397, nota
No. 155).

absenţa

după

zece ani dela dispariţia
unei persoane
sau dela primirea ultimelor stiri dela ea,
nu e necesară o procură generală dată
86370. — Codul Civil adnotat,

—

a

treia

părere,

trebueşte

chestiunea

declarată

absen-

54;

Marcadă,

Art.

122,

No.

7;

Dalloz,

Rep. Absenee, No. 165:
Planiol,
ed. G-a,
Il No. 625; Planiol et Riperi,
1, No. 5%
Plastara, I, p. 191, 194).
6. In ceea ce priveşte declararea de
absenţă a unui minor dispărut, ea se va
îace tot după zece ani dela dispariţia sa
sau dela primirea, ultimelor ştiri dela el,
de și mandatul iutorului nu emană dela
minor. (Demolombe, II, No. 51; Dalloz,
Hep.. Absence, No. 166; Baudry et Houques-Fourcade; I, No. 1088).
7, Absența
propriu zisă:
începe dela
pronunţarea hotărirei
tribunalului care
o declară spre deosebire de absenţa prezumată care există din momentul ce este

Doctrină

nu

o
când

ţa în cazul când absentul a lăsat o procură, trebueşte lăsată la aprecierea. tribunalelor. (Valette sur Proudhon, Ti p. 273;
Duranton, I, No. 412;
Demolombe,
II,
No. 54; Laurent, II, No. 155; Nacu, |, p.
232; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. |, p.
493, 494; Plastara, 1, p. 194).
.
5. O procură privitoare la o afacere cu
totul specială a, absentului, nu poate îi
considerată, ca o procură care să facă a,
se declara absenţa după zece ani dela
dispariţia
-absentului sau dela primirea
ultimelor știri
dela el.
(Demoiombe, II,

Statut personal 38.
Ştiri 2—6, 11—15, 20,
Străini 37, 38, .
Succesiune, a se vedea
cuvintele:

După

timpului

33.

Soţ 18, 22.
Statul

495.

de absent.
(Toullier, IL, No. 424;
Dalloz,
R6p., Absence, No. 165; Hue, 1, No. 411).
3, După o altă părere însă, ar fi necesară o procură generală, de. oarece art.
120 e. civ. îr. (101 şi 106 c. civ. rom.) vorpește de o procură pentru administrarea
bunurilor absentului (Aubry et Rau, ed.

doctrină)

Absenţă declarată 2 urm.
Absenţă prezumată 7.
Act de dispoziţie 8.
Acţiune 10.
Apreciere

civil comparat, p. 187 urm.;
din 2? Oct, 1924, Jur. Gen. 1925, No.

ALFABETIC

* (a

(continuare)

nesiguranţă asupra
soane, indiferent de

161

-—

existenței
unei
perorice constatare ju-

E

3|

DESPRE

Art. 101
decătorească.

(Marcadă,

art. 115, No. 5;

Plastara, I], p. 19%).
9. Inainte de declararea

Ă
absenței

nu

se poate face nici un act de dispoziţiune

cu
privire la bunurile absentului. (Demolombe, II. No. 48; Dalloz, Rep, Absence,
No. 143).
i
.
_
9. U persoană care sar pretinde moytenitorul unui absent, înainte de a lucra
în această calitate, tvebueşte în prealabil
să ceară declararea
absenței.
(Dalloz,
R6p., Absence, No. 143).

10.

Dacă

un

pretins

moștenitor

al

u-

nei persoane absente, a introdus o acţiune în această calitate, fără să se îi declarat în prealabil absenţa, obţinerea
tărirei de declarare posterior acestei

țiuni,

nu

o

mai

poate

valida.

Codul

ABSENȚI

hoac-

(Dalloz,

civil

cari au dreptul a cere şi obţin» trimeterea în posesie provizorie asupra averei
absentului.
(Merlin, Râpertoire, Absent,
art. 115. No. 2; Valette, sur Proudhon, ÎI,
p. 269; Delvincourt, I, Art. 115; Toullier.
I, No. 339; Duranton, I, No. 415 urm;
bDemolombe, II, No. 59 urm.; Demante ei
Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 150
bis |; Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 383; Beudant, 1, No. 187; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 151, text şi nota 7, p. 9154 Dalloz, Rep,
Absence, No.: 171;
Laurent, II, No. î57,
158; Huc, ], No. 412; Baudry et Hougquestourcade, 1, No. 1093; Planiol, ed. 6-a,[,
No. 627; Nacu, I, p. 231; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 494; Plastara, 1, p. 195; V. G. Tataru, p. 46; Comp.: Planiol et Ripert, 1,

No. GU).

-

Rep., Absence, No. 146).
i
11.
Chiar dacă sunt cunoscute cauzele
dispariţiei unei persoane, se aplică dispoziţiile din codul civil privitoare la absenţă, de oarece este de-ajuns că nimeni
nu mai are vreo ştiinţă dela dânsa. (De-

17. După o altă părere, prin părţi interesate se înţeleg aceleaşi persoane ca și
cele prevăzute în art. 112 & civ. îr. (9 c.

12. Nu se mai poate declara absenţa
unei persoane, cână cineva are ştiinţă
sigură despre existenţa sa, indiferent de
modul cum a dobândit-o, de oarece în acest caz nu mai este nesiguranţă asupra
existenței
sale.
(Dalloz, 'R6p.,
Absence,
No. 1560).
13. “Termenul de patru sau
zece ani,
pentru a se putea, introduce cerere de declarare a absenței, începe a curge dela
daia, disparitiei,
sau din ziua, celor din
urmă ştiri dela absent. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 890; Dalloz, Rep., Absence, No. 167;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 626; Planiol et Ripert, I, No. 58; Alexandresco, ed. 2-a, |,

interesate se înţeleg numai moştenitorii
prezumptivi şi soţul absentului.
Dalloz,
R6p.. Absence, No. 171; Suppl., Absence,

14 Dacă s'au primit ştiri dela o persoană absentă,
termenul de patru sau
zece ani curge, după o părere, dela data

tenţi în ziua dispariţiei apsentului sau a
ultimelor ştiri dela el iar nu cei cari ar
exista în momentul cererei de declarare

molombe,

II,"No. 53).

Ă

p. 494; Plasiara, |, p, 194).

primirii

ştirilor,

iar

nu

dela

-

|

data.

lor,

de

oarece textul este formal în această privinţă. (Delvincourt, Art, 115; Duranton,
T, No. 414; Aubry ei Rau, ed. 5-a, 1, $ 151,
text şi nota 4, p. 914 Nacu, 1, p. 230, 231;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 494; Plastara,
I, p. 194).
_ 15. După o altă
părere
dominantă
insă, acest termen va curge dela daia ştirilor, iar nu dela data când ele au fost
primite. (Valette sur Proudhon, 1, p. 271;
Demolombe, II, No. 57; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 150 bis,
TIT; Marcad6, art. 115, No. 3; Mourlon, ed.
i-a, IL, No. 390; Dalloz, Râp, Absence, No.
167; Suppl., Absence, No. 13; Laurent, II,
No. 156; Huc, 1, No. 409; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 10%;
Pianioi, ed,
6-a, I, No. 626).
16. In privinţa înţelesului.
cuvintelor
de părţi interesate din art. 115 c. civ. îr.
(UL c. civ. rom.), după părerea dominantă, ele cuprind numai acele persuana
cari au asupra patrimoniului absentului,
drepturi condiţionate de decesul său şi

—

clv.

rom.),

deci,

şi

creditorii

Dalloz, R6p., Absence,
lastara, IL, p. 195).

18.

După

o a

No.

absentului.

179;

treia părere,

Contra:

prin părţi

No. 13).
19.

Se

decide

că

sunt

părţi

interesate

în sensul prevăzut de art. 115 c. civ. îr.
(101 a. civ. rom.). moştenitorii prezumptivi ai absentului.
(Merlin,
R&pertoire,
Absent, Art. 115, No. 2; Demolombe, II,
No. 59; Beudant, 1, No. 187; Aubry et Rau,
ed. S-a, 1, $ 151, text şi nota 7, p. 915; Dal10z, R6p., Absence, No. 169;
Planioi, ed.
6-a, I, No. 627; Planiol et Ripert, IL, NoGU; Nacu, 1, p. 231).
20. Ca părţi interesate sunt
conside-

raţi numai

moştenitorii

prezumplivi exis-

de absenţă. (Marcade, Art, 115, No.
Dalioz, Râp., Absence, No. 172).

3;

24. Moștenitorii
prezuraptivi de grad
mai îndepărtat ai absentului, pot cere de-

clararea

tenitorii

absenței

sale,

prezumptivi

piat, neglijează

atunci

în

grad

res

a

soțul

exerciia

absentului

oarecare

de

contractului

tutea
Rep.

IL, No.
23.

Absence,

627;

mai

apro-

a o face. (Toullier, 1, No.

399; Aubry et Rau, ed. 5-a,
şi nota 7, p. 915).
22. Prin părţi interesate

asemenea

când moş-

No.

1,

se

$ 151,

înţeleg

de

care are inte-

drepturi

în

et Ripert,

Deasemenea : donatarul

vir-

(Dalloz,

căsătorie.

170; Planiol,

Planiol

text

ed.

1, No.
prin

6-a

160)con-

traci de căsătorie de bunuri ce donatorul
absent va lăsa la, decesul său (Demolombe,

1], No. 59; Dalloz, Râp., Absence, No. 173;
Planioi, ed. 6-a, 1, No. 627; Planiol et RIpert, 1, No. 60).

donatorul

„24. Deasemenea

ție de

reîntoarcerea

deces al donatarului.

59;

162 —

Dalloz,

R6p.,

bunurilor

stipula-

cu

în

(Demolombe,

Absence,

No.

caz

de

II, No.

179;

Pla-

- Codul

civil

DESPRE

nioi, ed. 6-a, 1, No.

i, No.

25.
nui

60).

Deasemenea

bun

sentului.

al

627; Planiol
nudul

cărui

proprietar

uzufruci

(Demolombe,

eţ Ripert,

aparţine

II, No. 59;

al uab-

Beu-

dant, I, No. 187;
Dailoz, Râp., Absence,
No. 172; Planiol, ed. 6-a, L
No. 627; Planiol et Ripert, 1, No. 66%.
26. Deasemenea statul în cazul
când
nu există moştenitori. (Dalloz, Râp,
Absence, No. 172).
27. Deasemenea,
după
unii
autori,
moştenitorii legatari ai absentului. (M&rlin: Repertoire, Absent, Art, 115.
Demolombe, II, No. 60; Demante etNo. 8:
Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 150 bis, II;
Beudant, 1, No. 187; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 151, text şi nota 7, p. 915; Dalloz,
Rep., Absence, No. 172; Suppl., Absenc
e,
No. 13; Planiol, ea. 6-a, 1, No. 627; Planiol, et Riperiy, TI, No. 60).
28. Prin părți interesate în sensul art.
115 e. civ. îr. (101 c, civ. rom.), nu pot fi

înţeleşi

creditorii

absentului.

cărora

de-

clararea de absenţă nu le este folositoare
ci le strică. (Toullier, 7,: Ne. 399; Lemolombe; II, No. 59; Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, 1, No. 150 bis, 1; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 382; Aubry et Rau, ea.
5-a, 1, $ 15i, p. 916; Daloz, Rep, Absence,
No. 179; Suppl., Absence, No. 15;
Laurent, HI, No. 158; Huc, 1, No. 413; Baudry
et Houques-Fourcade, I, No. 1094; Nacu,
1, p. 231; Alexandresco, ed. 2-a, L p. 494;
Plastara, 1, p. 19; Conup.: Planiol et Ripert, I, No. 60).
29, Creditorul însă, al cărui drept se
deschide la decesul debitorului
absent,
are dreptul a cere declararea
absenței.
(Dalloz, R6p., Absence, No. 172).
30. Prin persoane interesate nu pot. îi
înțeleşi
debitorii
absențtului.
(Dalloz,
Rep., Absence, No. 180).
a

31. Ministerul
cere declararea

Public nu are dreptul
de absenţă, de oarece

el trebueşte să apere interesele absentuiui şi să se opue la declarare. (Duranton,
I, No. 420 bis; Demolombe, II. No. 62;
Beudant, I, No. 187; Mourlon, ed. 7-a. L
No. 381; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 151,
p. 916; Dalloz, Rep, Absence, No. 18;
SupPl.,

Absence,

No.

16;

Laurent,

ll,

No.

158; Huc. 1. No. 414; Baudry et HouquesFourcade, 1, No. 1094; Pleniol et Ripert, I,
No. 60, nota 3, p, 60, 61; Nacu, 1, p. 231;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 494).
82. Părţile
interesate au dreptul
să
ceară declararea de absenţă, de şi moştenitorii

prezumptivi

retuză

a cere

ABSENȚI

—

101

declarare, ele se vor adresa direct, la tribunal, chemând în cauză şi pe moştenitori pentru a obţine hotărirea de declarare de absenţă contradictor cu ei. (Dalloz, Rep., Absence, No. 173;
Suppl., Absence, No. 13). .
34, Cererea de declarare
de absenţă.
se va adresa tribunalului ultimului
qomiciliu al absentului, iar în cazul
când
acest domiciliu nu este cunoscut, la iribunalul ultimei sale reședințe. (Proud
hon, ÎI,
p. 272;
Demolombe, II, No. 58;
Marcau€ art. 115, No. 4; Mourlon, ed. 7-a,

I, No.

39%; Aubry

et Rau,

ed.

5-a,

I,

151, p. 914; Dalloz, Rep. Absence, No. 183;$
Suppl., Ahsence, No. 17; Laurent, II, No.
199; Huc, 1, No. 409, 414; Bauary et Houques-Fourcade, 1, No. 1085; Planiol, ed.
6-a, I, No. 628; Planiol et Ripert, I, No.
59; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 495; Plastara, 1, p. 194).
35. Cu ocazia cererei de declarare de
absenţă nu se cheamă nici o persoană potrivnică, de oarece nu există un adversar. Ministerul Public va pune concluziuni de oarece
el
reprezintă pe absent.
(Planiol, ea. 6-a, 1, No. 628; Planioll
et
Ripert, 1, No. 59; Nacu, 1, p. 231).
36. Cheltuelile făcute cu judecarea cererei de absenţă,
cad în sarcina
celui
care o cere, de oarece, ea tinde la trimeterea în posesiune a celor în drept, deci
nu se face în interesul absentului. (Planiol et Ripert, 1, No. 60, nota 1, p. 59, 60).
87. Tribunalele franceze (române) sunt
competente să declare absenţa unui stră-

in. (Despagnet, Prâcis,
ed. 3-a, No. 202;
Weiss, Trait6 clementaire, p. 589; Dailloz,
Rep. Suppl., Absence, No. 5; Laureni.
II,

No. 159; Huc, I, No. 407, 415; Alexanăresco, ed. 2-a, 1, p. 493).
38. După o altă părere însă, tribunaleie franceze
(române) nu sunt competente

să

declare

absența.

unui

străin,

Daloz,

Rep.,

de

oarece dispoziţiile din codul civil privitoare la absenţă, au caracterul unui statut personal și străinii sunt supuşi în această privinţă, legilor lor personale. (Demolombe,

sence, No.
Comp.: V.

II,

No.

14

bis;

106,

Ab-

5; Planiol et Ripert, I. No. 51;
G. Tataru, Prezidentul Tribu-

nalului, p. 46, 47).
39. A se vedea şi notele
107 şi 108

ce. civil.

de sub
,

art.

Jurisprudenţă

declara-

rea de absenţă şi trimeterea în posesie.
(Toullier, 1, No. 399;
Aubry ei hau, ed.
S-a, 1, $ 151, p. 915; Dalloz, R6p., Absence,
No. 172).
.
33. Când moştenitorii prezumptivi retuză a cere declararea de absenţă, părţile interesate, înainte de a cere declararea de absenţă, îi vor pune în întârziere
printr'o notificare şi dacă și după această notificare, nu vor introduce cerere de

Art.

(continuare

î.
nu

dela

1924 până

Simpla calitate de rudă
dă

dreptul

unei

persoane

la 1927)

cu abentul
să

seziseze

tribunalul printr'o cerere de declarare
de absenţă, dacă dânsa nu justifică un
interes pecuniar, fie eventua!i asupra ceverii absentului.
In speţă, întrucât cererea de declarare
de absenţă contestată de recurent a fost
făcută de intimată în singura ei calitate

163—

Art. 102

cari erau de natură să schimbe soluţiunea procesului.
Ne procedând astfel şi omiţând. să se
susţinerilor recurentuasupra
pronunţe
lui făcute în acest sens, Curtea de Apel
a săvârşit o omisiune esenţială şi a pro(Cas. II, dec.
nunţaţ o decizie casabilă.
- civ, No. 45i din 27 Octombrie 1924, Jur.
Gen, din 1925, No. 495).

de vară cu absenta fără să justifice vraun' drept chiar eventual asupra averii

absentului, sau vre-un drept pecuniar asupra, acestei averi, şi întrucât recurentul a invocat la Curtea de fond. neregulata, introducere a acestei cereri şi a cerut
respingerea ei ca fiind făcută de o petsoană fără calitate, Curtea de Apel era
susțineri
aceste
datoare să examineze

a

Spre

—

102.

Art.

Codul civil

ABSENȚI

DESPRE

absenţa,

constată

se

tribunalul,

după

înscrisuri şi dovezi produse, va ordonă a se face o cercetare în
ființa procurorului în ocolul domiciliului şi acel al reședinței, de vor
îi osebite. (Civ. 87, 100; Pr. civ. 185, 621; Civ. Fr. 116).
le tribunal, d'aprâs les

labsence,

constater

Text. fr. Art. 116. — Pour

pitees et documents produits ordonnera qu'une enquste soit faite contradictoirement avec le procureur du Roi, dans larrondissement du domieile, et dans
celui de la r&sidence, s'ils sont distincts lun de Lautre.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acte

2, 7,

Cercetări 1 urm,

Comisiune rogatorie
Competenţă 4, 5.

Dată 9.
Declarare

6, 12, 13.

de

5.

absenţă 4,

! Nalitate 6.
Parchet î.
Primirea
ultimelor
ştiri
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Procedură 1, 2,3,
Procuror 1.

Reşedinţă 4, 5.

Dispariţie 9.
Domiciliu 4, 5.

Rogatorie comisiune
Scrisori 2.

5.

tiri 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
“Termin de un an 13,
Veşti, a se vedeă cuvân-

Existenţă 3, 12, 13.
Judecător delegat 1.
Marturi 3.
Ministerul Public 1,

tul „Ştiri“.

Doctrină
1. Cercetarea prevăzută de art. 116 c.
civ. îr. (102 c. civ. rom.), se face în forma
cercetărilor obicinuite, de către un judecător delegajt de tribunal,
în
asistenţa
Ministerului Public. (Merlin. Repertoire,
Absent, Art. 116; Toullier, [, No. 404%; Duvanton.

1,

No.

423;

Demolombe,

II,

No.

65: Dalloz, Râp., Absence, No. 189; Huc,
1, No. 416; Baudry et Hougques-Fourcade,
I, No. 1097; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 638;
Alexandresco. ed. 2-a, I, p. 495).

2.

La

cercetare

se

pot

consulta

scri-

sori. acte, eic.. pentru a se putea stabili
lipsa de ştiri dela absent. (Toullier, TI, No.

404; Comp.: V. G. Tataru, Prezidentul Ţribunalului,
3„

La

p.

4%).

cercetarea

prevăzută

de

art.

116

c. civ. fr. (102 c. civ. rom.). se poti audia
martori chiar cei ce sunt opriţi de procedura

tocmai

civilă,

aceşti

de

oarece

martori

în

această

sunt

materie

cei mai

folo-

sitori şi pot avea cunoştinţă despre existența absentului. (Valette sur Proudhon,
3. p. 275, nota 6; Toullier, I, No. 402; Duranton, [, No. 423; Demolombe,
II, No.
66; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 151, text
și nota 11, p. 916; Dalloz. R6p.. Absence,
No. 191; Huc, 1, No. 416; Baudry et Houques-Fourcade, î. No. 1097; Plani
Î-

pert, 1, No. 50; Comp.: Pianial “ed i,

1, No.

628).

4. Cercetarea prevăzută de art. 116 c.
civ. fr. (102 ce. civ. rom.), trebuește ordonată de către tribunalul competent să judece cererea de declarare de absenţă, adică de tribunalul ultimului domiciliu al
absentului, sau dacă acesta nu e cunoscut, de tribunalul ultimei sale reşedinţe.
(Mourlon, ed. t-a, 1, No. 39%; Dalloz, R&p.
Absence, No. 183; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
628; Alexandresco. ed. 2-a, 1. p. 495).
5. Dacă absentul avea un domiciliu
şi

o

reşedinţă

distincte

unul

de

alta

sau

mai multe reşedinţe distincte situate în
circumscripția mai multor tribunale, se
vor ordona a se face prin comisiune 10gatorie cercetări în circumscripţia fiecărui
tribunai. (Toullier, 1, No. 401; Marcad,
Art. 116, No. 1; Mourlon, ed. T-a, I, No.

392;

Aubry

si nota

11,

et Rau,
p.

916;

ed. 5-a, 1 $ 151, texi
Dalloz.

R6p.,

Absence,

No. 187; Baudry et Houques-Foureade. |,
No. 1097; Pianiol, ed. 6-a, [, No. 628; Planiol et Ripert, I, No. 59; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 495).
6. Pentru a se admite cererea de declarare de absenţă, este neapărată trebuinţă, sub pedeapsă de nulitate, a se face

în prealabil

cercetarea prevăzută

de art.

116 c. civ. îr. (102 e. civ. rom.). (Duranton,
I, No. 422; Demolombă. II, No. 63; Marcad6, Art. 116, No. 1; Mourlon, ed. Ta, k

No. 392; Aubry

et Rau, ed. 5-a, [. 8 151.

text şi nota 11, p. 916; Dalloz. Rep. Absence, No. 186, 138; Laurent, II, No. 160;
Baudry et Houques-Fourcade,
1,
No.
1096; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 628; Planiol
et Ripert, I, No. 59).
7. Chiar în cazul când din actele produse în cauză sar stabili că în intervalul cerut de lege nu sa produs vre-o

ştire dela absent, tribunalul, pentru a admite cererea, nu se poate dispensa de
facerea, cercetărilor cerute de ari. 116 e.
civ. îr. (102 c. civ. rom). (Demolomba. II.

No. 63; Demante et Colmet da Santerre
eu. 3-a, I, No. 151 bis 1; Marcadi, art. 116.

— 164 —.

Codul

No.

civil

DESPRE

1; Aubry

et Rau,

ed.

a,

I, $ 151,

nota 11, p. 916; Dalloz, Rep, Absence, No.
158; Laurent, II, No. 160; Planiol, ed. 6-a,
I. No. 698).
8. Cercetările prevăzute de art. 116 c.
civ. în. (102 c. civ. rom.), vor purta asupra faptului dacă există sau nu vre-o știxe dela, absent. (Duranton, 1, No. 422; De
molombe, II, No. 63;
Dalloz, N6p., Absence, No. 9%; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 628:

Comp.:

Aubry

et Rau,

ed.

5-a,

1, $ 154,

nota 11, p. 916).
9. Deasemenea cercetarea! va, folosi de
a se fixa data ştirilor; în cazul când sani

primit,

sau

data

dispariţiei

(Dalloz, Rep. Absence, NO.
10. Dacă din cercetarea
stabilește

dela, absent
se

va

că

admite

Art.

nu

sa

primit

în termenul
cererea

103.

de

absentului.

195).
efectuată
nici

prevăzut

declarare

— Tribunalul,

o

se

ştire

de lege,
de

abp-

Art. 103 —104

ABSENȚI

sență, (Aubry et Rau, ed. 3-a, 1, $ 151
nota 11, p..916).
|
1. Dază, posterior facerei acestei cer-

cetări,

se

bănueşte

că

sau

primit

ştiri

dela absent, se poate ordona şi efectua
o nouă cercetare. (Demolombe, Il, No. 68;
Dalloz, R6p., Absence, No. 19).
|
12. Tribunalul nu este
obligat a admite

cererea

dacă

nu

şi-a.

de

făcut

este sigură,

declarare

de

convingerea

cu toate

că

absenţă,

absenţa

că din cerceţa-

rea efectuată se constată lipsa de ştiri
dela, absent.: (Toullier, 1, No. 403; Dalloz,
„R6p.. Absence, No. 198).
13. Dacă din cercetarea adevărată şi
efectuată se stabileşte existenţa absentu-

lui, cererea, de declarare de absenţi va fi

respinsă

chiar

(Dalloz,

ed.

statuind

Râp.,

1,

6-a,

No.

asupra

fără

termenul

Absence,

629).

No.

cererei

de

197;

va

un

an.

Planiol,

aveă

în

privire motivele absenței şi cauzele cari au putut să împiedice
de:
a aveă ştiinţă despre persoana presupusă absentă. (Civ. Fr.
117).
Tezi. fr. Art. 117— .Le tribunal, en statuant sur la demande

, aura d'ailleurs &gard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu
empecher d'avoir
des nouvelles de Tindividu prâsume absent.
Doctrină
1. Tribunalul care judecă. cererea qe
declarare de absenţă, apreciază în mod
suveran faptele şi probele aduse în cauză
şi poate respinge cererea sau să prelungească termenul prevăzut de art. 115 c.
civ. îr. (101 e. civ. rom.-), atunci când lipsa de stiri din partea absentului
pare
susceptibilă de a, fi explicată.
(Toullier,
» No. 403; Demolombe, II, No. 52; Mour-

lon, ed. 7-a, 1, No. 391; Dalloz, Rep, Absence, No. 186; Laurent, II, No. 160;
Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 1098).
2. Tribunalul poate să respingă cererea chiar fără a se maj face .cercetări,

numai

pe

baza

actelor

şi

documentelor

produse, luând în consideraţie motivele
absenței sau cauzele cari au împiedecat
să se aibă știri dela presupusul absent.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 39%; Planiol, ed.

6-a, I, No. 6:9; Planiol et Ripert, 1, No. 59).

Art. 104.— Indată ce seva da o hotărire,
fie prăgă
definitivă, procurorul va trimete copie după dânsa titoare, fie
Ministerului
Justiţiei spre a se publică prin «Monitorul oficial».
(Civ. 100, 105;
Leg.

29 Oct.

77;

Civ.

Fr.

118).

Tezi. fr. Art. 118.— Le procureur du Roi enverr
vendus, les jugements tant preparatoires que d&finitifs, a, aussitât qu'ils seront
au Ministre de la justice,
qui les rendra publies.
Doctrină,

ordonă

Justiţie

1. Tribunalul,
pentru a declara
absenţa, trebueşte să pronunţe două
hotărîri succesive:
una care ordonă cercetarea și care se numeşte hotărire pregăti

toare

şi

alta

care

declară

absenţa,

si care

pentru

cercetării,

Ministerului

a fi publicată

de

în Monito-

rul oficial. (Mourlon, ed. 7-a, [, No. 393;
Dalloz, R6âp.. Absence, No. 200; Planioi,
ed. 6-a, I, No. 630;
Planiol et Ripert, 1,

No.

se numeşte hotărire definitivă.
(Pianiol,
ed. 6-a, I, No. 628; Planiol et Riuert, 1, No. 59).
2. Procurorul este obligat a trimite
o
copie de pe hotărîrea pregătitoare
care

—

facerea

59;

Alexandresco,

ed. 2-a,

1, pe. 495).

3. Hotărirea de declararea
absenjei
nu poate fi pronunțată, sub pedeapsă de
nulitate. decât după ce sa publicat copie
de pe hotărîrea pregătitoare; această formalitate este substanţială.
(Aubry
et

Rau, ed. 5-a, I, $ 151, nota 13, pi 917; Dal-

165—

-

Art. 105—106

DESPRE

după

loz, Rep. Suppl., Absence, No. 18; Huc, I
No. 416; Baudry et Houques-Fourcade, i,
No. 1100; Planiol et Ripert, 1, No. 59; AJexandresco, ed. 2-a, 1, p. 495, nota 3).
la

de

declarare

pui

ce

au

vre-o

cunoştinţă

despre

No.

Absence
Râp.,
(Dalloz,
sent.
Suppl., Absence, No. 18).

6. Art

la

dela

publicarea

acestei

efectul

Hotărirea

absenţă

hotărirei

hotărâri

pentru

definitivă

trebueşte

care

să-şi
a

fost

de

de

declarare

asemenea

pulii-

cată. (Demolombe, Ii, No. 67;
Mourlon.
ed. 7-a, 1, No. 393; Aubry et Rau, ed. 5-a.
1, $ 151, p. 917;
Dalloz,
Râp., Absence,
No. 201; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 630; Fianiol et Ripert, I, No. 59).

8. Procedura,

ab-

publicărei

hotărirai

dofi-

nitive de declarare de absenţă, trehuește
făcută în acelaş chip ca. şi a celei pregătitoare de ordonarea, cercetărilor. (Dalloz,
Rep., Absence, No. 201).

20;

declarare de abpronunţa decât

Art. 105.— Hotărirea declarațiunei de
decât un an după hotărîrea care a ordonat

104; Civ. Fr. 119).

absenţă nu se va da
cercetarea. (Civ. 102,

Tezi. fr. Art. 119. — Le jugement de dâclaration d'absence ne sera rendu
an apr&s le jugement qui aura ordonnt l'enqute.

qu'un

Absence,

Doctrină

(Dalloz,

Râp.,

Absence,

No.

dresco, ed. 2-a, I, p.495).
2, După
trecerea unui

nunţarea

hotărirei

care

201;

an

să se pronunţe

Alexan-

dela

a se face o nouă

cercetare,

2-a, I, p. 4%,

:

1. — Despre

I,

No.

după

un an dela facerea.

nota 2).

5, Hotărîrile de declarare de absenţă
date fără a se respecta termenul de un
an dela data hotărirei care a ordonat
cercetările, este lovită de nulitate. (Planiol et Ripert, I, No. 59).
6, Absența declarată, ia sfârşit
prin
decesul absentului sau prin reîntoarcerea
sa. (Marcade, Art. 119; Comp.: Pianiol, ed.
G-a, I, No. 636).
.

CAPITOLUL

-

6-a,

pre existenţa sa. (Mourlon, ed. 7-a; I, No.
391, 393; Planiol, ed. 6-a, IL. No. 629; Planiol et Ripert. I, No. 59; Alexandresco, ed-

dacă

Despre

ed.

rând, pentru ca absentul să dea ştiri des-

pro-

a se

0 găseşte necesară. (Demolombe, II, No.
68; Comp.: Dalloz, Râp., Absence, No. 201j.
3. Hotărîrea de declarare: de absenţă
trebuește trimisă de procuror Ministerului de Justiţie, pentru a fi publicată, în
Monitorul Oficial.
(Demolombe, II, No.
67; Mourlon, ed. 7-a, I, Na. 393; Aubry et
Rau, ed. 5-a, ], $ 151; p. 917; Dalloz, Rep.

„Secţiunea

Planiol

cercetărilor, a fost mai întâi, pentru ca
în acest interval să se facă cercetări pentru aflarea
absentului,
şi în al doilea.

-

a ordonat

201;

et Ripert, I, No. 59; Alexan-

dresco, ed. 2-a, 1, p. 4%).
4. Motivul care a determinat pe legiuitor ca hotărirea. de declarare de absenţă

face cercetări, tribunalul
nu este obligat să pronunţe declararea, absenței, ci el
are putere suverană de apreciere şi poate

ordona

No.

630; Planiol

1, Dacă în timp de un an dela data
hotărîrei. care a, ordonat a se face cercetarea,
absentul nu a dat nici o ştire
despre el, tribunalul va pronunţa botărire
definitivă de declarare de absenţă.

„_

pronunţarea

cercetarea şi aceasta în sco-

produce

1.

de

119 c. civ. îr. (105 c. civ. rom).

prevede că hotărirea de
senţă nu se va putea

an

prevăzută. (Touliier, I, No. 403; Beudant,
i, No. 187; Dalloz, R6p.„ Absence, No. 200;
Suppl, Absence, No. 18; Baudry et [Houques-Fourcade, I, No. 1100).

domiciliul său. (Toullier, 1, No. 403; Beudant, I. No. 187; Mourlon, ed. T-a, 1, No.
Dalloz, Rep. Absence, No. 200;
391, 393;
Suppl., Absence, No. 18; Planiol, ed. 6-a;
1, No. 630; Planiol et Ripert, 1, No. 59; Ar
lexandresco, ed. 2-a, 1, p. 495).
5, Publicarea mai are de scop dea
chema la cercetarea, ordonată toate parsoanele

ca

poată

ce-

reîntoarcă

jse

să

şi

există,

dacă

absentului

cunoştinţa

rerea

un

care ordonă,

aduce

a

de

este

publicării

4. Scopul

Codul civil

ABSENȚI

III

efectele absenței.

efectele absenței

în privința

averei

în ziua dispărerei sale (lipsirei sale).

ce absentul posedă

Art. 106. — Dacă absentul nu va fi lăsat procură pentru admi-

nistrarea averei

sale, atunci

acei cari ar fi moştenitorii

săi, în ziua

când el a dispărut (s'a făcut nevăzut) sau când s'a primit cele din
urmă ştiinţe dela

dânsul,

moștenitorii
—

166—

presumptivi,

vor puteă

cere,

Codul civil

DESPRE ABSENŢI

E

Art. 106

în virtutea hotărirei judecătoreşti definitive, prin care se va fi declarat
absenţa, punerea lor în posesiune provizorie pe -averea ce absentul
aveă în ziua pornirei sale, sau a primirei celor din urmă ştiinţe
dela dânsul, cu îndatorire însă, pentru aceştia, de a da cauţiune
despre buna lor administrare. (Civ. 107, 109 urm., 120 urm., 652 urm.,

1271,
1535
Fr. 120).

urm.,
|

1652

urm.,

1675

urm.;

Pr. civ.

392,

621;

Civ.

_

Texi. fr. Art. 120. — Dans les cas oi Pabsent

n'aurait

point

laiss6 de

procuration pour Yadministration de ses biens, ses hâritiers presomptifs, au jour
de sa disparition ou de ses dernidres nouvelles, pourront, en vertu du jugement
dfinitif qui aura dtelar6 labsence, se faire envoyer en possession provisoire
des biens qui appartenaient ă l'absent au jour de son depart ou de ses dernitres
nouvelles,

ă la charge

de donner

caution

pour

la sâret€ de leur administration.
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Absenţă prezumată 38, 39.
Acţiune de rescumpărare
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Acţiune de resciziune 37.
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Copii 9.

38, 39, 40, 47.

drept

5,

Posesiune

20,

Curator

3.

38, 39,

de

8, v, 12, 26, 30, 34—37,

Probe,
a se vedeă
vântul „Dovezi.
Procură 1, 2, 31,
Procuror 45, 46.
| Proprietate nudă 22,
Restituire 39,

Deschiderea succesiunei 4
Dispariţie 7, 9, 26, 34—37.

Donaţiune 20, 21.
Dovezi 12.
Drept condițional

25
Existenţă 2, 34, 35,

5,

1,

cuvintele:

„Părţi

interesatee,

Ipotecă 42.
Legatar

Soţie

Satul

Instrăinare 24.
Interes 31, 32, 33,
interesate părți, a se ve.

19, 2%.

cu-

9.

18, 48,

| Ştiri 7, 8, 9, 12, 26, 30,

i

3437.

! Succesiune, a
|
cuvintele:
| _ „Moştenitor$,

Suverană
„4,

se vede
„Legatars,
şi 4, 26,

apreciere

12,

Testament 19, 20.
Trimetere
in posesiune
provizorie 1 urm.
Uzufruct 22, 44,
Veşti,
a se vedea cu|
vântul: „Ştiri“,

Doctrină,
1 Cuvintele: Dacă
lăsat procură pentru

rii sale, trebuesc

absentul nu va fi
administrarea ave-

considerate

ca nescrise

şi figurează in textul art. 120 c. civ. îr.
(106 c. civ. rom.) din cauza unsi inadver-

14 Dec.

1993,

Pand.

Rom.

tenţe a legiuitorului, de oarece fie că absentul a lăsat un mandatar, fie că nu a
lăsat, trimeterea, în posesiune a moştenitorilor prezumptivi,
trebueşte făcută îmediat, ca o consecinţă a declarărei absenţei. (Marcad6, Art. 120, No. 1; Mourion, ed. 7-a, Î, 39, nota 1;
Dalloz, Râp.,
Absence, No. 159, 207; Bauâry et HouguesFourcade, 1, No. 1103).
|
2. Din dispoziţiile art. 120 şi 121 c. civ.
îr. (106 şi 107 c. civ. rom),
rezultă că
mandatarii absentului,
vor putea până
la declararea,

de

absenţă

a

mandantului

lor, să continue a reprezenta pe mandant, fără ca să fie obligaţi să, dovedească existenţa lui. (Plaaiol, et BRipert, 1,
No. 53).
„8. Trimeterea moștenitorilor prezumptivi în posesiune provizorie asupra bunurilor absentului, este o consecinţă a declaraţiei

Soţ 17.

2,

Fructe 38, 39.
Gaj 42.
Garanţie, a se vedea cuvântul: „Cauţiune*.
Hotărire 14, 27, 28, 29.

dea

1

Primirea ultimelor ştiri 7,

absenţă î,

2, 3, 5, 7, 12, 13,27—33,

Inadvertenţă

provizorie

UrDI,

Prescripţie 14, 15, 37.
Prezumpţiune de absenţă

Creditori 23, 24, 25.
Declarare

.

Nudă proprietate 22,
Parchet 45, 46,
Parte interesată 23, 24, 25,

Cauţiune 40—48,
Cercetări

.

Moştenitori prezumptivi1,
3, 4, 6—11, 13, 14, 23—30,
36, 87, 40,
Naștere 9.

1218 din

de

absenţă.

(Demolombe,

II,

No.

59; Dalloz, R€p., Absence, No. 205; Baudry
et Houques-Fourcade,
I, No. 1101; Planiol, ed. 6-a, I, No. 631: III, No. 2469; Planiol et Ripert, 1, No. 59, 61: Nacu. |, p.
234; Plastara, 1, p. 19%).
4. Trimeterea în posesie provizorie a
moștenitorilor prezumptivi, - constitue un
îel de deschidere provizorie a succesiu-

nei

absentului, cu ordinea

succesorală

prevăzută de Codul civil Ja titlul „Despre Succesiuni“. (Demolombe, ÎL. N. 71;
Beudant, 1, No. 188; Mourlon. ed. 7-a, E.

No.

396; Aubry

et Rau, ea. 5-a, 1, $ 152,

p. 917; Dalloz, Rep., Absence, No. 203, k14;
Contra: Plastara, I, p. 19%; Comp. Baudry
et
Houques-Fourcade, 1, No. 1101;
Pianiol, ed. 6-a, III, No. 2463; Alexundresco, ed. 2-a, 1, p. 497, 498, 509).
5.

Trimeterea.

în

posesie

supra bunurilor absenţului
rută de acei cari au dreptul
clararea

— 167—

de

absență,

adică

provizorie

a-

poate fi cesă ceară de-

de

acei

cari

DESPRE

Art. 106

Codul

ABSENȚI

civil

au
asupra
bunurilor
absentului
un
drept condiţionat de încetarea sa din vi-

12, Dacă mai multe persoane cer
meterea în posesie provizorie asupra
nurilor absentului, după declararea

7-a, 1, No. 396, 397; Aubry

et Rau,

ed. 5-a,

senţei,

No.

No.

Baudry

lui

aţă. (Demolombe, II, No. 71; Mourlon, ed.
1, $ 152, p. 920;
238;

Suppl.,

Dalloz, Rep,

Absence,

et Houques-Fourcade,

22;

1. No.

niol, ed. 6-a, 1, No. 631, 11], No.

Planiol

et Ripert,

poca

Absence,

110%;

Pla-

2463, 2464;

1, No. 60; Nacu,

Lp

234, 23%, 237, 938; Plastara, 1, p. 195, 195).
6.

Trimeterea

în

posesie

provizorie

a-

supra averei absentului poate îi cerută
de către
moştenitorii săi prezumptivi.
(Demolombe II, No. 77; Mourlon, ed. 7-a.

1, No. 39%; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 132,
p. 917;
Dalloz, R6p.
Absence, No. 208;
Suppl., Absence, No. 19; Pianiol, ed. 6-a,
III, No. 9466;
Nacu, IL, p. 235, 237, 238
Matei Cantacuzino, p. 310; Plastara,
|,
p. 19%).
7. Moştenitovii
prezumptivi
cari au
dreptul să fie trimeşi în posesie provizorie asupra bunurilor absentului, sunt acei moştenitori cari aveau vocaţiune eventuail la moştenire în momenţul
dispariţiei sau ultimelor ştiri despre absent,

iar nu

acei din momentul

declarărei

ab-

senţei. (Toullier, 1, No. 422; Demolombe,;
II, No. 82; Beudanit, I, No. 188; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 398 urm.; Dalioz, Râp., Absence, No. 209;
Planiol, ed. 6-a, III, No.
2464; Nacu, 1, p. 235, 237, 238; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 498).
8. Momentul
când
trebueşte privit
dreptul moştenitorilor
prezumptivi este
acel

al

mirei

ultimelor

acestor

5-a, 1, $

162,

ştiri

ştiri.

nota

iar

nu

(Aubry

2, p.

517;

acel

al

pri-

Rau,

ed.

Baudry

et

et

posesie

provizorie

asupra

asupra

întregului

(Nacu,

suveran

a

dela

se

determina

absent,

apreciator

a

e-

tribunadovezilor

(Alexandresco,

ed. 2-a, I, p. 499).

ceară trimelerea
în posesiune provizorie
asupra bunurilor sale.
(Demolombe, IL.
No. 71; Aubry et Rau. ed. 5-a, 1, $ 1%,
nota 3 bis, p. 918; Dalloz, Râp., Absence:
No. 228; Planiol,.ed. 6-a, III, No. 2466; A-

lexandresco, ed. 2-a, [, p. 498, 527).
18.

Deasemenea

şi statul,

care

este un

moştenitor neregulat al absentului, poate
cere trimeterea

bunurilor

în posesie

provizorie

asu-

vra bunurilor acestuia. (Aubry et Rau. ed.
5-a; I, $ 152, nota 3 bis, p. 918; Alexanăre-

sco. ed. 2-a, I, p. 498).
19. Legatarii, fie universali. fie cu titiu universal, fie particulari, au dreptul
să ceară trimeterea în posesiune asupra
bunurilor lăsate lor prin testamentul ab-sentului. (Nacu, I, p 235; Alexandresco,
Sp
I, p. 498; Matei Cantacuzino p20.

Acei

absentului

un

cari

au

asupra

drept condiţionat

bunurilor

de dece-

sul său, cum ar fi legatarii, donatarii de
bunuri viitoare, au dreptul
să ceară trimeterea, în posesie provizorie asupra bunurilor sale. (Mourlon, ed. T-a, 1, No. 403%

patrimoniu

I, p. 235).

—

ştiri

12.
Soţul absentului, care este un moştenitor neregulat al său, are dreptul să

Absence, No. 216; Supp!., Absence, No.
20; Laurent, II, No. 162; Huc, I, No. 418;
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1107
urm.; Comp.: Nacu. I, p. 235; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 49).
M.
Dacă sunt mai mulţi moștenitori
în acelaş grad şi dacă parte din ei nu cer
trimeterea în posesiune
provizorie.
ceilalţi moştenitori pot cere trimeterea în
absentului.

necesar

16. Moştenitorii neregulaţi ai absentului au dreptul să ceară trimeterea n pusesiune provizorie asupra bunurilor sale.
(Demolombe, Il. No. 71: Dernante et Colmet de Sanitevre, ed. 3-a, 1, No. 183, 183
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 152, nota
3 bis, p. 918; Dailoz, Rep., Absence, No.
228, 229; Suppl., Absence, No, 21 Laurent, II, No. 163;
Huc, 1. No. 412, 418
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1106).

Rau, ed. 5-a, I, $ 152, p. 918; Dalloz, R&p,

posesiune

este

ani.

absentului, moştenitorii mai îndepărtați
ar putea să ceară ei trimeterea în posesiune. (Demolombe, II, No. 77; Aubry et

al

este

adunate, nefiind obligat a ordona o nouă
cercetare, care de alt îel nici nu-i este interzisă. (Demolombe. II, No. 84; Dalloz,
Râ&p., Absence, No. 220 urm.).
13. Cu toate că declaraţia de absență.
şi trimeterea în posesie provizorie au fost
obţinute de către un moştenitor prezumptiv, un alt moştenitor care ar dovedi că
este în grad mai apropiat decât cel trimes în posesie, poate cere și obţine trimeterea sa în posesie chiar cu excluderea. celui trimes în posesie mai înainte.
(Merlin, R&pertoire. Absent, Art. 120, nota,
4; Locr6, L.egislation civile, Art. 119; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 152, p. 919; Dalioz,
Rep., Absence, No. 215, 217).
14. Dacă însă au trecut trei Zeci ani
dela data trimeterei în posesie,
dreptul acestor moştenitori de a. cere trimeterea în posesie, sa prescris. (Aubry et
Raw, ed. 5-a, I, $ 152, p. 919; Dalioz, K6p.,
Absence, No. 217).
15. Dreptul de a cere trimeterea, în posesiune provizorie asupra averei absentului se prescrie prin trecere de trei zeci

Houques-Fourcade, I, No. 1106).
9. Copiii născuţi de soţia absentului
după 300 zile dela dispariţia sau ultimele
ştiri. dela, absent, vor putea fi îndepărtați
dela
trimeterea în posesie de căire ceilalţi moştenitori prezumptivi. (Duranton,
Î, No. 439;
Demante et Colmet de santerre, ed. 3-a, I, No. 156 bis, IT; Aubry
et Rau, ed. 5-a, I, $ 159, nota 5, p. 918;
Dalloz, Rep, Absence, No 211; Laurent, II,
No. 162; Huc, 1, No. 418; Alexandresco, ed.
Z-a; |, p. 49%, nota 3; Comp.: Baudry et
Houques-Fourcade, I, No. 1106).
10. In cazul când, moştenitorii
prezumbtivi mai apropiaţi nu cer trimeterea.
în

şi

ultimelor

tribuab-

168

—

Codul

civil

DESPRE

ABSENŢI

urm.; Dalloz, Râp., Abserice, No. 238; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2464; Alexandresco,
ed. Z-a, |, p. 49%; Matei Cantacuzino, p.
311),
21. Donatorii cu drept de reîntoarcere
în caz de predeces al donatarului absent, au dreptul să ceară trimeterea în
posesiune
provizorie
asupra
bunurilvr
donate. (Nacu, I, p. 235, 237, 238).
22. Nudul proprietar al unor bunuri
asupra

uzufruct,

posesie

cărora

are

absentul

dreptul

provizorie

(Nacu,

avea

asupra

In

tenitorilor

ceea

ce

priveşte

şi

rilor

de

în

MOŞ-

ei au:
- art.

1166 c. civ. îr. (974 c- civ. rom.), să ceară
în numele debitorilor lor, trimetereaă în

posesie

provizorie

asupra

sentului. (Duranton, ÎI, No.
lombe, II, No. 61, 78; Aubry

bunurilor

ab-

439; Demoet Rau, ed.

4-a, IV, $ 312, text şi nota 4ă, p. 197; Baudry et Houques-Fourcade
niol

et

Ripert,

I, No.

60;

I, No. 1110; Pla-

Nacu,

1, p.

2%;

Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 499).
24. După o altă părere, aceşti creditori nu au dreptul să ceară trinieteraa
în

posesiune

provizorie

asupra

bunurilor

absentului, de oarece aceste bunuri neputâna îi înstrăinate, nu pot constitui gajul creditorilor. (Larombiere, Obligations,
TI, Art. 1166, No. 8; Dalloz, Rep., Absence,
No. 175; Laurent, II, No. 187).
25. După o a treia părere,
creditorii
moștenitorilor
prezumptivi nu pot cere
trimeterea lor în posesiune provizorie a
supra bunurilor absentului, însă credito-

rii părţilor inţeresate cari au asupra
cestor
bunuri
un
drept
condiţionat

dogesul absentului, o pot cere. (Huc,

ade

1, No.

26. Dreptul moştenitorilor prezumptivi
de a, cere trimeterea în posesie provizorie
asupra bunurilor absentului,
drept care
exista la data dispariţiei sale sau a ulti-

melor

“ştiri

primite

dela

el,

se

transmite

moștenitorilor lor. (Duranton, I, No. 439;
Demolombe, II, No. 18, 83; Marcade art.
120, No. 4; Mouricn, ed. 7-, 1, No. 398

urm;

Aubry

et Rau,

ed. 5-a, [, $ 152, p.

918; Dalloz. Râp., Absence, No. 230 urm.;
Laurent, II, No. 163; Huc, 1, No. 418; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2468; Nacu, I, p. 235;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 49%, 199
27. In regulă generală, trimeterea în
posesiune provizorie a moştenitorilor prezumptivi,

asupra

averei

absentului

se

pronunţă prin o hotărîre,
distinctă de
cea prin care se declară absenla ei în
baza acestei hotăriri, (Proudhon, Cours
de
droit, I, pag. 284; Locre
Legislation
civile, IV, art. 120, pag. 67; Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 411: Dalloz. Râp.. Absence, No,
260; Toulier, 1, pag. 218; Planiol, ed. 6-a,
III, No. 2429; Planiol et Ripert, 1, 61; Alexandresco, ed. 2-a I, pag. 499).
28. Tribunalul
poate
după
cererea

absentului,

de oarece

ceea

ce cere

le-

gea este ca trimeterea în posesiune provizorie să nu poată avea loc fără a se
fi declarat absenţa. (Toullier, 1, No. 426;
Duranton, 1. No. 41; Demo!ombe. II, No.
79; Demante ei Colmet de Santerre, ed.
3-a, I. No. 156 bis, I; Mourlon, ed 7-a, 1,
No. 411; Aubry et Rau, ed5-a,[,$152, p.
919; Dalloz, Rep.. Absence. No. 260; Huc,
I, No. 417; Baudry ei Hougues-Fourcade,
1. No. 1103; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2469;
Planiol et Ripert, I, No. 61; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 499). Ă
29. în cazul când se face o cerere separată de trimetere în posesiune provi-

ai celorlalte

după o părere,
dispoziţiunilor

106

părţilor interesate prin âceiaş hotărira
prin care declară absenţa, să pronunţe
și trimeterea în posesiune provizorie a
moștenitorilor prezumtivi asupra bunu-

bunuri.

creditorii

prezumptivi

Persoane interesate,
dreptul în virtutea

drept

punerea

acestor

1, p. 235, 237, 238).

23.

un

a cere

Art.

zorie

după

ce

s-a

obținut

hotărirea

de

declarare de absenţă, această cerere trebuieşte
îndreptată la tribunalul care a
pronunţat hotărîrea de declarare de absenţă. (Toullier, 1, No. 426; Dalloz, Rp,
Absence. No. 257; Baudry
et HouquesFourcade, 1. No. 1103; Alexandresco, ed.
2-a, 1, pag. 499).
30. Dacă dela data pronunțării hotăvîrei de declarare de absenţă a trecut un
oarecare timp, ţribunalui, care urmează
să soluţioneze cererea de trimetere provizorie a moștenitorilor prezumptivi asupra bunurilor
absentului,
poate
să

ordone
a

se

a se face o nouă cercetare pentru

convinge

dacă

nu

sau

primit

ştiri

dela
absent.
(Demolombe, II. No. 23%;
Dalloz.
Râp.,
Absence,
No.
259;
Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 110%;
Comp.: Duranton, 1, No. 427, 444).
31. Cheltuelile
ocazionate de deciararea de absenţă şi de trimeterea în posesiune povizorie asupra bunurilor absentului,
după părerea dominantă.
trebuesc
suportate de către absent, de oarece se

fac în interesul său şi cei trimeși în posesie provizorie nu sunt decât nişte mandatari

ai

lombe,

săi.

(Duranton,

II, No.

99; Aubry

1. No.

1, $ 154, p. 934; Mourlon,

476;

et Rau,

Demo-

ed. 5-a,

ed. 7-a, I, No.

416; Dalloz, Rep.. Absence. No. 264: Suvnl,,
Absence, No. 23; Laurent,
II, No.
174;
Huc, II, No. 421, 433; Baudry et HougquesFourcade, I, No. 1120).
32. După o altă părere, aceste cheltueli trebuesc suportate de către absent şi
cei trimeşi în posesiune provizorie, de oarece ele sunt făcute în interesul lor co-

mun. (Mass€ et Verg6 sur Zachariae, I,
p. 151; Dalloz, Râp., Absence, No. 264).
33. După o a treia părere, aceste cheltueli cad în sarcina celor trimeşi în posesiune provizorie, de oarece sunt făcute
în înteresul lor exclusiv. (Merlin, Râpertoire, Absent, Art. 131; Planiol et Ripert,
1, No. 60, nota 3, p. 60, 61).
84. Bunurile absentului asupra cărora
se poate cere trimeterea în posesiune de
către părţile interesate, sunţ nuraai cele

—--109 —

DESPRE

Art. 106
cari

în

existau

T, pag. 276; Alexandresco, ed. 2-a. I, paz.
300, 501).
i
trebuieşte
41.
Cauţiunea
apreciată
după cuantumul valorii bunurilor absentului, . (Demolombe,
II, No. 92; Dalloz.
Rep., Absence, No. 272; Comp.: Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 413; Planiol ed. 6-a, III,
No, 2470; Nacu, I. pag. 236; Alexandresco,
ed, 2-a, 1, pag. 501).
42. Persoana
care cere trimeterea în
posesie provizorie, poate să dea în loc

Santerre, ed. 3-a, 1, No. 156 bis 1V; Mourion, ed. 7-a, 1, No. 409; Aubry et Rau, ed.

5-a, 1, $ 152, nota 3, p. 917; Dalloz, Rep.
Absence, No. 252; Laurent, II. No. 166,
167; Huc, 1, No. 419; Baudry et HouguesAlexandresco, ed.
Fourcade, I, No. 1111;
2-a, 1, p. 499, 500; Comp.: Merlin. Râpertoire, Absent, No. 120; Marcad6, art. 120,
No. 3; Dalloz, Rep, Absence, No. 2353, 254),
35. Bunurile pe care absentul le-ar fi
dobândi

de

sau ultimelor ştiri primite dela el, dacă
sar fi dovedit existenţa sa în momentul
deschiderei drepturilor asupra lor, se vor
art. 98 din codul
conform
administra
civil. (Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 500).
36. Moştenitorii prezumptivi ai absentului vor avea dreptul să exercite toate
câștigate de absent până în
drepturile
momentul dispariţiei sale sau a ultimelor
ştiri primite dela el şi cari bine înţeles
au fost conservate. (Duranton. I, No. 448;
Dalloz, R&p.. Absence, No. 254).
37. Moştenitorii prezumptivi ai absentului pot exercita acţiunile de rescumpărare şi de resciziune ce aparţineau absentului în momentul dispariţiei sale sau
a ultimelor ştiri primite dela el şi bine
(Dalloz,
înţeles, dacă nu sau prescris.
Rp. Absence, No. 254).
absentului va îi
38. Curatorul averei
interesate triobligat a preda părţilor
mese în posesiunea provizorie asupra averei absentului, toate fructele produse de
bunurile sale în timpul perioadei de absenţă prezumată. (Demolombe, II. No 8;
Marcads, art. 123, No. 4; Mourlon. ed. 7-a,
I, No. 140; Dailloz, Râp. Absence. No. 255;

Ne
-a,

1,
Dl

No.

No.

; Dalloz,

4;

Mourlon,

Râp,,
p..

să

siune,

depue

o

ție a administraţiei
426;
art.
413;

cauţiune

o

ca.

lor, (Toullier,

Suppl.,

Absence,

No.

24;

No.

(De-

cere

trimeterea,

în

Suppl.

No. 26; Laurent,

II, No. 174; Huc,

poate

da

vor

cauţiune,

se

aplică,

din codul
de oarece

prin

civil priobligaţia

vizorie. (Delvincourt, I, p. 89; Demolombe,
TI, No. 93; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 156 bis VII: Mouulon, ed. 7-a, I, No. 413; Aubry et Rau, ed.

5-a, 1, $ 152, pag. 919;
sence, No. 2:8; Suppl..

Dalloz, R&v., AbAbsence, No. 8%;

Planiol, ed. 6-u, III, No. 2470; Nacu, ]:
leii 236; Alexandresco, ed. 2-a. T, pag.
JUL),

Cautţiunea

45.

trebuieşte

supusă

şi

concluziunilor
Ministerului
Public. (D&
molombe, II, No. 9; Marcadă, art. 120,
No. 2; Mourlon, ed. 7-a. I, No. 413; Dalloz,
Rep., Absence, No. 272).
.

ed.

46. Cauţiunea

-

garan-

tribunal,

cu

de

către

Ministerului

ed. 5-a, 1, $ 152, nota 7, pag. 319;
Rep.

No. 413;

No.

1114).

Absence,

Bauâry

_47.

Cauţiunea.

efectiv

punerea

interesate

110

admisă

Public, nu mai poate fi discutată de către

Dalloz,

II, No.

odată

concluziunile

nimeni. (Demolombe, II. No. 9%; Aubry et
Rau,

I. No.

—

o ipotecă.

de a dă cauţiune este considerată ca
o sarcină iar nu ca o condiţiune indispensabilă a trimeterei în posesiune pro-

268 urm;

Laurent,

care

analogie dispoziţiile
vitoare la uzufruct,

Demolornbe, II, No. 90;
Marcads,
120 No. 2; Mourlon, ed. 7-a, [, No.
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 152, p.

919; Dalloz, Rep.. Absence,

sau

I, No. 431; Baudry et llouques-Foureade,
I, No. 1115).
:
44, După o altă părere, în cazul când
cel care cere trimeterea în posesie provizorie
asupra
bunurilor
absentului
nu

Absence 8

„40. Moștenitorii prezumptivi şi în stfârşit toţi cei trimeşi în posesiune provizorie asupra averii absentului, sunt obligaţi ca mai înainte de a intra în pose-

gaj

43. Persoana

39. Părţil: interesate cari au fost triasupra
provizorie
posesiune
mese în
averei absentului şi cari au primit dela
curatorul acestei averi, fructele produse
în perioada de absenţă prezumată, primesc aceste iructe cu titlul de capital,
fiind obligate a le restitui absentului la
prezentarea sa, (Demolombe,
îl, No. 87;

art. p223

un

posesiune provizorie asupra bunurilor absentului, este neaparat obligată să dea
cauţiune; fără această cauțiune ea nu
poate
obţine
trimeterea
în posesiune,
chiar dacă 's'ar găsi în imposibilitate de
a o face. (Merlin, R6pertoire, Absent, art.
120, No. 5; Dalloz, R6p., Absence, No. 228;

Laurent, II, No. 167; Huc. I, No. 419, Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1119),

Maread$,

cauţiune,

molombe, Il, No. 93; Demanite et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, 1. No. 156 bis VII;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 413; Dalloz, R6p.
Absence, No. 277; Suppl., No. 25; Laurent II, No. :171; Huc, 1, No. 434; Baudry et Houques-Fourcăde,
ÎI, No. 1114;
Planiol, ed. 6-a, III, No. 2470: Nacu, ],
pag. 236 Alexandresco,
ed. 2-a, I, pag.
501).

sale

dispariţiei

posterior

1. No.

1114; Planioi, cd. 6-a. III, No. 247): Nacu,

a ultimelor ştiri primite dela el, iar nu $i
posdobândit
fi
le-ar
cari
acele pe
terior acestei date, dacă s-ar fi dovedit
- existenţa sa. (Foullier, 1. No. 425; Demolombe; LI, No. 85; Demante et -Colmet de

putut

civil

et Houques-Fourcade,

Bauâry

170;

sau

dispariţiei

momentul

Codul

ABSENȚI

—

numai

No.

275;

Huc,

et Houques-Fourcade,

va

fi dată

atunci

când

în posesiune

de

1,

I,

părţile

.vor

cere

provizorie

Codul

civil

asupra

bunurilor

atunci

când

stata
la

DESPRE

absentului.

vor

drepturile

oarecare

cere

lor

numai

pentru

operaţiuni

iar
a

a se

nu
se

Art. 107—108

ABSENȚI

şi
con-

proceda,

premergățoare.

Jurisprudenţă

|

(continuare dela 1924 până la 1927)
1. Moştenitorii de sânge ai absentului
declarat, cari incontestabil vin la suceesiunea averii personale a acestuia, nu

(Demolombe, II, No. 91; Aubiy et Rau,
ed. 5-a, d, $ 152, nota 7, p. 919; Dalloz,
sunt îndrituiţi însă a: pretinde punerea
Râp.,
Absence.
No.
21;
Suppl,
AD - în posesie
asupra unui drept de uzusence, No. 24, 54.
îruct al dispărutului ce-i fusese lăsat
48. Statul când cere trimeterea în po-

sesiune

provizorie

asupra

averei

absen-

tului, ca moştenitor neregulat, în lipsă
de moștenitori legitimi. este disnensat de
a
da
cauţiune.
(Baudry et HougquesFourcade, î, No. 1114; Planiol, ed. 6-a,
III, No. 2470).
Ă
49. A se vedeă şi notele de sub art.
101, 107, 108 şi 109 ce. civil.

printr'un
testament;
erezi nu au calitatea

în adevăr,
aceşti
de moştenitori pre-

zumptivi în privința uzufructului, care
se
stinge la moartea
uzufructuarului,
sau, în speţă, la termenul fizat de Jage
pentru trimeterea în posesiune definitivă
asupra averei absentului. (Trib. Ilfov, s.
I. c. €. No. 1218 din 14. Decembrie 1923,
Pand. Rom. 1925, 1, 186).

Art. 107. — Dacă absentul va îi lăsat procură, atunci
nitorii săi presumptivi nu vor puteă cere dela tribunale
lor în posesiune provizorie decât după 10 ani deplini de
a dispărut, sau dela primirea celor din urmă ştiinţe dela
101,

108;

Civ.

Fr.

121).

moştepunerea
când el
el. (Civ.
îi

Sa

Tezi. fr. Art. 121. — Si Vabsent avait laiss6 une procuration, ses heritiers
presomptifs ne pourront poursuivre la deelaration d'absence et l'envoi en possessio
n
provisoire, qu'aprăs dix annâes râvolues depuis sa disparition ou depuis ses

derniăres

nouvelles.

Doctrină
1. Cu toate că art. 107 cod. civ. rom.
modifică puţin dispoziţiile art. 121 cod.
ciy. îr. de unde a fost împrumutat,
trimeterea în posesiune provizorie,
în
cazul când absentul a lăsat procurator,
va

avea

(Nacu,

„

loc

tot

I, pag.

Dacă

după

234).

mandatul

unsprezece

lăsat

de

ani.

absent

ar fi pe un termen mai mare de zece
ani, trimeterea în posesiune nu poate întârzia peste termenul de zece ani dela
dispariţia
absentului
sau
dela,
primirea
ultimelor
ştiinţe
dela
el.
(Lo-_cr6, Legislation civile, IV, pag. 70; Valetie sur Proudhon, I, No. 273; 'Toullier,
TI. No. 425; Duranton, î, No. 413; Demolombe, II, No. 56;
Mourlon. ed. 7-a, [|
No. 389; Aubry et Rau, ed. 3-a, I, $:151,
pag. 915; Dalloz, Râp., Absence, No. 162;

Laurent, II, No. 155; Baudry et, HouquesYPoureade, I, No. 1091; Nacu, 1, pag. 233).
3.
După o părere pentru a se face
aplicaţiunea dispoziţiilor art. 121 c. civ.
îr. (107 c. civ. rom.) nu este necesară o
procură generală, ci este suficientă şi o
procură

a

absentului

pentru

un

obiect

special. (Toullier, I[. No. 424; Duranton,
Comp:
1, No. 412;
Marcads, Art. 121;
Mourlon, ed. -a, LI, No. 386, 387).
4. După o altă părere însă este lăsat

la

aprecierea,

tribunalului

de

a, decide

dacă o procură asupra unui obiect special, este suficientă pentru a se face aplicaţiunea
dispoziţiilor ' art.
121
cod.

div. tr. (107 cod.

civ. rom.).

(Valette

sur

Proudhon, I; pag. :73; Duranton. I, No.
412; Demolombe, [, No. 54; Mourlun, ed.
7-a I,'No. 387; Laurent, II, No 155).
5. A se vedeă și notele de sub art. 101,
;
106 şi 107 cod. civil.

Art. 108
—.
Tot astfel se va urmă şi când termenul procurei

ar expiră, şi, în asemenea caz, se va procede la administrarea
averei absentului potrivit regulelor statornicite prin capitolul 1 din
acest titlu. (Civ. 98 urm., 107; Civ. Fr. 122).
Teat. fr. Art. 122. — 1 en sera de mâme si la procuration vientă cesser;
et, dans ce cas, il sera pourvu ă l'administration des biens de absent, comme
il est dit au chapitre I du present titre.
—

171—

-

Art.

DESPRE

109

civil:

tează prin alt mod independent de voinţa. absentului cum ar fi prin decesul
mandatarului.
(Touilier, ÎI. No. 398; Mar-

- Doctrină
1. Se va face aplicaţiunea dispoziţiilor
art. .192 cod. civ. îr. (108 cod. civ. rom;)
în cazul când încetarea procurei are loc
din cauza expirărei
termenului
fixat
chiar de către absent. (Duranton, I, No.
411; Comp.: Delvincourt, 1, paz. 48; DemoJombe, II, No. 54, 55; Mourlon, ed. i-a. |,
No. 388; Nacu, 1, pag. 232).
-2.
Trebueşte
echivalat cu expirarea
procurei şi cazul când mandatul
înce-

Art. 109. — După ce

Codul

ABSENȚI:

cadă, art.

122,

No.

1; Mourl:n.

ed.

Ta,

I, No. 385; Aubry et Rau ed. 5-a, I, $
151, pag. 915; Dalloz, Rep., Absence. No.
161; Suppl.,
Absence No. 11; Baudry et
Hougues-Fourcade,
1. No. 1089; Planiol,
et Riperi, I. No. 58: Matei Cantacuzino,
pag. 310; Plastara, I. pag. 191, 19%).
3. A se vedeă şi notele de sub art. 101,
106, şi 107 cod. civil.

moștenitorii

presumptivi

vor fi fost puși

în stăpânirea provizorie, testamentul, dacă va exista, se va deschide

după cererea părţilor interesate, sau a procurorului tribunalului,
şi legatarii, donatarii, precum și toți aceia, cari aveau asupra averei
absentului, drepturi subordonate morţii absentului, le vor puteă
exercită provizoriu cu îndatorire din parte-le de a da cauţiune.
(Civ. 100, 106, 119, 557, 565, 801, 825, 889, 895, 899, 1485, 1523,
1552, 1652, 1659, 1660, 1675 urm.; Pr. civ. 392 urm.; Civ. Fr. 123).
slezt.
lenvoi

en

fr. Avt.

123.
— Lorsque

possession

provisoire,

les hâritiers

le testament,

presomptifs

s'il en

existe

auront

un,

sera

obtenu
ouvert

&

la r6quisition des parties interessces,ou du procureur du Roi prâs le tribunal;
et les lâgataires,

les donataires,

ainsi

que

tous

ceux

qui

avaient

sur

de labsent, des droits subordonnâs ă la condition de son dâcts,
exercer provisoirement, ă la charge de donner caution.

les biens

pourront les

Bibliografie (continuare).
VERNESCU FLORICA,
1925, II, 186.

Notă

INDEX

sub

Trib.

Ilfov,

ALFABETIC

AB

(la doctrină)

Condiţional drept
Carator 8.
î urm.

Declarare

Deschiderea
Donaţiune

de

1-6, 11,

absenţă

6,

succesiunei
1, 2, 3,

41.

Drept condiţional 1—6, 11,
Drept de reîntoarcere 2,
Incetare din viaţă 1 urm.
Intârziere 7, 8, 9,
Interesate părţi 7, 8, 9.
Legatar 14,
Moarte î urm.

Negligență 6—9,
Notificare 7—9,

provizorie
intârziere

Refuz 6—9,

; Reîntoarcere drept
Somaţie 7—9,

Succesiune

7-9.
2.

4. Deasemenea

Testament 10.
Trimetere
în
posesiune
rovizorie 5, 6.
:
!
Uzufruct
4,

absentului
ŞI-ŞI vor

1.

Prin persoane cari au asupra averei absentului, drepturi subordonate morţii sale, se înţeleg, între altele, şi donatorul cu drept de reîntoarcere în caz de predeces al absentului donatar.
(Marcads,
Art. 123, No. 1; Beudant, I, No. 188; Mour7-a,

1.

No.

407;

Aubry

et

de reîntoar-

proprietar

al u-

vor

putea

face

subordonate
cererile

prezumptivi
exercita

morţii

lor

contra

ai absentului

provizoriu

drep-

turile lor. (Demolombe,
Îl, No. 74; Beudant, I, No. 188; Aubry et Rau,
ed. 5-a,
3 152, p. 920; Dalloz, Rp,
Absence, No.

298, 244;
Baudry et Houques-Foureade,
I, No. 1109; Pianiol et Ripert, I. No. 61;

Comy.: Marcadă, Art. 123,
ed. 6-a, III. No. 2467).

Rau,

ed. 5-a, |, $ 159, p. 920; Dalloz, Rp, Absence, No. 238).
:
2. Deasemenea
ascendentul donator,

—

nudul

drepturi

moștenitorilor

Doctrină

ed.

Rom.

nui bun, al cărui uzutruct aparţinea absentului.
(Mourlon, ed. 7-a, [, No. 40%;
Dalloz, Râp., Absence, No. 238).
5. Toţi acei cari aveau asupra averei

10,

absentului,

lon,

Pand.

mească la decesul donatorului. (Marcads,
art. 123, No. 1;
Mourlon, ed. 7-a, I, No.
406; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 15, p.
920; Dalloz, Râp.. Absence, No. 238).

5, 6.

Proprietate nudă 4.
în

1923,

i-a, donat un bun pe care trebuia să-l pri-

Nuda proprietate 4.
Părţi interesate 7-9.
Punere

14 Dec.

cere legală.
(Marcagd6, Art, 123, No. 1;
Dalloz, Rep., Absence, No. 240).
„8. Deasemenea
acel căruia
absentul

:

Posesiune

din

îşi va putea, exercita dreptul

.

Moştenitori prezump. 3-9.

Ascendent 2.
Cauţiune 41.
Deces

S. 1 c. c., 1218

„6.

civ.
bra

172

—

No.

1;

Planiol,
.

Cu toate că art. 133 c. civ fr. (109 c.

rom.) arată că acei cari aveau asuaverii absentului, drepturi suborda-

“

Codul

civil

DESPRE

nate morţii lui, îşi vor putea
exercita
provizoriu aceste drepturi, după ce se vor
pune în posesie provizorie asupra averei
absentului, moştenitorii săi prezumptivi,
aceste persoane îşi vor putea cere a-şi exercita
provizoriu drepturile
lor după
declararea absenței, chiar dacă moştenitorii prezumptivi vor neglija sau vor retuza a cere trimeterea în posesie. (Valette:
sur Proudhon, I|
420; Demolombe,

se

numească

lul

competent

provizoriu

(Valette

lombe, II, No. 75;
Santerre. ed. 3-a,

sur

ÎI, No.

tenitorii

prezumptivi

judecată.
10.

ed.

Ca

uni,

a

cere

absen-

valori(Demo7-a, 1,

să-şi

drepturile

poată

lor,

la

se

să-i-

420,

7-a, IL, No.

şi

când

sau

|, No.

fără

părţile

tului.

interesate

şi la

(Demolombe,

i

unei

succesi-

testamentul

valoarea

u-

chestiudintre
țestamen-

LI, No. 76).

11.
In ceea ce priveşte
care sunt obligaţi să o dea

și toţi

în

Comp:

40).

deschiderea

va deschide

a

moz-

cheme

421;

nui absent, se vor discuta toate
nile
privitoare la pretenţiunile

se
e-

cei cari

cauţiunea pe
legatarii, do-

aveau

asupra

bu-

nurilor
absentului un drept subordonat
decesului său, a se vedea notele asupra

Demo-

Demante et Colmet
1, NO.
157 bis 1.

(Huc.,

Mourlon,

Proudhon,

420;

averei

fi obligate să pună în întârziere p

acestei

lor.

Duranton,

pentru

exercita

tor

29;

al

920; Dalloz, Rp, Absence, No. 250; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1109).
9. După o altă părere, aceste persoane
ar putea să se adreseze direct la tribuna-

natarii

drepturile

curator

No. 404; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 152p.

xercita în mod provizoriu drepturile lor,
chemând în cauză şi p> moştenitorii prezumptivi pentru a se discuta, contradicp.

un

tului, faţă de care ei să-şi poată
fica în justiţie, drepturile lor.
lombe, II, No. 75; Mourlonjy ed;

Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 157
bis, 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 152, p.
918;
Dalloz,
Reâp., Absence, No. 24;
Suppl., Absence, No. 22; Laurent, Il, No.
165; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
1109; Planiol ed. 6-a, III, No. 2467; Planiol et Ripert, 1, No. 61; Nacu, 1, p. 237,
238; Contra: Prouâhon,; I, p. 297; Marcadă,
Art. 123, No. 3).
2. Jn cazul când moştenitorii prezumptivi neglijează sau refuză trimeterea în
posesie provizorie, părţile interesate îi vor

I,

110

8. După o părere, aceste persoane, ar
putea, în cazul arătat, mai sus, cere ca să

p. 298; Duranton, Î, No.
II. No. 75; Demanite et

pune în întârziere prin somaţiune şi
vor adresa justiţiei pentru a-şi putea

Art.

ABSENȚI

chestiuni,

de
11;

sub

art.

106.

„ Jurisprudenţă

Mourlon. ed. 7-a) 1, No. 404; Aubry et Rau,
ed. 5-a. I, $ 152, p. 920; Dalloz, Rep. Absence, No. 249; Laurent, II, No. 165; BauHouques-Foureade, I, No. 1109;
dry
et
Planiol, ed. 6-a. III, No. 2467).

(continuare
1.

dela

A se vedea:

1924 până

Art.

la 1927)

106, nota

1.

Art. 110. — Posesiunea provizorie nu va îi considerată decât
ca un depozit, care va da celor ce au dobândit-o dreptul de a
administră averea absentului, cu îndatorire din parte-le de a da
seamă

(Civ.

absentului,

106,

109,

când

111

s'ar arătă,

urm.,

sau

1599 urm.

se

va

probă

existenţa

sa.

1853; Civ. Fr. 125).

Test. Jr. Art. 125. — La, possession provisoire ne sera qu'un depât, qui
donnera ă ceux qui Pobtiendront, administration des biens de Pabsent, et qui
les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses
nouvelles.
INDEX
(a

ALFABETIC

Act de dispoziţie 13.
Acţiune
Acţiune

33, 34.
în petiţiune

ereditate 28.

de

Administraţie 3, 4, 6—9,
13, gi
22—25, 27, 29,

,

31.

Administrator

Apreciere
25.

30,

suverană

15,

Arendare, a se vedea cuvântul: „Locaţiune:.
Autorizaţie 8.

Capital

Chitanţă

17.

17.

Creditori 34.
Datorii 34.
Debitor
Depozit

16, 18.
1, 2, 3, 4, 21.

Drept
de
administraţie,
a se vedea cuvântul:
„Administrație“.

Drept de folosință,
vedeă

losinţă“,

cuvântul:

Efecte 1 urm.
Executare 16,

a

Partaj 26, 27,
Petiţie de ereditate

Reparaţii

Posesiune

provizorie

urm.
Prescripţie 20, 21.

de afaceri 3.

Greşeală 22—25.

trimeși

provizorie

întreţinere

19,

1

Raport cu absentul f urm.
Raport
cu
terţele
persoane 31 urm.

Hotărîre 33.
Imobile 4, 10—15.
Impărțeală 26, 27.
Inchiriere, a se vedeă cuvântul: „Locaţie:.
Insolvabilitate 16,

de

cei

Reparaţii mari 14.

28.

Plată 17, 18,
,
Posesiune precară 2.

33,

Responsabilitate 16, 22-25.
Succesiune, a se vedeă
cuvântul: „Moştenitori“,
Suverană apreciere 15, 25.
Terţe persoane 31, 32, 33.
Trimetere
în posesiune
provizorie 1, um.
Urmărire 16, 33,
Venituri 4, 10, 11.

Doctrină
1. In privinţa
raporturilor cu absentul, de şi cei trimeși în posesiune provizo-

Intrebuinţarea banilor 19,

—1

in posesiune
26 urm,

Opozabilitate 9, 13, 17.

se

„Fo-

Folosinţă 6, 8
Fructe 4, 10, 11.
Gestiune

Raport între

Locaţiune 12—(5.
Mandat 3, 5, 23, 33.
Moştenitori 26, 27, 32.
Moştenitori
prezumptivi
1 urm,
Xegligenţă 16.

doctrină)

m

d

3 —

Art. 110

DESPRE ABSENȚI

|

rie, după

dispoziţiunile

art.

125

c. civ.

fe.

(110 c. civ. rom.), deţin bunurile absentului ca, depozitari, totuşi expresiunea
de

depozit nu trebue luată în înţelesul său
riguros juridic. (Demolombe, II], No. 101;
Mourlon, ed 7-a. I, No. 417; Aubry et Rau,

ed. 5-a, 1, $ 153, text şi nota i, p. 921;
Rep.,
Abserice,

Dalioz,
Baudry

Planiol.

No.
267,
292
et Houques-Fourcade, 1, No. 1123;
ed.

6-a,

III,

No.

2481;

Planiol

et

Ripert, 1 No. 61; Nacu, 1, p. 236; Alexan-

dresco, ed. 2-a, I, p. 500; Plastara; T, p.
196).
Ş) Scopul legiuitorului când a arățat
în art. 125 e. civ. fr. (119 c civ ron.) că
posesiunea provizorie a bunurilor absentului va fi considerată ca un depozit, a
fost ca să arate
că
această posesiune
faţă, de absent, e o simplă posesiune precară. (Demolombe, 41, No. 104; Demante
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 159:

Aubry et

nota

1,

p.

Rau,
Vi;

ed. 5-a,

Dalloz,

1, $ 153,

Râp.,

text

Absence,

şi
No.

315; Laurent, TI, No. 168; Huc, L. No.
434;
Baudrv
et
Houques-Fourcade,
1,
No.
1123; Planiol, ed. 6-a, ITI, No. 2481; Planiol et Ripert, I, No. 61; Nacu. [, pag.
236;
Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 500;
Plastara,
I. pag. 196).
S. Legea nu a prevăzut care sunţ puterile de administraţie ale celor
trimeşi
în mod provizoriu asupra bunurilor
absentului, aşa în cât se vor
aplica în această privinţă, regulele .
dela,
depozit,
mandat şi gestiune de afaceri.
(Demolombe, II No. 100; Beudant, 1,
No. 189;
Dalloz, Râp., Absence, No. 207,
315; Baudry et Houques-Founcade,
I, No.
1192
urm.; Comp.: Mourlon, ed. t-a,
I, No. 417;
Aubry et Rau,
ed. 5-a) 1, S$ 153, p. 91
urm.).
4, „Posesiunea
provizorie a averei alysentului, nu este un depozit
propriu zis
şi
însăși

pozitului,

provizorie

„legea

dând
alte

derogă

dela,

regulele

celui trimes
drepturi

de-

în posesiun*

decâţ

unui depozitar; aşa: el are
administrarea bunurilor, cari pot fi şi imcbiliare,
ae drejtul
la fructe, ete.
(Demolombe, II,
No. 101;
Mourlon, ed. 7-a, I, No.
417; Dalloz, R6p.
Absence,

5.

2-a. 1. p. 500).

Posesiunea provizorie

asupra

bunurilor absentului, cuprinde
şi o parte din
clementele contractului de
mandat. (Demolombe,
II, No.
100; Beudant, I, No.
189; Dalloz, REp., Absence,
No. 315; Bau.
dry et Houques-Fourcade,
1,
No.
1139;
Comp.: Mourlon, ed. i-a, I, No,
417).
6. Trimeterea în posesiune
are de efect a da persoanelor provizorie
care o obtin, dreptul de administraţie si
de folosinţă. (Planiul, ed. 6-a, 1, No.
631; Nacu,
1, p. 237; Matei Cantacuzino.
p. 311; Plastara. I, p. 196).
7.

Drepturile

celor

trimeşi

în

pose-

siune provizorie asupra bunurilor absentului sunt de a administră aceste bunuri;
acesta
este chiar scopul legiuitorului. (Demoiombe, II, No. 103; Aubry
et Rau, ed. 5-a, I, $ 153, pag. 921; Dalloz,
REp., Absence, No. 293; Suppl., Absence,
No. 29; Baudry ei Hougques-Fourcade, ],
No. 1124; Planiol, ed. 6-a III, No. 2482;
Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 502; Matei
Cantacuzino, pag. 311; Plastara, 1, pag.
196).
e Cei trimeşi
în posesiune provizorie asupra bunurilor absentului,
pot face
singuri,
fără
nici o autorizaţie, toate
actele: de
administraţiune
şi de folosinţă. (Demolombe,
1], No. 103; Dalloz,
Râp., Absence, No. 293; Baudry et Houques-Fourcade,
1,
No.
112%;
Planiol,
ed. 6-a, III, No. 2482; Alexandresco, ed.
2-a, 1, 50%).
Ă
9. Actele făcute de cei trimeşi în posesiune |] rovizorie, în calitate de administratori şi în limitele fixate: de lege,
sunt opozabile absentului, dacă se reîntoarce
sau
celor
cari
îl
reprezintă.
(Mourlon, ed. 7-a, [, No. 417, 418; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2458; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, pag. 504).
10. Reparaţiunile
mari
ale imobilemobilelor absentului, cad în sarcina celui

trimes în posesiune provizorie când el în-

casează veniturile sau proporţional cu încasările.
(Demolombe,
II, No. 104, 197;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 420;
Aubry et
Rau, ed, 5-a,
1, $ 154, pag. 934: Dalloz, Rsp., Absence, No. 293, 313; Baudry ei
Houques-Fourcade, 1, No, 1149).

11.

lor

Reparaţiunile

absentului

Mourlon, ed.
Rau, ed. 5-a,

mari

în

ale

imobile

sarcina

absentu-

7-a, I, No.
420;
Aubry et
1, $ 154, pag. 934;
Dalloz,

Râp., Absence, No. 314; Laurent, II, No.
193; Baudry et Houques-Fourcade, I. No.
au

Alexandresco,

12. Cei

trimeşi

dreptul

absentului.

bry

”

cad

lui, de oarece nu sunt o sarcină a veniturilor. (Demolombe, II, No
104, 12:

1149;

No. 292, 203, 296,

Baudry et Houques-Fourcade,302, 303, 315;
I, No. 1123;
Planiol et Ripert, I, No
GI; Alexandresco
ed.

Codul civil

et

Rau,

în

ed.

a închiria

(Demolombe,

ed.

5-a.

2-a,

I, pac.

posesiune

toate

II,

1, $

507).

provizorie

imobilele

No.

133,

105;

pag.

Au-

924;

“Dalloz, REp., Absence,
No. 295; Suppl,
Absence,
No.
29;
Baudry et Hougues
Yourcade,
I, No. 1126).
”
13. La închirierea, imobilelor absentului, după o părere, cei trimeşi în posesiune, vor trebui să, se conforimez» în pri:
vinţa,
termenului
locaţiunei,
regulelor
prevăzute de art. 1429, şi 1430 cod.
civ.
îr. (1268 şi 1269 coa. civ. rom.)
cari se
aplică

şi

în

această,

materie,

închirierea pe un termen mai
cât cel arătat în aceste articole

de

oarece

lung deeste con-

siderată ca un act ce depăşeşte dreptul
de administraţie şi nu sunt obligatorii

peniru

mante
No.

163

absenţ.

(Duranton,

et Colmet
bis,

V;

1, No.

de Santerre,

Mourlon,

ed.

490;

De-

I,

No.

ed. 3-a, ],

7-a,

421; Dalloz, Râp., Absence, No. 295; Suppl.,

— 14 —

Codul

civil

DESPRE

Absence, No. 29; Laurent,
II,
No.
176;
Huc,
1, No. 434; Bauâry et HouquesFourcade, I, No. 1126; Planiol, ed. G-a III,
No. 2482; Nacu, I, pag. 237, Alexandre:co,
ed. 2-a, I, pag. 502).
14. După o altă părere însă, cei trimeși

posesiune

în

având

provizorie,

un

drept absolut de administraţie, pot înde locaţie şi pe un tercheiă contracte
men mai lung de oarece nici un text de
lege

nu

ma-

această

în

aplicaţiunea

face

terie a dispoziţiilor art. 1499 şi 14 0 coa.
civ. în. (1268 şi 1269 cod. civ. rom.). (Dalloz, R6p., Absence, No. 295; Comp.: Au-

bry_ et Rau, .ed. 5-a, $ 153, pag. 924).

treia părere, rămâne ca
15. După oa
tribunalele să aprecieze dacă închirierea,

pe un termen

de motive
sufruit, 1,
105).

mai lung a fost justificată

legitime. (Proudhon,
No. 52; Demolombe,

uNo.

de
II,

16. Cei trimişi în posesiune provizorie asupra bunurilor absentului trebuesc
să urmărească pe debitorii absentului,

sub

pedeapsa

tie făcuţi

ca

în caz de neglijenţă,

răspunzători

de

să.

insolvabilita-

tea debitorilor. (Demolombe, II, No. 106;
Plastara, 1, pag. 197).
:
17
Cei trimeșşi în posesiune provizorie,
pot primi orice capitaluri sar
cuveni
absentului şt să dea chitanţe valabile
de descărcare. (Demolombe, II, No. 1%;
Dalloz, Râp., Absence, No. 294; Laurent,
II, No. 175; Huc, 1, No. 434; Baudry
et Houques-Forcade, Î, No. 1127; Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 502).
18. Dacă cei trimeşi în posesiune provizorie asupra bunurilor absentului. sunt
debitori cu datorii exigibile către absent,
sunt obligaţi a depune suma datorită
pe compiul absentului.
(Demolombe. II;
No. 107; Baudry ei Ho::ques-Foureade, ],
No. 1127).
19. Cei irimeşi în posesie provizorie,
sunt

obligaţi

să

întrebuinţeze

sumele

în-

casate pentru
absent.
(Demolombe, îl,
No. 109; Dalloz, Râp., Absence, No. 316;
Baudry et Houques-Fourcade, !. No. 1128;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, pag. 502).
20. Cei trimeşi în posesiune .provizorie asupra bunului absentului,
nu vor
putea, prescrie contra absentului. (Demolombe, II, No. 117; Mourlon, ed.-T-a, ],
No. 430; Aubry et Rau, ea. 5-a, 1, $13,
text şi nota, 1, pag. 91; Dalloz, Râp., Absence, No. 318; Pianiol, ed. 6-a, III, No.
2481; Alexandresco, ed. 2-a 1, pag. 500;
Plastara, I, pag. 196).
.
21. Prescripţia
nu curge în folosul absentuiui ori în contra celui trimes în po
sesiune asupra averei sale. (Mourion, ed.
7-a, IL, No. 430).
22. Cei trimeşi în posesiune, asupra
bunurilor
absentului sunt răspunzători
de greşelile ce ar comite în administraia acestor bunuri. (Demolombe, II, No.

102; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, I, $ 153, pag.

—

Art. 110

ABSENȚI

Si;

Dalloz

Rep.,

Absence,

No.

316;

Bau-

aci

vegu-

dry et Houques-Fourcade, I, No. 1139).
23. In ceeace priveşte
greşala,
după
părerea

dominantă,

se

aplică

lele dela mandat şi cei trimeşiîn posesiune provizorie asupra bunurilor alsentului, trebuesc să administreze
aceste
bunuri ca un bun părinte de farailie,
fiind răspunzători de greşelile grele şi de
cele uşoare. (Duranton, 1, No. 489 urm.;

Aubry
91;

et

Rau,

Dalloz,

Laurent,

11,

ed.

5-a,

Als.nce,

Rep.,

1%

168,

No.

1,

$

153.

No.

urm.;

316

pag.

urm.;

Baudry

I, No. 1139; Aet Houques-Fourcade,
lexandresco, ed. 2-a I, pag. 502),
24. După o altă părere însă, se vor
de la depozit şi cei
aplica aci regulele
trimeşi în posesie provizorie, vor trebui
bunurilor
administrarea
în
să aducă
absentului, aceeaș grijă ca şi la admi(Demo-.
nistrarea bunurilor lor proprii.
lombe, II, No. 102; Comp.: Matei Cantacuzino, pag. 311).
25. In; orice caz, tribunalele vor aprecia responsabilițatea, celor trimeşi în posesie provizorie asupra bunurilor absentului. în ceeace priveşte administraţiunea lor, după împrejurările cauzei. (Demolombe, II, No. 102; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, 8 153, nota 5, pag.
921; Dalloz,
Râp., Absence, No. 316; Comp.
Baudry
et Houques-Fourcade, 1, No. 1138).
26. In ceeace priveşte efectele trimeterei în posesie provizorie, în raporturile
respective

cei

dintre

posesie,

în

trimeşi

o părere. trebuesc consideraţi ca
după
nişte adevăraţi moştenitori şi deci moştenitorii prezumptivi ar putea să facă o
împărţeală provizorie a patrimonuluij anbsentului potrivit regulelor partajului de
moşteniri. (Duranton, I, No. 503; Demolombe, II, No. 128 urm.; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 169 bis,
III; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 153, text
şi nota 18, pag. 927; Dalloz, Râp., Absence, No. 321 urm.;
Suppl.,
Absence,
No. 35; Comp.: Planioi, ed. 6-a, III, No.
Mil,
2479,
2480;
Nacu,
1; pag. :238
Alexandresco, ed. II-a, 1, pag. 507).
27. După o altă părere, cei trimeşi în
posesie provizorie nefiind decât nişte administratori ai averei absentului nu pot
fi priviţi ca nişte comoştenitori în raînsă
respective, putând
lor
porturile
împărți între ei administraţia averei absentului. (Laurent, II, No. 128, 195, 19,
226; Huc, I, No. 437; Baudry et Houques-Fourcade,

No.

I,

1151

urm.;

Nacu,

:
I, pag. 288).
28. Un moştenitor prezumptiv care a
stat în inacţiune poate cere şi obţine
înlăturarea, celui trimes în posesie proşi
asupra bunurilor absentului,
vizorie
provizorie
posesiune
în
trimeterea sa
dacă

că

mai

apropiat

le exclud

15 —

este

dovedeşte

zumptiv

pe

ale

celui

moştenitor

cu

drepturi

trimes

în

pru-

cari

poze-
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siune. (Aubry et Rau, cd. 5-a, Î, $ 152,
pag. 919, 920; Dalloz, Râp.. Absence, No.
324).
29. Când numai unii dintre moştenitorii prezumptivi au cerut şi obţinut tri-

meterea

în

posesiune

p;ovizorie

asupra

averei
absentului,
ceilalţi
moştenitori
prezumptivi ce au „tat în inactivitate,
pot să-i cheme în judecată pentru a îi
şi ei admişi la administrarea averei: absentului, (Aubry et Rau, ed. 5-a. I, $
152, pag. 919, 920; Dalloz, Râ6p., Absence,
No. 324).
30. In cazul când cei trimeşi în posesie provizorie nu se înţeleg în privinia
administraţiei
patrimonului
absentului,
tribunalul poate numi un administrator
general care să gereze averea absentuJui în numele
lor.
(Dalloz,
Rp.
Absence, No. 5).
31. In cea ce priveşte efectele trime-

terei

în

posesie

rilor prezumptivi
lui

în

raporturile

provizorie
asupra
celor

a mostenito-

averei
trimeşi

în

32. După o altă părere, cei trimeşi în
posesie, în raporturile cu terţii trebuese
consideraţi că au cules în mod provizoriu moştenirea, absentului, deci ca fiind
moştenitori.
(Aubry et Rau, ed. 5-a |,
$ 153, pag. 928; Dalloz, Râp., Absence,
No. 33%; Suppl. Absence, No. 38; Comp:
Demolombe,
II, No. 135; Mourlon, -ed.
7-a, ÎI, No. 417, 418; Planiol, ed, 6-a, III,
No. 2478: Alexandresco, ed. 2-a, 1, paz.

508).

33.
După
trimeterea
în posesie
vizorie, toate acţiunile terţilor care
tind

pose

sie cu terţile persoane, după o părere,
aceşti
moştenitori
trebuiesc consideraţi
ca simpli
administratori.
(Laurent,
II,
No. 124 urm., 195, 197; Huc, [, No. 438:
Baudry
et
Houques-Fourceade,
I,
No.
1159; Nacu, I, pas. :37, 238),

că

au

vreun

drept

în

propre-

contra

ab-

sentului, vor fi îndreptate în contra celor trimeși în posesiune cari sunt mandatarii absentului; hotăririle se vor pronunţă de asemenea în contra lor şi tot
în contra lor se va face executarea acestor hotărîri.
(Mourlon,
ed. 7-a, 1, No.
426).
,

34.

absentu-

Codul ciril

Când

sunt

mai

mulţi

trimeşi

în

posesiune, fiecare dintre ei nu poate fi
acţionat de către creditori decâţ proporional cu partea sa,
de oarece bunurile

activă ce a
şi datoriile.

primit-o,
absentu-

lui se împart între ei şi numai în limita
aceasta ei reprezintă pe absent.
(Mourlon, ed. T-a, ÎI, No. 427).

_
Art, 1Il.—Cei ce vor fi dobândit punerea în posesiune provizorie *) vor îi datori a stărui pentru facerea inventarului averei

mișcătoare

şi a înscrisurilor

absentului

în ființa

procurorului

tri-

bunalului de prima instanţă.
__
Tribunalul va ordonă, în caz de trebuință, vânzarea averei
întregi mișcătoare sau a unei părți dintr'însa. In caz de vânzare,
„atât prețul ei cât și veniturile se vor capitaliză în bani sau în
pământ.
Cei ce vor fi dobândit punerea în posesiune provizorie, vor
puteă, pentru propria lor siguranță, cere dela tribunal orânduirea
unui expert care să revizuiască averea nemișcătoare și să descrie
starea ei printr'un proces-verbal, care se va aprobă de tribunal
in prezența procurorului 2); cheltuelile acestei lucrări vor fi în sarcina aâverei absentului. (Civ. 100, 106, 110,
urm., 668 urm., 674 urm.; Civ. Fr. 126).

1432 ; Pr.

civ.

211

Tezi. fr. Ari. 126. — Ceux qui auront obtenu L'envoi proviso

ire, ou L6poux qui aura opt6 pour la continuation de la communautt, devront
faire procâder ă linventaire du mobilier et des titres de absent
, en presence du procu-.
reur du Roi prăs le tribunal de premitre instance, ou d'un juge de
paix requis
par ledit procureur du Roi.

, 1), Art. 126 c. „ civ. civ. francez,
fi
corespunz
ător, adaugă gă imediat:
e
i
iat:
"6
„ou t'epoux
qui
nuation de la Communauti', aceasta în legătură ,
cu suprimarea de către legau

i272 Ople Piirala, Conti
legală care n'a fost admisă de redactorii codului
nostru civil
”
”
din cata Procurornlui, în a
p
uziunile sale ne mai fiind necesare. A se vedea şi
art. 81
relativ la comunitatea

aşiteni procărărinui ta afemenea operei

aber iTibuțiunilor ministerului publi, se desființează

—

116—

Codul civil
Dans
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Art. 111

Le tribunal ordonnera, s'il ya lieu,de vendre toutou partie du mobilier.
le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits 6chus.
- Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requtrir, pour leur

sâret6 qu'il soit proeâdg, par un expert nommsâ par le tribunal, ă la visite des
immeubles, ă Veffet d'en constater L'&tat. Son rapport sera homologut en prsence du procureur du Roi; les frais en seront pris sur les biens de absent.
INDEA

ALFABETIC

160 bis, I; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 413;
Dalioz, Pr&p., -Absence, No. 296; Laurent,
II, No. 177; Baudry
et Hougques-Fourcade, I, No. 1117; Planiol, ed. 6-a, IEI, No.
2472; Nacu, „|, pag. 236,237; Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 501|; Matei Cantacuzino, pag. 311; Plastara, I, pag. 196).

(la doctrină)
Acte 1.
Apreciere suverană 4,
10.
Aprobare 12.
Arendare 13, 14
Bani 7, 8, 9, 10.
Bunuri imobile 11—17,
Bunuri mobile 1-10.

“Cheltueli 2,

Dovadă 3, 13 bis, 14,
Expertiză 11—44.

6,

Licitaţie publică 5.
Locaţiune 13, 14.
Mandat 9.
Ministerul Public 12.
Mobile 1-10.
Parchet 12.
Piată 7.
Posesiune proviz. 4 urm,
Prezumţiune 13.
Probe 3, 14.

Proces-verbal

5. Vânzarea averai mobiliare a absentului, după o părere trebueşte făcută în
formele prescrise pentru vânzarea bunu-

11.

rilor mobile aparținând minorilor. (Delvincourt, I, pag. 214 nota 10).
6. După o altă părere însă, se spune
Termin 9, 10,
că de oarece textul nu prevede nimic,
Trimeterea în posesiune
provizorie î urm.
Antrebuinţarea banilor
vânzarea bunurilor mobile ale absentuVânzare 4-10,
T—10,
lui, va putea fi făcută, după cum va ainventar 1, 2, 3, îî,
preciă tribunalul care va putea fixă forma în care Să fie făcută luîndu-se în consideraţie
importanţa şi natura
averei
Doctrină,
mobile şi calitatea. celor trimişi în pose1.
Cei cari vor fi dobândit punerea,
sie provizori2. (Toullier, I, No. 427: Duîn posesiune provizorie vor fi datori să . ranton, I, No. 478; Demolombe, II, No. 9%;
stăruiască pentru facerea inventarului
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
averei
mişcătoare
şi
a
înscrisurilor
I, No. 160 bis, II; Mourlon, ed. i-a, I, No.
absentului. (Demolombe, TI. No. 75; Mo414; Dalloz, Râp., Absence, No. 299; Huc. |.
arlon, ed. 7-a, I, No. 413; Aubry et Rau,
No. 439; Baudry et Houques-Fourcade, i.
ed. 5-a, I, $ 153, pag. 922;
Dalloz. Pen.
No. 1117; Planiol, ed. 6-a, III, No. 242;
Absence, No. 142, 280;
Baudry et HouAlexandresco, ed. 2-a, I, pag. 501, nota 2).
ques-Foureade.
ÎI.
No.
1116;
Planiol,
1. Cu toate că legea nu o spune, însă,
ed. G-a, III. No.
241;
Nacu,
ÎI, pa”
banii cari Sar găsi că aparţin absentu236; Alexandresco, ed. 2-a. I, pag, 501;
lui, sau care s'ar încasă ulterior în comyMatei Cantacuzino. pag. 3:1; Plastaru,
tul său, în afară
de cei rezultați din
d, p. 194).
vânzarea bunurilor sale mobile, se vor în2. Cjeltuelile făcute cu facerea înventrebuința ca şi ceilalţi
rezultați
din
tarului/ averei mişcătoare, vor fi suporvânzare. (Demante et Colmet
de
Santerre, ed. 3-a, I, No. 160 bis, III; Aubry
tate dș averea absentului de. oarece acest inventar este făcut în interesul a et Rau, ed. 5-a I, $ 153, p. 923; Dalloz,
sentulvi. (Duranton,
I, No. 476; Demo- - R6p., Suppl., Absence, No. 32; Baudry et
lombe,! Il. No. 99; Mourlon, ed. 7-a 1. No.
Houques-Fourcade, 1, No. 1118),
8. Modul întrebuinţării banilor rezul416;
Dalloz,
R6p.,
Absence,
No.
28;
Laurent, II, No. 174; Huc, I, No. 421, 433;
taţi din
vânzarea lucrurilor mişcătoare
ale absentului rămâne la aprecierea, ceBaudry
et
Hougues-Fourcade,
1, No.
lui trimes în posesiune pnovizorie. (De1120).
3. In cazul când nu sar face invenmolombe, II. No. 97; Aubry et Rau, ed.
tarul averei mobile înainte de folosința
5-a, I, $ 153, pag. 923; Dalloz, R6p.. AhBaudry et Klouques301;
efectivă a celor trimeşi în posesie proNo.
sence,
Planiol,
vizorie de aceste bunuri, ele vor puteă
I, No. 1118; Comp.
Fourcade.
îi dovedite de cei interesaţi
prin orice
cd. 6-a. No. 2473; Alexandresco, ed. 2-a,
mijloace de probă. (Aubry et Rau,
ed.
I, pag. 501).
Ă
_
în care cel trimes în
5-a, I, $ 153. pag. 922, 923; Baudry ei
Termenul
9.
facă
să
Houques-Foureade, 1, No. 1116).
posesiune provizorie. trebuieşte
4. Tribunalu! va apreciă, după intereîntrebuințarea banilor nefiind fixat de
lege, după o părere, în această privinţă,
sele absentului,
după
împrejurări, nade regulele
conducem
ne
să
tura mobilelor şi calitatea celor trimeşi
trebueşte
(Demante et Colmet de
mandat.
în posesiune, care
dintre bunurile mișdela
III;
his,
Santerre, ed. 3-a, 1. No. 160
cătoare ale absentului trebuesc vândute
Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 153, pag.
și care dintre ele trebuesc păstrate în
Dalloz, Rp, Suppl.. Absence, N».
923;
natură. (Demolombe. II. No. 95: Demante
I, No.
ÎI, No. 189; Huc,
:932: Laurent,
et Colmet de Santerre, ed. 7-a, IL, No.
Imobile

11—14.

Jachiriere 13, 14.
Inscrisuri 4.
Instrăinare 4—10.
Interes 2, 3, 4, îi.

Procuror 12.
Revizuirea averei
cătoare 11-14,

363170, — Codul Civil adnotat,

nemiş-

—

177

—

12
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433;
Bauary et Houques-Fourcade,
1,
No. 1118).
!
10. După o altă părere însă, de oarece
legea păstrează tăcere în această privinţă.
tribunalul

va

fixă

termene

şi

modul

ceară

sau

nu.

(Demolombe,

II,

No.

£8;

Mourlon, ed. 7-a, I, No. 416; Aubry
et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 15, pag. 922;
Daliloz,
Rep., Absence, No. 281; Baudry et
Ho:dues-Fourcade, 7, No. 1119;
Planiol, ed.
6-a, III, No. 2444; Nacu, î. pag.
9%; Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 501;
Matci
Cantacuzino, pag. 311).
12. Raportul
expertului de revizuirea
averii
nemişcătoare a absentului
ire-

buieşte

aprobat

de

către

tribunal,

qaupă

concluziile
procurorului.
(Mourlon,
7-a, I, No. 416; Nacu, 1, pag. 236).
:

13.

sesiune

In

cazul

când

provizorie,

cei

nu

rea, averei nemișcătoare

Art.

vizorie

102.—

sau

absentului,

trimeşi

au

cerut

cari,

po-

revizui-

a absentului

Cei

ea.

în

nu

vor

ani deplini din ziua când

dispoziţiile art.
cod. cir. ron.)

locaţiunei,

fiind consideraţi

Aubry

et Rau, ed. 5-a,

1, $ 153, pag. 92;

Dalloz, Râp., Absence, No. 281; Comp:
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. Ul).
3 his.
Ei însă vor putea dovedi starea în care au primiţ averea imobil
iară.

(Mourlon,

ed. 7-a, I, No. 416; Dalloz, Râp.,

Absence, No. 281.
14. După
o altă
părere,
de
oarece.
legea nu prevede nimic, nu se
pot aplică
regulele dela locaţiune, căci cei
trimeşi
în posesiune
trebuiesc
să ia, bunurile
imobile în starea în care se găsesc
, iar
nu ca la locaţie unde locatarul
trebuie
să ia imobilul în bună stare pentru
a se
putea folosi de el. aşa încât dacă nu
sa
făcut vevizuirea bunurilor imobile
ale absentului,
starea lor se va dovedi
conform dreptului comun. (Laurent. II,
No.
173; Huc, I, No. 433; Baudry et Houqu
es-

Fourcade,

III,
pag.

legale,

No.
501.

I, No.

1119;

Planiol,

2414; Alexandresco,
502. nota 4).

eă. 6-a,

ea.

2-a,

1,

punerei lor în posesiune prose vor îi folosit de averea

a întoarce

existența

ciril

că au primit bunurile imobile
în bună
stare. (Toullier, 1,. No. 430;.
Durânton,
ÎI. No. 474; Demolombe, II, No. 9%; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. %,
No. 160; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 416

în puterea

fi datori

se vor aplica
civ. îr. (1432

dela materia.

după

a administraţiunii

parte din venit, dacă

o părere,
1731 cod.

de

întrebuințare a banilor
rezultați
din
vânzarea
lucrurilor
mişcătoare ale absentului.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No.
415:
Baudry et Houques-Foureade, 1, No 1118;
Comp.: Planiol, ed. 6-a, III, No. 2413),
11. Revizuirea averej nemișcătoare a
absentului
şi descrierea stărei sale într'un proces verbal se face în interesut
celor trimişi în posesiune provizorie; aşa
încât este la facultatea
lor
dacă
s'o

Codul

absentului

lui va fi dovedită

decât a cincea
înainte de 15

ela dispărut, şi a zecea part

e când exisva dovedi după 15 ani deplini.
Veniturile vor îi în întregime ale moșt
enitorilor presumptivi,
când au trecut 3 O ani deplini
dela ziua declaraţiunei absenței,
sau
100 ani dela ziua nașterei abs
entului '). (Civ. 101 urm., 106,
114,
115, 123, 545, 548, urm., 552,
553; L - P. constat. morţii celor dispăruți în răsboi (Mon. Of. 204
/923) Art. 10; Civ.

Fr. 127).

Tezi. fre Art. 127, — Ceuz
x qui, par suite de l'envoi provisoi
ministration legale, auront
Joui
des biens de labsert, ne seront re, ou de Padrendre que le cinquidme des
tenus de lui
€
„1 revenus, sil reparaf
depuisale
quinze ans r&rolus
le jour de sa dispari
tion et le dixime, tsil avant
n e reparaît qu'aprăs les
quinze ans,

Aprts

trente ans d'absence, la totalit6
des rerenus leur appartiendra.

INDEX
(a

Administraţie 3,9.
Administrator 3,
Analogie 7.
Buna credință 4

Calcularea venitului 9,
2.

ALFABETIC

Dispariţie

doctrină)

Capital 8.

Cheltueli 9, 12.

Fructe

Condiţional drept
Contribuţiuni 9,

Declarare

de

ș.

Donaţiune 2.
Drept condiţional

absență

1 urm.

Gestiune 3

2,

1.

Jdentitate 7
Impozite 9,

Incasarea

.
1) În art, 127 irancez, core
spunșizăto
găsim
lipse
cuvinte, pe care, de altfe!
în r,Eaie
sc cuvi
tesă
foi ntel
e: nSau
Merei:
, le

— 178 —

venit.

Interpretare
2.

Legatari 2,

Mostenitori

Naștere 4,
cel

11, 13.

e
perioadele

7,

prezumptivi
enţei
absenței 1,

4-8, 11, 12, P 43

100 ani dela ziua naşterii
absentului*

Ă

2

”

Codul civil
Raport

cu

DESPRE

absentul

Raport între

cei

3.

trimeşi

în pusesiune 6,
Reîntoarcere 1..
Reparaţii mari 10.
Restituire
de venituri 1

urm.

Termin

-

de

15

„Termia după f5ani î.

telor

o parle din venituri. (Demolombe,

II, No.

124; Mourlon, ed. T-a, I, No. 432; Aubry
et Rau, ed. 5-a, I, $ 154 pag. 934; Dallo;,
Rep., Absence, No. 303, 308, 310; Baudry
et Houques-Fourcade, 1, No. 1143 urm;
Planioi, ed. 6-a, LiL, No. 2489, 2490; Nacu,
TI, pag. 240, 241; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
PoE. 505, 506; Matei Cantacuzino, pag.
2. De dispoziţiile art. 127 cod. civ. fr.
(112 cod. civ. rom.) se vor folosi atât
moştenitorii prezumptivi cari au fost trimeşi în posesiune provizorie cât şi cei
a căror drepturi erau subordonate decesului absentului, deci şi donatarii, legatanii, etc. (Demolombe, II, No. 123; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 154, p. 923; Dalioz,
Nâp., Absence, No. 303).
3. Administratorul
numit
de
justiţie
pentru
a gera bunurile
absentului, nu

poate
beneficia de dispoziţiile
art. 127
cod. civ. fr. (112 cod. civ. rom.) (Duranton, ÎI, No. 496; Demolombe, II, No. 123:
Dalloz, Râp., Absence, No. 304; Baudry
et Houques-lourcade, I. No. 1069).
4. Im cazul când, în afară de aplicaţiunea dispoziţiilor art. 127 cod. civ. fr.
(12 cod, civ. rom.), un alt moştenitor.
care ar fi avut dreptul, fie asupra ioialităţii
folosinţei bunurilor
absentului,
fie numai a unei părţi din ea, nu a cerut şi el trimeterea în posesie şi o face
mai târziu, după o părere, în privința
veniturilor

se

va

face

sau

îl înlătură

ani.

1. Arţ. 127 cod civ: îr. (112 cod. civ.
rom.) fixează trei perioade: 1) Dacă absentul se reîntoarce înainte de 15 azii
deplini din ziua câd a dispărut, cei trimeşi în posesie provizorie vor fi datori
a-i restitui a cincea partie din venituri;
11) Dacă absentul se va reîntoarce după
15 ani deplini, cei irimeşi în posesiune
vor fi datori a-i restitui a zecea parte
din
venitţuri
şi III)
După trecerea de
treizeci
ani
dela
declararea
de
absență sau dacă va trece 100 ani dela
naşterea sa, cei tri reşi în posesiune provizorie nu vor mai fi obligaţi a dă nici

restituirei

el are dreptul ia restituirea tuturor fruc-

1 urm.

Doctrină.

a unei

cu

părţi

din

ele după

totul pe cel trimes

cum

ante-

rior în posesiune provizorie sau vine cu
el în concurenţă la folosința averei absentului. (Locr6, Ii, art. 127, pag. 407;
Toullier, 1, No. 433; Dalloz, Râ6p., Absence, No. 3826, 327).
6.
După
o a treia părere, dispozițiile art. 127 cod. civ. îr. (112 cod. civ.
rom.) îşi găsesc aplicaţiunea în privinţa
vestituirei veniturilor. nu numai în raporturile celor trimeşi în posesiune provizorie
şi absent
ci şi în raporturile
dintre csi trimeşi in posesiune
și un
comoştenitor prezumptiv sau un mMoştenitor care i-ar înlăura dela folosința a- verei absentului, şi în acest caz cei dintâiu vor trebui să restituie acestora din
urmă porţiunea din veniturile ce ar îi
fost obligaţi a restitui absentului
dacă
sar fi reîntors.
(Merlin, Râp.,
Absent,
art. 127;
Delvincourt, 1. pag. 276; Rolland de Villargues,
Absence,
No. 141;
Duranton,
I, No. 497; Demolombe,
II,
No. 187, 188; Dalloz, R6p., A'sence, No.
328; Suppl., Absence. No. 36; Baudry et
Houcţues-Fourcade,
I. No.
1142,
1255;
Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 505).
7. Trebuieşte asimilat cu cazul reîntoarcerei absentului, orice alt caz când
cei trimeşi în posesiune provizorie vor fi
datori a restitui punurile asupra cărora
au fost trimeşi în posesiune. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 154 pag. 933; Daloz,
Râp., Absence, No. 307; Bauâry et Houques-Foureade, 1, No. 1142, 1172.
1114:
Nacu, Î, pag. 940).
8. Veniturile cărora li se face aplicatiunea dispoziţiilor art. 127 cod. civ. îr.
(112 cod. civ. rom.) sunt numai cele cu
începere dela data punerei în posesiune
provizorie;

încasate

cele

anterior

acestei

date sunt considerate ca un capital. (DuI.
JI, No. 496; Mourlon, ed. Ta,
ranton,

No. 432; Aubry

et Rau,

ed. da,

[, $ 1%,

text și nota 1 bis, p. 933; Dalloz, Rep,
Absence, No. 310; Laurent. 1], No. 1%;
Huc,
1, No.
440; Baudry et HouquesI, No. 1148; Planiol, ed. 6-a.
Fourcade,
III, No. 2490; Nacu, I, pag. 237).
9. Pentru a se calculă veniturile se
vor deduce întâi chelţuielile de administraţie, impozite, ete. (Duranton, Î, No.
475; Demolombe, II, No. 127; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 435; Aubry et Rau, ed. da,
I, 8 154, pag. 93%; Dalloz, Râp.„, Absence,
No. 313; Laurent, II, No. 193; Huc, |,

aplica-

ţiunea dreptului comun, după cum cel
trimes întâi în posesiune a fost sau nu
ae bună credință. (Aubry et Rau, ed. S-a,
1, $ 153, text şi nota 32, pag. 931;:Dalioz,
Peâp., Absence, No. 329, :30; Suppl., Absence, No. 36).
_
5. După o a doua părere, dispoziţiile
art.
127 c, civ. fr, (119 c. civil român)
îşi găsesc aplicaţiunea numai în privința
vestituirei
de
venituri
ce au loc
în-

—

112

tre
cei trimeşi
în posesie şi
absent,
aşa în ceeâce priveşte moștenitorul prezumptiv care nu a fost la timp diligent

Termin de 30 ani 4.
Termin de 100 ani 1.
Trimetere
în. posesiune
provizorie 2, 4-8, 11,12,

Venituri

Art.

ABSENȚI

No.

440;

Baudry

et

Houques-Fourcade,

I, No. 1149; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2490;
Alexandresco, ed. 2-a, I, pag, 504, 505,
306).
%
Reparaţiunile mari sunt în sarcina,
absentului. (Demolombe, II, No. 104, 127;

09

—

Art. 113

DESPRE

Mourlon, ed. ?-a, 1. No. 420: Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 154, pag. 934; Dalloz,
Râp., Absence, "No. 314; Laurent, II No.
193; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
1149; Alexamâresco, ed. 2-a I, pag. 507).
11.
Cei trimeşi .în posesiune provizorile asupra averei
absentului,
nu
pot
conservă,
decât
porțiunea din
venituri
pe care le-au încasat efectiv, de oarece
art. 127 cod. civ. fr. (112 cod. civ rom.)
vorbeşte de
că. trebueşte

lor în mod

4]
|
:
ii
:

sar

12.

situaţiunea

(Toullier,

prevăzută

I,

No.

pentru

dobân-

I,

No.

1150).

13. După
o altă părere
însă,
chiar
pentru veniturile neîncasate, se va faca
proporţia prevăzută de art. 197 cod. civ.
îr. (112 cod. civ. rom.) şi se vor atribui
celor trimeși în posesia provizorie par-tea lor, restul luîndu-l absentil su ade“văraţi?! moștenitori. (Duranton,
ÎI, No498, 507; Dalloz, Râp.. Absence, No. 312...

de

450;

făcute

Houques-Fourcade,

efectiv, de unde se deduce că

articol.

Cheltuielile

direa, acestor fructe, vor fi însă restituite.
(Mouvlon, ed. 7-a, I, No. 435; Bauary et

restituire
ceea ce înseamnă
să fie o încasare a venituri-

prezentă

civif

molombe,
II, No. Î21, 122;
Demante et
Colmet 'de Santerre, ed. 3-a, I. No. 16t
bis, I; Mourlon. «d. 7-a I, No. 435; Dalloz,
Rep., Absence, No. 312; Huc, [, No. 449;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
1,
No.
1150).
|

veniturile fie naturale fie civile, neincasate încă aparţin absentului sau adevăraților săi moştenitori
în
cazul
când
acest

Codul

ABSENȚI

De-

Art. 118. — Cei care se folosesc de averea absentului numai
în virtutea punerei în posesiune provizorie, nu vor puteă înstrăină
nici ipotecă averea lui cea nemișcătoare. (Civ. 110, 117, 401, 427,
1004,

1171,

1268,

1769,

1771;

Civ.

Fr.

Teat. jr. Art. 128. — Tous ceux qui

provisoire,

ne pourront
Ua

doctrină)

suecesiunei
5, 6, 8,

20

46,

„Anulare 14-18.

Aprecieresuverană 2,5, 8.
Autorizaţia

12, 14-19,

justiţiei

2-9,

Avantaj 2, 5.
Buna credință 19.
Bunuri imobile, „a se vedeâ cuvânt.: „Imobile“.
Bunuri mobile* a se vedeă cuvântul: „Mobile:,
Calitate 24, 25, 26,
Cheltueli de conservare 9.
Datorii 9,
Dispariţie î3.
Dobânzi 9.
Dol 17.
Drept de administraţie, a
se vedea cuvântul: „Administraţie“,
Existenţă 17.
Fraudă 17.
Garanţie 15, 16.
imobile 1, 8-11, 14-27.
Instrăinare 4-7, 12, 14-19.

Ipotecă 8-11, 14, 15, 16.
Ipotecă

legală

Mobile 4-7.

10.

Moştenitor 26.
Necesitate 2, 8.
Nulitate 14-18.
Opozabilitate 6.
Pata datoriilor 9,

41.

Posesiune proviz. 4 urm.
Prescripţie 6, 19-27,
Primirea ultimelor ştiri 13.
Proprietate 10.
Radierea ipotecei 11.

Rea credinţă 19,
Reîntoarcerea absentului
Renuaţare

13,

la

succesiune

Reparaţii 9.
Stingerea
datoriei, a se
vedeăcuvântul: „Platăe,

Ştiri 13,

Succesiune

Suspendarea

12,

13.

prescripţiei

23-26,
Suverană apreciere 2,5, 8,
Terţe persoane 17, 15, 19,
23, 24, 26, 27,
Trimetere
în
posesiune
provizorie 1 urm,

Utilitate 2, 5.

Veşti 13.

Vânzare, a se vedeă
cuvântul: „Instrăinare“.

les

immeubles

trimeşi în posesiune provizorie
averei
absentului, nu
pot în-

străină sub nici o formă, imobilele absentului.
(Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 417,
418, 422; Dalloz, Rep., Ahsence, No. 283;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
1,
No.
1133; Planiol,
ed.
6-a, III,
No.
2483;
Nacu, 1, pag. 237, 239: A'exundresco, eu.

—

de absent.

2-a, I, pag 503; Matei Cantacuzino, pag.
311; Plastara, I, pag. 197).
2. In caz de necesitate sau de avantaj. pentru absent, tribunalele apreciază
şi pot autoriză înstrăinarea
imobilelor
absentului.
(Duranton.
IL. No. 48:
Demolombe, Ii, No. 111; Mourlon, ed. 7-a. I,
I, No. 418, 422: Aubry et Rau. ed. 5-a,
1, $ 153, pag. 925; Dalloz, Râp.. Absence,
No. 286; Suppl,, Absence, No. 27: Laurent,
II, No. 181; Huc, 1, No. 4%; Baudry et.
Honques-Fourcade,
1. No. 1140: Planioi,
ed, 6-a, III. No. 2483; Alexandresco. ed.
2-a, |, pag, 503),
3. Cel .trimes în posesiune provizorie:
poate să înstrăineze dreptul său asupra
imobilelor
absentului.
fără
autorizaţia
justitiei. (Demolombe, II. No. 137; Marcad6,
art. 123. No. 2, 3; Dalloz,
Rep.
Suppl.. Absence, No. 28; Contra: Laurent,
II, No. 183 urm;
Compyp.:
Alexandresco,

ed. 2-a,

1, 499,

nota 9).

4. In ceeace priveşte bunurile mobile
corporale sau incorporale, după o părere,
se admite că deoarece art. 128 cod.
civ,

îr, (113 cod. civ. rom.)

Doctrină,
1.
Cei
asupra

Si

ne joniront qu'en vertu de l'enroi

aliener ni hypothequer

INDEX ALFABETIC
Acceptarea
12.2
Administraţie

128).

nu oprește “decât

înstrăinarea bunurilor mobiliare, cei trimesi
În posesie
provizorie
pot
să înstrăineze
bunurile mobile
corporale sau
încorporale,
fără
nici
o
autorizaţie.
(Merlin, Rep., Absent, art, 126;
Demante

et Colmet

162

bis,

de

Santerre,

1; Aubry

ed.

et Rau,

T-a,

ea,

1, No.

3-a,

| $
153, nota 5, pag. 9%,
texte
și notele
Z 89 pag, 923; Dalioz, R€p.,
Absence,
No. 297,
29%;
Subpp!. Absence,
No. 3f:

180—

Codul civil

IT, No. 162 bis, II; Aubry et Rau, ed. da,
1, $ 153, pag. 930; Dalloz, Râp., Absence,
No. 361; Supyl., Absence, No. 43; Coniru:
Laurent, II, No. 19).
i.
Căi trimeşi în posesiune provizorie asupra, bunurilor absentului nu pot

Huc, 3, No. 455; Comp.: Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 425; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2483).
5. După o altă părere însă. deoarece
cei trimeşi în posesiune provizorie, nu
au

drept

un

decât

asu-

administraţie

de

pra averei absentului, ei nu vor putea
în. timpul administraţiei lor
înstrăină
bunurile mobile corporale sau încorpovale ale absentului decât cu autorizaţia
care

wibunalului

de stingerea datoriei. (Dalloz RBâp.
viloges et bhypothegues, No. 2684).

aprecieze

să

urmează

consimţi la radierea unei ipoteci înscrisă
- asupra, imobilelor absntului decât în caz

13.

utilitatea acestei înstrăinări. (Duranton,
1, No. 485; Derholombe. II. No. 112, 113;
Râp.,

Dalloz,

Absence,

296;

No.

7.

Cu

toate

lucruri

de

mică

u-

împortanţă,

adputând fi considerată ca un act de
cei
ministraţie, poate fi făcută de către
justitrimeşi în posesie, fără autorizaţia
Dalloz,
II, No. 119;
(Demolombe,
ției,
HouRp... Absence, No. 2%; Baudry et
1134),
î,
cade,
ques-Four
8. Cei trimeşi în posesiune provizorie
asupra bunurilor absentului, pot const tui o îpotecă convenţională asupra imobilelor
rizaţia

absentului, însă numai cu
tribunalului care urmează

autosă a-

evisau utilitatea,
necesitatea
precieze
(Demolombe, 1,
absent.
pentru
dentă
422,
No. 111; Mourlon, ed. t-a, 1, No. 418,
pag.
153,
$
|.
5-a.
ed.
Rau,
et
Aubry
424:
925; Dalloz, Râp.. Als nce, No. 285: Si:ppl.,
Absence, No. 23; Laurent, II, No. 181; Planiol, ed. G-a, III, No. 248; Alexandresco;
Ă
ed. 2-a, 1, pag. 503).
9, 'Tribunalul poate autoriză ipotecapentiu a se
imobilelor absentului
vea
putea. plăti o datorie a cărei dobânzi sunt
oneroase

pentru

absent

sau

pentru

a

face cheltuielile necesare conservării averii absentului. (Mourlon, ed. 7-a. I, N”.
492; Dalloz, Râp., Absence, No. 285; Bauet ilougues-Foureade, T, No. 1140;
dry
AlexanPlaniol, ed. 6-a, If, No. 2483;
aresco, ed. 2-a, I, pag. 503).
10. Ipotecele legale sau judiciare cari
grevează bunurile imobile ale celui trirnes
în posesie, se întind şi asupra punurirălor absentului posedate de către el, şi
proprieta
rămâne
el
dacă
valabile,
mân
rul lor definitiv. (Demolombe, 1], No. 138;
3-a,
Demante et Colmet de Santerre, ed.

în

succesiune

o

Pri-

provizorie

vor

nu

absentului,

averei

accepia

Suppl.,

înstrăinarea

acestea

mobile

Cei trimiși în posesiune

„asupra

No. 30; Laurent, II, No. 178,
Absence,
179; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
50%
1134; Alexandresco, ed. 2-a, 1, pag.
Comp.: Mourion, ed. 7-a, î, No. 495).
cei
6. In sistemul celor cari admit că
asupra
provizorie
trimeşi în posesiune
bu=
averei absentului. nu pot înstrăină
fără
ale absentului,
nurile mişcătoare
totuşi ei
dacă
autorizaţia tribunalului,
re va fi
înstrăina
această
le înstrăinează,
dobânditorii
dacă
opozabilă absentului,
dispovor putea invocă în favoarea, lor
(1909 cod.
zițiile art. 2219 cod. civ. îr.
Mourciv. rom). (Demolombe, II. No. 112;
Abon, ed. T-a, 1. No. 435; Dalloz, Râp..
sence, No. 296; Baudry et Hougues-Fourcade. 1, No. 1134).
nor

Art. 118

DESPRE ABSENȚI

putea

absen-

numele

autorizaţia tribunalului, de
fără
tului,
ar putea constitui o instrăinare
oarece
indirectă a bunurilor absentului, ceeace
nu o pot face singuri. (Demolombe, II,
No. 115; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, 1, No. 163 bis, V;, Aubry et Rau,
ed, 5-a, 1, $ 153, texte şi nota 17, pag.
925; Dalloz, Râp., Suppl. Absence, No, si;
et HouquesHuc, IL, No. 436; Baudry
Fourcade, 1, No, 1117, 1140; Alexandresco,
ed. 2-a, I, pag. 504; Plastara, I, pag. 197).
13. Cei irimeşi în posesiune provizorie
asupra bunurilor absentului, nu vor putea, fără autorizaţia tribunalului. să renunţe la o succesiune deschisă în favoarea absentului, înaintea dispariţiei sale
sau

primite

ştiri

ultimelor

el.

dela

(De-

molombe, IL, No. 115; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 163 bis,
V; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 158, pag.
No.
Dalloz, Râp., Suppl„ Absence,
924;
3i:; Huc, 1, No. 43; Baudry et HouquesFoureade, I, No. 1137, 1140; Alexandresco,
ed. 2-a, I, pag. 50; Plastara, Î, pag. 197).
14. Nulitatea înstrăinărilor sau ipotecilor consimţite de către cei trimeşi în
autorizaţia
fără
provizorie,
posesiune
justiţiei, poate fi cerută.de către absent.
la reîntoarcerea sa sau de către cei ce
deţin drepturile dela el. (Locr. Lâgislation civile, art. 128 Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 153, pag. 925; Dalloz, R6pu Absence, No. 287; Sunppl., Absence, No. 27;
Mourlon,. ed.
Nacu, I. pag. 239; Comp:
m-a, 1. No. 47, 418, 422).

15 Cei
asupra

sau

înstrăinat

ale

în posesiune

trimeşi

absentului

bunurilor

absentului,

ipotecat,

fără

provizorie

şi cari

bunurile

autorizaţia

au

imobile

tribuna-

lului, nu pot cere nulitatea acestor acte
de oarece sunt datori a garantă actele

Art, 128;
(Locre, Lâgislation civile,
-lor,
Duranton, IL, No. 486; Demolombe. II. No.
137; Aubry et Rau. ed. 5-a, |], $ 153, pag.
930;

Dalloz,

Rep.

Absence,

No.

237,

28%

Absence, No. 27; Nacu, I, pag.
Suppl.,
239: Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 41,
.
.
418, 423).
16. După o altă părere, ei lucrând în
numele

absentului

şi

ca

administratori

ai averei sale, nu Țot fi ţinuţi de garanție şi pot cere nulitatea înstrăinării sau
ipotecării bunurilor imobiliare ale absentribunaautorizaţia
făcute fără
tului,
lului, (Laurent, IL. No. 182;
Bauary et
Houques-Foureade, Î, No. 1164).

— 181 —

Art. 114
17.

In

DESPRE

ceeace

priveşte

tor al unui
imobil al
străinat fără autorizaţia,
atară de cazul când s'a
nu poate cere nulitatea
oarece nu poate dovedi
tului,

pentru

poate

face

a

opune

terţul

câştigă-

absentului, întribunalului, în
întrebuințat doi,
înstrăinării de
existenţa absen-

vânzarea

lucrului

altuia. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 423; Auby et Rau, ed. 5-a, [, $ 153, text şi nota
30, pag. 930; Dalloz, Râp., Absence, No.
358; Suppl., Absence, No. 43; Baudry et
Houques-Fourcade, I, No. 1165),
18. După o altă părere însă, când te:țul cumpărător a cunoscut calitatea vânzătorului,
nu
poate
cere nulitatea înstrăinării, unui imobil al absentului, făcută fără autorizaţia tribunalului, însă
acest

lucru

când

nu

a

cu-

noscut-o, (Demolombe, II, No. 137; Dalloz,
R6p., Absence, No, 358 Suppl,, Absence,
No. 42; Laurent. II, No. 183; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 493).
19. Terţul cumpărător poate dobândi
prin prescripţie de 10-—20 ani şi 30 ani,
bunul dobândit fără autorizaţia tribuna.
lului după cum a fost de bună sau de
vrea credinţă. (Valette sur Proudhon, I,
pag. 346; Demolombe, IT, No. 137; Dalloz,
R&p., Absence, No. 358),
20. Cei trimeşi în posesie
provizorie
asupra bunurilor absentului,. nu pot dobândi
prin prescripţie
bunurile
absentului pe cari le administrează, (Toullier,
I, No. 429; Demolombe, II, No. 117;
Mourlon, ed. 7-a î, No. 430; Aubry et
Rau, ed.
d-a,IL, $ 153, text şi nota 1, p. 921;
Dalloz,
ep. Absence, No, 318; Baudry et
Houques-Foureade, I, No. 1123).
21. Prescripţia
nu
curge în profitul!
absentului în -contra celui trimes
în posesiune provizorie ssupra bunurilor
sale.
(Duranton, 1, No. 494; Demolomhe,
II.
No. 118; Mourlon, ed, t-a, I, No.
430; Da):
loz, Rep. Absence, No. 320)
Dacă însă prescripţia a îost împlinită în momentul trimaţerei în
posesie
provizorie,
ea îşi produce efectele sale,
fie în contra, fie în profitul absentului.
(Demolombe, II, No. 119;
Dalloz,
Râp.,

Absence, No. 320),

23. Absența nu suspendă cursul
prescripţiei drepturilor absentului
în. îavoarea terţilor. (Demolombe, II, No.
139; Nio-

Codul

ABSENȚI

urlon,

ed.

7-a,

Î, No.

ques-Fourcade,

ÎI, No.

431;

Aubry

civi]

et Rau,

ed. 5-a, I, $ 153, texte şi notele 27, 3,
pag. 929; Dalloz, Râp., Absence, No. 3%;
Suppl., Absence, No. 4l; Baudry et Houpert, I, No

62).

1166;

Planiol

,

,

et Ri-

24. Prescripţiunea terţilor contra bunurilor absentului,
până
în momențţul
trimeterei în posesiune provizorie a moştenitorilor prezumpiivi se regulează după
calitatea absentului.
(Mourion,
ed, T-a.
I, No. 431; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
153, pag. 929; Dalloz, R6p., Absence, No.
354)
”
25. După trimeterea în posesiune provizorie, după
o părere,
prescripţia va
trebui să se reguleze în privinţa suspendării sale tot după calitatea absentului
deoarece acesta este adevăratul adversar
al terţilor. (Duranton, 1, No, 49; Dailoz,
Rep.. Absence, No, 353; Suppi,, Absence,
No. 41; Laurent, II, No, 189; Huc, Î. No..
438; Baudry et Hougques-Foureade, I, No.
1166; Planiol et Ripert, 1, No. 62),
26. După o altă părere, de oarece cel
trimes
în
posesiune
provizorie,
este
considerat
faţă
de terţi ca
un TMOŞ-

tenitor

în

cu

începere

posesiune

perează

în

dela

provizorie,

contra

sa,

trimeterea

prescripția

aşa.

încât

o-

eu

se

regulează, în privinţa suspendării sale,
după calitatea sa iar nu acea a absen-

tului,

(Merlin,

Râp.i

Absent.

art.

134,

No. 2; Valette sur Proudhon, I. pag. 289;
Demolombe; II, No. 139; Marcadă, iart.

134%, No. 2;

Aubry

Mourlon,

et Rau,

ed. 7-a,

I, No. 431;

ed. 5-a, |. $ 153, text şi no-

ta, 28, pag. 929; Dalloz Râp., Absence,
353;

Suppl,

Absence.

pag. 239, 240),
7. Dacă însă

No.

absentul

41;

No,

Nacu,

1,

sar reîntoarce,

calcularea, prescripţiei
trebuieşte făcuță,
ca şi cum ar fi curs numai în contra
sa.
aşa încât în sistemul acesta al doilea,
cei
trimeşi în posesiune
sau terţii sunt ad-

mişi a face totdeauna rezerve în vederea
acestei

eventualităţi,

cu

ocazia,

judecării

prescripțiunii. (Demolomb& II,
139;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 153, No.
pag. 929; Dalloz, Râp.. Absence nota 2%,
No. 355;
Mourlon, ed.

239. 240)

i-a,

I, No. 431; Nacu,

I, pag.

,

Art. 114. — Dacă absența se
v a prelungi 30 ani, din ziua
punerei în posesiune provizorie,
sau dacă se vor îi împlinit 100
de ani deplini dela nașterea abs
entului, Cauţiunile date se vor
ridică, toţi cei îndrituiți vor puteă cere
dela tr ibunalul de I-a instanță
împărțeala averei absentului și
punerea în posesiune difinitivă.
(Civ. 106, 109, 112, 115, urm., 728,
urm.; Pr. civ. 691 urm.; Civ.
Fr. 129).
Tezt. fr. Art. 129. — Si absence
,
ME
a continu6 pendant trente ans depu
Venvoi provisoi
is
re, ou depuis. V&poque ă,, laquelle
Pepoux commun aura pris

Codul

civil

DESPRE

Art. 114

ABSENȚI

administration des biens de l'absent, ou s'il.s'est 6eoul€ cent ans revolus depuis
la naissance de absent, les eautions seront dâchargtes; tous les ayants-droit pourront demander le partage des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi en
possession dâfinitif par le tribunal de premire instance.
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ALFABETIC

Act de dispoziţie 19.
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|
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Trimetere
în posesiune
provizorie 1-4, 8, 10, 11,

2

Naştere 4, 5.

13, 24, 29.

Parchet 16.
Părţi interesate 8,

Venituri

29,

Veşti 9, 18, 24.

Partaj 25, 26, 27.
datoriilor

trimeşi

4
Reducţiunea donaţiunilor

Donaţiune 19, 21, 22.
Drept condiţional 8,
Efectele irimeterei în posesiune definit. 17 urm,
Fructe
29.
Hotărîre 3, 4, 5,7.
Impărțeală 25, 26, 27.

Plata

definit. 1 urm”
provizorie 1-4,

8, 10, 11, 13, 24, 29.

15.

Deces 1, 8, 20.
Declarare de absenţă

Art.
461;

doctrină)

23,

Doctrină.
1.
Trimiterea în poseşiune provizorie
încetează: 1) Prin reîntoarcerea absentului; 2)
Prin
primirea ştirilor dela el;
3) Prin dovedirea încetării din viaţă a
absentului; 4) Prin trimeterea în posesiune definitivă asupra bunurilor absentului, (Mourlon, ed. 7-a, I. No. 437; Alexandresco. ed. 2-a, 1, p. 509 urm.; Plastara,
I, p. 199).
2. In ceea ce
priveşte momentul de
când începe a curge termenul de 30 ani
prevăzut de art. 129 c. civ. fr. (114 c. civ.
rom.), după

o părere, el

curge

din momen-

tul trimetersi în posesiune provizoris, de
oarece astfel se exprimă textul acestui
articol, (Beudant, Lrâtat et la capacite des
personnes, If, No. 193; Dalloz, R6p., Absence. No. 432; Suppl., Absence, No. 56;
Laurent, 11, No. 222; Baudry et HougquesI, No. 1916; Nacu, 1, p. 241;
Fourcade,

Matei

Can:acuzino, p. 311; Plastara,

I, p.

197).
3. După o altă părere. acest termen
va curge dela data declarărei de absenţă
iar nu din momentul trimeterei în posesiune

Joc.

provizorie,

(Demolombe,

care

JI,

poate

No.

să

148;

nu

aibă

Marcade-

—

129, No. 4;
Mourlon. ed. 7-a. |. No.
Dalloz, Râp., Absence, No. 437. 433;

Suppl..

Absence,

No. 56; Planiol,

ed. 6-a,

1, No. 633; 1II, No. 2491; Planiol et Ripert, I, No. 63; Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 519).
4 „Pentru a se face „aplicaţiun:a dis-

poziţiunilor art. 129 c. civ. îr. (114 c. civ.
rom.),
dela

în

cazul

naşterea

când

„au

absentului,

trecut
nu

100

e necesar

ani
ca

în prealabil să se fi făcut trimeterea în
posesiune
provizorie, însă este necesară
declararea Ge absenţă.
(Demolombe, II.
No. 147; Mourlon ed. 7-a. I. No. 462; Au-

iry et Rau,

ed. 5-a, 1, $ 156, p. 041; Dal-

loz. R&p., Absence, No. 426, 434; Suppl.
Absence. No. 96;
Baudry et HouquesFourcade, 1. No. 1217; Plani:l, câ. 6-a,
i No. 9491; Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
DI).

-

_5. De alifel chiar dacă nu sa făcut deciaraţia de absenţă în prealabil, în cazut
când au trecut 100 ani dela naştere absentului. trimeterea definitivă în posesie
se poate face imediat după declararea de
absenţă sau chiar prin una şi aceiaş hotărîre se poate pronunţa atât declararea
de absenţă cât și trimeterea definitivă în
posesie asupra averei absentului. (Demolombe. II, No. 148;
Mourlon, ed. 7-a, k
No, 462; Dalloz., Bâp., Absenca, No. 43%;
Huc, I, No. 442; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1217; PlanioL ed. 6-a, III, No. 2491; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 512).
6. Din momentul sosirei epocei când
se -poate cere trimeterea în posesiune definitivă asupra averei absentului. cauţiunea nu mai are rațiune să subsiste şi
este descărcată de drept chiar pentru trecut şi chiar dacă nu se cere trimeterea,
în posesiune definitivă. (Toullier, 1, NoMi; Duranton,
1, No. 501, 502; Demolombe, II, No. 160, 161; Beudant, I, No.
194; Mouslon, ed. T-a, I, No..466; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 15, text şi nota 4 p.
942;
Dalloz,
R6p..
Absenca, No. 4%;
Suppl., Absence, No. 63; Huc, I, No. 443;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
I[. No.
1220, 1221; Planioi, ed. 6-a, LII, No. 249%;
Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 513; Comp.
Valette sur Proudhon, I, p. 326; Laurent.
II, No. 229).
2. După o altă părere însă, descărearea cauţiunei se face numâi din
mo
mentul pronunţărei hotărirei
de trimetere în posesiune definitivă. (Valette sur
Proudhon;, 1, p. 326).
8.

Punerea

în

posesiune

definitivă

a-

supra averei absentului poate îi cerută de
către toţi acei cari aveau dreptul a cere
punerea în posesiune provizorie sau cari

183—

a

Art. 114

DESPRE

aveau dreptul a cere exercitarea în Mod
provizoriu a drepturilor subordonate de-

cesului absentului. (Demolombe, II, No.
150; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 463; Aubry

et Rau, ed. 5-a, ], $ 156, nota 1 bis, p.

941;

Dalloz,

Râp.,

Absence,

No.

428;

Lau-

rent, II, No. 293; Huc., LI, No. 442; Bau-

dryet Hougues-Fourcade,

1, No.

1218;

Nacu. 1, p. 249; Alexandresco,
ed. 2-a,
I, p. 513).
9. Calitatea celor ce cer trimeterea în
posesiune definitivă asupră avere; absentului, trebue cercetată cu privire la, epoca,
dispariţiei

absentului

sau

a

ultimelor

ştiri primite dela el. (Mourlon, ed. 7-a. I,
No. 463; Aubry et Rau, ea. 5-a. 1, $ 1%,
nota 1 bis, p. 941, nota 3, p. 943; Dalloz,
Rep., Absence, No. 429, 430).
10. Dacă trimeterea în posesiune provizorie ar fi fosti .cerută şi obţinută qe

persoane

cari

nu

aveau

dreptul,

trime-

terea, în posesiune definitivă poate fi acordată adevăraţilor beneficiari. (Demolombe, 11, No. 150;
Mourlon, ed. Ta. 1,

No. 463; Aubry

p.

942;

Baudry

Dalloz,
et

et Rau,
Râp.,

ed. 5-a, |, $ 153,

Absence,

No.

431;

Houques-Fourcade,

1,

No.

1218).
11.
n cazul când adevărații beneficiari au lăsat
să treacă
timp
de
treizeci ani neîntrerupţi dela data trimetetei în posesiune provizorie, dreptul lor
sa

prescris

şi

nu

mai

pot

cere

trimete-

rea în posesiune definitivă. (Demolombe.
TI. No. 150; Mourlcn, cd. 7-a, [. No. 463:

Aubry

et Rau,

ed.

5-a,

1, $ 156,

p. 942;

Baudry
et
Hougques-Fourcade. i, No.
1218).
12. Trimeterea în posesiune definitivă

asupra
ruiă şi
nu are

ST

averei absentului,
trebueşte cepronunţată de către tribunal, ea
loc de drept la expirarea terme-

nelor arătate în art. 129 c. civ. îr. (114
c. civ, rom). (Demolombe,
II, No. 149;
Mourlon, ed. 7-a IL, No. 464; Calloz, Rep.
Absence,
No. 438;
Baudry et HouguesFourcade, 1, No. 1219;
Planiol, ed. G-a,
III, No. 2492; Plastara, |, p. 197).
13. Cererea de trimetere în posesie
definitivă asupra averei absentului, în cacompetenţa, tribunalului
de
primă instanţă.

meterea
dant.

1.

care

în
No.

a

declaraţ

posesiune
1%;

absenţa

provizorie.

Mpurlon,

ed.

7-a.

şi

tri-

(BeuI.

No.

464: Dalloz, Rep., Absence, No. 436; Baudry et
Hougues-Fourcade, I, No.
1219;
Planioi, ed. 6-a, ŢII, No. 2492;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 513).
14. Cu ocazia judecărei cererei
de trimetere în posesie definitivă,
tribunalul
va

constata

continuarea

absenței

şi

a-

ceasta se va face, după o părere,
din o
cercetare ordonată ca şi la judecarea cererei de declarare de absenţă. (Duranton.

I, No. 501; Aubry et Rau, cd. 5-a, 1, $ 156,
p.

942; Dalloz, Râp., Absence, No. 437, 438;
Suppl.. Absence, No. 57; Huc, I, No.
443).
15. După o altă părere însă, tribuna-

—

Codul civil

ABSENŢI

lui,

cu

ocazia

metere

în

judecărei

posesie

cererei

definitivă

de

tri-

asupra

bu-

nurilor absentului, nu este obligat să ordone o nouă cercetare, ci rămâne la aprecierea, sa, această procedare, după împrejurări. (Proudhon, Î, ip. 326, 327; Demolombe, II, No. 149; Demante et Colmet de
Sanierre, I, No. 164 bis, IV; Mourlon, ed.
T-a, 1, No. 464; Dalloz, Râp., Absence, No.
438; Suppl., Absence, No. 57; Laurent, II.
No. 22%;
Baudry et Hougques-Fourcade.
1,.No. 1219; Planiol, ed. 6-a. III, No. 59%:
Nacu, I, p. 242; Alexandresco, ed. 2-a, ],
.p. 513).
16. La judecata cererei de trimetere
în posesiune definitivă,
Ministerul Public va fi obligat a pune
concluzium.
(Dalloz, Râp., Absence, No. 437; Nacu, 1,
No. 242).
17.
Cei trimeşi în posesie definitivă asupra bunurilor absentului, sunt, considraţi în raporturile lor cu terţii ca Imoştenitori ai absentului şi deci ca proprietari ai bunurilor sale. (Delvincourt, 1, p.
50; Toullier, 1, No. 447; Duranton, 1, No.
510; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 468 bis urm;

Aubry

et Rau,

ed. 5-a, I, $ 157,

p. 943%

Dalloz, Rep., Absence,'No., 446; Bauâry et
Houques-Fourcade, 1. No. 1224;
Planiol.
ed. 6-a, III, No. 249;
Nacu, 1, p. 242;
Comp.: Plastara, 1, p. 197).
18. Cei trimeşi în posesie
definitivă
asupra, bunurilor absentului, sunt consideraţi în raporturile lor cu terţii ca moytenitori ai absentului şi deci proprietari
a bunurilor sale, din momentul dispariţiei sale sau ultimelor
ştiri
primite

dela el. (Aubry

et Rau,

text

ed. 5-a, 1, $ 157,

şi nota 3, p. 943).
Cei trimeși în posesiune
definitivă,
asupra, bunurilor absentului, pot face asupra, acestor bunuri, fără nici o condiție sau formalitate, orice act de dispoziție cu titlu oneros sau gratuit. (Duranton, LI, No. 505; Demolombe, II, No. 15,
156; Demante et. Colmet de Santerre, ed.
5-a; 1, No. 170; Mourlon, ca. 7-a, Y, No.
468 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 157,
p. 943; Dalloz,
Rep, Absence,
No. 447;
Laurent,
II, No. 22%;
Baudry et Houques-Fourcade, 1, No. 1228; Planio), cd.

6-a, 1, No. 633; Colin et Capitant,

IL g

20.

433;

Nacu,

1, p. 249;

ed. 4-a,

Piastara,

Cei trimeşi în posesiune

1, p.

definițivă

asupra averei absentului, vor putea
introduce în numele lor propriu, orice
acțiune în contra terţilor, cari ar
rezulta,
din decesul dovedit a] absentului,
cum
ar îi cererea de reducţiune a legatelon,

ete. (Demolombe, 11, No. 158; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 157 text şi nota 19, p.
949; Dalloz, Rep... Absence, No. 449: Suppl.
Absence, No. 60;
Laurent, IL, No. 2%;
Baudry et Houques-Foureade, 1, No. 124;
Nacu, I, p, 242; Conâp.: Planiol, ed. 6-a
III, No, 2494),
21. Cei trimeşi

184—

în

posesie

definițivă

Codul

civil

DESPRE

asupra averei absentului, dacă sunt moştenitori rezervatari, pot cere reducerea donaţiunilor

zul

când

II, No.

făcute

ar

de

atinge

158; Aubry

către

absent,

rezerva.

în

25.

cd. 5-a,

ca-

[, $

157, text. :şi nota 19, p. 949; Dalloz, R6p.
Absence, No.
449; Suppl., Absence,
No.
60; Laurent II, No. 226;
Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1225; Planiol, ed.
6-a, III[, No. 2494).
22. Donatarul, în contra căruia sar
introduce

o

acţiune

de

reducţiune

a

2493;

țiune

pentru

nei

restituirea

a,

redus, de oarece trimiterea în podefinitivă este supusă revocaţiu-

în

caz

de

reînţoarcere

a

absentului.

(Aubry et Rau, ed. 5-a, 7, $ 157, p. 949).
23. Cu toată
trimeterea în posesiune
definitivă asupra averei absentului. succesiunea lui nu sa deschis în realitate
şi

nu

se

face

confuziune

între

patrimo-

niul celor trimeşi în posesiune defintivă
și între patrimoniul absentului, aşă încât cei trimeşi în pcseriune definitivă
nu sunt obligaţi a plăti datoriile absentului cu patrimoniul lor. (Demolombe, II,
No. 154%; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a|, 1, No. 170 bis; Mourlon, ed. 7-a»
JI, No. 498; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1.3157.
text şi nota 5, p. 944; Dalloz, Rep, Absence, No. 61; Laurent, II, No. 226; Huc,
I. No. 443; Baudry et Houques-Foureade.
I, No. 1227; Plan:o0l, ed. 6-a, III, No.2494;
Nacu, Î, p. 239, 242, 243; Alexandresco, ed.
2-a, 1,-p. 515).
24. Eiectul trimeterei în posesiune definitivă

asupra

bunurilor

trimeterea

absentului,

între mai mulţi trimeşi în posesie, este
ca şi cum succesiunea sar fi deschis în
momentul dispariţiei ahbsentului sau uliimelor știri primite cela el şi trimeterea
în posesiune
provizorie încetează,
(Demolombe, II, No. 153; Mourlon. ed. 7-a. |,
No. 465; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 157,
nota 1, p. 942; Dal:oz. R6p.. Absence, No.
449; Baudry et Hougques-Foureaile, I. No.
1993; Nacu, I, p. 942; Alexandre-co, ed.
2-a, 1, p. 515; Comp.: Planiol, ad. G-a. Ţr,

ÎI.

p.

în

242;

I, p. 515; Matei

26.

dâ-

eventuală

Nacu.

2-a,

naţiunei care ar atinge rezerva, poate
cere dela cel ce intentă acţiunea, o caubunului
sesiune

După

posesiune

de-

finitivă, părţile în drept pot cere împărțeala, definitivă a întregului patrimoniu
al abseniului. (Demolombe, II, No. 153;
Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 465;
Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 157, p. 944; Dalloz, Rep.
Absence, No. 443;
Laureni. II, No. 226;
Huc., I, No. 443; Baudry et Hougques-Fourcade, I, No. 1223; Planiol, ed. 6-a, III, No.

(Demolombe,

et Rau,

Art. 115

ABSENȚI

Alexandresco,

Cantacuzino,

ed.

p. 312).

Dacă după trimeterea în posesiune

provizorie, cei trimeşi în posesiune au
făcut între ei un partaj al averei absentului, acest partaj fiind provizoriu, după
trimeterea

în

posesiune

definitțivă.

mMoş-

tenitorii au dreptul a reveni asupra acelei împărţeli și să ceară o nouă împărțeală. (Demolombe, II, No. 153; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 157, p. 944; Dalloz, R&p.,
Absence, No. 144; Suppl., Absence. No. 59;
Laurent, Il, No. 226; Comp.: Mourlon, ed.
1-a, (|, No. 485).
21. Când însă în intenţia, celor trimeşi
în posesiune provizorie,
partajul făcut
înaintea trimeterei în posesiune
definitivă,

a

fost

ca

să

rămâe

definitv.

nu

se

mai poate proceda la o nouă împărțeală.
(Demolombe, II, No. 153; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 157, p. 944;
Dalloz,
RER.
Suppl., Absence, No. 59; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 465).
28. Cei trimeşi în posesiune definitivă,

asupra

bunurilor

absentului,

deraţi ca mandatari
nelimitate,
şi sunt

sunt

consi-

ai acestuia cu puteri
obligaţi
a-i
restitui

bunurile aflate în fiinţă. (Mourion, ed.
7-a, 1. No. 468 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a,
TD, $ 157, p. 943; Dalioz, Râp., Absence, No.
450 urm.; Baudry ei Hougques-i ourcade,
1, No. 1229, 1229; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 513, 514; Plastara, I. p. 198).
29. După
trimeterea în posesiune definitivă, fructele percepute de către cei
trimeşi în posesiune provizorie, le aparțin în totalitate. (Mourlon, ed. 7-a, Î. No.
466; Planiol, ed. 6-a, î No. 633; Planiol
et Ripert, I, No. 63; Alexandresco,
ed.
2-a, 1, p. 514).

No. 2493, 2494; Plastara, I, p. î9i..

Art. 115. — Moştenirea absentului va fi deschisă din ziua morții
lui dovedită, în folosul moștenitorilor celor mai apropiaţi în ziua
morţei, şi cei cari se vor fi folosit de averea absentului vor Îi
datori a o restitui acestora cu rezerva veniturilor ce li se cuvine
lor, în

651

virtutea

art.

(Mon.

Oî.

112.

(Civ.

urm., 1169, 1876, 1890;

în răsboi

33,

95,

106,

Art. 6; Civ.

204/923),

112,

L. p. constat. morții
Fr.

120,

celor

urm.,

123,

dispăruţi

130).

Test. fr. Art. 180. —. La; suecession de Labsent sera ouverte du jour de son
decăs prouv€, au profit des heritiers les plus proches ă cette 6poque; et ceux
qui auraient joui des biens de Pabsent, seront tenus de les restituer, sous la
râserve des fruits par eux acquis en vertu de Particle 127.
—

185—

art.

116

DESPRE

Doctrină.
î.

Absența

probat

al

absentulu;

încetează

absentului.

prin

în

acest

decesul
caz

arep-

turile celor interesaţi se regulează ca şi
cum absentul ar fi fost prezent până la
decesul său. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 63%;
Planiol et Ripert, 1, No. 68; Plastara, 1,

p. 199),
2.

“pii

Dacă

-

Codul civil

ABSENŢI

.

cei trimeşi în posesiune

provi-

zorie;, sunt tocmai moştenitorii absențului din momentul decesului său dovedit.
bunurile rămân în mâinile lor definitiv,
irevocabil. (Mourlon, ed. 7-a, î, No. 437;
Alexanâresco. ed. 2-a, [, p. 510).
,
3. Moștenitorii cei mai apropiaţi
ai
absentului, din ziua morţii sale dovedită,
au dreptul să ceară restituirea bunurilor absentului, chiar dacă asupra lor s'a
. făcut trimeterea în posesiune
definitţivă,
a unei alte persoane. (Toullier, 1,-No. 455;
Duranton, 1, No. 530; Demolombe, II, No.
192; Beudant, 1, No. 195; Mourlon, ed. 7-a.
I, No. 437, 473 urm.; Aubry et Rau, ed.

s-a, IL, $ 157, text şi nota 15, p. 947; Dalloz.

R6p., Absence, No 574; Suppl., Absence,
No. 95; Laurent, II, No. 242, 243; Huc, I,
No. 465;
Baudry et Houques-Fourcade,
I, No. 1174, 1246; Planiol et Ripert, I, No.
68; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 510,
516).
4. Moștenitorii cei mai apropiaţi
ai

vor lua,

din

ziua

morţii

sale

dovedite,

ca şi absentul însăşi dacă

sar

reîntoarce. bunurile absentului, în starea
in care se găsesc. (Aubry ei Rau, ed. 5-a,

I, $ 157, p. 949; Baudry

cade, II, No.
I, p. 516).

5.

1245;

Moștenitorii

et Houques-Four-

Alexandrescoj;

absentului

Ă

ed.

2-a,

din

ziua

morţii sale dovedite, vor putea cere resțituirea
bunurilor
absentului câţ timp
dreptul lor nu s'a prescris, ceea ce are
loc prin trecere de trei zeci ani din moMeniul decesulu absentului. (Duranton,
I, No. 531; Demolombe, II, No. 193; De-

mante

No.

et Colmet

de Santerre,

176 bis, II, III, IV; Aubry

ed. 3-a,

et Rau,

1,

ed.

5-a, 1, $ 157, p. 948; Dalloz. Bep., Absence,

No. 576; Suppl., Absence;. No. 96; Baudry
et Houques-FHourcade, I, No. 1247; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 510; 511).
5. Dacă dela data, trimeterei în posesiune
definitivă au trecut
trei zeci ani,
cei trimeşi în posesiune nu mai pot fi
acţionați prin petiţiune de ercditate de
către alţi moştenitori, cu toate că dela
data încetărei din viață a absentului nu

ar fi curs trei zeci ani. (Aubry et Rau, ed.
-a, L, $ 157, p. 948; Dalloz, R6p, Suppl..
Absence,
Fourcade,

No. 9%;
Baudry
I. No. 1248).

et

IHougques-

Art. 116. — Dacă absentul revine, sau
dacă se dovedește
existența lui în timpul punerei în posesiun
e provizorie, efectele
hotărîrei prin care s'a declarat absenţa
vor încetă, însă fără prejudițiul, dacă va fi trebuință, a măsurilor
conservatorii prescrise
de capitolul 1 din acest titlu, pentru
administrarea averei. (Civ.
98—100, 110, 112, 115, 117, urm.; Civ.
Fr. 131).
Tezt. fr. Art. 131. — Si Vabsent repa
rat, ou si son existence est prouvâe
pendant enroi provisoire, les effet
s du jugement qui aura dâclar6 Pabs
ence
cesseront, sans prâjudice, sil y a lieu,
des mesures conservatoires prescrites
chapitre l-er du present titre, pour
au
Vadministration de ses biens.
Doctrină,
1. Efectele declarărei de
absenţă şi a,
trimeterei în posesiune prov
izorid. încetează de plin drept, în cazu
l când asbentul se reîntoarce sau se prim
esc ştiri dela
el, în timpul Punerei în
posesie pProvizorie. (Demolombe, II, No.
190; Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a.
bis; Mourlon, ed. T-a, I, No. I, No. 173, 173
43%;
Rau, ed, S-a, I, $ 154, p. 933; A DalloAubry Ă et
z, Râp.,
Absence, No. 379; Bauary et
Houques-Fourcade
1, ,
No, 1172; Planiol, ed. 6-a, I, No.
636; Planiol et Riperi, I, No.
68; Alexan.-

dresco, ed. 2-a, 1, p. 509; Plastara,
199).
2

cetează,

sesie

jEiectele
cl iar

declarărei
în

definitivă,

timpul

dacă

se

de

LD.

absenţă

trimeterei

dovedeşte

în-

în

-po-

exis-

—

tența absentului sau se reîntoarce
. (Dalloz, R6p., Absence, No. 578,
582).
Dacă
absentul se reîntoarce
sau
dacă se dovedeşte existenţa.
sa în ţimpul
Punerei în posesiune
provizorie, cei tri-

meşi în posesiune

provizorie

au exercitat drepturile subo sau cei cari
rdonate decesului absentului, vor trebu
i să dea socoteală de administraţia,
lor,
absentului
Sau reprezentantului său şi
să restițue

întreaga avere astfel cum a fost
lăsată de
către absent.
(Mourl:n,
ed T-a, 1, Ne
437%
Aubry et Rau, cd. 3-a. 1 $
154, p.
933; Dalloz. Rsp.,

ary

Absence,

, Alexandresco „ed.

Cantacuzino,

p

In

ce

telor,

186—

No.

et Houques-Fourcade,
în

ceea

cazul

&2-a,
15

1,

p.

riveşte

Ea

583;

Bau-

1, No. 1173;

p.

5 ;
59;

Mate

restituirea,

absentul

:e

Mata

i

frue-

MA

Codul

civil

toarce

sau

DESPRE

se

dovedeşte

existența

sa

6.

în

timpul punerei în posesiune provizorie,
se. va face aplicaţiunea
dispoziţiunilor
art. 127 ec, civ. în, (112 ce. civ. rom). (Demolombe, 3, No. 124; Mourlon, ed. 7-a, I,

No. 437; Aubry

et Rau,

vor

înceta

în

când

se

vă

de

păstra

declarare

efectele

în

de

cazul

absenţă
când

şti-

rile primite dela absent vor îi de o data
anterioară unor alte ştiri cunoscute în
momentul pronunţărei declarărei de absenţă. (Baudry et Houques-Fourcade, 1,
No. 1173).
7, Dacă însă după
primirea
ştirilor

ed. 5-a, 1, $ 1%

cazul

Hotărirea

îşi

p. 933; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 509;
Matei Cantacuzino, p. 311).
5. Efectele
hotăriîrei de declarare d?
absenţă

Art. 117

ABSENŢI

dela

absent,

el

nu

se

va

reîntoarce,

de

şi hotărîrea de declararea de absenţă a.
căzut, tribunalul “va putea lua măsurile
de conservare prevăzute de lege în peripada.;de absenţă prezumată. (Demolombe..
II, No. 190; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 437;
Daljoz, R6p., Absence, No. 579; Baudry et

vor

primi ştiri dela absent, indiferent de data
acestor ştiri şi chiar când data lor îndepărtată ar permite a se cere imediat
o nouă
declarare
de: absenţă.
(Demolombe, III, No. 190; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, I, No. 171 bis; Dalloz,
Rep., Absence, No. 581; Contr: Baudry et
Hougques-Fourcade, 1, No. 1173).Ă

Houques-Foureade, 1, No.
dresco, ed. 2-a, 1, p. 509).

11%;

Alexan-

Art. 117.— Dacă absentul se iveşte, sau dacă existența lui
este dovedită, chiar şi după punerea în stăpânirea definitivă, el
îşi va primi averea în starea în care s'ar găsi, precum şi preţul
lucrurilor înstrăinate din ea, sau cele cumpărate cu prețul averei
celei vândute, fără a puteă urmări acea avere, dacă va fi trecut
la o a treia persoană 1). (Civ. 114, 118, 1770; L. p. constat. morții
celor dispăruţi în răsboi (Mon. Of. 204/923), Art. 7; Lege p. regularea și consolidarea drept. de a exploată petrolul şi ozocherita,
Art. 32; Civ. Fr. 132).
Text. jr. Art. 132.
— Si Pabsent reparait, ou si son existence et prouvâe,
mâme aprs lenvoi definitif, il recouvrera ses biens dans L'6tat ob ils se trou-

veront, le prix de ceux qui auraient &t6 aliânâs, ou les
Vemploi qui aurait 6t€ fait du prix de ses bien vendus.
Bibliografie

de

biens provenant

(continuare)

ConsTrANTPIRESCU JAC. N., Notă sub C. Apel Galaţi S. 1, 230 din 18 Dec. 1924, Pand. Rom.
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199; Notă sub Cas. I, 105 bis din 10 lunie 1924, Pand. Rom. 1925, 1, 226; Notă

sub C Apel Galaţi S. 1, 52 din 17 Martie 1925, Pand.
C. Apel

Iaşi S$. 1, 46 din

1922,

29 Maiu

Pand.

Motă

R. TRAIAN,

No. 118;

sub

Judec.

Ocol

Rom. 1926, 11, 5; Notă sub
-

1926, 11, 33;

Craiova, 25 Nov. 1925, Justiţia Olte|

PAșALEGA Dem., Concluzii sub Judec. Ocol Urban
niei 3—5 din 19%;
SoRiBAN

Rom.

din

301

Herţa-Dorohoi,

Jur... Gen.

1926,

1926

SmroxEscu G., WVolă sub C. Apel Galaţi S. 1, 52 din 30 Martie 1925, Pand. Rom. 1926, II, 41:
Srâxescu P. lox, Notă sub Jud. Ocol VI Urban Bucureşti, 973/1924, Curier Jud. 20/1925
INDEX

Contra-valoare

ină

Daune 6, 9, 12,

Copil

(a doctrină)
Accesiune 13.
Act de administraţie

Act de dispoziţie
Acţiuni

4, 5.

4,

21,

Acţiune în nulitate 21.

18.

ALFABETIC

ţ
în plată 21.
Acţiune
Actiune în rezoluţiune 21,
Administraţie 4, 12.
,
Ameliorări 13.

Anulare, a se vedeă
vântul: „Nulitate*.

cu-

Apreciere suverană 37.
Buna

credinţă

Capital 20,

35.

-

Cheltueli 14,4 15, 16.
|
Compensaţie 16.
Constituire de drepturi
reale 11

Efecte 1 urm.
Erede aparent

28.

Eroare 35, 37,

Dotă 28.

25-28, 33.

|

existenţei
Dovedirea
sentului î.
Drepturi reale 11.
Drept succesoral 31.

—

1) In art. 132 francez corespunzător, lipsesc ultimele cuvinte:
za fi trecut ia o a treia persoană“.

— 187 —-

facit jus
.

Existenţa absentului

Deteriorări 12.
Donaţiune

29 urm.

Error communis
35, 37.

Definiţie 29.
12, 16.
Degradări

Fraudă

,
ab-

Greşeală

Imbogăţire
12,

î, 7..

6.

Fructe 15,

19.

pe

nedrept 8;

14

Imbunătăţiri 13,

:
„fără a puteă urmări acea avere,

dacă

Ari.

11?

Imobile 17, 35, 36.
Instrăinare 4, 5,

17,

Reîntrebuinţarea
18, 22, 23,

18,

22-26, 30, 32-35, 37.

Renunţare

Sarcină

urm.
Nulitate 21, 30, 31, 34, 36.

Opozabilitate 1, 2, 4, 5, 10,

11, 17, 25, 32, 34, 36, 37,
38

Plata capitalurilor 20,
Posesiune
definitivă
1

urm,

Posesiune provizorie
Prescripţie 3.

24.

Servitute 11.
Succesor aparent 29 urm,
Succesoral drept 31,
Suverană apreciere 37.
Terţe persoane 3).
Testament 35.
,
Trimetere
în
posesiune
definitivă 1 urm,
Trimetere
în
posesiune
provizorie 5.
Valabilitate, a se vedea
cuvintele : „Nulitate“,
„Opozabilitate“,
Vânzare, a se vedea cu-

5.

Preţ 18, 19, 20, 23.

Profit 12, 14, 19, 26, 27,
Proprietar 29.
Rea credinţă 6, 7, 30,

vântul: „lastrăinare“ şi
22, 23, 32, 34, 35, 36.

Reale drepturi 11,
Reîntoarcerea abseatului

Venituri

1 urm.

15.

Doctrină.
1.

Efectele

revocării

dreptului

de

proprietate a celor trimeşi în posesie definitivă asupra averei absentului, este de
zul reîntoarcerei sale sau' dovedirei existenței sale, se produce numai în viitor,
nu şi pentru trecut. (Mourlon, ed. T-a. I,
No, 468 bis, urm,; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 157, pag. 944; Dalloz, Reâp., Absence,
No. 584; Baudry et Houques-Fourcade, I,
A) 1229; Comp.: Matei Cantacuzino, pag.
2. Absentul va relua dela cei trimeşi
în: posesiune definitivă bunurile sale în
starea: în cere se găsesc, (Demolombe,
II, No. 164; Mourlon, ed, T-a.
1, Neo.
468 bis, 469, 410; Aubry et Rau, ea. 5-a, I.
$ 157, pag. 944:
Dalloz, PRâp.
Absence,
No. 585: Laurent, II, No. 232; Huc, 1,
No.

444:

Baudry

et

Houques-Foureade,

]. No. 1229; Planiol,
ed. 6-a,
III,
No.
2495;
Nacu,
[, nag. 948: Alexandresco,
„ed, 2-a, I, pag, 514, 516),
3. Oricând după trimeterea
în posesiune definitivă, se va reintoarce absentul, el va avea dreptul a-şi reclamă bunurile sale neputânâdu-i-se opune de către

cei

frimeși

în

posesiune

prescripţiu-

nea. (Demolombe, ÎI, No. 179;
Mourlon,
cd. î-a, I, No, 477; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 154, pag. 944; Dalloz, Râp.
Apsence.

No. 584; Laurent, II, No. 232: Bauâry et
Houques-Foureade, [, No. 1229)
IE

4. Absentul dacă se reîntoarce
după
trimeterea în posesiune definitivă, este
obligat să respecte actele de administrație și de dispoziţie, făcute de către cei
trimeşi în posesiune definitivă, (Mourlon
,
cd, i-a. IT, No. 468 bis;
Aubry et Rau,
ed, S-a. 1, $ 157. pag. 94, 945; Dalloz,
P6p., Absence, No. 586 urm,; Baudry
et
Honques-Fourcade, I. No. 1929; Planiol

cd. 6-a, TI, No, 2495; Matei Cantacuzino,
pag.

312; Plastara, 1, 198).
Dacă. absentul se reîntoarce

după

—

chiar

în.

timpul

trimeterei
:în

pose-

sie provizorie. (Aubry et Rau, ed. 5-a, $
157, pag. 944, 945;
Baudry et HouguesFourcade, I, No. 1231; Alexandresco, ed.

za

45, 27.

Schimb

29

civil

truniterea. în posesiune definitivă, trebuieşte să respecte chiar actele de dispoziţie
făcute de cel trimes în posesiune definitivă.

de

Rezoiuţiune 21.

Legatar universal 35,
aparent

preţului

la succes. 34,

Repetiţiune 25, 26.
'* Responsabilitate 6.
Restituire 1 urm.
Revocarea
dreptului
proprietate 1 urm.

instrăinare cu titlu gratuit; a.se vedea cuvân:
tul: „Donaţiune“.
Ipotecă, a se vedeă cu- vintele: „Act de dispoziţie«, „Instrăinare“,
Moşten.tor

Codul

DESPRE "ABSENȚI

I, pag.

516;

(comp.:

Laurent, II,

No.

6. Dacă cei trimeşi în posesiune definitivă, au lucrat cu rea credinţă, care
sar dovedi, ei vor fi răspunzători către
ahsent
de

lor.

(Aubry

daunele

et

Rau,

cauzate

ed.

prin

5-a,

frauda

1

$

157

pag.
945;
Baudry “et
Hougques-four+
cade, I, No. 1232).
2. Se consideră cei trimeşi în posesie
definițivă, de rea credinţă, atunci când
cunoscând existenţa absentului sau chiar
dacă o bănuiesc, micşorează patrimoniul
absentului de teama reîntoarcerei sale,
(Baudry
et Houques-Fourcade,
1, No.
1939).
8. Dispoziţiile art.
132
cod.
civ. fr.
(117 cod. eiv.. rom) au de scop â face
ca cel trimes în posesiune definitivă să
nu încerce nici o pierdere, însă nici să
se îmbogăţească în detrimentul absentului reîntors. (Demolombe
II, No.
164
Baudry
et
Houques-Foureade,
I,
No.
1:29; Dalloz; Rep, Absence, No. 59%).
Cel trimes în posesiune definitivă nu
poate cere nici o îndemnitate dela absentul reîntors, dacă prin restituirea, bunurilor absentului, a încercat o micşorare a averei sale. (Demolombe,
II. No.
176; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No,
1249).

10.

Dacă

trimeterea

absentul se reîntoarce dupt

în posesie definitivă,

va relua

din mâinile celor trimeşi în posesie
defia
bunurile neiînstrăinate de către ei
$
n starea în care se vor găsi.
(Demo-

lombe, II, No. 165; Mourlon. ed. (per i
No. 470:

Aubry ct Rau, ed. 5-a. Î. $ îi
pag. 944; Dalloz, It6p., Absence. No. 585;
Baudry
Planiol.

pag.

et Houques-Fourcade, 1, No. 1230:
câ. 6-a. II, No. 2495; Nacu,
I,

243;

516;

Matei

11.

Alexandresco,

ed.

2a.

£, pag.

reale constituite

de că-

Cantacuzino,

Drepturile

pag.

319). ,

îre cei trimeși în posesie definitivă, asura, bunurilor

vitutiile,

ete...

absentului,

vor

iile absentului.

fi

cum

sunt ser-

respectate

(Demolombe,

Şi

Opoza-

II, No. 165;

Aubry et Rau, cd. 5-a, L $ 157, pag.

Dailoz, Rep.. Absence, No. 585: Baudry 94;et
Houques-Fourcade,
[. No.

ed. 6-a, TII, No. 2495;
Alexandresco,

Nacu,

1230;

Planiol,

1, pag.

ed. 2-a 1, pag. 514,

943;

nota 3).

beentul reîntors, nu va avea drep-

tul să ceară dela cei trimeşi
posesiune
„definitivă, vre- o îndemnitate înp.ntru
faptul
tei

că

ar fi

a dministrat

rău,

vor

fi de-

jeriorat sau degradat bunurile absentuHi, afară de cazul câna prin această deteriorare ei au profitat. (Demolombe,
TI,

No. 165; Mourion, ed. î-a, I. No. 410; Aubry et Rau, ed, 5-a
1, $ 157, pag. 945;

188—

Codul

civil

DESPRE

Art. 117

ABSENȚI

Dalloz, R&p., Absence,
No. 586;
Iuc, 1,
No. 444; Baudry et Houques-Fourcade, I,
No. 1230; Planiol, ed. 6-a, III, No. 24%;
Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 514).
13. Absentul reîntors se va bucură de
toate îmbunătățirile şi accesiunile dobândite de bunurile sale, fie în mod natural,

1235; Planiol, «4, 6-a, III, No. 2495; Nacu,
1. pag. 943; Alexandresco, ed. 2-a, I, pag.
514; Matei Cantacuzino, pag. 312).
19. Cei trimeşi în posesiune definitivă,
vor fi obligaţi a restitui, absentului re-

“fie

du-l le-a
preţuiui

datorite

celor

trimeşi

în

posesiune

întors,

în

de-

finitivă. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 410; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 157. pag. 96;
Dalloz, Râp., Absence, No. 587; Baudry et
I, No. 1233; Planiol,
Houques-Foureade,
ed. 6-a, III, No. 2495: Alexandresco,
ed.
2-a, 1, pag. 515).
să
trebuieşte
reîntors,
Absentul
14.
vestitue conform dreptului comun, celor
+rimeşi în posesie definitivă, toate cheltuielile necesare sau utile făcute bunurilor. (Merlin, Râ&p.. Abs-nt, art. 138, No.
2: Demolombe, II, No. 166; Mourlon. ed.
T-a. 1, No. 4710: Aubry et Rau. ed. 5-a. Ţ,
$ 157, pag. 946; Calloz, I6p.„ Absence, No,
531, Baudry et Houques-Yourcade. |. No.
1333; Planiol, ed. 6-a, III. No. 249%: Aiexandresco, ed. 2-a, I, pag. 515).
15.

Absentul

reîntors,

nu

este

obligat

a restitui cheltuelile făcute de către cei
trimeşi în posesie definitivă, cu lucrări
cari sunt considerate ca o sarcină a fructelor. (Demolomhbe. II, No. 166; Mourlon,
ea. M-a, Î, No. 470; Aubry et Rau, ed. 5-a.
T. $ 157, p. 946; Dalloz. Rep. Absence, No.
587: Baudry et Houques-Fourcade, I. No.
1233; Alexandresco. ed. 2-a, I, p. 515).
16. Cel trimes
în nosesie
definitivă,
are dreptul la chelțuielile făcute. în cazul când va restitui absentului reîntors
bunurile sale, chiar atunci când ar fi comis asupra acestor bunuri degradaţiuni
de oarece nu poate
există în specie o
compensatie în parte sau în total a cheltuielilor făcute, cu daunele .rezultate din
degradaţiuni.
(Demolombe, TI. No.
167;
Mourlon, cd. T-a. 1, No. 470; Dalloz. R&p..
Absence.
No. 588: Bnudry et HouquesFourcade, I, No. 193%).
17.
Instră:nările mobilelor absentului,
făcute de către cel trimes în posesiune
definitivă. rosterior trirneterei sale în posesiune definitivă, sunt opozabile absentului reîntors. (Duranton, I, No. 505; Demolombe, II. No. 155; Mourlon, ed 7-a, I,

vag.

944;

Baudry

ed. 5-a, [, $ 137,

et Rau;

No: 471; Aubry

Dalloz,

R6p„

Absence,

et Houques-Fourcade,

No.

591;

I, No. 1229,

1935; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2495; Planiol et Ripert. I, No. 63; Nacu, I, pae.
243; Alexandrezco, ed. 2-a I, pag. 514. 516).
18. Pentru înstrăinările făcute de către
cei trimesi în posesie definitivă, cu titlul

preţul

cazul

bunurilor

când

există

vândute,

sau

când

numai

cheltuin-

profitat, chiar
dacă
pierderea,
sar
[i făcut din greşeala lor.

(Dcranton,
1. No.
509; Demolembe, 11.
No. 170, 171; Mourlon, ed. ?-a. I, No. 471;
Aubry et Rau, ed. 5-a, |. $ 157, pag. 94;
Dalloz, Râp., Absence, No. "96, "97: Supnl,
Absence, No. 97; 1 aurent, II, No. 235; Huc,
I, No. 144; Baudry et Hougques-Fourcade, 1, No. 1936; Alexanâresco, cd. Z-a. LI, pag.
514; Contra: Valette sur Proudhon, |. pag,
329,
"20. Dacă cei trimeşi în posesiune definitivă au incasat capitaluri datorite absentului.

şi au

întrebuințat

preţul

la cum-

părarea unor bunuri, în acest caz se vor
aplică. aceleiaşi regule ca şi la, restituirea
preţului

bunurilor

vândute.

(Demolombe,

II, No. 173; Comp.: Baudry et HouquesFourcade, 1. No. 1240).
21. Absentul reîntors
are
dreptul la
- toate acţiunile în plată, în nulitate, în
rezolutiune, etc. pentru bunurile vândute
de

către

cei

trimeşi

în

posesie

defini

dacă

absenful

celor tri
tivă, acţiuni cari aparţineau
meşi în posesie și care acum trec asupra
absentului, (Demolombe, îl, Ne. 155; Mourlon, ed. 7-a, IL, No. &il; Dalloz, R6p.
Absence,
No. 595; Baudry et Houqus=Fourcade, I, No. 1239; Alexandresco. ed.
2-a, I. pag. 514).
22. i cazul când cei trimeşi în posrsiune definitivă, au vândut bunurile absentului,
întrebuinţând preţul Ja cumpărare

de

alte

bunuri,

şi

se reîntoarce, el va avea dreptul, după o
părere,
totdeauna
numai
la
bunurile
cumpărate cu preţul bunurilor sale vândute. (Dalloz, Rep.. Absence, No. 97; Laurent, II, No. 236; Huc, 1, No. 444; Baudry
et Houques-Fourcade, TI, No. 1238).
23. După altă părere, cel trimesîn posesie definitivă, are în acest caz, dreptul
a

restitui,

după

alegerea

sa,

absentului,

fie preţul rezultat, fie bunul cumpărat
cu preţul rezultat. (Duranton, 1, No. 509;
Demolombe,
II, No.
17%
175;
Dalloz,
Rep. Ahsence, No. 598; Suppl., Absence,
No, 97).
24
In caz de schimb, absentul reîntors va avea dreptul a lua bunul dat în
schimbul celui înstrăinat de către cel trinies în posesie definitivă. (Demolombe, ÎI,
No.

174;

Demanie

et

Colmet

de

Santerre,

de

cei

trimeşi

care

se

găseşte,

ed. 3-a, I, No. 17% bis, IV; Mourlon, ed.
7-a 1. No. 470; Aubry et Rau, ed. Wa. |.
$ 157, pag. 945; Dalloz. Râp. Absence,

adică fie însăşi preţul, fie bunurile doprețului.
reîntrebuintarea
win
bândite
(Demolombe, ÎI, No. 168; Mourion ed, V-a,
Î. No. 471; Aubiy et Rau, ed. S-a, 1, $ In.
ag.
945:
Dalloz,
Râp..
Absence. No.
592: Baudry et Houquzs-Fourcade. I, No.

et Hougques-Fourcade, 1, No. 1237),
25. Absentul reîntors seste obligat să
respecte înstrăinările cu titlul gratuit făcute de câtre cei trimeşi în posesie definitivă asupra bunurilor absentului şi

oneros.

absentul

contra-valoarea
în

posesie,

în

reîntors

dobândită
starea

în

are

dreptul

la

—

No, 593;

189

—

Suppl., Abseice,

No. 97; Baudry

Art. 117

DESPRE

Codul

ABSENȚI

civil

în principiu nu are drept de repetiţiune
în privinţa acestor înstrăinări, în contra
celor trimeşi în posesie. (Demolombe, II,
No. 157; Moulon, ed, 7-a, 1, No. 472; Au-

îi atacată de adevăratul moştenitor. (Pla-

Dalloz,

care înstrăinează un bun

bry

et Rau, ed.
Rep,

Absence,

5-a, I, $ 157,

Absence

No.

97;

No.

Baudry

pag.

600;
et

nioi, ed. 6-a, III, No.
84. in cazul când

94;

Suppl,

profit din

înstrăinarea

gratuită

sa

impus

suma

pe

vre-o

sarcină

în

in-

teresul personal al celui trimes în posesie detiniţivă, această sarcină va, profita
absentului reîntors, (Bauâry et HouquesFourcade, I, No. 1241).
28. In cazul de constituire de dotă în
favoarea unui copil al celui trimes în
posesie definitivă, el este obligat a plăti
o îndemnitate absentului reîntors, limi-

tată

la

care

cel

trimes

în

po-

sesie ar fi dat-o din bunurile sale qacă
ax fi fost obligat să o facă. (Duranton, 1,
No. 506; Demolombe. II. No. 157; Mourlon, ed. T-a, I, No. 472; Valette sur Proudhon. I, pag. 330; Aubry et Rau, ed. 5-a,

I, $ 157, pag. 945; Dalloz,

R6p.,

Absence,

No. 600; Suppl., Absence, No. 97; Taurenit,
II, No. 237; Huc, 1, No, 44; Bauâry et
Houques-Fourcade, I. No. 1241;
Alexandresco, ed, 2-a, I, pag. 515),
23. Se
numeşte
moştenitor
aparent
„persoana care este în posesiunea unei

succesiuni

ca un

şi

care

adevărat

trece

stăpân“.

III, No. 2054; Comp.:

în

ochii

tuturor

(Planiol,

ed. 6-a.

Nacu,

1, p. 248; Ale-

xandresco, ed, 2-a, VI, p. 470).
30. Actele de înstrăinare a
unui
făcute de eredele aparent către
un
sunt nule dacă acel terţ este
de rea

dinţă,

adică

dacă

el

cunoştea

bun
terţ
cre-

exist

enţa,
adevăratului
moştenitor,
(Planiol
ed,
Ga, III, No. 2056).
SI. Cumpărările
de drepturi
succesorale dela un
erede aparent poi fi atacate de adevăratul moştenitor de oarec
e
cumpărătorul

torului
aparent.
No. 2056),

82. Când

a

luat

(Planiol.

adevăratul

locul

ea,

moşteni-

6-a,

moştenitor

III,

siune

este

—

succesiune

culeasă

de

şi

această

un

alt

re-

suece-

moştenitor

din succesiune,

35. In cazul când adevăratul moştenitor nu culege moştenirea dintrun motiv
oarecare,
cum ar fi ignorarea ei, sau
când o succesiune este posedată de un
legatar universal în virtutea unui testament,

nul

sau

revocat

etc..

vânzarea

unui

bun imobiliar din succesiune făcută de
către moștenitorul aparent, este valabilă
pe baza unui principiu de echitate; buna
credinţă a cumpărătorului, eroarea, invincibilă în care a căzutşi care trebuie să-l
protejeze contra oricărei acţiuni, „error
communis facit jus“. (Demolomve, II, No.
249; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2060; D gr,
Scrieri Juridice, IV, „Diversae causarum
figurae“,
pag, 231, 232; Comp.:
Alexandresco. ed. 2-a, î. pag. 523, 524: III, partea
II-a, ed. 2-a, pag, 90 urm.; VI, pag. 415
urm.; VII, pag. 554, 555, nota 3 X, pag.

577, 5%,

nota

2),

-

36. După
o altă părere însă,
vânzările imobiliare făcute de eredele aparent,
trebuiesc considerate
ca nevalabile,
pe
baza principiului că nimeni nu poate conferi altuia mai multe
drepturi
decât el
însuşi are, principiu care este strict juridic, adică în conformitate cu principiile
stabilite de textele din codul civil, (Huc, I,
No. 452; Alexandresco,
III, partea
II-a.
pag. 90 urm; VI, p. 475 urm; VII, pag.

55% 555, nota

3; X, pag. 577, 578, nota 3:

M. A.
Dumitrescu,
Nacu, , pag. 248).

37.

Pentru

II,

No.

97;

Comp.:

a, se declara valabilă

o în-

străinare, făcută de un erede aparent trebuieşte ca acesta să posede un titlu seTios şi ca eroarea terţilor care au tratat cu el să fie complect justificată, chestiuni cari urmează a fi apreciate de înstanţele de judecată. (Planiol, ed. 6-a, TIT,
No. 2060; Comp.: Alexandresco.
ed. 2-a,
I, pag. 523, 524; III, partea II,
ed. 2-a,
pag.

90

de

urm;

58. Asupra
către

trece pe

doctrină,
dul civil

esțe

absent, în sensul juridic al] cuvântul
vânzarea unui bun făcută de către ui,
cel
ce culege succesiunea, în locul său
este
valabilă, pe baza, dișpoziţiilor
art.
136
cod. civ. îr. (121 cod, civ. rom)
.
(Planiol, ed. 6-a, TIT, No. 2057).
33 Dacă înstrăinarea s'a făcut.
cu titlul
gratuit, ea nu este valabilă şi va
putea

o

ed. 6-a, II, No. 2058),

cu

titlul eratuit el este dator la restituţiuni
faţă de absentul reîntors.
(Duranton. J,
No. 506; Demolombe, II, No. 157: Aubrv. et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 157, pag. 945; Dalloz,
Râp... Absence, No. 600; Suppl, Absence.
No. 97; Baudry et Houques-Fourcade, 1,
No. 1241; Alexandresco, ed, 2-a, I, pag.
515; Plastara, !, pag. 198),
217.
In cazul când într'o înstrăinare

la

vânzarea
este valabilă
dacă
posterior
instrăinării, primul moştenitor
cere şi
obține anularea renunţării sale. (Planiol,

Houques-

Yourcade, I, No. 1241; Nacu, 1, pag. 94;
Alexandresco,
ed. ?-a, 1, pag. 514 515;
Plastara, I, pag. 198).
26. In cazul când cel trimes în pose-

sie, a tras un

nunţă

2057).
un moştenitoe

Vi.

pag.

47,

478),

validității actelor încheiate

moștenitorul

apareni.,

larg. discuţiunile
în articolele
la materiile
INDEX

se

vor

din

co-

intervenite

următoare
respective

în

ALFABETIC

(la jurisprudenţă)

Absenţă 4
Act de dispoziție, a se vedeă cuvântul: „Instrăinare“,
Acte 9,

| Apreciere suverană 9.
Bună credință 1 urm.
Circulaţia bunurilor 4,5,
8

Adevărat proprietar 1, 2,

Goproprietar

Administrație 7, 8, 10,
Anulare 4, 6, 7, ţi,
..

Denaturare 3
Diligenţă 9.

8

190—

Gomoştenitor 2,2, 7.7,

otitate disponibilă 4,

Codul

civil

DESPRE

Dovadă 1, 9.
"1
Echitate 1, 4, 5,8.
Economie socială 4, 5, 8,
Erede aparent 1 urm.
Eroare 1, 4, 5, 8, 9, 10.
Error communis facit jus

1,4,5,8, 9, 10

Exces de putere 9.
Inchiriere 2, 7.
lascrisuri 9,
.
lastrăinare 1, 3-6, 8-11.

Precaritate

1,

Prescripţie 5.

Probă 1,9.
Proprietar adevărat

ă

Proprietar aparent
Proprietate 5.
Prudenţă 10.

î, 2,
10,

Rea credinţă 1.

Recurs 9,
”
Revocare 4.
Succesor aparent

Jateres public 4, 5, 8.

ABSENȚI

Art.

de cel de al treilea. (C. Apel Galaţi, s. 1,
230 din 15 Dec. 1924, Pand. Rom, 19%,
YI, 23).
|
|
4. Dacă în codul nostru civi! nu se prmeneşte nimic
despre
valabilitatea înstrăinărilor imobiliare făcute de un mostenitor aparent, în schimb majoritatea
doctrinei

1 urm.

1 urm,

117

şi

aproape

unanimitatea

juris-

prudenţei străine şi române au consacrat
teoria, eredelui aparent, confirmând vaabilitatea, acestor înstrăinări cu singura

Just titlu, a-se vedea cuvântul: „Titlu.
Locaţiune 2, 7.
Mandat tacit 7,
Marturi 9,
Moştenitor aparent-1 urm,
Negligenţă 10.

Succesiune

Utilitate socială 4, 5, 8.

aparent,

Nulitate, a se vedeă cuvântul: „Anulare“,
Omisiune esenţială 9.
Opozabilitate î urm.
Parte disponibilă +4.
Posesiune 3, 4.

Valabilitate,

Existenţa, teoriei eredeljui aparent, prin
care se declară valabile înstrăinările imobiliare făcute de acesta unui terţ de bună
credinţă își are. justificarea: 1) pe un argument de analogie tras din art. 117 cod.
civ. care declară obligatorii pentru proprietarul absent, înstrăinările făcute de

Suverană apreciere 9.
Teoria
eredelui aparent
î

urm.

Nemotivare 9.

cuvântul:

a

se

vedea

„Opozabili-

„tate“,

Vânzare, a se vedea cuvântul:
„Instrăinare”.
Vicii de formă 11.

Jarisprudenţă
(continuate

de la 1924 până

achizitor

şi de aceea

e necesar

natură a justifica buna. sa credinţă,
Dar pentru a. fi posibilă
aplicaţiunea

principiului de echitate al erorii comune,
buna credință nu se poate presupune, ci
trebuie dovedită. Iar sarcina acestei dovezi incumbă terțiului
achizitor care se
prevalează de eroarea invincibilă de a nu
fi cunoscut pe adevăratul moştenitor, şi această dovadă din partea dobânditorului
trebuie făcută în mod abstract gi cu elemente obiective, indiferenţ de situaţia sa
personală. rămânând reclamantului sar
cina de a, dovedi, în contra erorii comune,
reaua credinţă a terțului dedusă din circumstanţe personale acestuia, cum ar îi
cunoştinţa despre precaritatea dreptului
autorului său—
eredele aparent. (Trib.
Tecuci, 56 din 23 Martie 1922, Pand. Rom.
1925, 1, 199).
2. Inchirierea făcută de un erede aparent

este

pertect

se constată

tarului,

valabilă,

perfect buna

astiel

că

un

mai

ales

credinţă,

astfel

de

să

se

creadă

restul imobilului.
913-924,

3.

Curier

Teoria,

erede

aparent

eredelui

aparent

să

îi

fost

în posesiunea,

averei

sale;

întrucât
pe care

a căzut .nnu a putut

s'o cunoască, urmează să se aplice maxima, error communis facit jus si să se prevaleze

astfel

de

dreptul

terțului

achi-

zitor de bună credinţă; 3) pe o considerațiune de intereg public şi utilitate socială, care iace să rămână în picioare
marele principiu al alienabilităţii bunurilor, prihcipiu foarte favorabil prosperi-

tății

economice

-a unei

vesul creditului
țiunei bunurilor

naţiuni;

ori

inte-

şi al siguranţei circulaimobiliare impune ca in-

străinările făcute de un erede aparent
unui terțiu de bună credinţă să fie neapărat considerate ca valabile.
Prin urmare, în speţă, obiecţiunea. reciamantei că nu sar putea aplică teoria
credelui

aparent

peatru

că

terţiul

dobân-

dițor ar îi cumpărat nu întreaga moştenire, ci numai o parte din ea şi anume
partea de cotitate disponibilă
— pe care
testatorul

din

când

97

parent,

a loca-

Mai

a

legat-o

1917

testament

prin

fiicei

testamentul

sale.

care mai

eredele

târziu

a-

a fost

revocat prin altul olograt dela 24 Iulie
1916, este neîntemeiată deci şi acţiunea în
anularea
vânzării
este
neîntemeiată.
(Trib. Buzău s, I, sent, civ. No. 45 din
26 Tan. 1925, Dreptul 37/1925).
5. Proprietatea nu se transmite decât în condiţiunile şi întinderea ce predecesorul ar îi avut asupra ei, conform
principiului: „nemo plus juris“..,
Prin excepție dela acest principiu, pentru salvgardarea dreptului de proprietate
şi liniştei sociale, legea a consacrat prescripțiunea iar doctrina şi jurisprudenţa,
pentru motive de echitate şi asigurarea
circulaţiunii bunurilor, validează în ge-

contract

şi pentru

(Jud. oc. 6 Urban

Jud., 20/1925),

dobânditor

vărat proprietar, şi
wo croare comună

este opozabil adevăratului proprietar al
imobilului, mai ales că în speţă, eredele
aparent are şi calitatea de proprietar peo
parte din imobil
— care îi dădea un just
iitlu

terţiul

2, pe un argument de echitate pentru
că terţiul achizitor fiind de bună credinţi,
eră în. imposibilitate să se convingă că
ceeace cumpără nu provine dela un ade-

ca

achizitorul să arate şi un titlu serios pentru eredele aparent şi o eroare invincibilă
de

ca

cel ce se găseşte

Ia. 1927)

î. Potrivit maximei „error communis
facit jus“, se impune respectarea înstrăinărilor făcute de un erede aparent faţă de
terțiul

condiţie

de bună credinţă, iar ps alocurea cerându-se şi buna credință a moștenitorului

Terţ 1—6, 8, 9.
Testament 4, 1î.
Titlu 1,2, 3.

Buc.

consistând

în identificarea aparenţii serioase a unui drept de moştenire cu dreptul însăş,
pentru ca această identificare să fie posibilă se cere nu numai o posesie publică
si paşnică a succesiunii din partea pres'pusului erede universal, dar încă ca vifiul titlului său să nu poată fi cunoscut

neral

191

actele

emanate

dela

un

erede

a,a-

Art.

117

DESPRE

rent, pe baza regulei „error comunis faci
jus”, cu condiţiune ca terţiul achizitor
să, îi fost de bună credinţă şi eroarea comună să fi fost, după unii omenească, iar
după alţii atât de generală şi invincibilă,
încât, cu toată diligența sa, terţiul n'ar fi
putut să nu cadă victima aparenței de
legalitate, pe care vânzătorul său o avea,
şi care-l făcea să treacă, față de toată
lumea, ca adevăratul proprietar al imobilului vândut, (C. Apel Galaţi, s. 1, 52
din 30 Martie 1925, Pand. Rom. 1926, 1], 5,
Pand. Rom. 1926, 11, 41).
6. Terţii achizitori de bună credinţă a
unui bun, rămân definitiv proprietari pe
imobilele cumpărate, indiferenț dacă titlul vânzătorului prim este anulat, (Jua.
Herţa, 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1188).
7. Când un moştenitor a administrat,
un imobil timp îndelungat, închiriindu-l
totdeauna sub titlul de proprietar, însembează că a fost împuternicit în mod tacil de ceilalţi comoștenitori să-l administreze şi ca atare chiriaşul de bună creGinţă, cu care a contractat închirierea,
nu poate fi silit să părăsească imobilul!
înainte de termen sub cuvânt că contractul său, fiind făcut fără participarea, şi

deduce calitatea lui de singur şi exclusiv
moştenitor al de'unctului. In această ordine de idei, nu este absolut necesar ca
persoana

ETP

parte

spre

a

protege

creditul

şi.

stabili

cireulatia bimurilor imobiliare încă
d-eptul achizitorului
de bună
credinţă
va
prevala,
Acesta fiind fundamenţul teoriei, aplicarea ei se face dela caz la caz, instanța
trebuind să examineze în ce constă
comportarea moștenitorului aparent
iaţă de
Succesiune, în raporturile cu
terţii din ce
anume fapte aribuite acestuia
sar putea.

—

care

moştenitorului
bunurilor

se

îmbracă

real

să

succesorale

cu

aibă

un

timp

dreptul

posesiunea
precis.

că,

aceasta, să fie de aşă natură încât să se
tragă imperios concluzia că cel ce dispune astfel este moștenitor. De asemenea
nu se poate susţine că moștenitorul aparent, trebuie ca să se poată stabili această calitate a sa, să facă acte de dispoziție, iar iu de administraţie, fiindcă, şi din
acestea din urmă se poate deduce de un
terţ care tratează cu succesorul aparent,
calitatea de succesor exclusiv, făcându-l
să cadă în eroarea comună şi invincibilă
de a-l crede n:oştenitor,
Prin urmare,
în speţă, rezuliând din
fapte incontestabile că pârâtul sa crezut
erede aparent, fiindcă ştiă că reclamantul
era născut din iegături ilicite şi ţinut departe

de

mama

sa;

că

după

moartea

ma-

mei sale el a stat în neactivitate peste
cinci ani; că după şapte luni dela moartea mamei sale fraţii lui ipotechează imohilui fără ca reclamantul să se miște,
etc.,
acţiunea
reclamantului
este nefondatţă.
(Trib. Buzăv, s. li, sent. civ. 401 din 26
Noembrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 1030).
In genere este admis în drept că
achiziţiunile pe care terţii le fac de bună
credinţă, dela un erede aparent, sunt valabile dacă terţii achizitori, deşi au
depus o dilisență obișnuită
pentru
actele
ce au încheiat s'au găsit totuş într'o
e
roare neînlăturabilă;
Este de atributul suveran al instanţelor de fond, ca, fiind vorba de o chestiune
de fapt, să stabilească în fiecare caz în
parie, dacă, faţă de dovezile administrate,
terțiul achizitor a . dovediţ diligenţa cerută pentru
justificarea, erorii neînlăturabile, necesare
aplicării
teoriei
eredelui aparent;

a celorlalți comoștenitori, este nul avându-se în favoarea
sa pentru
validitatea

contractului, nu numai teoria mandatului tacit, dar şi teoria eredului aparent.
(Trib. R-Sărat,
No. 487 din 5 August
1925, Curier Judiciar, 9/926).
Moștenitor aparent poate fi pentru
toți nu numai
orice persoană care ar
avea vocaţiune la moştenire, ci chiar şi
un străin de succesiune, destul numai ca.
această persoană să se comporte public
în raporturile cu terții cu privire ia patrimoniul succesoral astfel ca oricine să-l
creadă
ca fiind singurul
şi exclusivul
maşteniior.
,
Această teorie a er dului aparent netiind, lratată în codul civil, criteriul după
care acest conflict de drepturi între dobânditorul Ge bună credinţă şi adevăratui succesor trebuie a, fi soluţionat după
echitate şi consecințele ce ar putea avea
asemenea acte asupra economiei sociale.
Ori din punct de vedere al echităţii, dreptul dobânditorului de pună credinţă trehuie să prevaleze „Vequită veut, en effaţ
que celui qui a câd€ î une erreur
în:
vincible, ne devienne pas victime de sa
bonne foi et, qui, si une perte est âă, supporter, elle soit plutât par Pheritiar nâgligent que par un acquerreur qui n'a
aucune faute ă se reprocher“,
Pe de altă,

Codul civil

ABSENȚI

Im

special,

întucât

Curtea

de

apel,

din anumite probe
— acte Şi mantori-—
pe care nu le denaturează și care au putut servi scopului
urmăriţ.
şi-a
făcut
convingerea suverană, că recurentța n'a
depus diligența pentru
cunoaşterea
situaţiunii
reale că în afară
ae
cei doi
moştenitori vânzători
mai
există, un al
treilea,
şi deci, că n'a dovedit eroarea
invincibilă care să dea loc
la avlicarea
teoriei enunțate, urmează că prin
aceasta
Curtea, de Apel sa pronuntat implicit
şi
asupra dovezilor enumerate găsind
că
aceste dovezi nu sunt de naţură să schimbe Convingerea
ce şi-a, făcut-o;
că,
deşi nu examinează separat aceste aşă
dovezi,
totuşi în această privinţă,
vorba de omisiun
tere, sau nemotivare. (Cas.
1,
,
din

5 Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1206).
„10. a) Validitatea actelor
de dispoziţie
şi administrație.

rent, nu se
cute

199

de

un

făcute

da

un

erede

poate aplica și la actele
proprietar

aparent,

apa-

adică

făo

Codul

civil

DESPRE

persoană care invoacă un titlu de moşienitor universal şi pe acela de achizitor
cu titlu
particular. b)
Teoria
eredelui
aparent se bazează pe maxima
„error
communis
facit jus“;
pentru aplicarea
acestui principiu, trebue ca eroarea să
fie generală şi să nu fie efectul simplei
neglijenţe ori lipsei de prudenţă.
(Jud.
Ocol. Urb. Craiova, 25 Noembrie 1925, Ju. |

stiţia Olteniei

3—5,

Art.

ABSENŢI

118

11.
Achizitorii succesivi ai uzor bunuri
transmise de un succesor testamentar, al
cărui titlu este anulabiil pentru vicii de
formă, rămân definitivi stăpâni pe bunurile cumpărate, neputându-i atinge o «ventuală anulare a testamentului. (Jud.
ocol, Herţa-Dorohoi, 22 Mai, 1926, Dreptul 20/926).
12. A se vedea: art. 1533. nota 2.

1926).

Art. 118.
— Copiii şi descendenții în linie dreaptă ai absentului pot asemenea, în termen de 30 ani dela punerea în definitivă
stăpânire, a cere restituirea averei absentului, după cum s'a
zis în art. precedent. (Civ.

106,

114,

116,

117, 1876;

Civ. Fr. 133).

Text. fr. Art. 198. — Les enfants et descendants directs de l'absent pourront
egalement, dans les trente ans, ă compter de lenvoi dâfinitif, demander la restitution

de ses

biens,

INDEX

comme

il est dit en lartiele

ALFABETIC

(ia doctrină)

Acţiune în petiție de ereditate

10,

Calcularea terminului

Copiii absentului Î urm.
Deces 4, 6, 7, 10, 11, 42,
Descendenții
absentului
1 urm.

Donaţiune 43,

Drept

succesoral

Filiaţiune 4.
.
Incetare din viaţă

7, 10, 11, 42.-

Instrăinare

Instrăinare

13.

cu

3,

[ Opozabilitate
Perioadele

13.

absenței

2.

6. | Petiţiune de ereditate 10,
| Posesiune definitivă 2, 5,
6, 11, 12, 43.
| Posesiune provizorie 12,
Prescripţie 5—12.

Sarcine

Succesori

13.

colaterali

12,

Succesoral drept 3.
4, 6,.. | Suspendarea prescripției

8,9,

titlu gra-

tuit 13.
Intrerupere de prescripţie

Ipotecă 13.
Moarte 4, 6,7, 10, 41, 12,
Moșştenitori colaterali 12,

Termin 6,
Trimetere
în
definitivă 2,

posesiune
5, 6, 11,

Trimetere

posesiune

12, 13.

în

provizorie 12.
Vânzare, a se vedeă cuvântul:
„Instrăinare“.

Doctrină.
„Î.

Ipoteza

prevăzută

4. Copiii şi descendenţii absentţului, pentru a putea reclama bunurile acestuia,
trebuesc să-şi dovedească filiaţiunea; nu
e nevoie să stabilească decesul absentului. (Demolombe, II, No. 182; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 157, pag. 9%6; Dalloz,
Rep. Absence, No. 604).
5. Dreptul
copiilor şi descendenților
direcţi ai absentului, de a cere bunurile
ce au aparţinut acestuia, se prescrie prin
trecere de treizeci ani dela punerea în posesiune definitivă, spre deosebire de dreptul absentului care este imprescriptibil.
(Demolombe „II, No. 182; Aubry et Rau.

ed. 5-a, 1, $ 157, text şi nota

art.

118

cod.

I, $ 157, pag. 946;

Dalloz,

Rep,

Absence, No. 602; Suppl., Absence, No.
98; Aubry et Hougques-Foureade,
1, N.
1952; Alexandresco, ed. 2-a; I, pag. 517).
3. Copiii şi descendenţii direcţi ai absentului pentru a putea reclama bunurile acestuia se cere să aibă drept ia
succesiunea sa. (Demolombe, II, No. 183;
Dalloz, Râp., Absencs, No. 604).
86370. — Codul Civil adnotat.

12 pag. 946;

Dalloz, R&p., Absence,
No. 605;
Baudry
et Houques-Fourcade, I, No. 1252; Nacu,
1, pag. 244; Alexandresco, ed. 2-a, I, pag.
517; Comp.: Planiol et Ripert, Î, No. 63).

6.

de

civ, rom. se prezinţă rar în practică, de
oarece este greu de admis ca descendenii absențului să nu ştie de absenţa ascendentului lor şi să reuşească a se pune
în posesiunea, averei acestuia rude mai
depărtate, afară doar de cazul când şi aceşti descendenţi ar fi absenţi. (Alexandresco, ed. 2-a 1, pag. 517).
Copiii şi descendenţii direcţi ai absentului, cari în perioadele absenței erau
necunoscuţi, pot cere dela cei trimeşi în
posesiune definitivă asupra averei absentului, bunurile cari au aparţiriut acestuia.
(Demolombe, II, No. 178 urm,; Mourlon,
ed, 7-a. ], No. 414 urm; Aubry et Rau.

ed. 5-a,

-

precedent.

Dacă

cetat

din

se dovedeşte că absentul a în-

viaţă

înainte

trimeterea

de

în

posesiune definitivă asupra averei absentului, termenul acţiunei de restituire- a
copiilor şi descendenților direcţi ai absentului, se va calculă, după o părere, iot
din momentul punerei în posesiune definitivă de oarece textul art. 133 cod. civ.
fr. (118 cod. civ. rom.) nu face nici o distincţiune. (Duranton, I. No. 512; Aubry et
Rau, ed. 5-a, Î, $ 157, text şi nota 13,
pag, 946; Dalloz, Râp., Absence, No. 6%,
Suppl., Absence, No. 98; Comp.: Mourlon,

ed. 7-a, 1, No. 478 urm.).
După o altă părere
7.
că

acţiunea

însă, se spune

şi descendenților

copiilor

linie dreaptă ai absentului,
clamă bunurile acestuia, se

în

pentru a represcrie prin

trecere de treizeci ani cu începere dela în-

cetarea

din

viaţă

a

absentului.

(Demo-

lombe, II, No. 19%; Marcad6, art. 133 No.
2: Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
1179;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No.
418 urm).
8. Prescripţia prevăzută de art. 133
cod, civ. fr. (118 coâ. civ. rom.), după-o

— 193 —

13

Art. 119

„DESPRE

ABSENȚI

părere, este a prescripţie propriu zisă şi
este supusă, întreruperilor şi suspendărilor după dreptul comun. (Merlin, Rep,
Absent, art. 133; Toullier, I, No. 453; Valette sur Proudhon, I, pag. 335; Demolombe, II, No. 185; Mourlon, ed. T-a, L.

No.

480;

Aubry

et Rau,

ed.

5-a,

|,

cei

$

ai absentului,

âi

absentului,

se

prescrie

prin

96; Laurent,

II, No.

244;

de

Art. 119.— După
vericine

darea

ar aveă

au

câş-

reclama

bunurile

cu

ani

sale în termen

începere

definitivă,

dela

se

de irei

punerea

aplică

in

numai

poaces-

929; Dalloz, Rep., Absence, No. 609; Laurent, II, No. 238, 240; Huc, |, No. 445 Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1251; Alexandresco,
ed. 2-a, | p. 517;
Comp:
Nacu, 1, p. 244, 245).
13. Copiii
.şi descendenţii
direcţi
ai
abpsentului, vor luă bunurile absentului

în starea în care se găsesc, fiind obligaţi

a respectă toate
înstrăinările
cu
titlu
gratuit sau
oneros şi sarcinele
constituite de către cei trimeşi
în
posesiune
definitivă asupra
acestor
bunuri,
după
cum trebuiau să fie respectate şt de către absent dacă s'ar fi reîntors. (Demolombe, IT, No. 186; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 157, pag. 949; Dalioz, Rep.. Absenee,
No, 603; Alexandresco, ed. 2-a, 1, pag. 5i?),

et

Houques-Fourcade, 1. No. 1247).
ii. Chiar dăcă nu au trecut trei zeci
ani dela, decesul absentului, însă dacă
au irecut treizeci ani dela trimeterea în
posesiune definitivă asupra averei sale,

sența,

definitivă

5-a, I, $ 152, nota 10, p. 919, 920, $ 153, p.

trecere

Baud:y

posesie

tora iar nu şi celorlalţi moştenitori colaterali ai absentului, așa în cât aceştia,
dacă nu se dovedeşte decesul absentului,
vor putea reclama drepturile 19r numai
în termen de trei zeci ani care curge
dela daţa trimeterei. în posesiune provizorie.
(Merlin, Râpertoire, Absent,
Art.
1:0, No. 4; Toullier, I, No. 45%; Duranton,
1, No. 51l; Valette sur Proudhon, I, p.
333; Demolombe. TI, No. 182; Mourlon. ed.
7-a, 1, No. 478, 479; Aubry et Rau, ed.

de trei zeci ani dela data decesului absentului. (Duranton, III, No. 531; Demolombe, II, No. 193; Demante et Colmet de
Sanierre, ed. 3-a, I,. No. 176 bis II, III,
IV; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $ 157, p.
948; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 478; Dalloz,
Rep., Absence, No. 576;
Suppl. Absence.

No.

în

zeci

sesiune

oarece art. 133 cod. civ. fr. (118 cod. civ.
rom.) constituie o decădere d> drepturi
iar nu o adevărată prescripţie. (Delvincouri, I, pag. 10%; Taulier, Î, pag. 924;
Proudhon, Î, pag. 33%, 335; Duranton, I,
No. 513; Marcad6,
art. 133; No. 46;
Demante et Coimet de Santerre, ed. 3-a,
I, No. 176 bis, IV; Nacu, 1, pag. 244).
10. Acţiunea în petiţiune de ereditate
care aparţine moştenitorilor mai apropiaţi.

trimeşi

civil

tigat dreptul asupra acestei averi prin
prescripţie. (Aubry ct Rau, ed. 5-a, 1, $
157, p. 948; Dalloz, Rep., Suppl., Absence,
No. 96; Baudry et Hougques-Foureade
],
No. 1248; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, Î, No.
478, 419).
12. Dispoziţiile art. 133 c. civ. îr. (118
c. civ. rom.),
după
care copii şi des“cendenţii direcţi ai absentului vor putea.

157, text şi nota 12, pag. 946; Dalloz, Rep.
Absence, No. 610;
Suppl., Absence,
No.
98; Huc, ÎI, No. 445; Baudry et HouquesFourcade, [. No. 1253; Alexandresco, ed.
2-a, ÎI, pag. 517).
i
9. După oaltă. părere acest termen de
treizeci ani este invariabil şi nu este supus înireruperilor şi suspendărilor prevăzute de dreptul comun cum ar fi minoritatea sau interdicţiunea, copiilor şi descen-

denţilor în linie dreaptă

Codul

hotărîrei

drepturi

prin care

contra

sa

absentului,

declarat
nu

ab-

le va putea

exercită decât în contra celor ce vor îi fost puși în posesiunea
averei lui, sau în contra celor ce vor fi având administratiunea

legală. (Civ. 106, 114; Civ. Fr. 154).
Text. Jr.
psrsonna

qui

Art,
aurait

134. — Aprâs
des

droits

le jugement

ă exercer

de dâelaration

contre

Labsent,

suivre que contre ceux qui auront 6tâ envoy6s
en auront administration legale. .
INDEX ALFABETIC
(ia doctrină)

Actiune de împărţeală 4.
Acţiune imobiliară 3,4, 3.
Acţiune mobiliară 1, 5,
Acţiune posesorie 2.

Autorizaţia justiţiei 1—5,

1—9,
Compromis 7, 8, 9.
Drepturi i imobiliare 7.
Drepturi mobiliare 8.
Hotărire 6.

en possession

Posesiune

urm,

| Imobile 9,
[Imobiliară acţiune 3, 4,5.
Imobiliare drepturi 7.
Impărţeală 4.

provizorie

Reîntoarcerea
lui 6.

—

1

absentu-

| Instrăinare 9,

Mobiliară acţiune 1, 5.
Mobiliare drepturi 8,
Opozabilitatea
6.
Pârăe 5,
a
Partaj 4,

ne

d'absence,
pourra

toute

les

des. biens,

pour-

ou qui

Tranzacţie. 7, 89.

Trimetere

provizorie
Vânzare 9.

în

posesiune

1 urm.
.

Doctrină.
1. Cei trimeși în posesiune provizorie
asupra bunurilor absentului, pot introduce,
fără

194—

nici

o

autorizaţie,

acţiunile

Codul

civil

ABSENȚI

DESPRE

mobiliare privitoare la averea absentului. (Demolombe, II, No. 144; Mourlon;
ed. f-a, IL, No. 429; Aubry et Rau, ed. 5-a;
1, $ 153, p. 926;
Dal'oz, R6p., Absence,
No. 349; Baudry et Hourţues-Fourcade, I,
No. 1130; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2484;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 502).
2. Cei -trimeşi în posesiune provizorie,
pot introduce acţiunile
posesorii
privitoare la imobilele absentului, fără autovizaţia tribunalului. (Pauary et HougquesFourcade, I, No. 1130; Planiol, ed. 6-a,
III, No. 9484; Alexandresco. cd. 2-a,-L, p.
502, 503).
|
3. Deasemenea, după o părere, pot introduce

acţiunile

imobiliare

153, text
Absence,

Foureade.

IX,

No.

114;

Demante

ei

-6.

Baudry

et. Hougques-Fourcade,

4.

cd. 6-a, III, No.

După

o

altă

I, No.

7.

însă,

în

prealabil

duce

această

de

1130;

tribunal;

a

fără
1.

No.

49%;

autor.zaţiune.
Valette

sur

fu-

(Duran-

nota 1).

153
Ab39;
43;
50

|

5. Cei trimeşi în posesiune provizorie
asupra, averei absentului, nu ali nevoe
de nici o autorizaţie pentru a s2 apăra
în acţiuni. mobiliare sau imobiliare în-:
tentate cu privire la această avere. (Demolombe..

II,

No.

110,

114;

Mourlon,

ed.

7-a, 1, No. 429; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $

Secţiunea

Art.
soane, a
că acea
dânsa *).
1651;

pentru

sau

în posesiune
absentului,.

provizorie

nu

pot

face

II,

No.

115;

Aubry

et

Rau,

ed.

sau

compromis

asupra

a-

cestor drepiuri fără nici o autorizaţiune..
(Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 153, text şi.
nota 9, pag. 924; Dalloz. R6p., Absence,
No. 351; Suppl., Absence, No.-40;.-Huc, |,
No. 435; Baudry et Houques-Fourcade, |,
No. 1136; Comp.: Planiol, ed. 6-a, III, No.
2485),
.
-9.. După o altă părere. însă. se spune
că deoarece cei trimeşi în posesiune provizorie, nu pot să, înstrăineze bunurile imobile aparţinând absentului, fără autorizaţie, nu pot nici să facă tranzacţiuni
sau compromisuri cu privire la aceste
bunuri, fără autorizaţia justiţiei. (Demolombe, II, No. 115; Dalloz. Rp, Absence,
No. 351; Suppl., Absence. No. 40; Comp:
Planiol, ed. 6-a, III, No 2485).

Proudhon,

I, p. 336; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $
text și nota 16, p. 926; Dalloz, Rp,
sence, No. 249; Suppl., Absence, No.
Laurent, II, No. 188;
Huc, I, No.
Comp.: Alexan 'resco, cd.. 2-a, IL, p.

trimeşi
averei

face tranzacţie

mai acţiunile de împărţeală le pot introton.

Cei

molombe,

intenta, acţiunile imobiliare, cei trimeşi
în posesiune provizorie, trebuesc . să fie
autorizaţi

pronunțate

A-

5-a, I, $ 153, p. 925; Dalloz, Rep, Absence,
No. 8351; Suppl., Absence, No. 40; Baudry"
et Houques-Fourcade, 1. No. 1136;
-Planiol, ed. 6-a, III, No. 2485)
|
8. In ceeace priveşte drepturile mobibiliare, există controversă: după o părere
cei trimeşi în- posesiune
provizorie, pot

de

pentru

Planiol, ed. 6-a

tranzacţiuni sau compromisuri
asupra
drepturilor imobiliare aparţinând ahsentului, decât cu autorizaţia justiţiei. (De-

2484.

părere

1, No. 1120;

Hotărîrile

asupra:

Santerre, ed 3-a, I, No. 163 his, I; Mourlon: ed. 7-a, I, No. 429; Dalloz, Râp., Ab:
sence, No. 349;
Suppl., Absence, No. 39;
Planiol,

si nota 15, p. 926; Dalloz, Rp.
No. 344;
Baudry et Houques-

contra celor trimeşi în posesiune provizorie asupra averei absentului, sunt opo-:
zabile ahsentului,în caz de reîntoarcerea
sa, de oarece a fost legal
reprezentat.”
(Huc, 1, No. 434; Planiol. ed. 6-a TII, No.
9484; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 503; VII,
ed. I-a, p. 553, nota 2).

petitorii.

Colmet

120

III, No. 2484; Comp.: Nacu, 1, p. 239;
lexandresco, ed. 2-a, I. p. 502, 503).

fără nici o autorizaţie. (Merlin, R6pertoire, Absent. Art. 134, No. 1; Proudhon,
Cours, I, p. 289; Toullier, £, p. 43%; Demolombe,

Art.

II.— I)espre efectele absenței în privirea
care se pot cuveni absentului.

drepturilor. eventuale
.

120.
— Vericine va reclamă un drept deschis unei per-.
cărei existență nu va fi recunoscută, este dator a dovedi,
persoană există în timpul când dreptul s'a deschis pentru
(Civ. 98, urm., 114, 121 urm., 654, 668, 808, 924, 1169,

Civ.

Fr.

135).

Text. fr. Art. 185. — Quieonque

râelamera un droit €chu

ă un

individu

dont existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait
quand

le droit a 6t6 ouvert: jusquă

ble dans
il sera

sa

cette preure, il sera dâelar6 non

receva-

demande.

4) In art. 135 francez, corespunzător, se continuă
declară non recevable dans sa demandei.

articolul
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cu următorul adaus:

„jusgu'ă cette

prâuve,

Art.

121

DESPRE
- Doctrină.

1.
Reprezentanţii unei persoane a cărei existenţă nu este recunoscută, vor putea, exercita drepturile acestei persoane
după dispariţia sa sau după, ultimele
Ştiri primite dela ea, însă sunt datori a
dovedi că acea, persoană există în timpul
când dreptul reclamat s'a deschis pentru
dânsa, (Mourlon, ed. T-a, I, No. 484; Dalloz, R6p., Suppl., Absence, No. 77;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 619; III, No. 1720; Planiol et Ripert, 1, No. 53. 54; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 518, 52; Plastara, 1, p. 19%;
Comp.: Nacu, 1, p. 246).
Ă
2. Dispoziţiile art. 135 şi 136 c. civ. fr.
(120 şi 121 c. civ. rom.) se aplică tuturor
persoanelor a căror existenţă nu este cu
noscută,
fără
a se face
absenţa este prezumaiă

deosebire
dacă
sau
declarată.

Merlin, Râpertoire, Absent, Art. 136 No.
„ 3; Toullier, 1, No. 477, 478; Duranton, I,
No. 535;
Demolombe, II, No. 203 urm.;
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
1, No. 179 bis, I, II, IV; Mourlon, ed. 7-a,

1, No.

486;

Aubry

et Rau,

ed.

5-a, d, 8

158, texi şi nota. 1 bis, p. 950; Dalloz, Rep.
Absence, No. 477 urm; Suppl., Absence,
No. 78; Laurent, II, No. 253; Huc, I, No.
447; Baudry et Hougues-Fourcada. I, No.
1258; Planiol, ed. 6-a, HI, No. 1720; Planiol et 'Rip.rt, 1, No. 54; Alexandresco,

ed. 2-a, 1, p. 519),

3. Se decide însă că pentru ca să fie
loc la aplicaţiunea
dispoziţiilor art. 135
şi 136 ce, civ. îr. (120 şi 121 c. civy. rom.)
se cere ca să existe îndoială, serioasă asupra, existenţei absentului, căci siinpla
sa lipsă sau mai bine zis neprezenţă,
dela domiciliu, nu ar aduce aplicaţia
acestor articole. (Toullier, 1, No. 419; Duranton, I, No. 53%;
Demolombe, II, No.
205; Demante et Colmet de Santerre, ed.

3-a, 1, No. 179 bis, III; Mourlon, ed. 1-a,
I, No. 486; Aubry et Rau, ed. 5-a,
|, $
158, text şi
nota 3, p. 950; Dalloz. Râp,,
Absence, No. 482;
Laurent, II, No. 253;
Huc, I, No. 449; Baudry et Houques-Four-

ABSENȚI

Codul

1722;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 519,
nota 1).
4. Tribunalele
apreciază în mod suveran dacă lipsa unei persoane dela locuinţa, sa este datorită unei simple neprezențe, ori dacă este prezumpţiune de
absenţă. (Toullier, I, No. 279; Duranton.
I, No. 536; Demolombe, II, No. 205; Aubry

ei Rau,

ed. 5-a, 1, $ 158, text și nota $,

p. 950; Laurent, II, No. 253; Huc, [, No.
4149; Baudry et Hougques-Fourcad:, I, No.
1299; Planiol, ed. 6-a, III, No. 1722; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 519, nota, 1).
5. Prin
drepturile
eventuale
despre
care tratează art. 135 şi 136 c. civ. fr. (120
şi 121 c. civ. rom.), se înțeleg acele drepturi cari nu pot îi dobândite de către absent, decât dacă el există în momentul
când ele s'au deschis pentru el. (Demolombe, 17, No. 200; Mourlon, ed. 7-a, 1,
No. 484; Baudry
et Houques-Fourcade.
I, No. 1257, 1260).
Nu se poate reclama, dreptul de succesiune deschis pentru absent după dis-

pariţia

sa,

dacă

nu

se stabileşte

că

el

există în momentul deschiderei sucecesiu- nei.
(Demolombe, II, No. 200; Mourlon,
ed, 7-a,-1, No. 484; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 158, p. 952; Dalloz, Râp, Absenca, No.
500; penâry et Houques-Fourcade, I, No.

1260).

i

7. Şi aceasta atât pentru succesiunile
testamentare cât şi pentru cele ab intestat. (Demolombe,
II, No. 209; Mourlon
ed. 7-a, 1, No. 483, 44; Aubry et Rau,'ed.
5-a, I, $ 158, p. 952, 954; Dalloz, Râp., Absence, No. 490;
Suppl., Absence No. 79;
Baudry et Houques-Fourcade, T, No. 1260).
3. O iemee
măritată nu poate cere
anularea unui act încheiat de către ea
în timpul absenței soţului său şi
dea
fără autorizaţia sa, decât dacă dovedeşte
existenţa soţului său în momențul încheierei actului. (Demolombe, “1, No. 267;
A-

ubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 159, p. 959; Huc,
I,

No.

44%;

Alexandresco,

518, nota 3).
9. A se vedea

cade, 1, No. 1259; Planiol, ea. 6-a,
III, No.

civil

e. civil.

ed.

2-a,

I,. p

şi notele de sub arț. 121

Art. 121. — Dacă se va deschide o moştenire,

care s'ar cuveni
unui individ, a cărui existentă nu
e ste cunoscută, ea se va da numai
;
acelora cu cari individul s'ar fi
găsit în drept de a concură, sau
acelora
122

ce aveau

urm.,

654,

drept dea O dobândi

664—668;

Civ

Fr.

136).

în lipsă-i. (Civ. 98, 99, 120,

„Zezt. fr. Ari. 136. — Sil s'ouvre
individu dont Lexistence n'est pas reco une suocession ă la quelle soit appel un
ceux avec lesquels il aurait eu le droit nnue, elle s era dâvolue exelusivement &
de coneou rir, Cu ă ceux qui lauraient
recueillie ă son dâfaut.

Bibliografie (continuare).

CONS rANTINESCU JA, N., Desp
re ipoteci, p. 218 urm. ;
SruroNescv G., Notă sub
C. Apel Galaţi S. 1, 52 din
30 Martie 1925, Pand. Rom. 1926, II,
41.
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Codul

civil

DESPRE
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)

Act de dispoziție 15.
Administraţie 5.
Administrator 9.
Apreciere suverană 6.
Cauţiune 13.
Conservare 6.
Cotitate disponibilă 4.
Culegerea succesiunei

urm.
Declarare

de absenţa

3,

Dispariţia absentului
1.
Executor testamentar 5.
Existenţă necunoscută 1

urm.
Existenţă sigură 6, 8.

Formele declarării de absenţă 3,

Garanţie 13,
,
Impărţeală 5, 9,

lastrăinare 15.
Interes 8.
Interesate părți î urm.
inventar 9, 14.
Măsuri de conservare 6.
Moştenire,
a se vedea

12
Reîntoarcerea absentului
13.

Rendită

viageră 7.

Renunţare 8, 9, 10.
Reprezentare 3, 11.
Retractare 10.
Rezervă 4.

către

cei

provizorie 1, 42,

Uzufruct 7.
Vânzare 15.

puşi

în

de

succesiune

unei

sale,

vor

culege

absentul

nu

ar

exista.

No. 202; Aubry et Rau,
pag. 054; Dalloz, Râp,

Absence, No, 493; Suppl.; Absence, No. 80;

Laurent, II, No, 254; Huc, I, No, 447; Baudry et Houques-Foureade,
1. No.
1265;
Nacu, ÎI, pag. 247; Alexandresco, ed. 2-a,
I, pag. 518; 519, nota 3),
Dacă defunctul în testamentul său,
institue un executor testamentar care să
administreze partea cuvenită absentului,
acesta nu poate împiedeca
pe
ceilalţi
moştenitori
prezenţi ca să împartă însuccesiune

între

ei,

(Aubry

chiar

et Rau,

şi

par-

ed. 5-a,

1,

$ 158, pag. 953; Dalloz, Râp., Absence, No.
49%;

Suppl.,

Absence,

No.

79;

Baudry

ct

Houques-Fourcade „1, No. 1253).
În «cazul când existenţa unei

per-

soane

care

domiciliul

său,

nu

devenit

tribunalele

pot

a

dona

posesiune

pro-

persoane

a cărei

existenţă este necunoscută, cei care prin
efectul reprezentaţiei întră în locul şi
drepturile

cum

121

lipseşte

dela

nesigură,

refuza să predea succesiunea celor chemaţi a veni la ea, în lipsa sa şi poate or-

vizoria sau definitivă asupra bunurilor
sale. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, pag. 519,
320),
|
,
2. Mostenirea deschisă şi cuvenită unui individ a cărui existenţă
nu
este
cunoscută, se va luă de către cei ce veneau în concurenţă cu el sau de aceia care
veneau la succesiune în lipsa sa, de oarece el se consideră ca şi cum ar fi încetat qin viaţă. (Demolombe, II, No. 208;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 485; Aubry et Rau,
ed, 5-a, 1, $ 158, pas. 952; Dalloz, Râu.
Absence,
No, 503; Baudryet Houques
Fourcade, [, No. 1961, 1932; Planiol, ed,
6-a, III, No. 1721; Planiol et Ripert, IL, N».
53; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, pag. 432;
Nacu, ÎI, pag. 947; Alexandresco, ed, 2-a
1, pag, 519, 520; Matei Cantacuzino, pag,
312; Plastara, i, pag. 198, 199).
3. In cazul când se va deschide un

drept

şi

tea absentului.

Termin 12
Testament 5, 7.
Trimetere
în posesiune
definitivă 1.
Trimetere
în
posesiune

î. Moştenirea deschisă în favoarea ahsentului. înaintea dispariţiei sale, va fi
de

ca

(Demolombe, TI,
ed. 5-a, I, $ 158,

treaga

Succesiune 1 urm,
Suverană apreciere 6.

Doctrină,

- mată

Art.

calcula

cuvântul:
„Succesiune“
Partaj 5, 9.
Parte disponibilă 4.
Părţi interesate 1 urm.
Posesiune definitivă 1.
Posesiune
provizorie
î,
1

ABSENȚI

succeşiunea

de

drept, imediat, fără cercetare sau publicaţiuni. (Merlin, R6p., Absent, art. 13,
No. 6; Duranton, I, No. 547; Valetie sur
Proudhon, 1, p. 353 urm.; Demolombe, II,
No. 209; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, I, No. 179 bis, V; Mourion, ed. 7-a,
I, No. 485, 489; Aubry et Rau, cd. 5-a, |,

$ 158, nota 3, pag. 952; Dalloz.

Rp,

Ab-

sence, No. 509 urm.; Suppl., Absence No.
81; Laurent, Ii, No. 255; Huc, 1, No. 448;
Baudry
et Houques-lourecade,
1, No.
1262; Nacu, I, pag. 247; Alexandresco, ed.
2-a, 1, pag. 520; Contra: Locr6, Legislation civile, II, art, 135; Proudhon, I, pag.
347; Comp.: Planiol, ed. 6-a 1, No. 619; III,
No, 1721).
4. Cotitatea disponibilă şi rezerva, se vor

—

măsuri

persoanei

de

conservare

absente.

a, intereselor

(Demolombe,

II,

No.

213; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 3158, nota5,

p. 952; Dalloz, Rep., Suppl., Absence, No.
32; Baudry et Houques-Fourcade, I, No.
1267; Comp.: Planiol, ed. 6-a,
III, No.
1722).
2. Un drept de uzufruct sau o r-ntă
viageră constituite prin testament absentului se consideră ca şi cum nu ar fi
luat nici odată naştere. (Baudry et Hougues-Fourcade,
1, No. 1261;
Planiol eţ
Ripert, I, No. 53; Nacu, 1, pag. 946, 241).
5... Părţiia în drept pot să renunţe la,
contestarea existenţe!, nesigure a absentului, de oarece dispoziţiile art. 135 şi 136
cod, civ. îr, (120 şi 121 cod.
civ rom.)
sunt prevăzute în interesul lor. (Demolombe, II, No. 206; Mourlon,
ed, 7-a, 1,

No,

487; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, |, $ 155,

pag. 953; Dalloz, Râp.. Absence, No. 484;
Baudry
et
Hougues-Foureade,
I, No.
1284),
3. Când
existenţa unei persoane nu
este contestată se va numi un administrator pentru a-l reprezentă la inventar
şi 'împărţeală.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
486; Aubry et Rau, ed, 5-a, I, $ 158, pag,

933; Dalloz,
10.

Părţile

R6p„, Absence,
cari

au

No,

48%),

recunoscut

exis-

tenţa absentului, au dreptul să reiracteze

recunoaşterea lor şi să ceară aplicaţiunea, dispoziţiilor art, 135 şi 136 cod, civ.
fr. (120 şi 121 cod. civ. rom.) de oarece recunoașterea

lor

a fost

provizorie.

(Duran-

ton, I, No. 536; Demolombe, II, No. 206;
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
I, No. 179, bis, LV; Mourlon,
ed. T-a,l,

No. 487

Aubry

et Rau,

ed. 5-a, I, $ 158,

pag. 953; Dailloz, R6p., Absence, No. 486,
Huc, 1, No 449; Baudry et Houques-Fourcade, I, No. 1264).
îi.
Părţile interesate cari vin la succesiune în viriutea art. 136 cod. civ. fr.
(121 cod. civ. rom.), cu exlcuziunea absentului, nu-l reprezință
p>
acesta, ci

197—

Art,

122

DESPRE

vin în numele lor propriu la succesiune.
(Demolombe,
II, No. 210; Daloz, Râp.
Absence, No. 514; Baudry
et
HouquesYourcade, I, No. 1266; Planiol, ed. 6-a,
III, No. 1721; Alexandresco,
ed. 2-a, 1,
pag. 521).
,
12. Din
momentul
ce
existența
absentului nu este cunoscută, ceilalţi Moş
tenitori au drepiul a reclamă succesiunea, spre deosebire de
cei
trimeşi în
posesiune
provizorie
asupra,
bunurilor
absentului, cari deţinând bunurile acestuia, trebuese să ceară posesiunea după
trecerea unui anumit termen. (Baudry et
Houques-Fourcade,
1, No. 1266; Comp.
Demante ei Colmet ce Santerre, cd. 3-a, 1,
No. 179 bis, 1, 180; Mourlon, ed. l-a |,
Se 489; Alexandresco, ed. 2-a, 1, pag,
521),
13. Persoanele cari culez succesiunea,
în lipsa absentului,
prin
Aplicaţiunea
dispoziţiilor art. 136 c. civ. îr. (121 c. civ.
rom.), nu sunt obligate a da vreo garanție pentru cazul când absentul sar reânioarce pentru a-şi exercita drepturile sale.
(Demolombe, II, No. 213; Mourlon, ed. T-a,

I. No.

490;

Aubry

et Rau,

ed.

5-a,

culeg,

de

oarece

legea

nu

această
formalitate.
(Merlin.
sent, art. 136, No. 4; Toullier,

le

158,

Rep,
1, NO.

pag.

953;

Dalloz,

Râp.,

Absences,

No,

521 urm., Suppl., Absence, No. 82; Lanrent, II, No, 256; Huc, I. No. 448, 449;
Eaudry et Houques-Pourcade. 1, No. 1267;
Planiol, ed. 6-a, III. No.
121;
Alexandresco, ed. 2-a, I, pag. 521; Contra: Duranton, IL, No. 394).
,
15.

Persoanele

cari

culeg

succesiunea,

în lipsa absentului, prin aplicaţia dispozițiilor art. 136 cod. civ. îr. (121 coa. civ.
„Tolu.), au dreptul a dispune de bunurile
moştenite. (Demelombe, II, No. 212; Au-

bry et Rau,

ed. ba. 1, $ 158, text şi nota

5, pag. 952; Dalloz,
Rp,
Absence. N»,
517; Baudry et Houques-Fourcade. I, No.
1268; Aluxandresco, ed. 2-a, I, pag. 59;
Contra: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 493 urrn)

16. A se vedea și notele de sub art,
120 cod, civil. Asupra chestiunilor privi-

toare la eredele
tele de sub art.

aparent, a se
117 cod. civil,

vedea

no-

Jurisprudenţă

1. $

obligă

civil

Demolombe, II, No. 213; Mourlon, ed. 7-a.
I, No. 490; Aubry et Rau, ed. 5a, 1, $

(continuare

158, p; 952, 953; Dalloz Rep, Absence, No.
518; Suppl., Absence, No. 82; Laurenţ, II.
No. 256; Huc, I, No. 448; Baudry et Houques-Fourcade, I. No. 1267; Planiol, el.
6-a, III, No. 1721;
Planiol et Riperi. 1,
No. 53; Nacu, 1| p. 247; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 521),
.
14 - Persoanele cari culeg succesiunea,
în lipsa absentului, potrivit aispoziţiilor
art. 136 e. civ. îr. (121 c. civ. rom.) nu
sunt obligate să facă inventarul averei ce
o

Codul

ABSENȚI

de la 1924 până

ia 1927)

1.
Potrivit art. 121 c civ,
dacă
o
moştenire se deschide în favoarea unei
persoane, a cărei existenţă nu e cunos-

cută, moştenirea
se cuvine acelora
care
cu această
persoană ar fi fost în drept
de a concura, dar pentru aceasta se cere

ca ceilalţi comoştenitori să fi declarat că
ei înțeleg să culeagă succesiunea, în nu-.

mele

absentului,

ca

reprezentanţi

legali: (C. Apel Galaţi.
1925, Pand. Rom. 1926,
1926, 11. 41).

la

Ab.
480;

ai

lui

52 din 30 Martie
II, 5, Pand. Rom.

Art. 122. — Dispoziţiile cuprinse în preceden
tele două articole își
vor avea puterea lor, fără prejudiţiul acți
unilor, prin care se cere
o moștenire sau alte drepturi ce se vor
cuven

statornicit pentru
701,

974,

1895 urm.,
|

996,

Text. Jr

prescripțiune

1097,

1554,

1909; Civ. Fr.

(Civ.

115,

1557 urm.,

137).

117,

1607,

118, 120 urm.,

1803,

1886,

683,

1890 urm.,

Art,

137.
— Les disposit
lieu sans prâjudice des actions en p&tit ions des deux arţi cles prâe&dents auront
comptteront ă l'absent ou ă ses repr ion d'hârâdite et d” autres droits, lesquels
esentant
que par le laps de temps

âtabli pour

s ou a Yant-eause, et ne s'Eteindront
la prescription. .

Doctrină,

şi

121 ce. civ. rom), (Demol
214; Aubry ei Rau, ed. 5-a, I,ombe, II, No.
$ 158, p. 954;
Dalloz, Rep.,

1. Absentul dacă se reîntoar
ce şi reprezentanţii săi dacă dovedesc
existenţa,
sa, în momentul deschiderei
succesiunei,
au dreptul a reclama, succ
esiunea, şi celelalte drepturi “ce le aparţ
in, cu toate
că s au aplicat asupra, acest
dispozițiile art. 135 şi 136 ei succesiuni
c. civ. fr. (120

—

Absence, No. 611 urm.;
Baudry „et
Hougues-Fourcade, I.
No. 1969;
Planiol, ed. G-a, III, No.
1721; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 521,
592; Matei Cantacuzino, p. 319;
Comp:
Tonllier, IV,
No. 289; VII, No. 31; Dura
Mourlon, ed. t-a, IL, No. nton, 1, No 578;
490).

198

—

“Codul

civil

2.

Acţiunea

DESPRE

în

petiţiune

de

erediţate

toarcerea
sa, sau
reprezentanţii
prescrie prin trecere de trei zeci

săi,
ani

„timp

se
cu

rei

incepere dela deschiderea succesiunei, (Demolombe, 1], No. 414; Demante et Colmet
de Santerre. ed. 3-a, I, No. 180 bis; Mour-.
lon,

ed.

t-a,

Î. No.

491;

Aubry

et

Rau,

III,

No.

1721;

Alexandresco,

ed.

ed.

de

trei zeci

ani dela data

succesiunei.

(Aubry

ct

deschide-

Rau,

ed.

5-a,

I, $ 158, p. 954; Baudry ei Houques-Fourcade, I, No. 1269).
Dacă unul dintre moştenitorii cari

5-a. 1, $ 158, p. 954; Dalloz, Râp, Absence,
No. 614; Huc, 1, No. 451; Baudry et Houques-Fk'ourcade, I, No. 1269; Planiol, ed.
6-a,

128

unui legat, din partea absentului sau reprezentanţilor
săi,
va
putea îi făcută

la reîn-

absentul

intenta

o poate

pe care

Art.

ABSENȚI

au

cules

a

devenit

succesiunea

în

insolvabil,

portia
absentul care
reclamă
succesiunea

2-a,

moştenitori

I, p. 922; Comp. Nacu, 1, p. 247; Matei
Cantacuzino, p. 319).
3. Cererea de liberare sau restituire a

absentului.

o

va

su-

s'a reîntors şi care
iar nu
ceilalţi 'co-

cari

au

cules

Il,

No.

230;

(Demolombe,

137, No.
Contra:

lipsa

perderea

succesiunea.
Marcadă.

6; Dalloz, Râp. Absence.
Duranton, 1, No. 579).

art.

No.

617:
.
:.

Art. 123. — Pe cât timp absentul nu se va arătă, sau acţiunile
nu se vor exercită în numele său, cei ce vor îi primit moştenirea,
vor dobândi în deplină proprietate veniturile luate de dânșii cu bună
credință.

(Civ.

485,

486,

487,

994,

1898;

Civ.

Fr.

138).

Text. fn. Art. 138. — Tant que Labsent ne se representera pas, ou que les

actions

ne seront

point

cession, gagneront

exeretes

de son

Doctrină.
Spre
sesiune

deosebire

provizorie,

şi

fructele

de cei
care

în

trimeşi

atunci

în po-

când

alte

persoane,

anumite

condițiuni,

4.

Numai

totuşi,

moștenitorul

sentului,

are

d:spoziţiile

care

succesiunea

dreptul

de oarece ceilalți
cules succesiunea,

auront

a

are

drep-

păstra

iructele

moștenitori cari ar fi
în urma rămânerei în
+

—

unui

moştenitor

trebhuesc

consideraţi.
ca

gaţi

a, restitui

fructele

la suc-

mai

apro-

simpli

şi deci

percepute.

ad-

obli-

(Demo-

lombe, II, No. 228; Dalloz, Râp., Absence.
No. 620).
5. Cel ce a perceput fructele succesiunsi în lipsa, absentului şi le reţine pentru
el, nu va putea reclama contra absentului
sau reprezentanţilor săi cari cer moşteca

să

i

se

ramburseze

făcute de el pentru
bunătăţirile făcute.
Absent, No. 138, No.
sence, No. 621),
6. Cel care a cules
absentului

sale

'n lipsa ab-

a

recueilli

foi.

Piat,

rirea,

se aplică şi la alte drepturi cari sar fi
cuvenit. absentului. (Demolombe, II, No.
215 urm.; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 492; Aubry et Rau, ed 5-a. 1, $ 150, p. 955; Baudry et Houques-Fourcade,I, No. 1270).
**. Dispoziţiile art. 138 c. civ. îr. (123 e.
civ. rom.) se aplică la toate fructele luate
de cei cari au primit succesiunea în lipsa,
absentului, indiferent dacă ele au fostconsumate sau există în momentul reîntoarcerei absentului. (Demolombe. II, No.
292; Dalloz. Rp... Absence, No. 620).
tul să primească

qui

ministratori. ai succesiunei

sunt

cei. cari au cules succesiunea în lipsa absentului, sau oricare alt drept care sa
deschis în timpul absenței sale în profiiul său, va, censerva, toate tructele percepute cu bună credinţă. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 4%; Planiol; ed. 6-a, III, No. 1721;
Nacu, I, p. 247; Alexandresco, ed. 2-a, 1.
p. 521, 522).
"2. Deşi art. 138 c. civ. fr. (123 e. civ.
rom.), vorbeşte numai de succesiunea, cuvenită unui absent şi care a fosti cu'easă
de

ceux

macţiune

obligaţi să restitue bunurile absentului
administrate de către ei, trebuesc să res-.

titue

chef,

les fruits par eux percus de bonne

şi

a

cheltuelile

conservarea sau îm(Merlin, Râpertoire;
2; Dalloz, Râp, Absuccesiunea, în lipsa

perceput

fructele,

nu

le

poate reţine dacă a fost de rea credință
când a perceput fructele de şi cunoştea
existența absentului.
(Toullier. III, No.
„76; Duranton. 1. No. 585; Demolombs,
II;
No. 229; Dalloz, Rp, Absence, No. 622;
Baudry

1270).
1. Când

et

Houques-Fourcade,:

cel

care

a

cules

1.

No.

:
succesiunea

a. fost. de rea, credinţă, el este obligat

a

restitui fructele, chiar cele percepute şi
consumate, ceea ce se va face în bani.
după ce se vor deduce cheltuelile făcute
cu producerea, lor. (Dalioz: Râp., Absence.
No. 624).
|
i
8. Buna credinţă este totdeauna. presupusă şi reaua credinţă trebueşta dovedită de cel ce pretinde
că ea a existat.
- (Alexandresco, ed. 2-a, 7, p. 523).
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Art. 124

DESPRE

ABSENȚI

CAPITOLUL
Despre privegherea

Codal

civil

IV!)

copiilor minori ai tatălui care a dispărut.

Art. 124.— Dacă tatăl dispărut a lăsat copii minori, făcuţi cu
soţia sa înaintea plecărei sale, mama va aveă privegherea asupra
lor şi va exercită toate dre pturile bărbatului, în privinţa educaţiunei
și a administrațiunei averei lor. (Civ. 132, 325, 327, 330 urm., 335,
338,

343;

C.

com.

Text. fr. Art.
issus d'un commun

10-13;

Civ.

Fr.

141).

141. — Si le păre a disparu laissant des enfants mineurs
mariage, la măre en aura la surveillance, et elle exereera

tous le droits du mari, quant ă leur €dacation et ă l'administration de
leurs biens.
INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Absenţă
Absenţă

declarată 11, 12,
prezumată 6, 7.

Anulare

15.

Act de dispoziţie 10,
Administraţie 1-4, 10-13,

Autorizaţie 10,
Bigamie 16.
Căsătorie 14,

Competenţă

15,

13.

16,

10.

Ordine publică 16,
Parchet 15,
Personală lege 13, 16.
Prezumpţiune de absenţă

Consiliu de familie 10.
Copii minori 1 urm.

Corecţiune

5.

Deces 14, 16.
Declarare de absenţă

12,
Dispariţie

11,

1 urm,

Divorţ 14.
Drept de corecţiune 5.
Educaţie 1, 2, 3, 7, 12, 13.
Emancipare 8, 9,
Existenţa absentului 45,
Incetare din viaţă 14, 16.

Injurie gravă

Instrăinare 10.
Interes 15,
Legi personale

14,

13,

Mamă 1 urm,
Mandatar 6.
.
Ministerul Public 15.
Minori 1 urm, Moarte 14, 16.
Nulitate 15.
Omologarea
tribunalului

7

Procuror 15.
Putere părintească
»

?

România

13,

16,

Statut personal

Străini 13, 16.
Supraveghere 1,
12, 13,

1,

2.

13, 16.
2,

3,

7,

Tatăl 1 urm.
Tutelă

16,

.

2,

11,

43.

Uzufruct legal 6, 7,
ăduvă 5.

1.
In cazul când tatăl a dispărut, lăsând copii minori şi mama lor este
prezentă. drepturile de putere părinteasc
ă,
de educaţie a copiilor și de administra
re
a bunurilor lor, tre ec asupra mamei.
(Mourlon, ed. T-a, I, No, 505;
Dalloz, Rep.
Absence, No. 547; Planiol, ed. 6-a,
L[.: No.
1760; Planiol eţ Ripert, 1, No. 312; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, _p. 432, 459; Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 529; Comp.
: Nacu,

mamei

asupra

copii

minori. prevăzute de art. 141 e. civ. lor
fr.
(124 €. civ. rom.), nu constitues
c
propriu zisă a copiilor săi minor o tutelă,
i. (Toullier, I, No 458; Dur anton. I, No.
518; Valette sur Proudhon, I, p. 30%; Demo
lombe,
II, No. 312; Demant e et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 186, 186 bis
I; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 505; Aubry-et
Rau, ed.
5-a; I, $ 160, p. 962; Dalloz, Rep.
Absence,
No. 548; Suppl., Absence, No.
&9; Laurent,
IL No. 415; Huc, I, No. 459;
Baudry eţ

ÎI

1)

În

textul

e. civ. rom.), trec asupra sa, de drept, din

momentul dispariţiei soţului său și tatăl
copiilor
săi
minori.
(Demo'ombe,
II,
No. 311. 319; Dalloz, R&p... Absence, No.
547; Baudry et Houques-Fourcade, 1, No:
1290).
4. Dreptul de administraţie al mamei
asupra, averei copiilor săi minori, când tatăl este dispărut, are în principiu aceeaşi
întindere pe care o avea tatăl. (Duranton, I, No. 520; Valetie sur Proudhon,
I,
p. 310; Demolombe, II, No. 317; Demante
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 1. No. 186

bis.

Doctrină

I, p. 249).
2. Drepturile

Houques-Fourcade, I, No. 1290; Pianiol,
ed. 6-a, 1, No. 1760; Planio! et Ripert, 1,
No. 415; Colin et Capitant, ed. 4-a, TI, p.
p. i
Contra:
Proudhon,
Cours, 1, p.
306).
3. Mama nu are nevoe să, îndeplinească nici o formalitate, de oarece drepturile prevăzue de art. 141 c. civ. fr. (124

francez înaintea

ÎI; Aubry

et

Rau,

ed.

5-a 1,.$ 160;

p. 962;
Dalloz, Râp., Absence. No. 551;
Suppl., Absence, No. 89; Laurent, II,
No.
146; Huc, 1, No. 461; Baudry. et HouquesFourcade, I, No. 1292; Alexandrese», ed.
2-a, ÎI, p. 529).
5. În caz de dispariţie a ta'ălui, dreptul de corecţiune asupra copiilor minori,
trece asupra mamei, care îl exercită în:
aceleaşi
condițiuni în care l-ar exercita

dacă

ar fi văduvă.

(Delvincourti,

1. p. 48

No. 1; Duranton, I, No. 375; Demolombe,
II, No. 313; Demante et Colmet de Sau-

terre, ed. 3-a, I, No. 186 bis. SII; Marcad
$,
Art. 141, No. 4; Mourlon, ed. 7-a,
1, No.

508; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 160, p. 962:
Dalloz,
R&p.,

Absence,

No.

553;

Laurent

,
II, No. 147%;
Huc, 1, No. 460;
Baudry et
Houques-Fourcade, I, No. 1291;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 529).
In ceea ce privește uzutructul legal asupra averei copiilor minori, în tim-

pul

perioadei

de

absenţă

prezum

tatălui, după o părere, acest drept ată a
aparține încă tatălui, de oarece în
acest timp:
mama,
exercită puterea părintească în

calitate de mandatară

părut. (Demolombe,

cap.

a soţului său dis-

II, No.

IV, se află cap.
[111
» Efectele absenţei relative ia căsăt
e țiunea III cuprinzând art,
orie » care
,
a fost supri
i
mat
sat de
ă legiuitorul român.

— 200 —

318;

Demante

139-140 sub

titlul,

Codul

civil

„. DESPRE

că dacă soţul
pravegherea

et Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 186
bis, I;' Mourlon, ed. T-a. , No. 509; Aubry
et Rau, ed. 4-a, I, $ 550 bis, p. 83; DalBz Rep., Absence, No. 555; Huc, I, No.
7.

După

uzufructul

o altă păre:e
legal

al

averei

însă,

mana

copiilor

şi

are

nori. de oarece ea are administraţia, averei lor şi sarcina de a-i educa. (Delvincourt, I, p. 48, No. 1; Duranten, 1, No521; Marcads. Art. 141, No.2; Beudant, 1],
No. 755; Dailoz, R6p., Absence, No. 555;
Suppl., Absence, No. 108;
Laurent. IV,
No. 325; Baudry
et
Houques-Fourcade,
1. No. 1993; Planiol et Ripert, I, No. 312;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 459; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 529).
8. După părerea dominantă,
mama
al cărei soţ este dispărut, are dreptul să
emancipeze pe copiii comuni, în. timpul
perioadei
absenței prezumate.
(Demolombe. II, No. 316; Aubry et Rau, ed. 5-a,

minori,

al

căror

tată

este

tată

cum

privinţa.
rea,

de

trebueşte

copiilor
absenţă

să

se

minori,
a

soţului

procedeze

după

în

declara-

dispărut

şi

sa

decis că declaraţia de absenţă a soţului
dispărut face să înceteze administraţia
Jegală sau tutela provizorie şi urmează,
a se organiza tutela copiilor minori după
regulele prevăzute de codul civil la materia tutelei. (Delvincourt, I, p. 85; Valette
sur Proudhon, I, p. 311; Demolombe, II,
No. 335; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, 1, No. 184 bis; Beudanti II, No.
175: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 506; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 160, text şi nota 8,
p. 963; Dalloz, R6p., Absence, No. 570;
Suppl., Absence, No. 92; Huc, 1, No. 459;
Baudry

et

Houques-Fourecade,

1,

No.

1305, 1306; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 521,
528, 532).
12. După o altă părere însă, se spune

Art. 125.— Dacă
şase

luni din ziua: când

con-

va

el

părintească

tuteia

şi

se

re-

vor

gula după legea lor naţională. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 528).
:
soţul prezent să se
ca
14. Pentru
poată

căsători

obține

duua

a

oară

absentului,

decesul

dovedit

desfacerea

căsătoriei

s'a

nu

când

irebueşie

a

divorţ

prin

şi faptul dispariţiei este un motiv de divorţ, căci este o injurie gravă părăsirea
soţului. (Nacu, I, p. 249; Alexandresco,
ea. 2-a, 1, p. 524, 525; Matei Cantaczuino,
p. 312).
|
15. Dacă în timpul absenței unui soţ
celălalt soţ se căsătoreşte a doua oară,
_cât timp nu se dovedeşte că la epoca celei de a doua, căsătorii absentul exista.
ea nu poate fi anulată; dacă însă se do:
vedeşie existenţa sa, căsătoria este lovită
de nulitate absolută, care poate fi invc-.
cată de orice persoană interesată, chiar
de către soţii căsătoriţi a doua, oacă şi de
către Ministerul Public. (Demolombe, 11,
No. 264; Mourlon. ed. 7-a, I, No. 499; Bau- .
Houques-Foureade. I, No. 1283;
et
âry
Nacu, |. p.
Planiol. ed. 6-a, I, No. 379;
2-a, ], p. 526;
ed.
Alexandresco.
249;
Contra: Laurent, II, No. 250; Huc, I, No.
456; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 498
urm.; Beudant, I, No. 364; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 159, p. 957 urm.; Plastara, Î.
p. 199).
16. Chiar qacă legea personală a unui
soţ străin i-ar permite să se căsătorească din nou, în cazul absenței celuilalt
soţ, căsătoria nu ar putea fi celebrată
în România până nu sar dovedi decesul
soţului

absent,

de oarece

în legea

noastră

„bigamia este de ordine publică şi s2 aplică şi streinilor. (Despagnet, Prâcis, .ed.
3-a, No. 255; Weiss, Trait6 €lementaire,
ed. 2-a, p. 401; Huc, 1, No. 457; Baudry et
Hougques-Fourcade, Î, No. 1325; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 526, 527; Comp.: De
molombe, I, No. 101; Laureni, Droit civil
international, IV, No. 300).

va fi încetat din

mama

lor,

averei

administrarea

puterea

1, $ 160, texi si nota 3, p. 962; Dalloz, R6p..

copiilor

absentului există şi are suprecum
minori,
copiilor

13. Pentru
minorii
străini aflaţi în
România a căror tată sau mamă ar fi
dispărut, tribunalele române vor lua măsurile necesare pentru administrarea averei lor şi privigherea, educaţiei lor însă

Absence, No. 554; Suppl., Absence, No. 89;
Laurent, II, No. 147; Huc,, III, No. 470;
Baudry
et
Houques-Fourcade, 1, No.
1991; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 52%,
nota 1).
|
9. După o altă părere însă, ea nu are
acest drept de emancipare al copilului
comun. (Toullier, II, No. 1287; Duranton.
III, No. 655; Valette sur Proudhon, II,
p. 306).
10. Actele pe care vueşie să le facă mama

125

serva şi mai deparie administrarea cu
puterile cu care era învestit, şi după declararea de absenţă. (Toullier, 1, No. 458;
Duranton, I. No. 517, 518; Marcade, art.
143, No. 5; Dalloz. Râp., Absence, No. %;
1aurent, TI, No. 219 urm; Plastara, f, p.

săi mi-

dispărut, şi cari întrec actele de administraţie, trebuesc autorizate de consiliul d:
familie şi omologate
de către
tribunal.
(Demolombe, II, No. 317; Dalicz, lâp. Ahsence, No. 552).
îi.
Dispoziţiile din codul civil nu a-

Art.

ABSENȚI

tatăl a dispărut,

sau

viaţă în timpul de
dacă ea ar muri

mai

înainte de a se declară absenţa la tribunal, privegherea copilului
se. va încredință de către consiliul de familie la ascedenţii cei mai
—

201—

Art.

126

|

apropiaţi,
352,

DESPRE

ABSENȚI

Codul

şi în lipsa lor unui tutore provizoriu.

355, urm.;

Civ.

Fr.

civil

(Civ. 98, 126, 344,

142).

Text. fr. Art. 142
—.
Six mois aprăs la disparition du păre, si
la mâre
Etait dâcâdâe lors de cette disparition, ou
si elle vient î, dâcâder avant que
labsence du pre ait âte dâelarâe, la surve
illance des enfants sera defârte, par
le conseil de famille, aux ascedants
les plus proches, et, ă leur defaut,
ă un
tuteur provisoire.
Doctrină.
Î.

Art.

142

âin

codul

|

civil

fr.

(195

de
ain

c. civ. rom.), trebueşte complectat
cu cuvintele: „dela ultimele stiri primite
dela
tată“. (Marcade. Art. 142, No. 5;
Dalloz,
Rep., Absence, No. 558).
2. Administraţia
persoanelor
asupra
averei copiilor minori în cazul
prevăzut

de art. 142 c. civ. în. (195 c. civ. rom),
con-

stitue o adevărată
Colmet de Santerre.

tutelă. (Demante
et
ed. 3-a, 1, No. 187, 187

bis; Marcade,

Art. 142, No.
Aubry et
Rau, ed. 5-a; 1, $ 160, text şi 3;
nota 7, p.962:
Dalloz, Râp,,
Absence, No. 559;
Suppl.,

Absence.
Huc,

No.

90;

Laurent.

I, No. 462; Baudry

IL,

No.

148;

et Hougues-Four-

cade, I, No. 1295; Nacu, 1. p. 250; Comp:
II, No. 321. 322; Mourlon, ea.
7-a; 1. No. 511;
Planiol, ed. 6-a, I, No.
176V; Planiol
Demolombe.

xandresco,

et Ripert, I. No. 475;
ed. 2-a, [, p. 530, 531).

Ale

,
Cu toate-că art. 402 şi
e. civ Îr.
(392 şi 353 c. civ. rom.) arată403 cine
va, fi
tutorul copiilor Minor

i,
în
cazul când
ambii săi părinţi au încetat
din viaţă, în
cazul prevăzut în art, 142
c. civ, iv. (125
C.

civ.

rom.),

se

vor

aplica,

dispo

ziţiile acestui articol, de oarece el.nu
a fost modificat sau abrogat prin sus
arăta
ticole dela materia tutelei. (Valetele artte sur

Proudhon,

1. p. 307; Demolombe, II, No.
Demante ei Colmet de Sanie
3-a, 1, No. 187 bis, II; Mourlon, ed.rre, ed.
7-a. Î.
321;

No.

511;

Dalloz.

Laurent,

Fourcade,

Contra:

1, No.

No, 479).

După

Absence,

148; Baudry

Marcadă.

ed. 6-a, I. No.
-

R&p,

JI, No.

12%;

Art.

Nacu.

142, No.

1760; Planiol

_

o părere,

i

No.

561;

et Houques-

1, p. 250;

4; Planiol,

eţ Ripert, 1,

lie:

consiliul

de familie
ar avea dreptul să, determine
puter
torului în educaţiunea, ŞI admi ile ţunstrarea,

averei copiilor minori, în
cazul prevăzut
de art. 142 se. civ. fr.
(125 c. civ. romă.
(Valette sur Proudhon,
lombe, II, No. 323; Dem I, p. 307; Dan).
ante et Colmet
de Santerre, ed. 3a, I,
No. 187 bis IT;

Dalloz,

Râp., Absence.. No. 561),

5.

vinţă,

348:

Civ.

o

altă

nu

decât

prin

părere

ar

avea,

drepturile

dul civil dela
(Maread6, Art.
ed. 5-a, I, $ 160,
Râp., Absence,
ques-Fourcade,
ama nu

testam

însă,
în

consiliul

această

prevăzute

pri-

qe

co-

materia tutelei în general.
142, No. 3; Aubry e: Rau.
nota 7, p. 96, 963; Dalloz,
No. 561; Baudry et HouIL. No. 1295).
are dreptul să numească

ent, un tutor copiilor săi minori eşiţi din căsătoria cu soţul
său absenţ. (Demolombe, II. No. 325;
Baudry eţ
Hougqu
es-Fourcade,

I,

No.

et Ripert, I. No. 469).
2. In cazul de dispariţie

sau

succesivă

129;

Planisl

.
simultană

a tatălui

şi mamei, se
aplicaţiunea dispoziţiunilor art, va
149
c. civ. fr. (125 ce. civ. rom.) în ceea, ce priveşte persoana şi averea copiilor
minori
eşiţi din căsătoria părinţilor dispăruţi.
face

(Demolombe,
II. No. 329;
Colmet de Santerre, ed. 3-a,

Demante et
I, No. 191;

Daloz, Rp. Absence, No. 564;
Huc,
No. 462: Baudry et Houques-Four
cade,

1,

ÎI.
No. 1298; Comp: Marcaa$, Art.
142, No. 7).
8. In cazul. de dispariţie a
mamei. tatăl va avea şi mai departe
dreptul de educaţie şi de administraţi
e asupra copiilor lor minori şi a, averei lor,
după cum o
avea și în timpul prezenţei
mamei. (Duranton, I, No. 515;
Demolombe. 1I, No.

810: Mourlon,

ed. T-a, 1, No. 509; Aubry
1, $ 160. nota, 2, p. 9%1;
Dalloz. REp., Absence, No. 556: Baud
ry ei

et

Rau,

ed.

5-a,

Houques-Fourcade.
ed.

6-a,

1, No.

. Dacă

1. No.

1760;

xandrescoed.
,

Nacu.

129):

ÎI, p.

Planiol,

250;

2-a, 1. p. 597. 531).

mama

a.

cu

privire

dispărui

şi

Ale-

apoi

a

încetat din viață tatăl,
€âtia dispoziţiilor art. 142se c.va, civ.face apliîr. (135
ce. civ. rom.)

la îngrijirea copiilor lor minori şi a avere
i lor. (Demolombe, II, No, 327, 328; Marcad6,
Art. 143,
No. 2;
Demante

et Colmet de Santerre.
d. 3-a, I, No. 1
;
ssence, “NoNp. 567,
D097. 568;
poa, 190;
Huc, 1, lz,
No. 462;
Rep. BauAb
dry et Houques-Fourcade,DeI
I,
No. 1299,
1300; Planiol et Ripert,
1, No. 475; Nacu,

I, p. 250; Alexandresco.

„Art.
12
t
I se
va
soți dispărând, ar îi lăsat copi
i minori
344,
347,

După

familie

Fr.

ea. 2-a, 1, p. 581).

și în cazul când unul din
din altă căsătorie. (Civ. 125,

143).
a
Tezi. , fr. Art. , 143. — 11
en sera de > meme dans le cas
Qui aura disparu, laissera
ou lun des âpoux
des enfants mi neurs issus
d'un mariage prâe6dent.
|
,

—
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.

DESPRE

Codal. civil

CĂSĂTORIE
va,

- Doctrină.
1.
Dispoziţiile art. 143 c. civ. fr. (126
c. civ. rom.) se aplică atât în cazul de
dispariţie a tatălui, cât şi în cazul de dispariție a mamei.
(Demolombe, II, No.
326; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 513; Dalloz,
Râp.. Absence, No. 565; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 531).

2.

In cazul prevăzut de art. 14! c.cev.

fr. (126

e. civ. romi,

consiliul

Art.

-

încredința

supravegherea

127

copiilor

so-

ului dispărut, ascendentului lor cel mai
apropiat sau în lipsă, unui tutor provizoriu. (Demolombe, II, No. 326; Demante
et Colmet de Santerre. ed. 3-a. Î. No. 188:
Mourlon,

ed.

7-a,

I,

No.

513;

Aubryeet

Rau, ed. 5-a, 1, $ 160, p. 963; Dalloz h6p..Absence, No. 565, 567;
Huc. 1, No. 46;
Baudry
et Houques-Fourcade,
I,
No.

1301;

Alexandresco,

ed.

2-a.

I, p. 531).

de familie

TITLUL
Despre

V

căsătorie.

CAPITOLUL 1
Despre

însuşirile

şi condiţiunile

a se puteă

spre

necesarii

săvârşi

căsătoria.

Art. 127. — Nu este iertat bărbatului înainte de 18 ani şi femeei
înainte

Reg.

de

să se căsătorească !). (Civ.

15 ani

128,

urm.,

166

948;

act. st.. civ. 125; Civ. Fr. 144).

Text. fr. Art; 144. — W'homme avant dix-huit ans r&volus, la femme avant
quinze ans rârolus, ne peuvent contracter mariage,.
Bibliografie

de drept civil comparal,

Studii

P. GroRE,

Docan

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Anulare,

vântul:

1, 9—13.

a se

vedea

Impedecări dirimante relative 1.
Impedecări prohibitive 1.
impotenţă 10, 1î.
Incetare din viaţă 6.
Moarte 6.
Mutilare 10.
Nulitate, a se vedea cuvântul:
„Validitate* și

cu-

„Validitate: şi

Bărbat 2, 3, 4,5,9..

Călugări 8,
Canoane 8.
Capacitate 7.
Căsătorie 1 urm.
Căsătorie in extremis 6,
Copii 11.
Deces 6.
Diferenţă de sex 9.

1, 9—13,

„Organe sexuale 10, 11, 12,
13
Pedeci a se vedeă
cuvântul:
„Impedecări“,
Preoţi 8.

Disproporţie de vârstă 5,
Excepţiune 7.
Extremis 6.
Femee 2, 3, 4, 5,9.

Formalităţi 6.

Procreare

îf.

Sex

13.

9,

Sexuale
12, 13,

Hermafrodit 12, 13.
Hirotonie 8.
Împedecări î urm,
Impedecări dirimante 1,
Impedecări dirimante
absolute 1.

12,

Validitate,

organe
a

se

10,

îi,

vedea

cuvântul: „Nulitate şi
2—5, 6,8,9

Doctrină,
1.
două

Impedecările ia, căsătorie
sunt de
feluri: 1) Impedecările prohibilive

care

opresc

contractarea

căsătoriei;

însă ea se săvârşeşte, trecându-se
această prohibiţiune, căsătoria nu

fi anulată;

(continuare).

2) Impedecările

dacă

peste
poate

dirimante,

cari constituesc o oprire a căsătoriei şi
duc: la anularea ei în cazul când ea a

p. 17.

aceste
fosţ coniraciată în disprețul lor;
împedecări se împart la rândul ior în
două: a) Impedecări dirimante relative,
cari opresc pe o persoană să se căsătorească eu anumită persoană, şi b) Impedecări

- dirimante

—

absolute,

cari

opresc

că-

sătoria între orice persoane. (Dalloz, R6p.;
Mariage, No. 200; Comp.: Mourlon, ed.
i-a, î, No, 517; Planiol, ed. 6-a, I, No. 715;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 159; Nacu,
1, p. 266, 267; Alexandresco; ed. 2-a, IL, p.
340, 541; Plastara, 1, p. 230, 231).
2. In art. 14 c. civ. îr. se arată că peniu

a

se

putea

căsători,

bărbatul

trebue

să aibă 18 ani împliniţi iar femeea 15
ani împliniţi; în codul nostru civil, neprevăzându-se cuvântul „împliniţi“, bărbatul şi femeea se pot căsători când au
ajuns în al 18 şi 15-lea an al vârstei lor.
(Nacu, 1, p. 267, 268; Matei Cantacuzino,
p. 681).
3. După o altă părere însă, deşi art.
127 e. civil român nu prevede cuvintele
„impliniţi“, totuşi, bărbatul şi femeea nu
se pot căsători dacă nu au vârsta de 18
si 15 ani deplini. (Degre, Scrieri Juridice.
vol. I, p. 69, 70, „Vârsta, cerută pentru

căsătorie'!;

547,

4.

548;

La

_ Alexandresco,

Plastara,

vârstă

cd.

2-a,

ÎI, p.

de înaintată,

băr-

I, p. 223).

oricât

batul şi femeea se pot căsători, de oarece
nu există în această privinţă,
limită de

1) In art, corespunzător francez 114, după cuvântul „ani*

-

Ă
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vine imediat vorba „impliniți:

(r&volus).

Art.

128

DESPRE

vârstă. (Demolombe, III, No. 17; Dalloz.
Râp., Mariage, No. 48; Nacu, 1, p. 268; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 548; Matei Can:
tacuzino, p. 618).
,
.

Disproporţia

praa

mare

dintro

vâr-

sta viitorilor so;i, nu constitue o împedecare la căsătoria lor.
(Demolombe, III,

No.

18;

Bauâry

et

Hougques-Fourcade,

11,

No. 1440).
6. Căsătoriile „in extremis" sunt valabile cu condițiunea ca să îndeplinească
cerințele

prevăzute

de

lege

pentru

vali-

ditatea căsătoriei. (Toullier, 1, No. 639;
Proudhon. I. No. 220; Vazeilie, Trait6
du
maâriage, 1, No. 114; Demolombe, III, No.
17; Dalloz, Rep, Mariage, No. 383: Laurent, II, No. 284; Huc, II, No. 92; Baudry
et Houques-Fourcade.
I, No. 159%; Planiol, ed. 6-a, [, No. 740; Nacu, 1.
p. 268;
Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 548 Matei
Cantacuzino. p. 681: Plastara, 1. p.
293),
Regula generală este că, orice persoană este capabilă să se căsătorească
afară de cazul când un text expres
o opreşte de a face acest act; incapacitatea
de
se căsători este o excepţiune. (Demolombe, ÎI, No. 10).
8. Deşi potriviţ canoanelor,
călugării
și preoții în urma, hirotoniei
nu se pot
căsători.
totuşi
dacă ci se căsătoresc,
căsătoria, este valabilă din
punct de vedere al dreptului civil care
nu opreşte
căsătoria lor. (Alexandresco,
ed. 2-a. I,
p. 543, 544; Matei Cantacuzino,
p. 656).
9. Deşi legea nua prevăzut ca
o condiţiune a validităţei căsătoriei,
diferenţa, de
sex între cele
toresc, totuşi

două persoane ce se
această diferenţă,

căsă-

de ser
este o condiţiune esenţială a
validiţăţei
căsătoriei şi o căsătorie contractată
între
două persoane de acelaş
sex
de_ nulitate absolută, (Mourlon este lovită
, ed. 7-a,
I, No. 650, 651; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V,

CĂSĂTORIE

Codul

$ 451, nota 3, p. 8 Dalloz, Rep,

No.
TI,

78,

No.

572;

14;

Laurent,

Baudry

et

II,

No.

civil

Mariage,
2%;

Huc,

Houques-Fourcade,

II, No. 1432; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 113;
Colin et Capitant, ed. 4-a, ], p. 125, 126,
183; Nacu, LI. p. 265, 266; Alexanâresco.
ed. 2-a, I, p. 534 text şi nota 3, p. 54,
546; Plastara, I, p. 219).
10. Impotenţa
chiar
manifestă, şi rezultată din o mutilare a organelor sexzuale sau din o conformare vicioasă a lor,
nu poate duce la nulitatea
căsătoriei.
(Duranton, II. No, 67 urm.; Vazaille, Trai46 du mariage, 1, No. 90; Demolombe. ŢII.

No.

12; Aubry

et Mau,

determină

sexul

ed. 4-a, V, $ 451,

nota 4, p. 8 Dalloz, Râp., Mariage, No. 75;
Suppl., Mariage, No, 43; Laurent, II, No.
208;
Baudry et Houques-Fourcade.
11,
No. 1432; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1. No563; Planiol, ed. 6-a, T, No. 711, 712; Plastara, ], p. 219).
|
,
11.
După o altă părere însă. atunci
când starea fizică și conforinaţia organelor sexuale ale unuia dintre soţi s-ar
opune la procrearea copiilor şi când această stare exista înainte de căsătorie și
nu se poate vindeca, căsătoria este nulă.
(Huc, II, No. 79: Comp:
Pothier. Contrat de Mariage, No. £6;
Mourlon, ed.
T-a, 1, No. 563; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 934, 585, nota 3; Piastara, 1, p. 219).
Absența,
complectă
a,
organelor
care

unei

persoane,

după

e părere, nu este o cauză de nulitate
a
căsătoriei. (Huc, II, No. 14).
3. După o altă părere însă, absenţa

complectă

a

organelor

care

determină

sexul unei persoana, aduce nulitatea
căsătoriei. (Beudant, 1. No. 214. 215;
Dalloz,
Rp. Suppl., Mariage, No. 9;
Colin et
Capitant, ed 4-a, 1, p. 183; Alexanares
co,
ed. 2-a, I, 'p. 534, nota 3; Plast
ara, 1, p.
219).

* Art.

198. — Numai Domnul! )po
ate da dispense de vârstă
pentru motive grave. (Civ. 31,
127, 150; Leg. 15 Mart. 81; Reg.
act. st. civ. 125; Civ. Fr. 145)
.
Text.

fr. Art. 145. — Neanmoins il est
loisible au Roi d'accorder
penses d'âge pour des motifs
graves
Docan

P. Gronee,

des dis-

Bibliografie (continuare).
Studii de drepi civil comparat
,

Doctrină
1. Motivele de dispensă de
vârstă 'sunţ
lăsate de lege la puterea disc
reţionară de
apreciere a Şetului Statului, (Dem
olombe,
IEI, No. 16; Mourlon, ed. 7-a,
Dalloz, Rep. Mariage. No. 41; IL, No. 520;
riage, No. 31; Planiol, ed. 6-aj. Suppl.,. Ma1, No. 707).
Printre cauzele grave cari
pot de
PNI
în acelabut
1) A Bet: Regele. Prin
legea din

termina pe şeful stat
ului să acorde dispensa de vârstă, este
şi cazul când femeea a rămas însăre.n
ată, (Demolombe
IE, No. 16;
Planiol, ed. 6-a, 1, No.
707;
Colin et Capitant. ed.
4-a, 1, p 126: Ale
xandresco, ed. 2-a, |,
p. 549; Matei CantaCuzino, p. 681; Pla
tara
Nacu, I; p; 268, 269). , 1. p. 223; Comp.:.
Pentru a se putea obți
ne dispensa

15 Martie

—

p. 17.

188, titlul
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de Domn

al capului statului este schi
mbat

:

Codul ciril

DESPRE

dispensa

obţinută

No.

1,

(Toullier,
No. 333).

286,

posterior

942,

448,

săvârşirei

Demolo:rbe,
Ă

638;

nu este

când

184,

183,

178,

163,

162,

127,

(Civ.

tribunalului care va
înta Procurorului
face cercetări. (Dalloz, Râp.. Suppi.. Mariage, No: 31).
5. Nulitatea căsătoriei contractată fără
vârsta, legiuită nu poate fi acoperită, prin

căsătorie

este

Nu

199

se vor îna-

Peltiţia şi actele depuse

4.

următoarele
necesare
ă
. sunt
vârst
de
acte: 1) Petiţia adresată şetului statului;
2) actul de naştere al viitorului soţ; 3)
Actul de naștere al viitoarei soţii; 4 Un"
certificat al medicului, când viitoarea soţie este însărcinată; 5) Autorizatia şefului
unul
când
statului respectiv în cazul
dintre viitorii soţi este străin sau dovada
că în ţara sa nu este oprită căsătoria la
vârsta, ce el o are. (Dalloz, Râp., Suppl.
Mariage, No. 31).

Art. 199. —

Art.

CĂSĂTORIE

ei,

ŢII,

consimțimânt.
948,

952, 953

Civ. Fr. 146).

urm.; C. p. 280—283;

pas

Text. fr. Art. 146. — Il p'y

lorsqu'il n'y a "point

mariage

de

de

consentement.

Bibliografie
Dooan

INDEX

civil comparat,

de drept

Studii

P. Gronae,

Anulare, a se vedea cuvântul:
„Valabilitate“:
şi 4,5, 7— 1, 18, 17,

1 urm.
religioasă

Căsătorie
Căsătorie

Cauză ilicită 20,

Contract

legală

17, 18
Interes 4,
Interval lucid

6, 7, 9, 10,

Mut

şi 4, 5, 1—14,

20
Ofiţer de

13,

Relgioasă căsătorie 19.
Rude colaterale 4.
Scris

Imbecilitate 10.

Inezistenţă 13,
Interdicţiune judiciară %9,

14.

Valabilitate, a se vedea
cuvântul: „Nulitate“* şi

validitatea

contract,

14.

Surdo-mut
Termin 1.
Tutor î1.

Doctrină.
Pentru

14.

Semne

1, 6, 7, 12-16, 18 19.

“

41, 17.

orice

19,

20, 21.

îl.

Impedecare 1 urm,
Impedecare dirimantă_ 18,
Impedecare prohibitivă
18.
inchisoare 16, 17, 18.

1.

civilă

Pedeapsă 16, 17, 18.
Prejudiciu 21.
Promisiune de căsătorie

Eroare 18.

la

stare

13, 17,18,

Orb 45.
Ordine publică 20.

1,

Ebrietate

14

Nulitate, a se vedea „cuvântul: - „Valabilitate“*

Colaterali 4,
Condiţie 1.
Condiţiune esenţială 7,
Consiliu de familie 14.
Consiliu judiciar 42.
Consimţământ 1 urm,
Daune 21.
Demenţă 5—9,

16,

Interdicţiune

Nebunie 5, 9, 11.

19.

este

cauză.

de

(Demolombe,

Logodnă 20, 21.
Lucide intervale : 6, 7, 9,
ui: a
inori 3.

18, 20,
Autorizaţie 11, 12.
Beţie 13.
Capacitate 13,

p. 17 urm.

tinţă

ALFABETIC

(ia doctrinâ)

Alienaţie mintală 5—9, îi

(continuare)

.
căsătoriei,

necesar

şi

ca

consimţă-

mântul ambilor soţi, care este o condi(Demolombe, III, No. 19;
ție esenţială.
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 532; Dalloz, Râp,
Mariage, No. 53; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
708; Planiol et Ripert, II, No. 97; Colin
p. 126, 127,
1,
ka,
ed.
et Capitant,
183; Nacu, I, p. 269; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 549, 550; Matei Cantacuzino, p.
679; Plastara, I, p. 220).
tre2. Consimţământul la căsătorie
bueşte să fie dat liber, nesilit, în cunoș-

—

i, No.

fără

termen

sau

III, No. 19; Mourlon,

532; Aubry

et Rau,

condiţii.

ed. 7-a,

ed. 4-a, V, $

p. 12, 13; Baudry et Houques45i bis,
Alexandiesco;
Fourcade, II, No. 1447;
ed. 2-a, 1, p. 550; Plastara, 1, p. 220).
3. Câna căsătoria are loc între persoane minore, este nevoe de consimţă-

mântul lor personal, cu toate că. pentru
celelalte acte ale vieţii lor civile, consimle repreeste dat de cei cari
țimântul

(Demolombe, III, No. 19; Dalloz.
zintă.
R6p., Mariage, No. 53).
Nulitatea căsătoriei pentru lipsă
4.
poate fi invocată de
consimţământ
de
orice persoană interesată şi: în special

de rudele

(Demo-

colaterale ale soţilor.

lombe, (III, No. 129, 246; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 451 bis, p. 10; Mourlon, ed7-a, 1, No. 582; Dalloz, R6p., Mariage. No.
469; Laurent, II, No. 272, 288, 432, 443;
Baudry et HouquesHuc, II, No. 16;
Fourcade, 1], No. 1444 urm.. 1683).
5. O căsătorie contractată de o pelsoană în stare de demenţă, fără să fie
interzisă, nu este valabiiă, din cauza lipRep
(Dalloz.
consimțământ.
de
sei
Suppl., Mariage, No. 102; Comp.: Planiol,
ed.Alexandresco,
et Bipert, II, No. 97;
2-a, 1, p. 550; Matei Cantacuzino, p. 679),

6.

Dacă

însă

căsătoria

a

îost

con-

tractată în intervale lucide şi se dovedeşte că consimţământul a, fost dat liber
şi nesilit, ea, este valabilă, (Pothier, Contrat de mariage, No. 92; Demolombe, III,
No. 127 urm.; Aubry et Rau. V, $ 464, p.
Mourlon, ed. 7-a, T, No. 532, 533;
9î;
Planiol,
Dalloz, Rtp., Mariage, No. 207;
ed. 6-a, I, No. 109).
7. O căsătorie contractată de o persoană pusă sub interdicţiune este valabită, după o părere, dacă se 'dovedeşte că

205—

Art.

129 .

DESPRE

CiSĂTORIE

Codul civil

a fost contractată în intervalele lucide
mariage,
No. 93
Merlin,
R&pertoire,
ale interzisului. de oarece nulitatea este
“Sourd-muet, No. 3; Toullier,'IL, No.
503;
“prevăzută
numai
pentru
celelalte
acte
iolland de Vilargues, Rp. Sourd
-muset,
ale vieţii sale civile. (Pothier, Contrat du
No. 11; Durantcn, II, No. 39;
Vazeille,
Mariage, No. %;
Demolombe,
III, No.
Trait6 du mariage, I, No. 91, 9;
Demo127; Troplong, Du contrat de matriage, I,
lombe, III, No. 24; Beudant, I,
No. 222;
No: 289, 294; Beudant, 1, No. 243; Demante
Marcade, Art. 146, No. 1: Mourlon,
ed. 1-a,
et. Colmet de Santerre, I, No. 224 bis T;
T, No. 5832; Aubry et Rau, ca.
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 464, p. 90,
451 bis, nota 1, p. 9;.Dalloz. Rp 4-a, V, $
91;
. Mariage,
Dalloz. Râp., Suppl., Interdiction, No.
No. £13; Suppl, Mariage, No.
153;
105; LauMariage, No. 103;
Laurent, II, No. 285
rent, II, No. 272; Huc, II,
No. 18; Bauurm Huc, II, No. 17; Baudry et Bonnedry et Houques-Fourcade.
II. No. 1446;
carrăre, Des personnes, V. NO. 910
Nacu, 1, p. 270; Alexandresco,
urm.;
ed.
Nacu, 1. p. 273%; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 552; Matei Cantacuzino, p. 629). 2-a, I,
n. 551: Matei Cantacuzino, p. 679).
1
Un orb se poate căsători dacă
este
După o altă părere însă, după puîn stare să-şi manifeste voința
sa, (Toulnerea sub interdicţiune, toate
lier, I, No. 503; Duranton,
actele înII, No. 39; Decheiate de către interzis, chiar
molombe,
şi căsăIII, No. %4; Alexandresco, ea.
toria, sunt nule de drept. (Merlin,
2-a:
1, p. 552).
Râpertoire, Mariage, $ 12; Delvincourt,
.
1, p. 55;
In ceea ce priveşte interzisul
Toullier, I. No. 50%; Duranton, II,
legal,
după o părere, el se poate
No. 27
urm.; Vazeille, Traite du mariage,
timpul cât durează pedeapsa căsători în
[, No.
38; Valette sur Proudhon, 1. p.
sa.
(Demolombe, TII, No. 129,
37%, 438;
130: Dalloz, Râp.,
II, p. 531; Mass ei Verg€
Suppl., Droits civils, No.
sur Zachariae,
380. 381; Nacu,
I, p. 120; Marcaa, Art. 146, No.
ST 213, 974;
1; DalComp.:
Beudant, 1, No.
loz. It6p., Mariage, No. 207;
2
Planiol, ea.
6-a, 1, No. 710; Planiol et Ripert,
172. După o altă părere
II, No.
97; Plastara, 1, p. 221, 222).
ește asemănaţ interzisului însă. el trebujudiciar şi de
După o ultimă părere, o
oarece este condamnat
„pusă sub interdicţie nu se poate persoană,
interdicţia
drepturilor civile, în timp Ia,
căsători,
ul cât durează,
chiar în intervale luc:de, însă
pedeapsa sa, nu e capa
căsătoria,
bil să se căsătosa nu este nulă de
drept, ci anulabilă.
rească. (Durenton. II, No.
:6, 37; Vazeille.
(Mourlon, ed. “i-a, I, No. 533, 534).
Trait6 du mariage, IL.
No.
10. Acel care este în stare
Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 464, p. 9; 87;
de imbeciliDalloz. R&p.
tate notorie, nu poate avea
Droi
inter
ts
vale
civil
lus,
No,
169;
'cide. aşa încât căsătoria, contr
Suppl.. Droits eiactată, de
vils, No. 380 urm.).
cl, trebueşte anulată. pentru
lipsă de con18.
In părerea celor cari
simţămân:. (Huc. II, No. 16).
admi
t
că un
bi
interzis legal nu
11. Nulitatea, căsătoriei contr
se poate
căsători în
aciată de
timpul cât durează pede
un interzis în stare de deme
apsa, sa, se qenţă, după o
cide că această împedecar
părere, poate fi ceruţă de
e este numai
către tutorul

său, autorizat de consiliul de

Zeille, Trait6 du mariage, familie. (Va.
I, No,
239;
Demolombe, TII, No. 129).
|
Persoana pusă sub consi
liu judiciar poate contracta valab
il o căsătorie,
fără, asistenţă. (Delvincourt,
I, p. 55, nota
1: Duranton, HI, No. 3%;
Vazeille, 'Trait6
du mariage, I, No. 20;
Demolombe, III,
No. 9;
Dalloz, Rep., Mariage,
No. 212;
- Baudry et Bonnecarrere,
lexanaresco, ed. 2-a, Ip. V, No. 1096; A551)
Pentru
validitatea, căsătoriei,
trebueşte ca părțile cari
se unesc să fie casătorie contractată cân
d
tre
soţi
este în stare qe ebrietute, unul dintre
este inexistentă,
(Demolombe, TI, No.
268; Beudant, [. No.
224: Masse et Vergâ sur
Zachariae, 1, p.
169: Dailoz, Râp., Mariag
e, No. 467; Planiol et Riperi, 1, No.
ed. 2-a, 1, p. 950; Comp.: 98; Alexandresco,
Nacu, I, p. 269).
1
Persoanele surde şi
mute, pot să
contracteze valabil
o
not exprima consimţămcăsătorie, când - îşi
ântul prin scris
sau
prin semne,
(Pothier, Contrat
du

prohibitivă iar-nu diri
ă,
aşa
că
dacă printr-o eroare invmant
oluntară ofţerul
de stare civi

lă celebrează, căsătoria,
ea
nu poate fi anulată, (Val
ette sur Proudhon, II, p. 555; Vazeille,
age, I, No. 87; Demolombe Trait€ du mari, I, No. 192; Aubry et Rau, ea. 4-a, V,
$ 464, p. 92).

_19.

In codul

civil român,

căsătoria, religioasă este facultativă,
şi căsătoria celebrată numai înaintea,
re civilă, neurmată de ofițerului de stacăsătoria religi-0asă, este valabilă.
(Alexandresco,
ed.
2-a, LI, p. 536, 537; Plas
tara, |, p. 214).
20 Promisiunea, de
coniract nul, de oarece căsătorie este un
este întemeiată
pe o cauză ilicită,
cont
blice. (Mourlon, ed. 7-a, rară ordinei puI, No. 935; Huc,
II, No. 2%;
Alexandre
554; Comp.: Plastara, sco, ed. da. Lp
1, p. 216, 220)
21. Nerespectarea unei
promisiuni de
ă
i
iti
poate
da loc la o acţ

iune

judiciului

mora]

și material

lexandresco, e. 2-a,
tara, 1, p. 216. 217.
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în daune,
|

p.

555,

întemeiată

suferit.
556;

(A.

Plase
|

Codul

civil

DESPRE

Art.

CĂSĂTORIE

fără
172,

în a doua căsătorie
153, 166, 169, 170,

Art. 130. — Nu este ertat a trece
cea dintâi să fie destăcută. (Civ. 152,

ca

130—131

183, 184, 209, 210; C. p.271; L.p. constat. morţii celor dispăruţi
în răsboi (Mon. Of. 204/923) art..8, 9; Civ. Fr. 147).
Text. fr. Art. 147.
dissolution du premier.

ne peut contracter un second mariage

— On

Doctrină.
1.
nu

viitorii soţi
la căsătoria

Logodna unuia dintre
poate constitui o pedecă

sa. (Colin, et Capitant,

Alexandresco, ed. 2-a,
2. Dovada încetării

ed. 4-a, 1. p. 1%;

I, p. 580).
din viaţă a unuia

dintre soţi, pentru a se putea contracta
de către soţul în. viaţă o nouă căsătorie,
nu se poate face decât prin actul de de-

ces. (Toullier, I, No. 358; Dalloz, Rep.
Acte de Vâtat civil. No. 819).
3. Dispoziţiile art. 147 c. civ. în. (130
€. civ. rom.)

sunt, de

ordine

publică

și îor-

mează, o pedecă dirimantă la o nouă căsătorie, dacă cea dintâi nu a fost des-

(Aubry

tăcută.

et Rau,

ed. 4-a,

V, $ 461,

p. 56; Planiol, ed. 6-a, Î. No. 119; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 579 Plastara, I, p.
|
924).
4. Dacă prima căsătorie este anulabilă,
cât timp ea nu a fost anulată, formează
o pedecă prohibitivă pentru contractarea
unei a doua căsătorii. (Demolombe, Ii,
No. 84; Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $ 461
p. 56).
5. O a doua căsătorie poate fi anu-

avant la

lată în cazul când prima căsătorie ar îi
fost desfăcută prin divorţ pronunțat în
mod nelegal.
(Merlin, Bepertoire, Masect. 4, S 2, question 2;
art. 184,
viage,
Vazeille, Traite du Mariage, I, No 224
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 461, p. 56).
6. Dacă se va obţine anularea primei
căsătorii, căsătoria cea de a dulă contractată înainte de anularea celei dintâi,
(Demolombe, III, No. 9%;
este valabilă.
Laurent, IL, No. 362; Planiol et Ripert, II,
No, 107; Alexandresco, ed. 2-a, [. p. 580).
17. Nulitatea unei a doua căsătorii contractată, înainte de a se fi desfăcut cea
dintâi, este absolută şi poate fi invocată
de către soţul care o contractează. (Merart. 147: Vazelin, Repertoire, Mariage.
du

ilie.

Trait6

cere

anularea

221î;

No.

I,

mariage;

Du-

ranton. II, No. 395; Planiol et Ripert: II,
No. 266; Alexandresco, ed. 2-a, |. p 530;
Matei Cantacuzino, p. 683).
8. Rudele colaterale ale soţului nu pot
decât

atunci

născut

şi

celei

când

actual,

soțului. (Duranton,
Matei Cantacuzino,

de

a

adică

căsătorii,

doua

după

II, No.
:'p. 683).

este

lor

interesul

327;

moartea

Comp:

Art. 131. (Mod. L. 15 Martie 1906). Băiatul, precum şi fata,
cari nu au vărsta încă de 21 ani împliniţi, nu se pot căsători
fără 'consimțimântul tatălui şi al mamei.
La caz de desbinare între tată şi mamă consimțimântul

tatălui este de ajuns. (Civ. 59, 62, 132 urm., 139, 141, 142, 152,
164, 165, 168, 179, 254, 257, 434; C. p. 162; Civ. Fr. 148).
Teat. Jr. Ari. 148. — Le fils qui n'a pas atteint lâge de vingt-einq ans
accomplis, la fille qui n'a pas atteint lâge de vingt-un ans aceomplis, ne
peuvent

contracter mariage

sans

le consentement

de leurs

păre et mere:

en cas

de dissentiment, le consentement du păre suffit.
10
din
și
1907
Iunie
21
din
legile
prim
at
Teast. fr. Art. 148 (Modific
ans
un
et
vingt
de
lâge
atteint
pas
n'ont
qui
fille
la
et
fils
Le
—
Mamtie 1913).
păre et
accomplis ne peuvent contracter mariage sans la consentement de leurs
suffit.
pere
du
ment
consente
le
măre; en cas de dissentiment,
152 et
Le dissentiment vis6 par le present article et les articles 150,
par
prâvue.
ion
notificat
la
de
forme
la
158 ci-aprăs est constat soit dans

et dont la
article 154, soit par lettre adressce 4 Pofficier de l'âtat civil
civil,
P&tat
de
Poffieier
signature est l6galis6e, par procâs-verbal dress€ par
par lacte de câl6bration du mariage.

de 25 ani deplini, precum, şi
1) Textul vechiu al art. 131. Băiatul care nu are vârsta
consimţimântul tatălui şi al marei.
n'are vâista încă de 21 ani deplini. nu se poate căsători fără
ântul tatălui este de ajuns,
La

caz de

dezbinare

între

tată şi mamă,

consimţim

—
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fata

care

Art. 131

DESPRE

CĂSĂTORIE

Les aetes qui constatent le dissentiment

article et aux articles

150,

Codul civil

dans les cas specific au present

152 et 158, ainsi

que les actes de procâdure

et de
jugement dans linstance prâvue au deuxitme
paragraphe de lartiele 152, sont
vis€s pour timbre et enregistrâs gratis.
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18.

Doctrină,

1924,

cadă, Art. 73, No. 2; Mour
lon, ed. 7-a, I,
No. 55; Laurent, II, No.
320;
39; Baudry et Houques-Four Huc, II, No.
cade, TI, No.
1493; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
768; Planiol
et Ripert, II, No. 140; Coli
n et Capitant,
ed, 4-a, 1, p. 141; Nacu, I,
p. 282; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 570; Cont
ra: Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 466, nota 6,
p. 107).
4. Căsătoria, celebrată fără,
consimţimântul tatălui şi mamei dat
în mod autentic este nulă. (Dalloz, Rep,
Suppl,
Mariage, No. 61;
Contra:
Laurent, TI,
No, 319, 320),
,
5. In caz de deshinare într
e tată, şi
mamă, consimţimântul tată
lui
şeiul familiei, este de ajuns. (Dal care este
loz, R6p.,
Mari

age,

1,2,3,5,8, 9, 11-19.

,
NI
212 din 19 Aprilie

No.

9%),

6. Ofiţerul de stare civilă
nu poate să
celebreze căsătoria dacă nu
se face dovada că s'a ceruţ consim
ţimântul mamei. (Merlin, Repertoire,
Opposition
âă
mariage, No, 4; Demolombe
, III, No. %,
39; Aub

ry

et Rau,

ed, 4-a, V,

$ 462, nota
26, p. 73; Dalloz, Rep,
Consimţimântui
tatălui şi mamei
Suppl., Mariage,
„No, 54; Laurent,
se dă verbal când ei sunt
II, No.
sătoria copiilor lor; aces prezenţi la căNo, 34, 109; Colin et Capi 312; Huc, II,
t consimţimânţ
tant, ed. 4-a, |,
este consemnat în actul
p. 183; Nacu, 1, p. 217,
278; Contra: Dude căsătorie încheiat de ofiţerul de
ranton, Ii, No, 77),
stare civilă,
(Demolombe, ITI, No. 55;
7. Ofiţerul ae stare
Marcadă,
civilă care ar ceartţ,
73;
Aubry
lebra o căsătorie fără
ei Rau,
ed. 4a vV. $ 462, p. 4%;
a se aduce dovada
Mourlon, ea, 1-a, I, No.
consimţimântului mamei,
551; Dalloz, Rep.
Mariage, No. 109; Suppl,,
fuzului său, se va pede sau dovada repsi conform. art.
Mariage, No. 61;
Laurent, II, No. 319;
156 c. civ. fr. (199 c. civ,
Planiol, ed. G-a, I.
rom). (DeroNp. 766; Planioj et
lombe, III, No. 38, 39;
Ripe
Aubry et Rau, ed.
Nacu, I, p. 282; Alexan rt. II, No. 140;
ta,
V,
$
462,
nota
dresco, ea. 2-a, I,
26, p. 72; Dalloz, Rp,
p. 570).
Suppl,
Mariage,
No. 54%; Laurent,
II,
2. In cazu] când
No,
312).
tatăl şi mama
nu
sunt prezenţi
8.
Cu toate că art. 148 c.
la căsătoria, copiilor
civ, fr, (131
lor,
consimţământul
€. civ. rom.) arată că în
trebueşte dat prin
caz de desbinare
act
autentic. (Demolombe,
într
e
tată
şi
mam
ă
consimţimântul ţaet Rau, ed. 4-a, V, $ III. No. 55; Aubry
tălui este suficient,
totuşi atunci când
Art. 73; Mourlon, ed, 462. p. 14; Marcade,
copi
lul
a
dobânait con ţimântul
Ta, LI, No. 551; Daltatăloz, Râp., Mariage,
lui trebueşte să ceară şisimcon
simţimântul
riage, No. 61; Laur No. 109; Suppl., Mamamei sale şi în cazu
ent, II, No. 319;
l când nu-l cere,
XI, No. 39; Baudry
rac,
ea are dreptul, după o
et Hougques-Fourea
părere să facă oII, No. 1487; Planio
de,
pozi
ţie
la,
căsă
l, ed. G-a, 1. No.
torie,
(Delvincourt, 1, p.
Planiol et Ripert,
767;
115;
Dur
ant
on, II, No, 77; Vazeille
II, No. 140; Nacu,
, Trait6
1, p.
282; Alexandresco,
du mariage, I, No. 119;
ed. 2-a, I, p, 570).
Marcade, Art. 148,
3. Consimţimântul
No:
2;
Dall
oz,
R6p.
păr
,
inţilor la căsăMariage,
No. 97;
toria copiilor lor
Baudry
et Houques-Fourcade,
tre
II,
și să determine per bueşte să fie Special
No.
1457
;
Com
p.
Mou
soana, cu care are
rlon, ed. 7-a, i, No. 539;
(Delvincourt, I, p.
loc.
Huc,
IX,
No,
34; Colin et Capitant,
91, 9%; Vazeille, Tra %0; Duranton. II, No,
ed. 4-a,
I, p. 133; Nacu, I, p.
ite du mariage,
1, No.
116, 117;
dresco, ed, 2-a, I, p. 567;277, 978; AlexanDemolombe, III,
No. 53; Mar:
Matei Cantacuzino, p. 684),
1.

—
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Codul

DESPRE

civil

nu

93. După o altă părere însă, în cazul
<ând mama nu a fost consultată asupra
consimţimântului său la, căsătoria copiiului său, ea nu poate face opoziţie la
căsătorie ci poate numai să anunţe pe
ofiţerul de stare civilă de lipsa, consimțimântului
său.
(Merlin,
Râpertoire,
Opposition ă mariage, No. 4; Demolombe,

III, No.

39; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $

II, p. 114; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 578).

13. in cazul când copilul adoptat va
fi pierdut pe părinţii săi, îşi vor da Consimţimântul ascendenţii săi, iar în lipsa
art. 141
lor se vor aplica dispoziţiile
1, No. 710; Planiol et Birert, II, No. 140;
și 149 din codul civil. (Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 518).
:
13. Până în momentul celebrării cătatăl are dreptul să-şi retragă
sătoriei,
onsimţimântul dat. (Mourlon, ed. T-a, 1.
No. 551; Dalloz, R6p., Mariage, No. 112;

Mariage,

No. 62; Planiol,

Consimţimântul

dat

de

vincourt,

74;

et Rau,

Laurent,

EI, No.

ed, 4-a.

„17.

1, No. 765, 770: Colin et Capitan,
I, p.

dresco,
15.

Nacu,

1414;

1, p.

a-şi

poate

să-şi

consim-

ce

copi-

ed. 2-a, I, p. 57;

Contra:

4),

când, înainte

Del-

de celebra-

această

fără

ca

împrejurare

a

celebrat

şi ascendentul

chemat

consinmițimântul

să

îi

făcut

nici

interpretată

ca.

o

aprobare.a

că-

sătoriei. Duranton, ÎI, No.
94, 9%; Vazeille, Trait6 du mariage, I, No. 121; Masse
et Verge

Marcaa6,
Mariage,
1, p. 571,

sur

Zachariae,

1, p.

209.

nota21;

Art. 149, No. 5; Dalloz, Rp.
No. 1i4; Alexandresco, ed. 2-a,
nota

1; Contra:

Demolombe.

III,

No. 58: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462,
nota 42, p. 5).
.
Ă
18. Dacă viitorii soţi nu au cunoscut
decesul ascendentului în momentul celebrării căsătoriei, ea este valabilă, (Demolombe, III, No. 58; Mourlon, ed. 7-a,
1, No. 5hi).
19.

Descendenții

nu

pot

recurge

la tri-

bunal nici acţiona pe ascendenţii lor pentru

motivul

că

au

refuzat

să-şi

dea

con-

simţimâutul la căsătoria lor. (Touliier, I,
No. 546; Laurent, II, No. 322; Baudry et
Houques-Fourcade,

Il,

No.

1433;

Planiol,

ed. 6a 1, No, 169; Colin et Capitant, ed.
4-a, |, p. 141; Alexanărescu, ed. 2-a, Î, p.
I, No, 165, 770; Colin et Capitant, ed. 4-a,
570, 54).
_
20. Dispoziţiile art, 148 c. civ. îr. (lăl
e. civ. rom.) se aplică francezilor (româilor) cari se căsătoresc în străinătate;
așa în cât căsătoriei lor contractată fără
consimţimântul
părinţilor
este
nulă.
(Weiss, Prâcis, ed. 2-a, p. 446; Demolombe,
III, No, 217, 222; Masse et Verg& sur Za-

ed. 4-a,

retragă

da

“bueşie

ed, 2-a, 1, p. 571).

Tatăl

până

mama

o opoziţie, căsătoria este valabilă de oare
ce lipsa de opoziţie a ascendentului tre-

p.

Alexan-

de

căsătoriu

ed. 6-a,

283;

282,

căsătoria

1, p. 55, nota

In cazul

ştinţă

pă-

V, $ 46,

Planiol,

321;

celebra

consimţimântul

rea căsătoriei, tatăl a încetat din viaţă
după ce-şi dase consimţimântul și ofiţerul de stare civilă care nu a avut cuno-

vinţi la căsătoria copiilor lor este revocabil până în momentul celebrărei, așa
în cât pentru a, se stabili dacă a existat,
consimţimântul lor trebueşte a se cerceta
dacă el a existat în momentul celebrării
căsătoriei. (Duranton, II, No. 94; Vazeille,
Demo1, No. 121;
du mariage,
Traits
lombe, II. No. 56: Mourlon, ed. 7-a, 1, No.

551; Aubry

da

xanâresco,

ed. 6-a,

către

va

132

lului, sau în lipsa sa cei chemaţi â-şi da
“onsimţimântul în lipsa de tată şi mamă.
(Duvanton, II, No. 9%; Vazeille, Trait6 du
mariage, I, No. 119 urm.; Demolombe, ÎlI,
No. 56 urm.; Marcadâ, Art. 149, No. 5;
Mourlon, ed. i-a, 1, No. 551. Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 462, p. 175; Dalloz, Râp.. Mariage, No. 113; Laurent, Il. No. 321; Planiol, ea; 6-a, I, No. 771; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I,p. 141; Nacu, I, p. 283, 284%; Ale-

Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 141; Nacu,
I, p. 282, 283, Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 571).

14.

se va puteă

nu-şi

462, nota 26, p. 12; Dalloz, Râp., Suppl.
Mariage, No. 5%; Laurent, II, No. 312, 378;
Huc, TI, Do. 3%, 109).
10. Marna trebueşte consultată la căsătoria, copilului său minor, chiar dacă este
divorțată şi chiar necăsătorită. (Huc, II,
No. 34; Baudry et Hougues-Fourcade, II,
No. 1457; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 567).
11.
La căsătoria unui copil
adoptat
trebueşte să-şi dea consimţimântul părinţii săi fireşti iar nu cei adoptivi. (Merlin, Questions, Adoption, $ 3; Proudhon,

Suppl,,

Art.

CĂSĂTORIE

ţimântul prin faptul că-şi retrage actul
autentic prin care şi-a dat consimţimântul, sau introduce opoziţie la căsătoria
copilului său. (Dalloz, Rep.. Mariage, No.

chariae,
Aubry

IL. 8 114, text și nota

et

Rau,

V,

$ 468,

text

15, p. 18%;

21,

şi nota

p. 12&; Huc, II, No. 96).

112; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 7170).

Jurisprudenţă

16. Dacă înainte de celebrarea căsătoiei, taţăl după ce şi-a dat consimţimântul prin act autentic, încetează
din viaţă,

(continuare

1.

de la 1924 până

la 1927)

A se vedea: art. 1931 nota 1.

Art. 132. — (Mod. L. 15*Martie 19061). Dacă tatăl sau mama

a murit, sau dacă unul din ei se găsește în neputinţă de a manifestă
sau dacă unul din ei se găseşte în
1) Textul vechiu al art. 132. Dacă tatăl sau mamaeste aude murit,
ajuns pentru săvârşirea căsătoriei.
meputință d'a manifestă voinţa sa, consimțimântul celuilalt

86370, —

Codul Civil adnotat.

—

209

—

14

Art.

132

DESPRE

CĂSĂTORIE

.

Codul

civil

voința sa, sau dacă reşedinţa sa este
necunoscută, consimțimântul
celuilalt este de ajuns pentru săvârșir
ea căsătoriei. (Civ. 98 urm,,
124, 133, 138 urm,, 141, 142, 152,
164 urm., 448, 456; C, p. 162;
Civ. Fr. 149).
Text. fr. Art. 149. — Si Pun des deux
est mort, ou sil est dans limpossile cons

bilit6 de manifester sa volontă

entement
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Act
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de
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Casă de
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3, 4,

Iaterdicțiune judiciară
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- Interdic
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act

de
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ce.
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Tutor 2.
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Doctrină.
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se do-

de pe
Xa, IL,

: Chiar dacă soţul

recăsătorit şi chiar dacărămas în viață sa
, mama, recăsătorită nu a fost numită,
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Său, ea are dreptul a-şi
tul la căsătoria, copilului, da consimţimân(Locr6, Legislation civile, IV, p. 328;
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90; Vazeille,

Trait€ du mariage, I, No.
120;
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et
Ripert.
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vincourt. I, p. 115). 1, p. 568; Contra:
â. In

senţă

este

a

cazul

de

unuia,

dintre

constatată,

prezumpţiune
părinți

de către

cătorești, consimţimântul

zent

este

sătoriei,
zeille.

suficient

(Duranton;

Traite

molombe,

du

pentru

şi

Del-

de

ab-

dacă

instanțele

părintelui

celebrarea

ea

jude-

precă-

II; No. 86 urm,;

mariace,

I,
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Da-

ed.
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manifesta
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ofiţe-

de

declarare
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cele-
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101;
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ed
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5. In cazul când taţăl
găsesc plecaţi în străinătate,sau mama se
şi existenţa
lor este cunoscut
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este

necesar

ţimântul ambilor păriaţi la căsăt consimoria, coNilului lor. (Poth
ier. Contrat de mariase,
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238;
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străinătate şi cu toate că
resa, este cunoscută, însă nu
există
posibilitate de a se cere
cân
şedinţa

simţimântul
său din o cauză oare
care, magistraţii
vor aprecia cauzele
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qutaia şi necesitatea de
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căsătoriei nuimmai cu
consimţimântul pări
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prezent.

(Demolombe.
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Dalloz,

126;

ed, 7-a, 1,
Mariage, No. 104; No.Supp540;
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Râp,
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Colin

No.

57; Planiol

et Capitant,

Contra: Laurent,
7.

In

caz

dintre

de

consimți

-

4-a,

I1,No. 313,

în

copilului
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după,
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său,

judiciară

o părere,
ucida

(Dailoz,.

58: Vau

II, No.

1, p. 133
a

el
?a

Rp,
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et Houques-
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interdicţiune

părinţi,
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314; Huc,

310
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2-a. |. p. 567.
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1, No. 748; .
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140).

Suppi..

ea: 7-a,

—

3

ced
căsătoriei dacăva i pro
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ed.
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Dalloz,
Supp
age,
l.. Ma»
ace. Rep,
No. 56;Mari
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de

de

Va- : unuia

123;

V, Ş

Când unul dintre părinţi este decl
a
există imbosibilitate din

e

.

1. Moartea unuia dintre pări

;

ca. 4-a

et” Capitant,

absent,
sa

Rep.

6.

nți
vedește în genere prin
. actul de deces. (Alexand extractul
resco, ed,
p. 567, nota 4 4;

Colin

Mivaită du Magiaigar I No: Me VazeVazeiillelle.
No. 56;

R

5,

Ar

No.

Le

Reședință 6.

Incetare din viaţă 1,

Inchisoare

1

”

et Rau,

72;

simțimântul părintelui prezent.
I,

Pedeapsă

de pe

1407.

tărârea

ERE ounoneuni 5 | RUS Piri14,ntemeă 16.
u$e 1. 4, 8,
Li

|,

brarea,

Părinţi

Deces 1.

4-a,

p,

-

Aubry

29, P.

e
„rul

| Muncă silnică 4,

Decada

540;

nota

4

si

p. 19 urm.

No.

vat

suffit.

_

462,

tea

„| Moarte 1,

Gonsimțământ 2,

(continuare).

de drept civil comparal,

INDEX ALFABETIC

de lautre

1463:

Se

Alexanaresco, ed
o

o altă părere,
în caz de inter-

Codul

civil

dicţiune

DESPRE

juditiară

a unuia

dintre

540;

Aubry

et Rau,

ed.

4-a, V, $

462, p. 73; Dalloz, R6p., Mariage, No. 169:
Suppl., Mariage, No. 58; Comy.: Planiol:
ed. 6-a, 1, No. 148; Planiol et Ripert,-II,
ho.

133).

126;

Colin

et

Capitant.

ed.

4-a,

Î,

p.

3. Cână unul dintre părinţi este nebun însă nu a fost interzis, el poate să-şi
dea, cousimţimântul la căsătoria copilului
său,

în

intervalele

Suppl.,
2-a, 1,
314;

li'ede.

(Dalloz,

lep.

Mariage, No. 59; Alex: ndresco, ed.
p. 56S;
Comp.: Laurent, II. No.

Huc,,

II, No.

III,

No.

196; Baudry

II, NO 1463, 1464).

3;

Planiol

et

Ripert.

et Houques-Fourcade,

10. in cazul când unul dintre părinţi
este nebub, ru are intervale lucide şi este
internat în o casă de sănătate, se va produce înaintea ofițerului de stare civilă
certificatul
constatând internarea
sa și
în acest caz va fi suficient consimţimântul
celuilali părinte.
(Demolombe,
III,
No. 43; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 46,
nota 31, p. 73; Dailoz. R6p. Mariage, No.
105; Suppl., Mariage, No. 59; Laureni. ]I,

No. 314; Huc, II, No, 37; Baudry et Hou-ques-Fourcade, III, No, 1463, 1464),
11.
Dacă unul dintre părinţi este nepun.

nu

are

nici interzis

intervale

lucide

şi

nu

este

nici internat în o casă

de

sănătate. pentru ca celălalt părinte să, fie
autorizat singura consimţi la căsătoria
copilului lor, va trebui după o părere, în
prealabil, părintele nebun sau să fie interzis sau să fie internat în o casă de

sănătate.

(Delvincourt,

Î,

p. 59, nota

1;

Toullier, 1, No. 543; Duranton, Il, No.
Dalloz. Rp. Mariage, No. 105).

„Art. 133. — (Mod.
sunt morţi sau dacă se
lor, atunci bunul şi buna
despre mamă ţin locul

Dacă este

țimânt.
In

lipsă

de

8;

După

în acest

caz, se va recurge la instanţele judecătorești cari vor pronunţa o hotărîre de
constatare a nebuniei mintala a părintelui bolnat,
urmând ca celălalt
părinte
să-și dea singur în mod valabil consimtimântul la căsătoria copilului. (Demolombe, III, No. 43; Aubry et Rau, ed. 4-a,

N,

$ 462,

nota

31, p. 13;

Dalloz,

Re6p.

Suppl.. Mariage, No..59; Laurent. II, No.
314;
Baudâry et
Houques-Fourcade,
II,
No. 1464).
o
|
.
13. In câzul când unul dintre părinţi
a. fost declarat decăzut din puterea părintească, căsătoria copilului va fi consimțită de către celălalt părinte. (Dălloz,
Rep., Suppl., Mariage, No. 70; Planiot et
Ripert, II, No. 127; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p 133).
|
"14. Când unul dintre părinţi este condamnai, la. munca silnică pe timp mărginit sau pe viaţă, sau la. recluziune, în
timpul duratei pedepsei sale, el fiind în
stare de
interdicţiune legală nu. poate
să-şi dea
consimţimântul în mod valabil la, căsătoria copilului său, (Duranton,
II, No. 80;
Toullier, I, No. 543;
Demolombe, III, No. 44: Mourlon. ed. 7-a, 1.

No, 540; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 462,

-nota 30, p. 73;
Dalloz,
Rep.
Mariage.
No. 106;
Contra:
Iaurent., II, No.
314;
„Huc, II, No. 38; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 1465; Alexandresco, ed. 2-a;
1, p. 568),
sa. Când unul dintre părinţi este condamnat în cortumacie, există imposibilitate

de

a-şi

maăânitestă

toria copilului va
valabil numai de
(Duranton, II, No.
mariage,

44;

|, No.

Dalloz,

R6p,

125;

VOlmţa

şi

Câsă-

fi consimţită în mod
către celălalt părinte.
81; Vazeille, Trait& du
Demolombe,

Mariage.

No.

III,

No.

106).

16. 2A se vedea şi notele de sub art. 131

cod.

civil.

buni,

aceasta

va

minorii

nu

consimțimântul tutorelui. (Civ. 58, 59,
165, 257, 342 urm., 448; C. p. 162;
Texi. fr. Art.

o altă părere însă,

133

L. 15 Martie 1906 5. Dacă tata şi mama
găsesc în neputinţă de a manifestă voința
despre tată și în lipsa lor, bunul și buna
acestora.

desbinare,

şi

12.

părinţi,

căsătoria copilului va fi consimţită numai de către celălalt părinte după ce se
va depune la ofițerul de stare civilă copie de pe hotărârea de declarare „a interdicţiunei.
(Demante et Colmet de Santerre, ], No. 213 bis, IV; Mourlon, ed. 7-a.

TI, No.

Art.

CĂSĂTORIE

îi considerată

ca

consim-

se pot căsători „decât. cu

97 urm., 125, 126, 152, 164,
Civ. Fr. 150, 160).

150. — Si le ptre et la măre

sont morts,ou sils sont dans

l'impossibilit€ de manifester leur volonte, les aieuls et aeules les remplace: s'il y a
se găsesc
1) Textul vechiu al art. 133. Dacă tatăl şi mama sunt morți, sau „dacă
acestora, bunul şi buna
manifestă voinţa lor,-atunci bunul şi buna despre tată şi, în lipsa
locul acestora.
nt.
Dacă este desbinare, aceasta va fi considerată ca consimțimâa

—

211—

în neputinţă de a
despre mamă, ţiu

Ă

Art.

134—135.

DESPRE

i

CĂSĂTORIE

Codul civil

dissentiment entre laieul et l'aieule de la mâme ligne, il suffit du consentement
de l'aieul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera, consentement.
Teai. fr. Art. 160. — S'il n'y a ni pre ni mâre, ni aieuls ni aieules, ou
siils se tronvent tous dans l'impossibilit& de manifester leur volonte, les fils
ou filles

mineurs

consentement

de

du

vingt

conseil

et

de

un

ans

famille.

ne

peuvent

contracter

mariage

sans le

Tezi. fr. Art. 160. (Modificat pr in legea din 10 Martie 1913). —
mineur de vingt et un ans, qui ignorerait le lieu du dâcts ou du domicile Le
de
ceux de
ses ascendants dont
serment que le lieu

prâtera

ascendants

lui sont

le
du

eonsentement est requis pour son mariage,
deecâs ou celui du dernier domiecile de ses

inconnus.

Si le
de paix, en
la demande
Si le

mineur est Lenfant l&gitime, ce serment sera prât6 devant le
juge
prâsence des membres du co nseil de famille r6unis pour statuer
sur
d'autorisation au mariage.
mineur est enfant nazurel, il prâtera le serment devant
paix de sa residence, assist6 de son gr efiier, dans son cabinet; le jugele juge de
de paix
donnera acte du serment et le notifiera au tribunal de
premitre instance
design ă article 389, paragraphe 13, du present Code, lequel
statuera, sur a.
demande d'autorisation ă mariage dans la mâme forme
que pour. les enfants

naturels

non

reconnus.

Bibliografie (continuare).
Docan
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de drepi
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Doctrină.
1.

Când

claraţi

tatăl

decăzuţi

şi
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mama
puterea,

au

fost

de-

părintească,
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(Dalloz, Reâp., Suppl., Mariage, No. 70),
- Deşi minorul are un tutor care
nu
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ascendent,

el
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irebueşte

să

ceară
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sa,
ci acel al ascendenţilor. (Laurent,
II, No.
315; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1654;
Planiol
et Ripert, II. No. 128).
Deşi art. 133 c. civil român, arată
că în caz de desbinare între
consimţimântul bunului şi bunei. aceas
ta va fi
cosiderată ca consimţimânt, totuşi
este

Art. 134 — (Abrogat
Tezt. fr. Art.

necesar totdeauna a se cere consiraţimântul ambilor huni. (Nacu, 1, p. 218).
4. In cazul când nu există buni nici de
partea tatălui,
nici de partea
mamei,
consimţimântul la căsătoria copiilor se

va da de către străbuni, cu preferinţă cei

din partea tatălui, de oarece prin cuvântul: „buni“, art, 133 ce, civil român
voit să înţeleagă toţi ascendenţii. (Pla-u
niol et Ripert, II, No. 128; Alexand
resco.

ed. 2-a, 1, p. 589).
5. In cazul când

enfants

tutorul refuză

a-şi da

consimţământul la căsătoria,
minorului,
nu este admisibii nici un recurs
la tribunai, (Alexandresco, ea. 2-a, 1,
p. 514).

6.

cod,

L. 15 Martie

151. — Les

p. 19. urm,

A

se

civil,

vedea

şi notele

sub

art.

13i

1906 !).

de

famille ayant atteint la majorit&
de contract er mariage, de dema
par un acte respectueuz et formel
nder,
celui de 'leurs aieul et aieule, lorsle conseil de leur păre et de leur mâre, ou
ou dans limpossibilits de manifester que leur păre e t leur măre sont dâcâdâs,
leur volonte,
fix6e par

Lartiele

148,

sont

Art. 13
— 5
(Ab.
rogat

tenus,

avant

L. 15 Martie

1) Textul

1906 2).

vechiu al arț, 134. Copiii
legiuiţi cari vor fi a juns
datori înainte de a se căsăto
în Vârsta
ri, a c ere printr'un act resp
prescrisă de art.
când tatăl şi mama sunt
ectuos şi formal
consiliul tatălui şi al mamei134 sunt
m
orţi
sau
în
neputinţ ă de a manifestă
136, 140, 164, 329, 448; Civ. Fr. 131),
ori a
. voinţa
lor. (Civ. 99 urm,, 134, 135,
2) Textul vechiu al art,
dela cea întâia cerere respe
puns sau un răspuns negativ,
ctoasă, se va re
cerere; la expirarea
după o lună,
cerere de două ori în
lunei a treia căsători
interval de o lună între
cerea. (Civ. 60, 134, 136,
e, oricare ar fi rezultatul
fiecare
140 urm., 164; Civ. Fr,
cerer
ei
respectoase fie şi tă152)

bunilor,

— 212—

Vâge de trente
accomplis pour
sans lequel il
autres fois, de

par Particle 148

majorite fix6

Tezt. fr. Art. 152.— Depuis la

135 —139

Art.

CĂSĂTORIE

DESPRE

civil

Codul

jusquă

ans accomplis pour les fils, et jusqu'ă Vâge de vingt-einq ans
les filles, lacte respectneux preserit par Larticle preeâdent, et
n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvel deux
mois en mois; et un mois aprâs le troisitme acte, il pourra âtre

pass6 outre ă la c€lebration du mariage.

1906*).

L. 15 Martie

Art. 136.—(Abrogat

Text. fr. Art. 153. — Aprăs Lâge de trente ans, il pourra &tre, ă a d6faut
la c6consentement sur un acte respectueux, pass outre, un mois apres,

de
lEbration

:

du mariage.

Art. 197. (Abrogat

?).

1906

L. 15. Martie

celui ou ceux des
Teat. fr. Art, 154. — Lvaete respectueux sera notifi€ ă
un notaire et
par
ou
s
notaire
deux
ascendants dâsignâs en larticle 151, par
il sera fait
dresst,
âtre
en
doit
qui
verbal
procăsle
deux tâmoins; et, dans
mention de la r&ponse.

Art. 198. (Abrogat
Text. fr.

Art.

1906

L. 15. Martie

155. — En

cas d'absence

*).

de lPascendant

auquel

eit

di ctre

en refait Pacte respectueuz, îl sera pass outre ă la câlebration du mariage, ă d6ou,
,
labsence
dâelarer
pour
rendu
6t6
aurait
qui
t
jugemen
presentant le
n'y a point
faut de ce jugement, celui qui aurait ordonn6 Penquete, ou, sil
paix du lieu
de
juge
le
par
d6livre
notoriâte
de
acte
encore eu de jugement, un
la deelara
contiend
ou lascendant a eu son dernier domieile connu. Cet acte
paizx.
de
juge
ce
par
ration de quatre tmoins appelâs d'office

Ofiţerul stărei civile care va îi celebrat căsătoria
Art. 18— 9.
131,
băeţilor sau a fetelor neajunşi încă în vârsta prescrisă la art.
132,
131,
art.
fără consimţimântul persoanelor indrituite a-l da după
a
sau
şi 133, va îi pedepsit după cererea persoanelor interesate
59,
ministerului public, conform art. 162, din codicele penale. (Civ.

Reg. act. st.
62, 131, urin., 140, 164; C. p. 162; Pr. p. 60, 187;
civ. 58, 127; Civ. Fr. 156).
t procâde &
Teat. fr. Art. 156. — Les officiers de I'6tat civil qui auraien
lâge de
atteint
pas
la esl&bration des mariages contractes par des fils n'ayant
un

pas atteint lâge de vingtvingt-cinqg ans accomplis, ou par des filles n'ayant
et măres, celui des aieuls et
peres
des
ans aceomplis, sans que le consentement
sont requis, soient 6nonces
aieules, et celui de la famille, dans le cas od ils
intâresses et du procureur
dans acte de mariage, seront, ă ia diligence des parties
ou le mariage aura 8t6
lieu
du
e
instanc
du Roi prâs le tribunal de premiăre
e 192, et, en outre ă un empricâlebră, condamnâs ă lPamende portte par Particl

six mois.
sonnement dont la durte ne pourra âtre moindre de

facela o lună
rea vârstei de 30 ani căsătoria se va putea .
|
1) Textul vechiu al art. 136. După implini
.
.
,
Cv, Fr. 153).
comunei, perlui
trimiterea actulni sespectuos, (Civ. 135; spectos
primaru
organul
prin
ca
seva comuni
Actulre
137.
art.
al
actul
vechiu
făcut
2) Textul
va da chitanţă formală celor ce au
iu; şi primarul
,
soanelor cuvenite sau în lipsa lor la domicil
89, 134; Civ. Fr. 154).
(Civ.
legii.
t
conforma
s'au
că
dovaâă,
respectos, spre a le servi de
a se lace actul respectos, va fi absent,
cărvi s'ar fi cuvenit
lului de prima
3) Textul vechiu al art. 138. Când acela,
dacă viitorii soţi vor înfăţişă hotărârea tribuna
a se tace cercăsătoria se va face şi fără un asemenea act,
copie după ordinul tribunalului pentru

după

sau cel puţin
instanţă prin care s'a declarat absenţa, 102, 105, 124, 125,
87,
cetare despre absenţă. (Civ. 56-59,

—

140;

Civ.

213—

Fr.

155),

ârt. 140—141

„

DESPRE

CĂSĂTORIE

Codul

civil

Teatţ.

Jr. Art... 156. , (Modif,icat prin legea din 21
ofticiers de I'âtat civil qui auraient procâd€ ă la eâlebrationIunie 1907). — Les
tractes par des fils ou filles n'ayant pas ateint lâge de vingt des mariages eonet un ans aceomplis

sans que le consentement des pres et meres, celui des
aieuls et aieules et celui
du conseil de famille, dans le cas oi il est requis
, soit 6nonc6 dans Lacte de
mariage, seront, A la diligence des parties int6ressâe
s ou du procuU reur de la
Râpublique prâs le tribunal civil de premiăre instance
de
le mariage aura Gt6 celebre, condamnâs î l'amende portt Varrondissement oii
e en article 192 du
Code civil.

Bibliografie (continuare).
Docan

P.

GeonsE,

Studii

de

drept

civil comparat,

Doctrină,
1.

In cazul prevăzut de art. 156 c.
civ.
în. (î39 ce. civ. rom). Ministerul Publi
c
poate cere din oficiu trimiterea în jude-

Art. 14
— 0
(Abr
.
ogat

L.

p. 21

urm.

cată a ofițerului
cursul
părţilor

de stare civilă, fără coninteresate,
(Demolombe,.

462; p. 79; valloz,
Alexandresco, ed.

R6p.; Mariage, No, 19%;
2-a, II. p. 571, 579),

III, No,

15 Martie

91; Aubry

et Rau,

ed, 4-a,

V,

1906 *).

Test. fr. Art. 157. — Lorsqu'il n aura
p pas eu d'actes res ectueux, dans
les cas oi ils sont prâscrits, l'ofticier Y
de l'etat civil qui aurait câlebr& le,
riage, sera condamnă ă la mâme
maamend

tre moindre

e,

d'un mois.

et ă un emprisonnement qui ne pourra

Art. 14—1.
(Mod. L. 15 Martie
va fi pierdut pe mama sa, sau a căru 1906 *). Copilul natural care
i mamă se va află în neputinţă
de a manifestă dorința sa, nu se va
puteă căsători înainte de vârsta
de 21 ani împliniţi, fără consimțim
ântul tutorelui său. (Civ. 48, 98
urm., 131, 142, 152, 155, 156,
175, 176, 304 urm., 355 urm.,
448;
C. p. 162; Civ. Fr. 159).
Tezt. fr. Art. 159. — IPenfant natu
re] qui n'a point ât€ reconnu, et celui
/'avoir 6te, a perdu ses păre
et mere, ou dont les păre et măre
peuvent manifester leur volo
ne
nte,
se marier qu'aprts avoir obtenu ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans r&volus,
le consentement d'un tuteur ad
sera nommă.
hoc qui lui
Tezt. fr. Art. 159. (Modificat prin
legea din 10 Martie 1913). — Sil
a ni păre, ni mâre, ni aieu
n'y
ls, ni aieules,

qui, aprăs

limpossibilite

peuvent

de

manifester

contracter mariage

leur

volonte,

les

ou s'ils se trouvent tous
dans
mineurs de vingt et un
ans ne

sans le consentement
qui n'a point 6t6 reconnu, du conseil de famille.
et cell
6t6, a perdu ses pere et măr
e ou dont les ptre et mâr ui qui, aprăs Pașoir
leur volontâ, ne pourro
e ne peuvent manifester
nt,
qu aprâs avoir obtenu le conavant lâge de vingt et un ans râvolus,. se marier
39, paragraphe 13, du Code sentement du conseil de famille Pprevu ă lartiele
civil.
Doctrină,
consiliul de famili
L'enfant

1.

îr.

naturel

Tutorul prevăzut de
art. 159 ce, civ.
(141 c. civ. rom.), va fi
ales de către
j 1) Textul

vechiu

e ca orice tutor în gehere. (Duranton,
II, No.
116; Vazeille,
Trait€ du Mariage.
II,
131;
Demolombe, III, No. 89; Aub No.
ry et Rau, ed. 4-a,

art, 140, 140. Oficerul stării civil
că s'a t ăcut actul respecto al art.
e care va fi celebrat
s, când acesta este
3, şi cu amendă dela
ia
cerut de lege, va fi
fă
ără
să
i
100 până la 300
ped epsit cu înch
i ă
nchixoiareadărădela
lei. (Civ.
59, 134-138; C. p.
2) Textul v echiu
C
să o exist
lunăe până
dovadăla
162; iv. Fr, 157), isoa
ai art. 1, Copilul
va afla în neputinţă
natur
al care va fi pier
sie a ma nifesta dori
dut
simțimântul tutorelui
pe mama sa, sau a cărui
n,a sa, nu se va pute
său,
mamă se
ă căsători înainte
de vârsta de 25 ani,
fără con-

—

214—

$

V, $
192;
sco.
No.
295).
2.

rul de stare civilă, fără autorizaţia tutorului, atrage pedepsirea sa conform art.
162 ce. penal, însă căsătoria nu se anuîmpiedecarea' este pur
lează de oarece
I,
ed. 2-a,
(Alexandresco,
prohihitivă,
p. 579).

462, p. 80; Dalioz, Rep. Mariage, No.
Suppl., Mariage. No. 67; Alexandreed. 2-a, |, p. 577; Comp: Laurent II,
342; Huc, II, No. 56; Plastara, I, p.
,
,
Căsătoria săvârşită, de către ofiţe-

Art. 142.
— (Abrogat

142—143

Art.

CĂSĂTORIE

DESPRE

Codul civil

L. 15 Martie

1906:)..

— Sil n'y a ni pre ni măre, ni aieuls ni aieules, on
Test. fr. Art. 160.
sils, se trouvent tous dans limpossibilit6 de manifester leur volonte, les fils ou
files mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement
de famille.

conseil

du

— In linie directă este oprită căsătoria cu desăvârArt. 143.
şire între ascendenți şi descendenţi şi între afinii (cuscrii) de aceiaşi linie, fără deosebirea înrudirei de legiuită sau nelegiuită în172,

166—169,

152,

(Civ.

soţire.

Civ.

urm.;

660

313,

184,

183,

161).

Fr.

Tezi. fr. Art. 161.— Ea ligne directe, le mariage est prohib€ entre tous
les ascendants et descendants lgitimes ou naturels, et les allics dans la mâme ligne.
Bibliografie
Docan

de drept

Studii

P. Gronas,
INDEX

civil comparat,

ALFABETIC

ascendentă 5.
Linie
Linie colaterală 4.

:
„Prohibiţiuni 7 urm,
Recunoaşterea copiilor

2.
2.

opil adoptat
Copil legitim

7; 9.
Hudenie 1 m

Copil natural 2.
Guscrie 3, 4 5, 10-î5.

udenie

.

eces

Definiţie1, 2, 3.

. Descendenţi 25.
Desfacerea

Diţă

Impărțirea rudeniei
Impedecare 7 urm,

Impedecare

i

17,

vilă 2.

pur civilă 2,

Rudenie pur natarală 2,

Suverană apreciere 8.
; Valabilitate 9, 17.

2, 4.

dirimantă

2.

Rudenie naturală şi ci-

* Rudenie

12,

căsătoriei

mixtă

;

ină.

„Rudenia

este o legătură

Rudenia

este

care une

şte două persoane prin raporturi derivând din natură sau din lege“. (Dalloz,
Rep.. Mariage, No. 219; Comp.: Mourlon.
ed. 7-a, î, No. 522: Planiol, ed. 6-a, 1, No.
643 urm.; Nacu, I, p. 286; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 581; Plastara 1, p. 205 urm,
3.

1) Textul

de trei

acestora;

și civilă sau
iii legitimi

nie _ naturală

copiii

pe

de

părinţii

2) rude-

care
mixtă
lor
zrintii

1inni
legitimi

-aniii
cop

-

:

ivi
adoptivi

sau

adoptato-

a

rului; între adoptat şi între ascendenţii
sau colateralii adoptatorului nu există
â
<

oi

:

REP.
înrudire, (Dalloz,
EV o legătură, de:__Comp.:
ourlon, ed.
Mariage, No.
7-a,

1,

No.

522;

Planiol,

[,

6-a,

ed.

urm,; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 582).

3.
care

dele

643.

Atinitatea sau cuscria este legătura
soţi de ruuneşte pe unul dintre

celuilalt

soţ.

(Daloz.

R6p.

Mariage,

7-a, 1. NO. 522; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 65

Doctrină

226), .

lor şi de descendenţii

lor

No. 222; Alexandresco, ed. 2-a, LD 827
Plastara, 1. p..226; Comp.: Mourlon, ed.

Ă

1.

descendenţii

lor
uneşte pe copili legitimi, pe părinţii
3) rudenie
şi pe toate rudele acestora;
i
i
ii, care rezultă din adopţiune şii
„pur ci“vilă
care uneşte pe adoptator de adoptat şi
de descendenţii săi sau între aceşiia şi

Linie descendentă 5.
Linie directă 4, 5.
12, 13.
_
Mosală 11
| Moarte
Nulitate 9, 17.
! Onestitate publică 11,

Apreciere suverană 8.
Ascendenti 5,
legitimă
ăsătorie
6. 10,
Calina
Cad
Colaterali 4.
Concubinaj 10, 41.

şi

uneşte

care

naturală

pur

denie

Incetare din viață 12, 13.

_

5, 4 5, 10-15.
Afnitate
Anulare 9, 17.

p. 20 urm.

naiurali

(la doctrină)

Adopţiune 2. _

(continuare).

feluri:

vechiu al art. 142. Când

1)

ru-

urm.

Nacu.

-

I, p. 286).

4. Rudenia şi afinitatea se împart în
două: 1) în linie directă şi 2) linie colaterală. (Nacu, I, p. 286; Plastara, |, p.
226; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IL, p.
581).
şi afinitatea în linie di:
5. Rudenia

rectă se împart în două:
dentă

și 2)

linie

1) linie detcen-

ascendentă.

(Nacu,

1, p-

tatăl, mama, bunii şi bunele sunt morţi, sau în neputinţă de a ma-

nu se pot
nifestă voința lor, atunci Lăieţii, dacă n'au ajuns încă vârsta de 25 ani, şi fetele la cea de 21 ani,
638; Civ. Fr. 160).
căsători fără a cere consimţimântul consiliului de familie. (Civ. 152, 156, 355, urm,, 448; Pr, Civ.
+

=—
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dr,

144,

DESPRE

CĂSĂTORIE

256; Plastara, 1, p. 226: Comp. Alexa
n-dresco, ed. 2-a, 1, p. 581),
|
6. Partea finală a art. 143 c. civ.
rom.
este

mach.

luată

din

art.

9

din

Codul

Cali-

lega] prin o recunoaștere voluntară sau îorţată. (Delvincourt; I, p. 63, nota 8; Duranton, II, No.
166; Valette sur Proudhon, II. p. 78;
Bau-

326;

I, No.

232; Mourlon,

Dalloz,

Rep,

Verg6

sur Zachariae,

Mariage,

1, $ 126,

nota 8, p.
20; Marcadâ, arţ. 161;
Dalloz,
R&p,
Suppl., Mariage, No. 120;
Colin eţ Capitanti, ed. 4-a, 1, p. 146;
Zin0, p. 684; Comp.: Nacu, Matei CantacuI, p. 29 urm.;
Alexandresco. ed. 2-a, 1,
p. 587).
“
Impedecarea trebueşte
să, existe în
momentul căsătoriei;
astfel recunoaşterea făcută de către
părin
unuia dintre spţi, a celuil tele legitim al
alt soţ, posterior celebrărei căsătoriei,
mulitatea acesti căsătorii. nu poate aduce
(Duranton, Ii,
No. 167; Demolombe,
III, No. 103; Aubry
ei Rau, ed. 4-a. V, $
461, p: 56;
Dalloz,
Rep, Mariage,
2).
10. Afinitatea. natirală
rezultată din“tr'
run
un concub
4 inaj , nu este o
pedecă la că-

sălorie, ci numai

117; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 67,
11, p. 226; V, ed. 4-a, $ 461, nota 9, p.nota
56;
Dalioz,

ed. 7-a, I, No.

No. 241;
Suppl.. Mariage, No. 120;
Laurent, If,
No. 350; Huc, II. No. 61: Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 1543; Plani
ol, ed.
6-a, 1, No. 727; Planio] et Riperi
,
111; Comp.: Nacu, 1, p. 292 urm). II, No.
După o altă părere însă, se
spune
că tribunalele au o putere suver
ană şi
-discreţionară,
să
aprecieze
caz,
dacă există sau nu o înrudiredupă
naturală
care să împedece căsătoria.
(Merlin, R6perioire, Emypechement au maria
ge, $ 4,
art. 4; Vazeille, Trait6 du
mariage, T, No.
107; Demolombe, III, No.
107% Masse et

cea,

sătorie legitimă. (Merli rezulţată din o căn, Râpertoire, Em.
pecherient au mariage,
$ 4, arţ. 3; Pothier, Contrat de maria
ge, No. 163; Duranton, II, No. 157,
158; Vazeille, Trait6
mariage, I, p. 108
du
urm.; Valetie sur
Proudhon, 7, p. 402, 403;
Demolombe, III, No.
112; Mourlon, ea. 7-a.
I, No, 529, 530; Dailoz, Rp. Mariage,
Tiage, No. 117; Laure No. 229; Surpl., Ma»
nt, II, No. 351;
Huc,
II, No. 62; Baudry
ei Houques-Fonrcade,
II, No. 1546; Aicxandresco.
ed.
2-a,
1, p.
Et 389, 590; Matei
Cantacuzino, p. 683.

civil

p- 277, 280; Mass et Verg6 sur Zachariae,
1. $ 126, p. 203, nota 10; Marcaâ6, art. 161,
No. 3;
Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, I, No. 222 bis I;
Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 461, nota 13, p. 58; Dalloz,
Rep. Mariage, No. 229; Subppl., Mariage,
No. 117).
12. După
decesul
unuia dintre soți,
afinitatea subsistă între soţul rămas
în
viaţă şi rudele soţului încetat din viaţă.
|
(Taulier. I, p. 274; Demolombe.
III, No.

(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 587).
Pentru ca înrudirea
ală să
poată constitui o prohibiţiunenatur
la căsătorie, trebueşte. după o părere,
ca ea să
lie stabilită în mod

dant,

Codul

Râp., Mariage, No. 237; Parentealliance. No. 16;
Suppl., Mariage. No.
119; Parentâ-alliance, No. 5, 6;
Laurent,
II, No. 352; Huc, II, No, 62; Planiol,
ea.
6-a, 1, No. 728; Planiol et Riperi,
II. No.

19; Comp:

Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 583).

După decesul unuia dintre soţi,
aîinitatea subsistă între soţul rămas
în
viață, şi rudele soțului încetat
din viaţă,
chiar în cazul când nu sunt
copii din
căsătorie.
(Taulier, I, p. 274; Demolombe,

III, 117; Aubry

et Rau,

eă.

461, p. 56; Dalioz, R6p.. Mariage, 4-a, V, $
No. 237;
Suppl., Mariage, No. 119; Laurent,
II, No.
352;
Planiol, ed. 6-a, II, No. 728;
Matei
Cantacuzino, p. 683).
14. In
caz
de
desfacerea
prin divorţ, pedecele la, căsăt căsătoriei
orie, ce re117; Laurent, II, No. 287; Huc,
II, No. 201,
20; Vraye et Gode, Le divorce
et la sepazultă din afinitatea produsă
de căsătorie, subsistă, (Demolombe,
III, NO. 112,
ration de cprps, ed. 2-a, II,
No. 614; Planiol, ed. 6-a, I, No. 728; Plan
iol et Ripert,
II, No. 631; Comp.: Alexandr
esco, ed. .2-a,
I. p. 583; Matei Cantacuzino,
p. 683).
15. In cazul când o căsă
torie
lează, după o părere, afinitatea se anusubsistă
“între unul dintre soţi şi
rudele
celuilalt
soţ.
(Duranton, II, No. 159;
Mass et
Verg sur Zachariae, 1,
p. 203, nota 11;
Aubry et Rau, ea. 4-a.
V, $ 461, nota 13,
p. 57; Dalloz,
Râp., Mariage,
No.
231;
Suppl., Mariage, No.
118; Comp.: Nacu,
I, p. 298, 294).
a
4
După o altă părere însă,
în cazul
de anularea, unei căsătorii,
afinitatea nu
mai subsistă între unul
dintre foştii soţi
ŞI rudele celuilalt fost
soţ. (Demolombe,
III, No. 112; M
.
530; Laurent, II, No. 353; .
Huc, II. No. 63%
Baudry et Houques-Fourcade
,
“TI,
1545; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 590).

Impedecarea la, căsătorie
din înrudire sau afinitate care reeste dirimantă şi anulează
oria.
(Demolombe, 11, No. 108; Aubrcăsăt
y et Rau, cd. 4-a,
V, $ 461, text şi nota
zultă

6-a,

Art.

1, No.

729).

6, p. 56;

Planiol,

ed.

144—.In linie

patra spiță inclusiv, făr colaterală, Căsătoria este oprită până la a
giuită însoţire, şi înt ă osebirea înrudirei de legiuită sau nelere afinii (cuscrii) de
aceiași spiță

(Civ. 150,

—

216

—.

Codul

Civil

152,

165,

civ.

DESPRE

126; Civ. Fr.

183,

172,

169,

166,

Art.

CĂSĂTORIE

Reg. act. st.

um.

660

313,

184,

145

162, 163).

Text. fr. Art. 162. — En ligne colaterale, le mariage est prohibe entre:
le frăre et la soeur naturels, et les alli€s an mâme depre.
Teat. fr. Art. 162. (Modificat prin legea din 1 Iulie 1914). — En ligne

collaterale,

est

le mariage

et la soeur

prohibe entre le frăre

naturels. Il est prohib€ entre les alli6s au mâme degre lorsque
produisait l'alliance a 6t6 dissous par le divorce.

I€gitimes -ow

qui

le mariage

prohib6 entre lonele et la.

Text. fr. Art. 163. — Le mariage est encore

niăce, la tante et le neveu.

Bibliografie
Dooan

P. GronaEe,

Studii

de drept

1. Cuvintele din art. 144 c. civ. rom:
„fără osebirea înrudirei de legiuită sau
nelegiuită, însoţire“, nu se referă la afinii sau cuscri, ci la rudele colaterale.
Matei
ed. 2-a, IL. p. 590;
(Alexandresco,
Cantacuzino, p. 684).
Căsătoria este oprită în linie colateindiferent dacă îraţii şi surorile
rală,
(Dalloz,
sunt consanguini sau uterini.
Râp., Mariage, No. 225; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 589).
3. Afinitatea sau cuscriea poate fi naturală; astfel cineva nu poate lua în căfratelui său natural
sătorie pe văduva
sau pe sora naturală a soţiei sale. . (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 590).
4. Afinitatea şi incapacitatea sau prohibiţiunile cari rezultă din ea, nu încetează prin decesul soţului care era cauză
afinităţii, chiar dacă din căsătorie nu au
xezultat copii. (Taulier, 1, p. 274; DemoAubry et Hau, ed.
lombe, III, No. 117;
4-a, V, S 461, p. 56; Laurent, Ii, No. 352;
Huc,

1], No.

II, No.

Art,

62;

Baudry

1544;

et Hougues-Four-

Alexandresco,

145. — La

I, p. 590; Contra: Delvincourt I, p. 106;
”
Duranton, Il, No. 458).
5. Afinitatea şi incapacitatea sau proDibiţiunile cari rezultă din ea, nu încetează prin divortu! soţilor chiar dacă din
căsătorie au rezultat sau nu 'copii. (Huc,.
II, No. 202; Alexandresco, ed. 2-a, |. p:
590).
6. Nu există afinitate sau cuscrie între

soţi,

ambilor

rudele

doi

încât

aşa

surori.
fraţi pot lua în căsătorie două
(Planiol et Riperi,. II, No. 112; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 582).
7. Prohibiţiunea din art. 162 c.- civ:

în. (144 c. civ. rom.) urmăreşte pe îrancezi

(români) în orice ţară ar voi să se căsătorească de oarece această regulă este
II, . No.
(Duranton,
de statut personal.
239)...
238,
No.
Mariage,
Râp.,
Dalloz,
163;
8. Căsătoria săvârşită în ispreţul dispoziţiilor art, 144 c. civ, rom, este lovită
de o nulitate absolută. (Alexandresco, ed.
v-a, 1, p. 592; Contra: Matei Cantacuzino,
p. 684).
9. A se vedea şi notele de sub art. M3,
c.

civil.

ed. 2-a,

se oprește căsătoria în(C. Calimach, 49, 94).
:).
fin
şi între naşă şi

rudenia

tre naș şi fină precum

p. 20 urm.

civil comparat,

Doctrină.

cade,

(continuare).

din

Sî. Botez

Bibliografie (continuare).
Docan

P. GEORGE, Sludii de drept civil comparat, p. 23.
dispoziţiilor

Doctrină.
Art. 145 c. civ. român este luat din
1.
art. 49 şi 9 din Codul Calimach. (Ale
xandresco, ed. 2-a, IL, p. 593; Matei Cantacuzino, p. 686),
2. Fiul naşului se poate căsători cu
fiica finei. (Alexandresco, ed. 2-a |, p
593).
disprețul
în.
3. Căsătoria săvârșită

este

stare

civilă

noştea

145

din

codul
şi

anulabilă

care.a

împedecarea,

celebrat-o,
nu

se

civil
ofiţerul

de

şi

rode

cu-

pedepseşte, .

2-a, I, p. 541. 594).
(Alexandresco, ed.
4. Căsătoria săvârşită în disprețul art.
145 din codul civil, nu poate fi anulată
impedide oarece
pentru acest motiv,
mentulla căsătorie e pur prohibitiv. (Ma-

tei Cantacuzino,p. 686).

PROa

Art. 49 şi 9.
1) Acest art, este inspirat din codul Calimach,

—

art.

numai

mân,

217—

.

Art. 146—147

DESPRE

Art. 146.
— Tatăl
adoptata

tiv i

sa,

(Civ.

adoptiv

nici cu fiica

147, 309

CĂSĂTORIE

nu

aceștia,

urm.,

313;

Codul

poate

să se

nici cu

femeia

C. Calimach

civil

gusălorească - cu
iului

95; Civ.

Tewt.

fr. Art. 348. — adoptă restera dans sa famill
e
conservera tous ses droits: nâanmoins le maria
ge est prohibe:
Entre ladoptant, l'adoptâ- et ses descendants;

său

adop-

Fr. 348).

naturelle, et y

Entre les enfants adoptifs du mâme individu ;
E
Ladopte et les enfants qui pourraient surve
nir
ă Padoptant;
Entre l'adopte et le conjoint
ladoptant et le conjoint de V'adopte. de Padoptant, et reeiproquement entre
Entre

,
VELESCU

Bibliografie
Ar,

Notă

sub

Cas.

II, 359

din

1.
Dispoziţiile art. 146-148 c. civ.
sunt luate din art. 95-97 Codul Cali rom.
mach.
(Alexandresco, ea. 2-a, Î, p.
595).
De şi este deo:ebire de redac
ţiune
între art. 146, 147 Şi 148
c. cîv. rom. de
O parte şi art. 313 c. civ.
rom. de altă
parte, trebue să ne referim
cele dintâi din materia, căsăt Ja, articolele
oriei de oarece pe lângă că e sediul
ele sunt luate din codul Calimateriei, dar
mach iar nu
Sin codul civil francez.
(Nacu, 1, p. 295,
296).

Sistemul

cel mai

bun

de

conciliere

|

23 Iunie

Doctrină.

3.

(continuare).

1925, Pand. Rom. 1926, 1, 40.
al articolelor de mai sus,
de oarece €xistă în lege şi trebuesc
aplicate, este ca,
să se aplice toate dispoziţ
iunile lor şi să
se oprească căsătoria şi într
un caz şi în
altul de oarece art. 313
€, civil român
nu a abrogai dispoziţiile
art, 146-148 din
acelaş cod. (Nacu, 1, p.
296; Alexandresco, ed. 2-a 1, p. 596).
.
4.
Impedicările
la
căsătorie
prevăzute de art. 146-148 din
codul civil român
sunt pur probhibitive şi
nu duc la nuliţutea căsătoriei, (Alexand
resc
p. 541, 596; Matei Cantacuzo, ed. 2-a, 1,
ino, p. 686),
5. A se vedea notele
de sub art. 313
€.- civil,
.
-

Art, 141. — Adoptatul îiu
nu se poate căsători cu
fost temeea înfiitorului tat
aceea ce'a
ă, nici cu fiica lui, nici
cu mama lui, nici
cu sora mamei lui sau
a tatălui său 2). (Civ. 146
, 309 urm.; C. Calimach, 96; Civ. Fr, 348).
Test. fr. Art, 348, —

L'adopt6

restera

dans sa famille naturelle
, et ș
sera prohibâ:
Entre V'adoptant, l'adopte
et
ses
descendants;
Entre les enfants adopti
Entre l'a loptâ et les enffs du mâme individu ;
ants qui pourraient sur
Entre Vaiopte et le
venir ă ladoptant;
con
joint de l'adoptant,
ladoptant et le conjoint
et rceiproquement entre
de adopte.
conservere

VELESCU

tous ses droits: n6anmo
ins

Bibliografie
Ar,

Wotă

sub

Cas,

17, 359. din

Doctrină,
Î.

Dispoziţiile

civil român,

art.

146-148

(Alexandresco,

ed.

2-a,

(continuare).

23 lunie

sunţ luate din art, din codul
95-97 Co-

dul Calimach.
p. 595).

le mariage

1>

1925, Pand. Rom.
1926, 1, 40,
țiunei,
înainte
Sau
după
adonpţiune.
(Alexandresco, ed.
2-a, 1, 3 595).
pi
Impedecările la
căsătorie prevăzute
de art. 146-148
din
codul
civil „român
sunţ pur probibiti
ve şi nu duc la
nul
tea, căsătoriei cel
ebrată în disprețul ita(Alexandres<o, ed.
lor.
2-a, I, p. 541, 596;
Cantacuzino. p. 686
Matei
)

4. A se vedea
313 ce. civil.

DN

41) A se vedea
2) A se vedea șŞ$ 95 codul Cali
ali mach, , care a dat
96 codul Cal
tui
imach, care a dat naștștere acestui
arcol,
ti
naştere acestui arti
articol.

—
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notele

sub

arţ.

146

şi
IE

Ă

Codul civil

DESPRE

său, a mamei, a bunului sau
urm., 313; C. Calimach, 97).

a tatălui
147, 309

soră
146,

a se căsători cineva cu adoptata

este slobod

"Art. 148.— Nu

Art. 148—150

CĂSĂTORIE

stei

Doctrină.

persoane.

a bunei
|

sale?).

(Alexandresco,

ed.

(Civ.
|
2-a,

|,

p. 595)
3. Impedecările la căsătorie prevăzute
român
f. "Dispoziţiile art. 146-148
ain
codul
de art. 146-148 din Codul civil
civil român sunt luate din art. 95-97 Cosunt pur prohibitive şi nu duc la nulitadul Calimah, (Alexandresco, ed. 2-a, ],
tea căsătoriei celebrată în disprețul lor.
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 541. 596; Map. 595).
tei Cantacuzino, p. 686).
2. O persoană nu se poate căsători cu
4. A se vedea notele de sub art. 146 şi
fiica adoptivă a părinţilor săi, adopţiune
care a avut loc înainte de naşterea ace- - 343 e. civil.

Art. 149. — Tutorele sau curatorele nu se poate căsători cu
nevârstnica ce se află sub tutela sa.

:atăl tutorelui, nici fratele acestuia care încă se

nici

Asemenea

află sub părintească putere, nici fiul tutorelui nu poate luă în
căsătorie pe pupilă, fără de primirea şi înscrisa adeverinţă a tribunalului cuprinzătoare că acest tutore a dat pentru toate socoteală lămurită, şi că însoţirea minoarei cu el, sau cu altul din
va îi spre folosul ei 2), (Civ. 349
numitele persoane,
urm., 390, 415, urm., 419; C. Calimach, 98, 99).

t. Prohibiţiunea
la
căsătorie
rezultâna din tutelă era prevăzută şi în legiuirile noastre vechi: în Codul Calimach.
art. 98 şi 99 şi Codul Caragea art. 5 din
P. III, C. XVI. (Nacu, I, p. 297; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 574).
O

persoană

nu

se

poate

căsători

cu

zută în art. 149 c. civ. rom. nu se poate
înlătura prin nici un fel
de
dispensă.
(Nacu, 1. p. 29%).
3. Celelalte rude ale tutorului neară-

Art.

Cu
150.—

355

tate în art. 149 c. civ. rom.. se pot căsători cu minorii aflaţi sub tutelă, fără autorizaţia, tribunalului. (Alexandresco, ed.
2-a, IL, p. 575).
4. Căsătoria celebrâtă de către ofiţerul de stare civilă în disprețul art. 149
din codul civil român, va atrage pedepsirea sa conform 'art. 162 din codul penal. însă ea nu va fi anulată, de oarece
împedecarea este pur prohibitivă. (Alexandresco, ed. 2-a, I. p. 5%6; Matei Cantacuzino, p. 686).

Doctrină.

2.

urm.,

toate acestea,

Domnul?),

pentru

motive

grave,

va putea acordă dispensă din prohibițiunile cuprinse în art. 144
din acest cod:) „adică pentru căsătoriile dintre cumnați și cumnate
și pentru acele dintre veri şi vere“. (Civ. 128, 144; Reg. act.

st. civ. 126; Civ. Fr. 164).

Test. fr. Art. 164. (Modificat prin legea din 16 Aprilie 1832). — NEanmoins, îl est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les probibieurs,
tions porttes par Particle 162 aux mariages entre beaux-frores et belles-s
neveu.
le
et
tante
la
pitce,
la
et
l'onele
entre
mariages
aux
163,
Lartiele
par
et
A
1) A se vedea $ 97 din codul Calimach, care a dat naştere acestui articol.
în alcătuirea acestui articol.
2) A se vedeă $ 98 al Codului Calimach, care a inspirat pe legiuitor
PN
|
Civ.
3) A se ceti „Regele“. A se vedea nota de sub art. 125 Cod.
cumnate şi pentru acela dintre veri şi verc,

4) Cuvintele: „adică pentru căsătoriile dintre cumnaţi şi
271 din 4 Decembre 1864; acolo art,
nu figurează în textul art. 150, publicatîn „Monitorul Oficial, cu No.
a codicelui
însă acest adaos al art. 450 îl găsim în ediţiunea oficială
cu cuvântul „cod“;
150 se termină

civil, publicat in broşuri la

1865.

—
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Art.

151

DESPRE

CĂSĂTORIE

Doctrină.

1.

Ca

motive

grave

pentru

pentru

obținerea

acordarea

dispensei,

civil :

a se căsători — în cazul de căsătorie între cumnaţi şi cumnate — actele de stare civilă din care rezultă gradul lor de
rudenie.
(Dalloz. Râp., Suppl. Mariage,
No. 121, 1292).
6. Pentru
căsătoria între rudele din
spița a doua, şi a ireia, Regele nu poate
acorda, dispensă, de oarece legiuitorul român s'a depărtat dela codul civil francez. (Alexandresco, ed. 2-a. 1, p. 591).
+ Pentru căsătoria dintre afinii din
spiţa a treia și a patra,
Regele poate
acorda dispensă, de oarece de şi codul
civil român nu prevede această Gispensă,
însă ar fi absurd a se permite dispensa

dispensei de către şeful statului, la căsătoria între cumnaţi
şi
curonate, se
poate invoca: existenţa copiilor din prima
căsătorie. (Dalloz. Râp., Suppl., Mariage,
No. 122).
|
2. Deasemenea ca motive grave se pot
invoca: interesul unei exploatări
industriale, comerciale sau agricole, starea unei indiviziuni folosițoare viitorilor soţi.
partaje, evitarea unui proces, etc. (Dalloz, Rp. Suppl., Mariage, No. 121).
,
3. Nu poate fi consideraț ca un motiv

grav

Codul

faptul

între

relaţiilor nepermise care există între viitorii soţi. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 5314;
Dalloz, Repl., Suppl., Mariage, No. 122).
4. Dispensa, care trebueşte acordată de
șeful statului este supusă aprecierei sale
suverane. (Dalloz, Râp., Suppl., Mariage,
No, 121; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 590).
5. Actele
necesare
pentru
obţinerea
dispensei sunt: o petiţiune semnată de
către viitorii soţi, actele lor de naştere,
actul de deces al soţului celui ce voeşte

rudele

din

spiţa

a

patra

şi

să

nu

se permită afinilor din aceeaşi spiţă. (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 591, 592).
8. Căsătoriile contractate în disprețul
dispoziţiilor art. 161, 162 şi 163 c. civ. fr.
(144 c. civ. rom.) sunt nule, chiar dacă
dispensa ar fi acordată posterior contraciărei.
(Toullier, 1, No. 638;
Demolombe, III, No. 333, 334; Dalloz, R6p., Mariage, No. 203, 549; Nacu, 1, p. 292; Matei
Cantacuzino, p. 684).

CAPITOLUL II
Despre tormalităţile relative la celebrarea

căsătoriei.

Art. 151. — Căsătoria se va declară în public înaintea
ofiţerului stărei civile al domiciliului uneia din părţile care se însoțe
sc,
(Civ. 49,

Civ. Fr.

51, 60,

165).

61, 87 urm.,

152, 173—175;

Const.

22;

C.

p.

166,

Text. fr. Art. 165. — Le mariage sera câl&bre publiquement,
devant l'officier civil du domieile de une des deux parties.
:,
E
Text. fr. Art. 165. (Modificat prin legea din 214 lunie
1907).
— Le
mariage sera, c6l6br6 publiquement devant Lofficier de Lâtat
civil
de
la
commun
e
oi lun des €poux aura son domicile ou sa râsidence
ă la date de la publication
prevue par article 63, et, en cas de dispense de public
ation, ă la date de la

dispense

prâvue ă Varticle

169

ci-aprăs.

Doctrină.

comunei,

î. Căsătoria
trebueşte
celebrată,.
principiu, în localul primăriei comu în
nei
competente. (Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 580;
Dalloz, Rp, Mariage, No. 368;
Suppl,
Mariage, No. 188 Planiol et Riper
t, II,
No. 197; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 597;
Matei Cantacuzino, p. 687).
2. Tribunalele apreciază în mod
suveran dacă o căsătorie a fost celebrat
ă în
public. (Demolombe, III, No. 294; Aubr
y
et

Rau,

ed. 4-a, V, $ 467, p. 1î1;

„P.

ed.

7-a, 1, No.

580;

597;

Matei

Cantacuzino,

p.

686,

687).

Căsătoria,
celebrată
de către un
(uneţionar public care nu este
ofiţer de
stare civilă, este fără
ființă, Demolombs,
TII, No. 205, 249; Mourlori
AI 7-a, I, No.
657;

Aubry

et Rau,

14; Dalloz,

Râp.,

I, p. 266; (Laurent,

ed. 4-a, V,

Mariage,
II,

dresco, ed. 2-a, |, p ul

et Houques-Fourcade, IL, No.
Planiol eţ Ripert, II, No. 277; 1844, 1845;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 598; Mate
i Cantacuzino, p. 687).
3. Căsătoria treb
reb ue ie celebrată, ,
fițerul de stare civilă ,
care este i primde
arulo

et Ripert,

II,

întrebuințat

No.

220

—

No.

fraudă,

Rpertoire,

3;

367;

Planiol,

de un ofiţer de
şi dacă nu sa

este

nulă,

e, sect.

Aees

et

Alexan-

Comp:

nu

Maria

Coin-Delisle,

p.

Nacu,

1694;

8 5).

Căsătoria, săvârşită
civilă incompetent

stare
lin,

No.

$ 45

No.

II, No. 444; Bauâry

Houques-Fourceade,

Bauary

-—

(Mourlon,

Dalloz, Rep, Suppl.,
Mariage, No
1%;
Nacu, I, p. 266; Alexandresco, ed.
2-a, I,

de

4
Vâtat

(Mer-

art.

1,

civil,

Codul

DESPRE

civil

Art. 152

CĂSĂTORIE
220;

p. 6%, No. 12. Toullier, 1, No. 644; Vazeiile, Trait6 du Mariage, 1, No. 251; Demolombe, III, No. 298;
Marcadă, art. 165;
Beudant, ÎI, No. 260;
Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 467, p. 114%; Lauren:, 11, No. 48;
Ilua, II, No. 155; Baudry et Houques-Fourcade, Il, No. 1851 urm.; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 598; Camtra: Proudhon, |, p.

Duranton.

Mourlon,

ed.

IL, No.

7-a,

338

urm.;

Comp.:

585

urm.;

Planiol

I, No.

ed. 6-a, II, No. 1025, 1026; Planiol et RiBerb II, No. 277; Matei Cantacuzino, p.
6. A se
61 c. civil.

vedea

notele

sub
:

art.

60

şi

Art. 159. —Căsătoria săvârşită în ţară străină, între Români sau
între Români şi străini, va îi puternică şi în ţară, dacă se va Îi
celebrat după formele uzitate în acea ţară, şi dacă Românul nu va
fi contravenit dispoziţiunilor cuprinse în capitolul precedent. (Civ. 2,
34,

35,

121—150,

civ.

114

urm.

162,

174,

165,

13 Februarie

L. din

176,

178, 885;

Ministe-

p. reorganizarea

1894

st.

act.

Reg.

rului afacerilor streine, Art. 23, 24; Regulamentul şi tariful consular
din 12 lunie 1880, Art. 25; Civ. Fr. 170).
Text. fr. Art.
qais, et entre

170. — Le mariage contract

Frangais

et 6trangers,

sera

valable,

en pays 6tranger entre Fransiila

&t€ câlâbre

dans

les for-

premes usittes dans le pays, pourru quiil ait 6t6 prâcede des publications n'ait
Frangais
le
que
et
civil,
Vetat
de
Actes
des
titre
serites par Particle 63, au
point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre prâcâdent.
Text. fr. Art. 170. (Complectat prin legea din 29 Noembrie 1901 și mo-

dificat prin legea din 21 Iunie 1907). — Le mariage contract en pays 6tranger

entre Francais et entre Frangais et €tranger, sera valable, siil a 6t6 celâbre
de la
dans les formes usittes dans le pays, pourvu qu'il ait 6t6 prâe6d6
que
et
civil,
lâtat
de
Actes
des
titre
au
63,
article
par
preserite
publieation
.
precâdent
chapitre
au
s
ns
- contenue
le Frangais n'ait contrevenu aux dispositio
un
entre
6tranger
pays
en
contract€
mariage
[l en sera de mâme du
ou
Frangais et une 6trangăre, sil a 6t6 câlebr& par les agents diplomatiques
s.
franșaise
lois
aux
par les consuls de France, conformement
ă
"Poutefois les agents diplomatigues ou les consuls ne pourront proceder
les
dans
que
6trangere
la eâl&bration du mariage entre un Frangais et une

pays qui seront dâsignts par d6erets du Prâsident de la R&publique.
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Gen.
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1, 2, 6,8, 9 10.

străină 1-7, 12,
ere 12.

1. Căsătoriile contractate în ţară străşi străini,
(români)
ină între francezi
sunț valabile dacă au fost celebrate după
acoestă
uzitate în acea ţară;
formele
dispoziţie este aplicarea regulei: „Locus
“regit actum“. (Demolombe, III, No. 217;
Mourlon, ed. 7-a, IL, No. 595; Dalloz, Râp.
Mariage, No. 386 urm.; Suppl. Mariage,
No. 19%; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 863; Planiol et Ripert, II, No. 155; Nacu. I, p. 311;
Matei
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 19%;
Cantacuzino, p. x 690).
ax
A

)
2. Cu toate că legea franceză (română
una

Transcri
| Valabilitate 1 urm.

cere

! Vas 11.

—

221—

pentru

celebrarea

căsătoriei

ca

Art.

153

DESrRE

CĂSĂTORIE

din părți să-şi aibă o reşedinţă de şase
luni în localitatea unde are loc această

celebrare,

nătate

trancezi

căsătoria

între francezi
(români)

contractată

(români)

şi străini,

în

între

este valabilă,

deși una dintre părţi nu avea o reșeaință

în localitatea. unde are loc celebrarea de
cel puţin şase luni, -dacă legea acelei tări
nu cere această condiţiune. (Locră,. L6gislation civile, IV, p. 541; Demolombe,
III, No. 219; Marcad6, Art. 170, No. 2; Dalloz, Rep., Mariage, No. 290).
3. Dispoziţiile art, 170 e, civ. fr. (153
c.
civ. rom.) sunt aplicabile
chiar atunci
când într'o ţară străină, legea. nu cere
un
act scris pentțru a dovedi căsătoria, cum
ar

fi

în

statul

New-York,

unde

% p. 195).

Houques-Fourcade.

căsătoria

III,

No.
1604; Plan'ol. ed. 6-a, T, No. 863:
Nacu, 1,
p. 311; Alexandresco, ed. 2-a, IL,
p 19%;
Despagnet, Prâcis, p. 492; Weiss.
Traiţe
€lâmentaire, p. 468; Trait6 theorique
et
pratique, III, p. 458 urm.;
Surville eţ
Arthuys, Cours 6l&mentaire, No. 281).

a

m

a

a

Numai

formalităţile

privitoare

la
celebrarea,
căsătoriei
se
vor
îndeplini
după tormele
uzitate
în țară
însă condiţiunile și capacitatea străină,
părţilor
peniru a contracta o căsătorie
valabilă,
trebuesc guvernate de legea
franceză (română). (Mourlon, ed. T-a.
I, No. 597, 598;
Dalloz, hâp., Mariage, No.
386; Suppl.,
Lois, No. 287: Mariage, No. 195;
Planiol et
Ripert, II, No. 155; Nacu,
1, p.
lexandresco, ed. 2-a, I, p. 196; Matei311; ACantacuzino, p. 69).
:
5. Agenţii diplomatici români
în străinătate pot celebra căsătoria
între
mâni. (Nacu, 1, p. 311, 312; Alexandrdoi roesco,
ed. Ra. 1, p. 190 urm.: Matei
Cantacuzino,

de

Agenţii

diplomatici

roMâni

oarece

legea

tace

asupra

p. 197).
A se vedea

13.

și

c. civil.

în străi-

CAPITOLUL
Despre

-

acestui

punct

și publicaţiile necesare nu ar putea.
fi făcute. (Dalloz, Rep. Acte de lâţat
civil,
No. 333).
12. Codul civil român,
spre deosebire.
de cod. civ. francez. nu cere
pentru valabilitatea căsătoriei între români
, contractată în străinătate, ca, actul
de căsătorie
să fie transcris în registrele
de stare tivilă română, la reîntoarcerea
lor în ţară.
(Nacu, 1, p. 312,. 313; Alexan
dresco; ed.
Ra I,

-p. 690).
6.

A

8. Căsătoriile
contractate
în
Fi anţa,
(România) de către străini, trebuesc celebrate după formele
prevăzute de legile
franceze (române).
(Demolomhbe. III No.
216; Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $
468, p.
121; Planiol, ed. 6-a, ID No. 864; 'Alexan“dresco. ed.. 2-a, 1. p. 199,
urm.;
Comp.
Nacu, 1, p. 312, 313).
Străinii se pot căsători valabil în
România
înaintea agentului: diplomatic
al ţării lor, dacă după dreptul lor naţional, aceşii agenţi sunţ ofițeri
de
civilă. (Nacu, 1, 'p. 31; Alexandresco, stare
ed.
2-a, 1. p. 190 urm, 199 urm.).
10. Căsătoria.
săvârşită
în România,
între străini. solo consensu sau înaintea
ministrului cultului lor, nu e valabilă
în
România, însă va fi valabilă în ţara lor,
dacă cerinţele legilor acelei tări au îosi
og
deute. (Alexandresco, cd. 2-a, L p'
03),
!
1.
Căsătoriile nu pot îi celebrate
pe
un vas în timpul unei călătorii pe mare

este valabil contractată numai prin
coabitare și reputaţie.
MAubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 468, p. 19; Laurent, III
No. 90;
Droit civil international, IV,
No.
229;
Baudry
et

civil

nătate nu pot celebra o căsătorin între un
român şi un străin. (Nacu, 1, p. 312; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, Ip. 190, 191).
Românii nu se pot căsători într'o
țară străină, unde căsătoria este un contract religios, decât îna'ntea unui ministru al cultului lor. (Alexandreseo, ed. 2-a,

străi-

sau

Codul

opoziţiuni

notele

|
art. ?

sub

JI

la căsătorie.

Art, 15— 3
Dre
.
ptul de a formă opozițiune la
celebrarea căsătoriei, îl are persoana legată
prin căsătorie cu una din părţ
ile
contractante
(Civ
. . 52 urm. 130, 157—161, 170;
Reg. act. st. civ.
119; Civ.
Fr.

172).
„Zeat. fr. Art. 172. -— Le droi
t de former opposition ă la csl&
Mariage, appartient ă la person
ne
engage par mariage avec Pun bration du
parties contractantes,
e des deux
INDEX

ALFABETIC

Contestarea existenței
primei căsătorii 5.
Copii 8.
i

(la doctrină)

Act ce căsătorie 3, 4,
Acţi

une
Alini «,
Anulare

Principală 5,
_
_
1, 5, 11, 13,

|

Aviz 13, 15.

Caracter limitativ 8,
Celebrare 1.
Codul civil român
14,

Denunţare 13, 15,
Descendenţi 8,
-

Divorţ 7.
Dovada căsătoriei 3;

— 3 22-

|

Impedecare

11,

43.

i Impedecare dirimaată 11
Înştiinţare 13, 15.
| Logodnă

Ministerul
Nulitate

6,

Public

1, 5,

11,

10.14.
15,

Ofiţer de stare civ, 13, 15.

Codul

civil

DESPRE

Opoziţie ia căsăt. 1 u'm.
Parchet 10-14.
Posesiunei de stat 4.
Proba primei căsătorii 3.
Procuror 10-14.
Probhibiţiuni 11, 13,

Promisiune

Rea

de

căsăt,

credinţă 15.

6,

Regulamentul actelor ce
stare civilă 14.
,
Soţ 1, 2, 3,7.
Termin 1,

Doctrină.
1.

De

oarece

legea

nu

arată

în

ce

ter-

men trebuesc făcute opoz'ţiile la căsătoTie, rezultă. că ele pot fi făcute până, în
momentul
celebrării.
(Demolombe, III.
No. 162; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 455,
p. 36; Alexandresco,
ed
2-a, [. p. 614
nota 1).
2. Persoana legată prin
căsătorie cu
una dintre părţile
primul loc dreptul

contractante,
are, în
să formeze opoziţiune

la celebrarea. căsătoriei,
după cum
are
drept să ceară si anularea căsătoriei ce=
jebrată.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. i;
Dalloz, Râp., Mariage,
No. 258
Supplu,
Mariage, No. 129; Planiol, ed. Ga, I. No.
803; Planiol et Ripert, II, No. 169; Nacu,
1, p. 314; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 616).
3. Pentru ca persoana legată prin căsătorie
cu una dintre
părţile
contractante. să aibă dreptul a forma opoziţie
la căsătorie, va trebui să facă dovada existenţei unei prime
căsătorii.
(Dalloz,

P&p., Mariage,
2-a, 1, p. 616).

No.

259;

Alexandresco,

ed.

4.
Simpla posesiune de stat nu este suficientă pentru a îndritui pe o persoană

să

formeze

necesar

opoziţie

un

act de

la

căsătorie,

căsătorie.

ci

este

(Laurent,

LI,

No. 376; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 616).
5. Dacă se contestă existenţa unei prime căsătorii această contestaţie trebueşte judecată pe cale de acţiune principală
iar nu. cu ocazia judecărei anulărei opoziţiei. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 616).
6. O simplă
promisiune de căsătorie
da

nu

poate

facă
No.
Rep..
376;
7.

opoziție la căsătorie. (Duranton. II,
187; Demolombe, III. No. 139; Dailoz,
Mariage, No. 258; Laurent, II, No.
Colin et Capitant, ed. 6-a. 1, p. 128).
Soţul divorțat de una din
părţile

contractante,

dreptul

nu

are

unei

persoane

dreptul

a

face

să

opo-

ziţie la căsătorie.
(Demolombe, III, No.
139;
Dalloz, Râp., Suppl, Mariage, No.
129; Laurent, II, No. 37%; Huc, II, No. 1%,
402; Baudry et Houques-F'ou cade, II, No.
1630; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 803; Planiol
et Ripert. II, No. 169; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 616. nota 1).
8. Copiii şi descendenţii părților care
voesc

a

se

însoţi,

nu

au

drepțul

să

for-

meze opoziţie la căsătorie, de oarece art.
172 şi urm. €. civ. îr.
(153
urm. ce. civ.
rom.),

au

iul

a forma

de

un

caracter

opoziţie

limitativ

la

şi

drep-

căsătorie

Art.

CĂSĂTORIE

nu

153

ed. 4-a. V, $ 454, p. 30; Mourlon, ed. 7-a,
JI, No. 629; Dalloz. Râp., Mariage. No. 285
urm.; Suppl., Mariage, No. 143; Laurent,
II, No. 383; Huc. II, No: 115; Planiol, ed.
6-a.

1.

No.

809;

Colin

et Capitant.

ed.

4-a,

I, p. 164%; Nacu, 1, p. 315;
Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 618).
9. Afinii nu au dreptul să formeze opoziţie la căsătorie. (Demolombe. JII. No.
150;

Moutrlon.

ed.

7-a,

I, No.

629;

Alexan-

dresco, ed. 2-a, I, p. 618).
10.

Ministerul

Public,

după

o

părere,

nu poate nici întrun caz să formeze
ziţiune la căsătorie, de oarece legea
dă acest drept. (Merlin, Opposition ă
riage, Art. 174, No. 3; Toullier, d, No.
Vazeille, Traite du mariage, î, No.
Mass

et

Verg6

'sur

nota9; Mourlon,
loz,

Râp..

Zachariae,

1,

ed. i-a. I, No.

Mariage.

No.

288;

oponu-i
ma591;
16;

p.

1%.

629;

Dal-

Suppl.,

Ma-

riage, No. 14%; Laurent, II, No. 387; Huc.
II, No. 116; Comp.:
Planiol, ed. 6-a, |,
No. 808, 815; Planiol et Ripert, II, No. 14;
Nacu, 1, p. 515).
1i.
După a doua
părere,
Ministerul
Public, are dreptul a face opoziţiune lă

căsătorie,
xistă
viză

dar numai

împedecări
a

cere

în cazurile când e-

dirimante

anularea

cari

căsătoriei

îl auteocontrac-

tată. (Delvincourt, 1, p. 120; Proudhon,
I. p. 490; Duranton. II. No.-201, 202, 315;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 454. nota 97,
p.

8%;

Dalloz,

Râp.,

Suppl.

Mariage.

No.

144; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 164,
165; Comp.: Planiol, ed. G-a, F. No. 80%,
815; Planiol et Ripert, II, No. 174; Nacu,
I, p. 315).
1
12.
După o a treia părere, Ministerul
Public are dreptul să formeze opoziţiune
la căsătorie numai în cazurile prevăzute
de art. 184și 191 c. civ. îr. (166 şi 173 c.
civ. rom.).- (Valette sur Proudhon, IL. p.
420; Demolombg. III, No. 151;
Marca,
art. 175, No. 3;
Demanite et Colmet de
Santerre, 1, No. 249. 249 bis I; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 454 nota 27, p. 3% Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

Mariage,

No.

144;

Bau-

dry et. Houques-Fourcade,
II,- No. 1647,
- 1648; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1. No. 80%,
815; Planiol et Ripert II, No. 174; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 164, 165; Nacu,
I. p. 315).
13. In orice caz, Ministerul Public are
dreptul a comunica ofițerului de stare civilă împedecările ce se opun la celebrarea, căsătoriei. (Dalloz, Rep., Mariage, No.
288; Planiol et Ripert, IL, No. 174).
14.

In

drepiul

civil

român,

Ministerul

Public, conform dispoziţiilor art. 39 din
regulamentul actelor de stare civilă. nu
are dreptul să facă opoziţie la căsătorie.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 621).
|
15.

'Trebueşte

se

deosebi

opoziţia

re-

guiată

strict arătate în aceste articole.
Rspertoire, Opposition ă marige,
Delvincouri. Î. p. 296; Toullier, I,
Demolombe, 1]l No; 144%; Aubry

să, celebreze căsătoria până nu este anuAvizul este o înştiinţare trimisă
lată.
sub orice formă, de către oricine, ofiţeru-

(Merlin,
Art. 174:
No. 585;
et Rau,

—

cută.

223—

de simplul

a

poate fi întins la alte perscane decât cele

opreşte

pe

aviz. Opoziția odată făofiţerul

de

stare

civilă

Art.

154

DESPRE

lui de stare civilă, că la căsătoria proectată există o împedecare; avizul nu leagă
pe ofițerul de stare civilă şi are de eiect
a considera

pe

ofiţerul

de

stare

civilă

de

CĂSĂTORIE

Codul

civit

rea credinţă dacă celebrează căsătoria.
(Planiol, ed. 6-a. 1, No. 801; Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 174; Alexandresco,
ed. 2-a. 1, p. 614).

Art. 154. —(Mod. L. 15 Martie 19061). Tatăl și în lipsa tatălui mama, iar în lipsa şi a tatălui și a mamei, bunul şi buna,
pot forma opoziţiune la căsătoria copiilorși descendenților lor dacă
aceștia nu vor avea vârsta de 25 ani împliniţi. (Civ. 52 urm., 131
urm.,

135

Civ. Fr.

urm.,

153,

157,

161,

357

urm.;

Reg.

act.

st. civ.

119;

173).

Text. fr. Art. 178.— Le pâre et ă dâfaut du pre la mâre, et ă

dâfaut

de pâre et mâre les aieuls et aieules, peuvent former opposition au mariage de
leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-einq ans accomplis.

Text. fr. Art. 173. (Modificat prin legile din 21 Iunie 1907 și din 9
August 1919). — Le ptre, la mâre, et, ă detaut de pâre et mtre, les aieuls et
aieules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants,
mâme

majeurs.

Aprâs mainlevâe judiciaire d'une opposition au mariage forme par un
ascendant, aucune nouvelle opposition formte par un ascendant n'est recevable,
ni ne peut retarder la celâbration.
Doctrină,

504)

1. Părinţii şi ascendenţii au dreptul
a face opoziţiune la căsătoria copiilor şi
descendenților lor în ordinea în care au
dreptul să
consimtă
la
căsătoria
lor.
(Mourion, ed. 7-a, 1. No. 620; Dalloz Rp.
Suppl., Mariage, No. 1309; Planio!, ed. 6-a,
I, No. 804, 805; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 617; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a,
T, > 162, 163; Nacu, 1, p. 314).
. Mama, chiar dacă nu ar fi fost con-

sultată la căsătoria copilului

său pentru

a-şi da consimţământul, nu poate să formeze opoziţiune la, căsătorie; dacă tatăl
şi-a dat consimţământul la această căsătorie, ea poate numai denunța cazul ofițerului de stare civilă. (Demolombe, III,
No, 39, 140; Aubry et Hau,
ed, 4-a, V,
$ 454, nota 5, p. 29; Dalloz, Rep.. Suppl,,
Mariage, No. 130; Laurent, II, No. 378;
Huc, II, 109; Baudry et Hougques-Fourcade, II, No. 631; Planiol, ed, 6-a, I,
No.
804; Alexandresco. ed. 2-a, IL, p. 617).
3. După o altă părere însă, în cazul
când mamanu a fost întrebată pentru
a-și da consimţământul la căsătoria,
copilului său, cu toate că tată]
copilului
şi-a dat consimțământul, are dreptul
a
forma opoziţie la căsătorie. (Merlin,
R&perioire,
Opposiiion â mariage, No. 4;
Delvincourt, I, p. 58, nota 4; Duranton,
II,
No. 77%;
Vazeille, Traită du mariage, I,

119;

Comp.:

Planiol,

ed.

6-a,

I, No.

4. Când există din aceeaşi linie bun
şi bună, dreptul de a forma opoziţie la
căsătorie aparţine numai bunului. (Delvincourt, I, p. 119; Demolombe, III, No
140; Marcad6, Arţ. 173, No. 1; Mass et

Verg€

192;

sur Zachariae,

Aubry iet Rau,

Dalloz,

5. p. 29;

1, $ 119, nota 4, p.

ed. 4-a, V, $ 45%, nota

No.

Mariage

Rep,

361;

Suppl., Mariage, No. 131; Laurent, II, No.
379; Huc, II, No. 109; Planiol, ed. 6-a.
No. 805; Comp.: Mourlon,
ed. 7-a, I. No.
621; Nacu, I, p. 314).:

5.

Când

există

din

o linie

un

bun

și

din altă linie o bună, dreptul de a forma
opoziție la căsătorie le aparţine la amândoi de o potrivă.
(Demolombe, III, No.
140: Dalloz, R6p.. Mariage, No. 261; Pla-

niol

ed.

6-a,

1, No.

805;

Nacu,

£, p. 314;

Comp.: Mourlon, ed. 1-a, I, No. 621; Laureni; Il, No. 379; Huc, IL, No. 110).
6. De şi art. 14 ce. civ. vorbeşte numai

de buni, sunt admiși a face opoziţie la
căsătoria descendenților, şi străbunii lor.

(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 617).
7. Dreptul de opoziţiune al ascendenților la căsătoria, descendenților lor, le
aparţine în concurenţă cu soţul descendentului ce voeşte a se căsători. (Baudry
et Houques-Fourcade, II. No, 1631; Ale
xandresco, ed. 2-a, 1, p. 617).

DI

,
1) Textul vechiu al art. 154. Tatăl şi în lipsa tatălui ma
ma, iar în
şi a tatălui şi a mamei, bunul
Pliniţi,
şi buna sha
pot aeforma
aa ofopozițiune
eta
căsătoria copiilor şi descendenților lor, chiarlipsa
de vor avea vârsta
de 25 ani împentru fete,

Codul

civil]

Art.

sau

DESPRE

155. — In lipsă

mătușa,

vărul

sau

Art.

CĂSĂTORIE

de

ascendenți,

vara

primară,

fratele

sau

sora,

155

unchiul

fiind în legiuită vârstă, pot

formă

opozițiune, însă numai în cazurile următoare:
1. Când consimţimântul consiliului de familie, cerut de art. 142,
sa dobândit;
|

nu

2. Când opozițiunea este bazată pe starea de smintire a viitorului
soț; această opoziţiune a cărei anulare o poate pronunță tribunalul
fără nici o instrucțiune sau formalitate, nu se va primi decât numai
cu îndatorire pentru oponent de a cere interdicțiunea și de a dobândi,
în privirea ei, hotărîre formală în termenul ce i se va da de tribunal.
(Civ. 130, 142, 157—161,

435

119; Civ. Fr. 174).

urm.;

Pr. Civ.

Text. fr. Art. 174. — A A€faut d'aucun

643;

aseendant,

Reg.

act. st. civ.

le frâre ou la seur,

Voncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former
aucune opposition que dans les deux cas suivants:

„10 Lorsque le eonsentement du conseil de famille, requis par larticle 160,

n'a pas 6t6 obtenu;
2% Lorsque l'opposition est fondâe sur l'âtat de dâmence du futur 6poux:
cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levâe pure et simple,
ne sera jamais recue qu'ă la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction,
et d'y faire statuer dans le dâlai qui sera fix6 par le jugement.
INDEX

ALFABETIC

(a

doctrină)

Alienaţie mintală 9, 11, 12.

Minor emancipat 6.
Nebunie 9, 41, 12.
Nulitate, a se vedeă cuvântul „Anularet,
Opoziţiune
la
căsătorie
1 urm.

Anulare 10, 11, 12,
Apreciere suverană 11, 12,
Ascendenţi î, 12.
Caracter vimitativ 2, 8.

Citare

11

Demenţă 9, 11,
Emancipat 6.

Ordine 5

12.

Rude

- Furie 9, 11, 12.

Imbecilitate 9, 14, 12.
Interdicţiune judiciară 10,
13,
Majori 3.
Minori 3, 4.

colaterale

1—8,

10,

Slăbiciunea
facultăţilor
intelectuale 9, 11, 12,
Smintire 9. 14, 12.
Suverană apreciere 11, 12.
| Tutor 3, 4,

Doctrină,
1.

Rudele

formeze
lipsă de

colaterale

nu

au

dreptul

opozițiune la căsătorie
ancendenţi.
(Duranton,

să

decât în
II, No.

195; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 154, p. 3%;

Mourlon,
Mariage,
143;

ed. 7-a, I, No. 624; Dalloz, Rep.»
No. 268;
Suppl., Mariage, No.

Planiol

et. Ripert,

II.

No.

170;

Ale-

xandresco, ed. 2-a, Î, p. 618).
2. Numai rudele colaterale arătate în
mod limitativ de art. 174 c. civ. fr. (155
c.

civ.

rom.),

au

dreptul

să

formeze

opo-

zițiune la căsătorie.
(Aubry et Rau, ed.
fa, V, $ 454 p. 34%; Mourlon. ed. T-a, |,
No. 624; Dalloz, B6p., Mariage, No. 267,
275, 276, 277, 285; Suppl, Mariage. No.
143; Laurent, II, No. 383, 384; Planio!, ed.
6-a, I, No. 809, Planiol et Bipert, II. No.
170; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 164;
Nacu, î, p. .314; Alexandresco, ed. 2-a,1,
p. 618).
3.

Numai

rudele

colaterale

36370 — Codul Civil adnotat.

majore

pot

forma opoziţiune la căsătorie,
cele minore nu au acesti drept,
nici personal,
nici prin tutorii lor. (Demolombe, Ili, No.
143; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 624; Aubry et
Nau, ed. 4-a, V, $ 454, nota 9, p. 30; Dalloz, Râp., Mariage, No. 269; Laurent, II,
Ne. 381; Huc, Ii, No. 112; Bauary et Houques-Fourcade, Il, No. 1683; Pianioi, ed.
6-a, I, No. 806; Planiol et Ripert, II, No.
170; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 618).
,
4. După Merlin, rudele colaterale minore pot forma, opoziţie la. căsătorie prin
tutorii lor. (Merlin, Reâpertoire, Opposition ă mariage, Art. 174, No. 4).
5. Rudele
colaterale
arătate în art.
174 c. civ. fr. (155 ce. civ. rom.), pot tace
în acelaş timp opoziţie la căsătorie fie individual, fie colectiv, legea neprevăzând
nici o ordine specială. (Demolombe, III,

No. 149; Aubry

et Rau, ed. 4-a, V. $ 454,

p. 34; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 626; Dalloz,
Rp., Mariage, No. 268; Suppl., Mariage,
No 139; Laurent, II, No. 380; Huc, II, No.
112; Planiol, ed. 6-a, I, No. 806; Planiol
et Riperi. II, No. 170; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 163; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 618).
6. Un minor emancipat, rudă cotaterală cu unul dintre viitorii soţi, nu poate
face 'opoziţiune

la

(Merlin,

R6-

ă mariage, Art.
ed. 2-a. I, p.

174,
618

colaterale nu pot forma

0po-

pertoire, Opposition
175;
Alexandresco,
nota

1.

căsătorie.

5).

Rudele

ziţie la căsătorie decât în ceea ce priveşte

motivele privitoare pe ruda lor iar nu pe
celalt viitor soţ. (Demolombe,
III, No.

— 225 —

15

Art.

DESPRE

156

150; Marca, Art. 174, No. 3; Dalloz, Rp,
Mariage, No. 219).
8. Rudele colaterale pot forma opoziţie
numai în cazurile arătate de
art.
17%
c. civ. îr. (155 e. civ. rom.). (Dalloz, Rp,
Mariage, No. 268; Suppl., Mariage, No.
139; Planiol et Ripert, II, No. 171; Nacu,
TI, p. 314. 315; Alexandresco, ed. 2-a, ÎL. p.
619; Matei Cantacuzino, p. 677).
,
9. Prin cuvântul smintire întrebuințat în art. 174 c. civ. îr. (155 c. civ. rom.),
se

înţelege

nu

numai

nebunia

propriu

zisă, ci şi starea de imbecilitate, furia şi
slăbiciunea facultăţilor intelectuale. (Delvincourt, I, p. 120;
Demolombe,
III,

No. 146; Aubry

et Rau,

ed. a,

V, $ 45%

nota 11, p. 31; Huc, II, No. 113; Baudry
ei Houaues-Fourcade. IÎ. No. 1640; Planiol et Ripert, II, No. 171; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 619).
10. Nu este necesar ca odată cu formarea opoziţiei,
rudele
colaterale să
ceară punerea sub interdicţiune a rudei

lor, viitorul soţ; aceasta, se va face numai
atunci când viitorul soţ va cere anularea
opoziţiei. (Duranton, (II, No. 196; Demolombe, III, No. 146; Mourlon, ed. 7-a, |],

No. 625; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V,

$ 454,

nota 13, p. 31; Dalloz, Râp., Mariage, No.
270; Suppl., Mariage, No. 140; Laurent, N,
No. 382; Nacu, 1, p. 315;
Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 619;
Comp. Planiol et Ripert, IL, No. 171).
,
1
Dacă rudele colaterale au format
opoziţie la căsătorie bazată pe smintirea,

ema

Codul

CĂSĂTORIE
de

minte

poate

a

viitgrului

chema

soţ,

înaintea

sa

pe

civil

tribunalul
presupusul

dement,
să-] examineze şi să pronunţe
anularea, opoziţiei în cazul când o găseşte nefondaţă; anularea opoziţiei se poate
pronunţa., chiar şi fără citarea viitorului soţ, dacă tribunalul găseşte de cuviinţă.
(Dalloz, Râp. Mariage, No. 2%;
Comp.: Demolombe. III, No. 14î; Aubry ei
Rau, ed. 4-a. V, $ 454. p. 31; Mourlon, ed.
1-a, I, No. 625; Nacu. I, p. 315; Alexa
dresco, ed. Y-a, I, p. 619).
PR
12. Chiar în cazul când opoziţia pentru motivul de smintire a viitoruui soț,
ar fi formată de un ascendent, tribunalul poate pronunța anularea ei fără nici
o
instrucţiune sau formalitate.
(Demolombe, III, No. 141;. Mass6 et Verge sur

“Zachariae, 1, $ 119, nota 2; Aubry et Rau.

ed. 4-a, V, $ 454, nota 15;.
Dalloz, Râp,
Mariage, No. 273; Huc, I], No. 113; Laurent, II, No. 401;
Baudryet HouguesFourcade, II. No. 1637; *Contra:
Merlin,
Repertoire.
Opposition ă mariage,
Art.
174, No. 6).
„718.
Dacă interdicţiunea unuia
dintre
viitorii soţi a fost deja pronunţată, rudele colaterale arătate în art. 174 c. civ.
fr. (155 c. civ. rom), au dreptul cu atât
mai mult să formeze opoziţiune la căsătorie.
(Merlin, Râpertoire. Mariage. sect.

11, $ 2; Demolombe,

III, No. 148; Aubry ei

Rau, ed. 4-a, V. $ 454, nota. 12. p. 31; Dalloz, Râp., Suppl.. Mariage, No. 141; Laurent, II, No. 386).
.

Art. 156.— In cele 2 cazuri, prevăzute în articolul precedent,
tutorele sau curatorul nu va puteă în cursul tutelei sau curatelei
formă opoziţiune fără a îi îost autorizat de către un consiliu de

familie,

414;

pe

care

îl va

Pr. civ. 638;

convocă.

Reg.

(Civ.

act. st. civ.

141, 155, 164, 355, urm., 390,

119;

Civ. Fr.

175).

Jr. Art. 175. — Dans les deux cas prâvus par le precedent article,
u curateur ne pourra, pendant la dure de la tutelle ou curatelle,
former opposition qu'autant qu'il y aura ât6 autorise par un conseil de famille,
qu'il pourra eonvoquer.
Text.
le tuteur o

Doctrină.
4.

Art.

vorbeşte

175
de

e. civ.
tutorul

fr. (156
viitorului

1644;
c.

civ.
soţ

rom.)
iâr

nu

a celui care formează opoziţia. (Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 1643, Pla:
niol, ed. 6-a, 1, No. 807; Planiol et Ripert,
II, No. 172; Colin et Capitant, ed. 4-a. 1.
p. 164; Nacu, 1, p. 315; Alexandresco, ed,
.
2-a, 1, p. 619, nota 4).
Tutorul unui major interzis
are
dreptul a forma, opoziţie la căsătoria, interzisului, cu autorizaţia consiliului de
familie. (Demolombe, III, No. 148; Marcad, Art. 175, No. 8; Dalloz, R6p., Suppl.,
Mariage, No. 142; Laurent, LI. No.
33%;

Baudry

et

Hougques-Fourcade,

II,

No.

—

Comp.:

Duranton.

II, No.

199; Au-

bry et Rau, ed. 4-a, V, $ 454, p. 32; Huc,
ÎI, No.. 114; Planiol et Ripert, IL, No. 173;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 620).

3. Tutorul unui
major
interzis nu
poate nici într'un caz să, formeze opoziţie

la căsătoria interzisului, fără autorizaţia
consiliului de familie.
(Demolombe, III,

„No.

148; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 45%

nota, 21, p. 32; Dalloz, Rep. Mariage, No.
283; Suppl., Mariage, No. 142;
Comp.
Planiol et Ripert, II, No, 172).

4. Numai în cazul când există colatevali din cei arătaţi de art. 174 c. civ. fr.
(156 c. civ. rom.), consiliul de familie are
dreptul să autorizeze pe tutor sau curator să formeze opoziţie la căsătorie. (De-

226—

Codul

civil

molombe,

DESPRE

III,

No.

147;

Dalloz,

Râp.,

Art.

CĂSĂTORIE

157

caţt-nu numai după cererea, tutorului sau
curatorului, ci şi din propria sa iniţiativă. (Proudhon, W, p. 422;
Demolombs,

Ma-

riage, N. 281; Comp.: Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 627 urm.; Pianiol et Ripert, II. No.
1%3; Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 164%
Alexandresco, ed. 2-a, I. p. 620).
5. Consiliul de familie poate fi convo-

III,

No.

280;

147;

Comp.:

620).

.

Dalloz,

Râp,

Mariage,

Alexandresco,

ed.

a

2-a,

No.

1,

p.

Art. 157.— Verice act de opoziţiune va arătă însuşirea, care
dă opozantului drept de a o forma, alegerea de domiciliu 1), locul
unde căsătoria urmează a se celebră, precum şi motivele opozițiunei,
afară numai dacă va îi fost cerută de către un ascendent. Toate
acestea sub pedeapsă de nulitate a actelor și sub interdicțiune
pentru ofițerul de stare civilă, care ar îi vizat actul ce cuprinde
opozițiunea coniorm art. 52. (Civ. 52-55, 97, 160, 161; Pr. civ.
735; Reg. act. st. civ. 120; Civ. Fr. 176).
Text. fr. Art.

176.— 'Pout acte d'opposition 6noneera la qualit€ qui donne

ă Vopposant le droit de la former; il eontiendra €lection de domicile dans

le

lieu ot le mariage devra âtre câlâbrâ; il devra 6galement, ă moins qu'il nesoit
fait ă la requâte d'un ascendant, contenir les motifs de lopposition: le tout ă
peine de nullite, et de linterdiction de Vofficier ministeriel qui aurait sign€
Vaete contenant opposition.
INDEX

ALFABETIC

de
în,

(ia doctrină)

Act extra-judiciar 9.
Acţiune 2.
Alegere
Anulare

de domiciliu
6, 7, 10, 11,

Ascendent

5.

lucru

ju.

Calitate 1, 14.

12,

Opoziţie
î urme

căsătorie

Condiţiuni de formă 2.
Curator 1,
i

Demenţă 4.
Domiciliu 5.
Dovadă 4.
Formalităţi 2,
Grad de rudenie 1..
Impedecare dirimantă 3.
Impedecare prohibitivă 3.
Lucru judecat 10—15,
Marturi 4,
Motivare 3, 4.

la

| Pedici la căsătorie,

Cauză 12, 13,
Colaterali 4,
Comunicare 8, 9...

a se

vedea cuvântul: „Impedecare“.
Portărei 9.

Probă 4.
Probibiţiani 3.

Prohibiţiuni la căsătorie 8
' Respingerea opoziţiei la
căsătorie 10—15.

| Rude

colaterale 4.

Rudenie 1.
Semnătură 6, 7.
Tutor 1,
Valabilitate 7.
Vicii ge formă 10, 11.

Doctrină.
1. Actul de opoziţiune va trebui să cuprindă, calitatea opozantului,. adică linia,
şi gradui de rudenie ce există între 0pozant şi viitorul soţ, sau calitatea sa de
tutor sau curator.
(Merlin, Râpertoire.
Opposition ă mariage, Art. 176; Mourlon,
ed. i-a, I, No. 631; Dalloz. R&p., Mariage,
No. 290; Planiol, ed. 6-a, I, No. 816; Planiol

et

Ripert,

II,

No,

177;

Colin

et

Ca-

pitant, ed. 4-a, Î, p. 161; Nacu, 1, p. 316;
Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 622).
2. Opoziţiunea la căsătorie, în afară
1) După

condiţiunile

13.

Nulitate 6, 7, 10, 11.
Ofţer de stare civilă 8,

3.

Autoritate de
decat 10—15.

Motive de fond
Nebunie 4.
Notificare.
8, 9.

cuvântul

„domiciliu:

ar fi trebuit

condiţiunile cerute de art. 176 c, civ.
(15? c. civ. rom,) va trebui să conţie
de

formă

cerute

de

proce-

dura, civilă ca pentru orice acţiune. (Demolombe, III, No. 153; Mourlon, ed. t-a,
I, No. 630; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 456,
p. 36; Laurent, II, No. 388; Planioi, ed.
6-a, 1, No. 816; Planiol eţ Ripert, II, No.
177; Comp. Colin et Capitant, ed. 4-a, £,
p. 161; Nacu. 1, p. 316; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 623).
3. Opoziţiunea
ascendenţilor
deşi nu
trebueşte motivată, trebueşte însă ca în-

naintea.

tribunalului

să. se

bazeze

pe

o

piedică probibitivă sau dirimantă. (Merlin,
Reperioire,
Opposition a mariage,

Art. 173, No. & Duranton,
II, No. 191, 19%;
Vazeille, Trait6
160; Văletie sur

du mariage, 1, No. 159,
Proudhon, Î, p. 421; De-

molombe, III, No. 140; Marca, Art, 173,
No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, SS 44, p.
30, Nota 8; Dalloz, Rep., Mariage, No.
Suppl., Mariage. No. 134; Huc, II, No.
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 617, 618,
Comp.: Delvincourt, I, p. 59 nota 4, p.
Mourlon, ed. 7-a, ]. No. 614 urm. 631,

29%;
111;
62;
297;
643;

Laurent, II, No. 390; Huc, II, No. 111; Pla-

niol, ed. 6-a, Î, No. 810, 811, 827).
4. Rudele colaterale cari sunt admise
face opoziţiune la căsătorie numai în cazurile . prevăzute de art. 174 c. civ. fr.
(155 e, civ. rom.), vor trebui să arate în
actul de opoziţiune,
faptele de demenţă
ale viitorului soţ, ruda lor, indicând şi
martorii
cu care urmează a le proba.
(Duranton, Ii, No. 196; Dalloz, Râp., Masă urmeze

prepoziţia

76 francez corespunzător. Inţelesul frazei chiar cere aceasta. Probabil din
ediţia oficială lipseşte acest cuvânt,

— 227—

în“

astfel cum

eroare de tipar

este

sau

și în textulart.

de

copiere, la

Art, 153

DESPRE

CĂSĂTORIE

riage, No. 270; Laurent, II. No. 382; Planiol, ed. 6-a, I, No. 813).
|
5. In actul
de opoziţiune,
opozantul
trebueşte să facă alegere de domiciliu în
comuna

unde

urmează

a

se

celebra

că-

sătoria, (Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 632; DalJoz, Re6p., Mariage, No. 291; Suppl.. Mariage, No. 148; Nacu, 1. p. 316; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 622; Comp.: Delvincourt,
I, No. 59, nota 3; Proudhon, 1, p. 425; Duranton, II, No. 208; Demolombe. III _No.

156, 157; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $455.p.

37; Laurent, IL, No. 39; Huc. II, No. 118;
Baudry et Hougques-Fourcade,
IL,
No.
1654; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 818; Planiol
et Ripert, TI, No. 177, 178; Colin et Capiiant, ed. 4-a. |, p. 101).
N
_
6. După o părere o opoziţiune la căsătorie

nesemnată

de

către

persoana

care

a îormaţ-o când ea ştie să, serie este nulă.
(Demolombe, III, No. 154; Marcad6, Art.
176, No. 2; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 630,

634;

Aubry

ei Rau,

ed, 4-a,

V,

$ 454,

p.

36; Plamniol, ed. 6-a, I. No. 816, 819; Planiol et Ripert, II, No. 177; Baudry et Houpues-rourcade, II, No. 1651).
7. După o altă părere opoziţiunea la
căsătorie, nesemnată de persoana care a
format-o,
nu este nulă.
(Coin-Delisle,
Acies de l'6iat civil, Art. 66, No. 2; Taulier, I, p. 295; Vazeilie, Traite du mariase,
I, No. 171; Laurent, II. No. 393; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 623).
8. Opoziţiunea la căsătorie trebueşte
comunicată oricărui din ofiţerii de stare
civilă ai locului unde s'au făcut publicaţiile. (Planiol et Ripert, II, No. 179. 182;
Nacu, I, p. 316; Alexandresco, ed. 2-a],
p. 623, 624).
:
3. Opoziția
la căsătorie este un. act
extra-judiciar
şi trebueşte
comunicată,
părţilor în arept prin pertărei, (Pianiol,

et Riperi,
2-a,

tru

II, No.

179;

I, p. 263).

10. Un
vicii

act
de

de opoziţiune
formă,

închide

dreptul

zițiune.
vanton,

(Delvincourt,
Ii, No, 206;

mariage,

1î6;

19,

Mass€

nota

Alexandresco,

I, No.

după

o

anulat

părere,

de a. se lorma

o nouă

9; Aubry

pen-

nu

Gpo-

1, p. 62, nota, 8; DuVazeille, Trait6 du

177; Demolombe,

et Verg6

ed. -

sur

III, No.

Zachariae,

et Rau,

ed, 4-a,

1, p.

V, $

Codul

civil

451, nota 12, p. 41; Dalloz, Râp., Mariage,
No. 161; Laurent, II, No. 406; Baudry et
Houques-Fourcade, I1, No. 16%; Planiol,
ed, 6-a, I, No. 830; Alexandresco, ed. 2-a,

I, p. 629; Comp.:

Proudhon,

1, p. 426).

11. După o altă părere, de oarece opoziţiile la căsătorie trebuesc repede rezolvate, rezultă în mod virtual! că nu se
poate forma o nouă opoziţiune la căsătorie, după anularea celai dintii pentru
vicii de formă. (Merlin, Repertoire, Oppsition a mariage, Art. 176, No. 4, question
2; Dalloz, R6p., Mariage, No. 326; Planiol
et Ripert, IL No. 19)).
12. In cazul când opoziţia a fost respinsă pentru motive de fond, după o părere se poate introduce o nouă opoziţiune
însă pentru alte cauze. (Demolombe, FII,
No. 176; Mass6 et Verge sur Zachariae,
I, p. 197; Dalloz, Râp., Mariage, No. 3%;
Fi
Mariage, No. 163; Laurent. II, No.
400),

13. După o altă părere însă, dacă opozi-

țiunea la căsătorie a fost judecaţă şi respinsă pentru motive de fond, nu se poate
forma o nouă opoziţiune, chiar pentru alte
cauze care nu au format obiectul primei
opoziţiuni, (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $
451 nota 15, p. 4%; Dalioz, Râp., Mariage,
No. 328; Baudry et Hougques-Fourcade, Îl,
No. 1678; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 830; Alexandresco,
ed, 2-a,
1, p. 629,
text
şi
nota 3; Planiol et Ripert, 11, No. 190).

14

In

cazul

când

opoziţia

a fost res-

pinsă pentru lipsă de calitate a opozantului, nu se mai poate forma o nouă opoziţiune la, căsătorie. (Aubry ei Rau, ed.
4-a, V, $ 457, p. 41; Dalloz, Rep., Mariage,
No. 327; Suppl., Mariage, No. 162; Baudry
et Houques-Fourcade, IL, No. 1676, 1677;

Planiol,

ed. 6-a, 1, No. 830; Alexandresco,

ed. 2-a, I, p. 629; Planiol et Ripert, II,
No. 190).
15. Dacă opoziţia la căsă:orie formată
de către o persoană a fost judecată și

respinsă,

o altă persoană

poate forma o-

poziţiune
la. acea,
căsătorie.
(Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 457, p. 41; Dalloz, Râp.
Suppl., Mariage, No. 163).
„ A se vedea notele sub art, 52, 53 şi
54 e. civil,

Art. 15 8. — Tribunalul

zile asupra
177).

de prima instanță va hotări până în 10
cererei de anularea opozițiunei (Civ. 54, 159; Civ. Fr.

Tezt. fr. Art. 177. Le

les dix jours

sur la demande

tribunal

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Admiterea cererei deanuAlegere de domiciliu
3
larea opoziţiei 12,
Amânarea
judecării 6
Admiterea
opoziţiei

căsătorie 7, 8.

la

de premiere

en main-levee.

rerei de anulare 9.
Anularea opoz, 1-6, 9-12,

instance

Ascendenţi 8.
Asistenţă 4.
Celebrarea căsătoriei

Domiciliu

5,

10, 11, 12.

Competenţă 5, 6.
Consiliu
judiciar 4,
Ă

Copie de pe hotărire

— 3; 8 —

prononcera,

4,

Efect

11.

dans

5, 6.

Hotărire 9, 12.
Impedecare dirimantă
|
10.
Impedecare morală 8.

E
Impedecare

7,

prohib. 7, 13.

Codul

civil

DESPRE
Probhibiţiuni 7, 8, 10, 13.

Anteres 6.
Menţiune 12,
Minor 3.

Pronunţarea

hotăriîrei 9.

Publicaţii la căsătorie 12,
Nalitate, a se vedea cu-.-- Respingerea cererei de
anulare 10, 11.
vântul: „Anulare şi îV,
14,
Retragerea opoziţiei 1
Ofiţer de stare civilă 10, | Soţ viitor 2.

11, 42,

“Opoziţie

Soţie 3.

la

căsătorie

urm.
Pedeci la căsătorie
10,

1

Tată

3.

Termin 9,
7, 8, | Viitor soț 2.

13

Doctrină.

soţ

contra

căruia

este

formată

o-

poziţia, trebueşte să, ceară de la tribunal
anularea. ei. (Mourlon, ed. T-a, L. No. 642;
Dalloz. Rep., Mariage, No. 304; Planioi,
ed. 6-a, 1, No. 825 urm; Planioi et Riperi, Ii, No. 186, 187;
Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 625).
,
2. Numai viitorul soţ în contra căruia
este formată opoziţiunea. la căsătorie are
dreptul să ceară anularea acestei opozi-

țiuni. (Delvincourt, I, p. 209, nota 6; Duranton, II, No. 209; Vazeille, Traits du
mariage, 1, No. 171; Demoiombe, 1II, No.
165; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 457, p. 3;
Dalloz, Râp., Mariage. No. 30%; Huc, II,
No. 120; Comp: Pianiol, ed. 6-a, I, No.
827; Planiol et Ripert, II, No. 187).
SN
3.

Tată]

poate.

cere

anularea

opoziţiei

formulată de soţia sa la căsătoria eopilului lor minor, (Dalloz, R6p., Mariage,
No, 304).
.
4. Cu toate că cel pus sub consiliu judiciar
se poate căsători fără
asistenţa
<onsiliului, el însă nu poate fără această
asistenţă

să

ceară

anularea

unei

opozi-

ţiuni la căsătoria sa; când el refuză a-l
asista, îl va chema în cauză şi dacă el
refuză a-l asista, va pleda singur. (De1nolombe, III, No. 29).
5. Tribunalul competent ca să judece
cererea, de anularea, opoziţiei la căsătorie,
este în principiu acel aj domiciliului ales
prin actul de opoziţie adică acel al lo-

cului

unde

urmează

să

fie celebraţă

că-

sătoria, (Locr6, Lâgislation civile, IV, p.
434, No. 13; Esprit du code civil, II, No.
173; Merlin, Repertoire, Opposition ă mariage, art. 177, No. 1, question 1; Duranton, II, No. 212; Vazeille, Trait6 du maviage, I,. No. 174; Demolombe, III, No. 156,

157; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 457, nota

3, p. 39; Dalloz, Râp.. Mariage, No. 30;
Laurent,
II, No. 398; Huc, II, .No. 120;
Baudry
et Houques-Fourcade,
II,
No.
1634; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 623).

6. După

cererea de anulare poate fi introdusă
fie
la tribunalul domiciliului ales în actul de
opoziţie,
fie la tribunalul
domiciliului
real al opozantului, (Duranton, II, No.
212; Demolombe, III, No. 165; Mourlon,
ed. t-a, 1, No. 642; Aubry et Rau, ed. l-a,
V, $ 457, p. 39; Dalloz, Rep, Mariage, No.
306; Suppl.. Mariage, No. 154; Laurent, II,
No. 398; Huc, II, No. 120; Baudry et Houques-rourcade, II, No. 1667; Planiol, ed.
6-a, I, No. 828; Planiol et Rivert, II. No.

188; Alexandresco, ed. 2-a, [, p.623. nota 1).

1. In cazul când cel care a format opoziţiunea la căsătorie nu şi-o retrage, vii-

torul

Art. 159

CĂSĂTORIE

o altă părere

însă

se spune

că, de oarece alegerea de domiciliu în actul de opoziţiune este făcută în interesul
celui ce urmează, să ceară anularea
ei,

Art. 159.
— Dacă

urmează

în 3 zile, dela primirea

apelului,
—

Opoziția, la căsătorie va fi admisă,
numai atunci când se va constata o împiedecare prohibitivă sau dirimantă, (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 628; Comp.: Planiol, ei Ripert, I1,.No.. 189),
.
8. Chiar în cazul când opoziţia la căsătorie este făcută de ascendenți, o piedecă morală,
neprevăzută de lege,
nu
poate duce la admiterea opoziţiei. (Demolombe, III, No. 140; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, 3 454, tezt şi nota 8, p. 30; Laurent,
II, No. 399; Huc, II,.No. 111; Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p. 628),
9. in cazul când hotărtrea, asupra, anulărei opoziţiei nu se poate' pronunţa în
timpul fixat de lege, din cauza că ea nu
poate fi judecată în acest, termen scurt,
cauza. poate fi amânată.
(Mourlon,
ed.
7-a, I, No. 642;
Planiol,'ed. 6-a. ÎI, No.
828; Planiol et Ripert, II, No. 188).
10. Dacă se reșpinge cererea de anularea, opoziţiei la căsătorie şi totuşi ofiţerul
de stare civilă procedează la celebrarea,
căsătoriei, ea nu este nulă decât atunci
când opoziţia ar fi fost bazată pe o împedecare dirimantă. (Demolombe, III, No.
172; Mass et Vergt sur Zachariae, |. p.
195;
Dalloz,
Rep.,
Mariage;
No.
3%;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 645,
626; Matei Cantacuzino, p. 678).
11.
După o altă părere dacă s'a respins cererea de anularea opoziţiei la căsătorie şi totuşi căsătoria s'a celebrat de
către ofiţerul de stare civilă ea trebueşte
considerată nulă şi neavenită neputând
produce nici un efect civil. (Marcads, Art,
178, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 451,
text şi nota 10, p. 40).
2. Dacă cererea de anularea, opoziţiei
la căsătorie a fost admisă, opoziţia formată cade şi ofiţerul de stare civilă va
proceda, la celebrarea căsătoriei după ce
i se va aduce o copie de pe hotărârea de
anularea. opoziţiei, pe care o va menţionă
în marginea publicaţiilor. (Dalloz, Rep.
Mariage, No. 325; Huc, 11, No, 192).
13. Opoziția la căsătorie este o pedecă

pur

prohibitivă.

I, p. 626).
14. A se

.
vedea

(Alexandresco,

notele

sub

e. civil și nota 1 sub art. 159).

apel,

citaţiunile

iar hotărîrea
229—

se vor

art.

face

se va da cel

ed. 2-a,
53,

5%

până

mai

Art.

160—161

|

târziu până

DESPRE

în 10 zile dela data

Fr. 178).

Text. fr

Doctrină.
1. Dispoziţiile art. 177 şi 178 c. civ. fr.
(158 şi 159 c. civ. rom), cari fixează termenul de judecată, sunt edictate în favoarea
viitorului soț contra
căruia se
declară, opozițiunea la căsătorie, aşa încât ele nu pot fi invocate decât de el iar
nu şi de către persoanele cari au făcut opoziţia, la căsătorie. (Toullier, I, No. 589;
Vazeille, Trait6 du mariage, I. No. 1;
Demolombe, III, No. 167%;
Dalloz, Râp,
Mariage, No. 312; Suppl., Mariage, No.
156; Laurent, II, No. 403; Budry et Hou-

citaţiunei. (Pr. civ. 316 urm.;

civil

Civ.

ques-Fourcade,
II, No. 1668; Alexanâdresco, ed. 2-a, 1, p. 626).
Ă
2. Executarea hotărtrei obţinută asupra unei opoziţiuni la căsătorie, nu se
poate face mai înainte de expirarea ţermenelor de apel, art. 118 c. civ. fr. (159:
c. civ, rom.) făcând de altfel aplicaţiunea
principiilor generale de procedură civilă,
(Dalloz, Râp., Mariage, No. 315; Huc, II],
No. 122; Baudry et Hougques-Fourcade. II,
No. 1670; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 829; Planiol et Ripert, II, No. 19%; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 627, nota 1).

Art. 160.— Dacă urmează recurs în casaţiune
pricina se va
de urgenţă, şi se va da h otărire cel mult până în
termen de

1 lună

dela data primirei

recursului 1).

Doctrină,
1. Deciziunea, Curţii de Apal
asupra
opoziţiunei la căsătorie, poate fi atacat
ă
cu recurs înaintea
Curţii
de
Casaţie,
potrivit principiilor
generale de ârepi.
(Dalloz, R6p., Mariage, No. 318; Planio
l
et Ripert, 11, No. 19),
2. Recursul înaintea Curţii de Casaţie
în contra deciziunei care a anulat
opoziţia la căsătorie, după o părere, nu eate
suspensiv de executare. (Merlia, Râpertoire, Opposition 4 mariage, Art. 178, No.
4, Question 3; Vazeille, Trait6 au mari:
age, I, No. 177; Demolombe, III, No. 163;
Mass6 et Verge sur Zachariae, £, $ 122,
p.
"197, nota 6; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 253 bis, II; Marca
ds,
Art. 178, No. 1; Aubry et Rau, ed.
4-a, V,
$ 457, p. 40; Dalloz, Rep.,- Mariage,
No.

318;

Codul

Art. 178. — Sil y a appel, il y sera status dans les dix jours

de la ecitation.

trată

CĂSĂTORIE

Suppl.,

Mariage,

No.

159;

Laure

TE, No. 404, 405; Baudry et Houques-Fo nt,
urcade, II, No. 1670; Planiol, ed. 6-a,
1, No,
829; Planiol et Ripert, II, No.
192; Aiexandresco, ed. 2-a, 1, p. 627).
După o altă părere însă, recursul

înaintea Curţii de Casaţie în contra deciziunei care a anulat opoziţiunea. la căsătorie, este suspensiv de executare. (Delvincourt, I, p. 123, 299; Duranton, II. No.
158, 215).
,
4. După părerea dominantă, dacă sa
care
tăcut recurs în Casaţie, deciziunea
a pronunțat anularea opoziţiei, şi dacă
această deciziune a fost casată, şi în înterval s'a celebrat căsătoria. ea nu este
nulă dacă nu există o cauză particulară
dg nulitate şi ofiţerul de stare civilă nu
poate fi condamnat potrivit dispoziţiilor
art. 68 e. civ. fr. (54 e. civ. rom). (Demolombe, III, No. 170; Masse et Verge sur
Zachariae, I, $ 192, p. 197, nota 6; Dalloz,
R6p., Mariage, No. 319; Suppl.. Mariage,
No. 160; Laurent, II, No. 405; Huc. II,
No. 182; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 829; Planiol
et
Ripert,
II,
No.
192; Nacu,

I, p. 320;
Contra:

et Rau,

Baudry
1671).

Alexandresco,

Marcadă,

Art.

ed. 2-a, IL, p. 627;

178,

No.

2; Aubry

ed. 4-a, V, $ 457, p. 40, nota 4;
et

Houques-Foureade,

II,

No.

Art. 161. — Respingându-se o pozițiunea
, opozanții, dacă nu vor
îi ascendenți, se pot osândi la d espăgubire
. (Civ. 154, 157, 998,
999;
Pr.

civ.

143,

144;

Civ.

Fr.

179).

,

Text.fr. Art. 179. — Si VP opposition est rejet
ee, les opposants, autres nâanmoins que les ascendants, pour
ront
conda mn6s ă des dommages-intârâts.
Tezi. Jr. Art. 179. (Complectai âtre
prin legea din 20 Iunie 1896).
— Si
1) Art.
.

169 nu

există

în

Codul
N

Francez,

ci este adăugat de legiuitoral Româ
n,

— 230 —

-

pa

r

Codul

civil

DESPRE

Art, 162

CĂSĂTORIE

lopposition est. rejetâe, les opposants, autres n6anmoins
pourront âtre condamnâs ă des dommages-int6râts.
Les jugements et arrâts par dâfaut
ne sont pas susceptiblos «d'opposition.
Doctrină.

cendenţi,

1.
In art. 179 c. civ. îr. astfel cum a
fost compiectat prin legea din 20 Iunie
1896, se suprimă dreptul de opoziţie în
contra sentinţelor şi deciziunilor” care resping opoziţiile Ja, căsătorie; sub legea veche,

se decidea

rejetant

în Franţa

că, dreptul

de o-

poziţiune în contra hotărîrilor cari anulau opoziţiile la căsător.e, era admisibii
potrivit principiilor
dreptului
comun.
(Demolombe, III, No. 168; Dalloz, Rep,
Mariage, No. 316; Planiol, ed. 6-a. I. No.
828).
2. Dreptul qe opoziţie există la hotăririle de anularea opoziţiei la, căsătorie. (Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 626).
3. Despăgubirile
prevăzute
de art.
119 c. civ. fr. (161 c. civ. rom.), pot îi acordate nu numai viitorului soţ în contra
căruia. a fost pornită opoziţia la căsătovie, ci şi celuilalt viitor soţ în contra căvuia, nu s'a format opoziţia. (Dalioz. Rep,
Mariage, No. 165; Contra: Huc, II, No.
123; Baudry
et
Hougues-Fourcade, II,
No. 1672).
4. Motivul care a determinat pe legiuitor ca să prevadă în art. 179 c. civ.
îr. (161 c. civ. rom.) că cei cari au deelarat opoziţie la căsătorie, în afară de as-

biri
fost
ziţie.
niol
5.

cereri

vor

îi

les

ascendants,

oppositions

ă

mariage

condamnaţi

la

despăgu-

în cazul de respingere a opoziţiei, a
ca, să previe abuzul dreptului de opo(Dalloz, Rep.. Mariage, No. 164%; Plaet Ripert. II, No. 191)
Dacă art. 179 c. civ. fr. (161 c. civ.

rom).

arată

că

în

caz

de

anularea,

opozi-

țiunei, ascendenţii nu vor fi condamnaţi
la, despăgubiri, aceasta nu înseamnă că
ei

nu

pot

îi

condamnaţi

la

cheltuelile

procesului. (Duranton, II, No. 217; Demolombe, III, No. 1%; Laurent. II, No.
407; Baudry et Houques-Fourcade,
II,
No. 1673; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 629;
Matei Cantacuzino, p. 678; Contra: Marcad, art. 179; Planiol, ed. 6-a, [, No. 8%;
No. 832; Colin et Capitant, ed. 4-a, | p
162; Planiol et Ripert, II, 191).
6.

Motivul

care

a

determinat

giuitor de a scuti pe ascendenţii

pe

]e-

care

de-

clară opoziţie la căsătorie, în cazul când
această opoziţie a fost respinsă, a fost că.

ei

nu

pot

dragostea

fi bănuiţi
lor

către

de

rea

credinţă

descendenţii

lor

şi
scu-

zează greşala de a îi tăcut o opoziţie nefondată. (Dalloz, R6p., Mariage, No. 330;
Suppl., Mariage, No. 164; Comp.: Marcadă, art. 1%; Planiol, ed. 8-a, 1, No. 8;
Planiol et Ripert, II, No. 191).

CAPITOLUL
Despre

les

que

1Y

de nulitate

a căsătoriei.

Art. 162. — Căsătoria care se va fi făcut fără consimțământul
ambilor soți, sau a unuia din ei, se poate atacă numai de către
soți,

sau de către acela din ei, al cărui consimțământ nu a fost liber.

Dacă a urmat eroare asupra persoanei fizice, căsătoria se poate
atacă numai de către acela din soți, care a fostamăgit. (Civ. 129,
152,

163,

181—184,

Text. fr. Art.

953—960;

C. p. 280—282;

Civ.

Fr.

180).

180. — Le mariage qui a 6t6 contracte sans le consentement

libre des deux 6poux, ou de l'un d'enx, ne peut âtre attaqut que par les Epoux,
ou par celui des deux dont le consentement n'a pas 6t6 libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut âtre attaqu€
que par celui des Epoux qui a €t6 induit en erreur.
Bibliografie (continuare).
Docax

UDREA

P. Gone,

Studii

de drept

civil comparat,

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acţiune de anulare, a se
vedeă cuvântul: „Nulie

tate“.

p. 27 urm.;

H., Notă sub Trib. Bordeaux, 9 Iunie 1924, Jurispr. Gen. 1925, No. 737.

Alienaţie 13, 14, 44, 45,
A meninţare "25, '26, 27,

Anulare,

a se ivedeă cu-

vântul: „Nulitatec,
Apreciere suverană
1, 33.
Ascenăcnţi 2, 24, 3%.
Bigamie

2.

Căsătorie inexistentă 1.
21, | Căsătorie nulă absolută 1.
Căsătorie nulă relativă 1,
Celebrarea căsătoriei 15,

Calitățile persoanei 33, 34,

— 231 —

Competenţă

2, 15, 50,

| Condiţ. violenţei 20, 21.

Art,

162

Consiliu

DESPRE

de familie 48.

Consimţământ, a se vedeă
cuvintele: „E roare:,

Moarte 41.
Moştenitori 40, 41, 42,
Nebunie 13, 14, 44, 45.

Curator

Naulitate
Nulitate

»Violenţă“ şi 2, 11, 12,
26—29, 34, 37—43,
Creditori 38, 43,
39,
45.

Dovadă 30.
Efectele

riei 16

anulării

căsăto-

Emancipare 39,
Eroare, a se vedeâ cuvântul.
„Consimţămâ nt“, și 18, 19, 32-35,

40, 41, 42,

Excepţiune 8.
Hotăriîre de anulare 16.
Impotenţă 35, 36,
Impubertate,
a se vedea
cuvântul:
„Pubertate:
şi 2,
Incest 2.

Incetare din viaţă 41.
Jncompetenţă,

cuvântul:

a se vedea

„Compe-

tenţă“.

_

Inexistenţa căsătoriei
4, 8, 10—13, 15, 45
Interdicţiune
14,
Interes 5, 7, 45,
Ministerul Public

Minori 26, 27, 39,

1,

46—49,
5, 38.

Nulitate 9, 12, 14, 18—22,
24—29, 32, 35—50.
absolută 1—6,
relativă 1, 2, 3,

7, 12, 14, 17,
!. Ofiţer de stare civilă 2, 15.

Deces 41,

Demenţă 13, 14, 44,
Dol 19,
Domiciliu 50,

CĂSĂTORIE

Parchet 5, 38.
Parte interesată 5, 7, 45.
Persoană fizică 19, 35, 41.
Persoană morală 33, 34,

Prescripție 8.

Probă 30.
Procuror 3, 38,

Pubertate 2,

Publicitatea

A

căsătoriei

Răpire 26, 27, 29.
Ratificare

2.

5, 7, 8,

Rude 7, 38, 44, 45, 48.
Seducţiune 28,
Sex

10,

Soţi 2, 11, 37, 38.
Succesori.

40, 44,

42.

Suverană
apreciere 21,
31, 33.
Temere reverenţioasă 24.
Tutor 48, 49,
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„Î.
Se disting trei feluri de căsătorii
vicioase: 1) Căsătorii inexistente; 2) Căsătorii nule de nulitate absolută; 3) Căsătorii nule sau de nuli tate relativă. (Plas-

tara, I, p. 237).

Nulităţile Ja căsătorie prevăzute de
codul civil sunt în număr de şase: două,
sunt nulităţi relative şi patru absoluțe
şi anume:
I) Nulităţi relative:1) Viciu
de consimțământ al soţilor. 2) Lipsa
de
consimţimânt din partea
ascendenţilor;
II) Nulităţi absolute: 1) Impubertate; 2)
Bigamie; 3) Incest; 4) Lipsa de publicitate
şi de competenţă a ofițerului de
stare civilă. (Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 167;
Comyp.: Plastara, 1, p. 239 urm).
3. Nulitatea căsătoriei poate
îi
de
două feluri: nulitate absol'tă
şi nulitaie
relativă. (Demolombe, III, No.
241,
943;
Dalloz. Râp., Mariage, No. 444;
Suppl.,
Mariage, No. 232;
Aaurent, Il, No. 4%,
435; Colin et Capii ant, ed. 4-a,
1, p. 165,
184; Nacu, 1, p. 326; Comp.:
Mpourlon, ed.
7-a. IL. p. 645 urm; Alexandres
co, ed. 3- A
I, p. 630 urm.; G. Plastara,
1, p. 237, 238).
4. Cuvintele: „inexistenţă“
absolută“, în materie de căsătşi „nulitate
orie,
sunt
sinonime. (Colin et Capitant,
ed. 4-a, |
p. 187; Comp. Alexandresco
.
p 630 urm.; Plastara, 1, p. 237. ed. 2-a, ] >
238)
5. Nulitatea absolută a
un
este stabilită, în interesul soci ei căsătorii
al; nu poate
fi ratificată şi poate fi invoc
e ată de orice
persoană interesată şi de
către Ministevul public, (Demolombe,
III, No. 241, 943;
Mourlon. ed, 7-a, I, No.
648; Dalloz, Râp,,
Suppl.. Mariage, No. 232;
Laurent, TI, No.
434, 445; Colin eţ Capi
tanţ, ed. 4-a, 1, p.

Codul

civi)

165; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 635, 636;
Plastara, I, p. 237, 238),
6. Căsăioria, chiar lovită de nulitate
absolută, nu este nulă de drept în virtu-.
tea, legei; nulitatea chiar absolută trebueşte pronunţată de justiţie. (Laurent,
II, No. 435, 436:
Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 185; Alexandresco, ed. 2-a, IL. p633, nota 1, 661; Plastara. 1, p. 237),
7. Nulitatea relativă a unei căsătorii
este stabilită în interesul părţilor con-tractante;- poate fi ratificată şi poate fi
invocată numai de ele sau de unele din:
rudele lor. (Demolombe, III, No, 241, 243;
Dalloz,
Rep,
Suppl, Mariage, No. 23%;
Laurent, II, No. 434, 445; Colin et Capitanti, ed. 4-a, I, p. 165; Alexanaresco, ed.
2-a, IL, p. 634, 635; Comp: Mourlon, ed.
1-a, I. No. 648),
8. Căsătoria, inexistentă este aceea a
cărei nulitate nu este nevoe să fie pronunţată, de justiţia. nu poate fi nici ratificată, nici preserisă, şi a cărei nulitate
poate fi opusă chiar pe cale de excepţiune. (Demolombe, III, No. 241;
Dalloz,
Rep., Mariage, No. 44; Suppl.. Mariage.
No. 226; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, |, No:
645 urm.; Laurent, II, No. 269 urm., 441;
Planioi, ed. 6-a, 1, No. 1004; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 183, 18%; Alexanâresco, ed. 2-a, 1, p. 551, 632 urm.; Plastara,
I, p. 937 238).

Ş.

Căsătoria

nulă

este

aceea

a

cărei

nulitate trebueşte pronunţată
de justiție, iar până la anulare îşi produce toate
efectele. (Dalloz, Râp., Mariage, No. 43;
Suppl.. Mariage,
No. 226; Laurent, II,
No. 269; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 6;
Pilastara, 1, p. 237, 238; Comp.: Mourlon,.
ed. 7-a, 1, No. 645; Planiol, ed. 6-a, ], No.

1045 urm;

Colin

et

Capitant,

ed.

4-a,

înţre

.
per-

inexistentă.

(De-

I, p. 165 urm., 184, 185).
10. Căsătoria
contractată

soane

de

acelaș

molombe, III,
sur Zachariae,

sex

este

No. 239; Massă et Verge
I, p. 169; Mourlon, ed. T-a,

I- No. 651; Aubry

490, text şi nota
Suppl., Mariage,

et Rau,

5, p. 6;
No. 227;

ed. fa, V,$

Dalloz,
Rp.
Laurent, II,

No. 270 urm, 440 urm; Huc, IE, No.
19
urm. 124
158;
Planiol, ed. 6-a. I, No.

1004 urm.;

p.

183;

Colin et Capitant, ed. 4-a, |,

Alexandresco,

ed.

Plastara, 1, p. 237),
„i. Căsătoria contractată

țimântul

soţilor,

este

2-a.

T

fără

L

inexistentţă,

lon, ed. 7-a, , No. 651; Aubry

ta, V, $ 450, p. 5, 6; Laurent,

p. 634

»
consim(Mour-

et Rau, ed.

II, No.

270
urm.; Pianiol, ed. 6-a, IL. No. 1009;
Colin:
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 183;
Alexandre-

Sco. ed. 2-a, 1, p. 634; Plast
I, p. 237;
Contra: Planiol et Ripert, II,ara,
No. 290, 291),
12.
Cu toate că
art. 162 ce. civ. român:
vorbeşte de căsătoria
contractată „fără
consimtământ'“,
prin aceste cuvinte se

“înțelege căsătoria contractață „fără con-simțământ liber“ spre deosebire d2 art129 c. civ. rom,, în care se vorbeşte
de că-
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ere

r

"Oodul

civil

DESPRE

sătoria unde nu există
de loc consimtimânt. In primul caz, căsătoria este anulabilă iar în cel de al doilea caz, ea
nu are fiinţă. (Alexandresep, ed. 2-a, 1,
p. 557).
13.
Căsătoria contractată de către o
persoană în. stare de demenţă, este, după
o părere, inexistentă. (Valeţte sur Proudhon, Î, p. 391; Demolombe, III. No. 19;
129, 242, 246; Marcadă, ari. 180; Demante
et Colmet de Sanierre, ed. 3-a, 1, No. 267
bis 1; Mourlon, ed. T-a, 1. No. 651; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 451 bis, nota 3 p. 10;
Dalloz, Rep. Mariage, No. 442, 467; Suppl,,
Mariage, No. 231; Colin et Capitant
ed.
3 I, p. 183; Alexandresco, ed. 2-a, 1.p.
14.După o altă părere însă, adoptată
jurisprudenţă,
căsătoria
contractată
către

o

persoană

în

stare

de

de
de

demenţă,

interzisă, sau nu, este anulabilă. (Dalloz,
Râ&p., Mariage, No. 231; Planiol et Ripert,
IL, No. 290).
_.
15. Căsătoria celebrată de o persoană
care nu este ofiţer de stare civilă, este
inexistentă. (Aubry et Raw
ed. 4-a, V,

$ 450,

p. 6;

Dallcz,

R6p.,

Suppl.,

Mari-

Art.

CĂSĂTORIE

162

tatea căsătoriei, trebueşte, după o părere,
ca ea să se producă în condiţiunile prevăzute de art. 1ill urm. c „civ. fr. (955 ce.

civ. rom.). (Demolombe,

III, No. 248; Dal-

loz, Râp., Mariage, No. 58, 59; Suppl., Mariage, No. 35; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1058;
Colin et Capitanit, ed. 4-a, 1, p. 168; Nacu,
I, p. 328, 329; Comp: Plastara, 1, p. 243,

244).

21. După o altă părere însă, în materie de nulitatea căsătoriei pentru violență, nu se aplică dispoziţiile ari. 11ii c.
civ. în. (955 c. civ. rom.), ci judecătorii
au

o

putere

suverană

de

apreciere

dacă

motivul de violenţă invocat, este fundat
sau nu. (Duranton, II, No. 49: Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 462, n. 65; Dalloz, Rp,
Suppl., Mariage, No. 35; Laurent, II, No.
303; Huc, II, No. 68).
,
22. Violenţa este un motiv de nulitatea. căsătoriei chiar dacă nu este exercitată de celalt soţ. (Dalioz, R6p., Mariage,
No. 61; Matei Cantacuzino, p. 680; Plastara, I. p. 243).
23. Violenţa poate fi fizică sau morală. (Locr€ Legislation, IV, p. 360 urm;

Aubry

et Rau,

ed. fa,

V,

$ 462

p. 65;

Planiol, ed. G-a, I. No. 1058; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 559; Matei Cantacuzino,
“p. 680; Plastara, IL p. 242).
24. Simpla temere reverenţioasă faţă

age, No. 228;
Laurent, II, No. 270 urm;;
Planiol, ed. 6-a, IL, No. 1007; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 183;
Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 63%; Plastara, LI, p. 237).
de părinţi sau ascendenți, nu este o ca16. Hotăririle de anularea
căsătoriei
(Duranton,
uză de nulitatea căsătoriei.
nu au efect decât între părțile cari au
II, No. 47; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1058;
luat parte la judecată sau cari au fost
Colin et Capitant, ed. 4-a. |, p. 168; Alereprezentate. (Dalloz, Râp., Mariage, No.
xandresco, ed. 2-a, 1 p. 559, 560; Nacu, ],
447; Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1085
p. 829; Plastara, |, p. 242, 243).
urm.; Alexandrezco, ed. 2-a, 1, p. 603; Pla25. Căsătoria contractată de către un
stara, 1, p. 254, 255),
bărbat, surprins cu o îemee pe care a de
ameninţări
unei
„17. Nulitatea
prevăzută de art. 180 c.
sub puterea
zonorai-o,
civ. îr. (162 ce. civ. rom.), este o nulitate
sau violenţă, este nulă; dacă însă căsăunui
relativă. (Mourlon. ed. 7-a, I, No. 670 urm.;
toria a fost contractată de teama
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1056, 1066; Colin
scandal sau a unui duel, ea este valabilă.
et Capitant, ed. 4-a, |, p. 167; Alexandre(Dalloz, Râp., Mariage, No. 65).
sco, ed. 2-a, 1, p. 557, 638; Nacu, 1, p. 33%;
26. Consimţimântul dat în urma unei
Matei Cantacuzino, p. 680; Plastara, 1, p. _ ameninţări
de a se îace reclamaţiune
239). pentru viol sau răpire de minori. este
a18. Căsătoria nu poate fi anulată devalabil şi: căsătoria coniractată sub
cât pentru violenţă şi eroare. (Mourlon,
ceastă ameninţare nu poaie fi anulată.
ed. 7-a, 1. No. 672;
Dalloz „Rp, Supnl,
(Pothier, Trait€ du contrat de mariage.
Mariage, No. 3;
Planiol, ed. 6-a. 1, No.
No. 316; Vazeille, Trait6 du mariage |,
No. 82; Daloz, Râp., Mariage, N. 64).
1056, 1057; Colin et Capitant, ed. 4a 1,
27. In cazul când amenințările de a se
p. 167, 168; Alexandresco, ed. 2-a I, p.597, Nacu, 1, p. 326; Matei Cantacuzino,
tace reclamaţiune pentru viol sau răpire
p. 680; Plastara, 1, p. 241 urm.).
de minori au fost întovărăşite de violenţă,
consimţiparticulare,
ameninţări
19. Căsătoria nu poate fi anulată pensau
mânțul dat nu este valabil şi căsătoria
tru motivul de dol decât atunci când pro(Toullier, LI. No.
este nulă.
contractată
duce o eroare
asupra persoanei fizice.
(Demolombe, III, No. 255; Dalloz. Rep.
509; Duranton, II, No. 51; Vazeille, Traite
du mariage, Î, No. 82; Dalloz. Rep. MaMariage, No. 471, 571; Suppl. - Mariage,
riage, No. 66).
No. 33; Laurent, II, No. 289; Hua II. No.
infiuenţa
poate
nu
67; Comp.: Planioi, ed. 6-a, IL, No. 1037;
28. Seducţiunea
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p, 167, 168;
soţului care are vârsta
consimţimântul
Baudry et Houques-Fourcade,
II,
No.
necesară de a-și da consimţimântul sin1710; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 557, 553;
(Demolombe, III, No.
gu la căsătorie.
Nacu, 1, p. 326; Matei
Cantacuzino, p.
250; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462, nota
630; Plastara, 1, p. 239, 240).
2; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1060: Colin et
ed. 4-a, I, p. 168; Nacu, I, n.
Capitant,
20. Pentru ca violenţa să aducă nuli-

—
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Art.

162

329;

Matei

DESPRE
Cantacuzino,

p. 680;

CĂSĂTORIE

Plastara,

I, p. 24%; Contra: Marcad,
Art,
180;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a,:I, No. 673, nota
1; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 557, 558),
29. In caz de răpire, căsătoria nu poate
îi anulaţă de cât în cazul când persoana
răpită face dovada că cel care a răpit-o
„a obţinut consimţimântul său la căsătoria contractată, prin violenţă.
(Huc, II,
No. 68; Baudry et Houques-Foureade, II,
No. 1716; Planidl, ed. 6-a, £, No. 1059, Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 168; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 559; Matei Cantacuzino, p. 680; Plastara, 1, p. 244; Comp:
Nacu, LI, p. 332),
80. Cel ce alegă violența trebueste so
dovedească prin orice mijloace.
(Alexan-

dresco,

ed. 2-a, 1, p. 559),

31. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă există sau nu violenţă la contractarea, unei căsătorii.
(Alexandresco,

ed. 2-a,

1, p. 559),

32. Eroarea nu poate duce la nulitatea
căsătoriei contractată de cât atunci când
există asupra
persoanei fizice a unuia

dintre

soţi.

(Pothier,

Trait

du

mariage,

$ 464, p. 101,

traciat
tre

33.

Colin

169),

et Capitant,

Eroarea, asupra, persoanei şi calită-

ților morale ale unuia dinţre soţi poate
fi foarte gravă şi esenţială şi în acest caz
tribunalele, după aprecierea lor suver
ană,
pot să considere această eroare ca
o e
roare asupra persoanei. (Toullier, 1,
No.
511; Valette sur Proudhon, I, p. 39;
Demolombe, III. No. 253; Comp.: Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 674 urm.; Planiol,
ed. 6-a,

I, No. 1061

urm.).

34. In dreptul nostru, eroarea asupr
a
calităţilor morale şi fizice ale unuia,
dintre soţi nu viciază consimţământul.
(Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 561; Matei Canţa
cuzino, p. 680).
35. În ceea ce priveşte impotenţa
unuia
dintre. soţi, după o. părere, când
ea este
exterioară. şi manifestă,
poate duce
la
nulitatea, căsătoriei pentru cauză
de
eroare âsupra persoanei. (Merlin,
R&pertoire, Impuissance; Demolombe,
III, No.
254;
Marcade,
Art, 180, No. 7;. 'Vazeille,
Trait6

du mariage, 1, No. 93; Demante
Colmetde Santerre, ed. 3-a. 1, No. 230 bis,et
IV, 267. bis, III; Dalloz, R6p.,
Maria
No, 75; Suppl., Mariage, No. 44). ge,
-36. După. o altă părere însă impotenţa
chiar

când rezultă 'din o conformaţi
e yicioasă sau o mutilare a organelor
sexuale,
Hu poate
duce la
nulitatea
căsătoriei

contractată.

court,

(Toullier,

1, p. 361;

L, No.

Duranţon,

525;

II, No.

ullier, I, p. 251; Aubry et Rau,

Delvin-

68; To-

ed, 4-a, V

—

>

Râp..

Mariage,

consimţământul
de

nu

către

acel

a fost

unuia
soţ

a)

liber.

dincărui

(Dailoz,

38.

Căsătoria, contractată fără consim-

țământul soţilor nu poate fi atacată nici
de către ascendent, nici de către rudele
colaterale,
nici de către ministerul
public, nici de către creditori, nici de către
soțul care şi-a dat liber consimţimântul.
(Dalloz, Rep., Mariage, No. 455; Suppl.,
Mariage, No. 240; Planiol, ed. 6-a, I. No.

1066; Colin et Capitant, ed. 4a, 1, p. 170).

notă

urm,;

168,

Dailoz,

Rep., Mariage, No. 240; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1066; Colin et Capitant, ed. 4a, |,
p. 170; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 63%;
Nacu, 1, p. 332; Matei Cantacuzino, p. 680;
Plastara, T, p. 241, 249, 244),

457,

1062

1, p.

fără

ei, numai

consimţământ

ed.

4-a,

102;

civil

No. 75; Suppl., Mariage, No 43; Laurent,
II, No. 298; Huc, II, No. 7%; Baudryet
Houques-Fourcade, IL, No. 1433. 1749; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 563; Plastara, I,
p. 941, 249).
37. Căsătoria contractată fără consim=
țământul ambilor soţi se poate ataca numai de către soţi sau dacă se va fi con-

No. 308; Delvincourt, 1, p. 73, nota 3; Dalloz,
Rep.,
Mariage, No. 68, 69;
Suppl,
Mariage,
No. 3%; Laurent, II, No.
293
urm., Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 560, 561;
Nacu, I, p. 326, 397; Matei Cantacuzino,
p. 680; Plastara, 1, p, 241; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 675 urm.; Planiol,
ed.

6-a, [, No.

Codul

39. Minorul, emancipat prin căsătorie,
pentru a putea să ceară nulitatea căsătoriei contractată fără consimţământul

său, va trebui să fie asistat de către cu-

ratorul.

Aubry
ar

său.

et Rau,

(Demolombe,

18, p. 70;

458;

No.

40.

Dalloz,

Baudry

1746;

et

Rp.

de

No.

260;

text şi

Mariage,

No.

Houques-Fourcade,

Alexandresco,

Cererea

III,

ed. 4-a, V, $ 462,

anulare

ed,

2-a,

a

căsătoriei

], p.

pentru eroare sau violență, este person
ală
şi nu trece la moştenitorii soţului al că-

rui consimţământ

a fost viciat, (Toullier,

I, No. 611; Duranton. II, No. 270; Valette
sur Proudhon, 1, p. 433; Demolombe, III,

No. 258 Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
nota 16, p, 69; Marcade, Art. 180, $ 462,
No. 7;
Dalloz, Rep.,
Mariage, No. 499;
Suppl,
Mariage,
No. 241; Laurent, II, No. 449,
Huc,

II, No..134;
Baudry eţ HouquesFourcade, 11, No. 1748; Planiol, ea.
6-a, I,
No. 1066; Colin et Capitant,
ed. 4a, ], p.
170; Alexan

Nacu,

dresco,

1, p. 333;

ed. 2-a, 1, p, 636, 637;

Plastara,

1, p. 24),

al. Chiar când acţiunea în anularea
căsătoriei pentru cauza de eroare
în per-

soană

a, fost

introdusă

de

către

soţul a

cărui consimţământ a fost viciat, dacă
el încetează din viaţă, după o
părere, ea
nu poate ti continuată de către moșteni-

torii săi. (Marcads, Art. 180, No,
6; Dalloz,
Râp., Mariage, No, 460; Laurent, II, No.
450; Huc, II, No. 134 urm.;
Baudry
et
Houques-Fo
dresco,

urcade, II. No.
ed:' 2-a, 1, p. 637).

1749;

Alexan-

„ 42. După o altă părere însă, dacă ac:
țiunea. în anulare pentru eroare a fost
introdusă de soțul al cărui consimțământ
nu a fost liber, ea trece la moştenitorii
săi.

284—

(Duranton,

II, No.

271;

Demolombe,

-rerae

meegprezre=: + azere

Codul

civil

DESPRE

CĂSĂTORIE

III, No. 259; Vazeilie, Trait6 du mariage,
T, No. 258; Mass€ et Verg6 sur Zachariae, I, p. 206, nota 5; Demante et Coimet
de Santerre, ed. 3-a, 1, No. 262 bis, V;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462, nota 17,
p. 69; Dalloz. Râ&p., Suppl., Mariage, No.
249; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 1067; Nacu,
TI, p. 333).
”
43. Creditorii soţului al cărui consimţământ nu a fost liber, nu pot să exercite
acţiunea în nulitate a căsătoriei, de oare
ce această acţiune este excluziv personală
soţului. (Demolombe, III, No. 257; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 462, p. 69; Baudryet
Hougques-Foureade, II, No. 1747; Alexandresco, ed. 2-a, [, p.:637).

44. Căsătoria

contraciată

de

către

stare

de

demenţă

este

inexistentă,

sub

o

ea,

poate îi atacată de orice persoană intevesaită, deci şi de către rudele colaterale
ale dementului. (Demolombe, III, No. 19.

129, 242, 248; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $

491 bis, nota 3, p. 10; Dalloz, Râp., Suppl,
Mariage,
No. 231; Laurent, II, No. 228,
te 443; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 637,

46. Căsătoria
persoană.

pusă

contractată
sub

de

interdicțiune

către
în

163

pul intervalelor lucide, după părerea celor cari admit nulitatea ei, ea poate fi atacătă de către însuşi interzisul. (Duranton, II, No. 28; Dalloz, R6p.,
Mariage,
No. 208):
41. Soţul căsătorit cu. o persoană pusă

persoană, în stare de demenţă, după o părere, nu poate fi atacată de către rudele
colaterale. ale soţului dement. (Duranton.
TI, No. 30, 34; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No. 231).
A
45. După o altă părere însă, de oarece
căsătoria contractată de către o persoană
în

Art.

o

interdicţiune

nu

poate

cere

nulitatea

căsătoriei de oarece persoanele capabile
de a se obligă nu pot opune incapacitatea, celor cu cari au contractat.
(Dalloz.
Rp., Mariage, No. 208),
48. Tuţorul unui interzis, după o părere, nu poate cere anularea. căsătoriei
contractată
de către interzis de oarece
trebueşte să ceară autorizaţia consiliului
de familie din care fac parte rudele colaterale şi aceştia nu pot cere nulitatea
căsătoriei în timpul vieţii soţilor. (Duranton, II, No. 30; Dalloz. Re&p., Mariage,
No. 209).
49. După o altă: părere însă, tutorul unui interzis, poate cere anularea. căsătoriei contractată de către interzis. (Merlin,
Questions de droit, Mariage, $ 12; Demolombe, III. No. 129; Vazeille, Traite du
mariage, I, No. 239; Dalloz, Râp.; Mariage,
No. 209; Suppl.. Mariage No. 234; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 638).
__50. Acţiunea în anularea căsătoriei se
introduce - înaintea tribunalului civil
al
domiciliului soţilor. adică al bărbatului.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 641).
51. A se vedea şi notele sub art. 129,
183, 184 cod. civil.

tim-

Art. 163.
— In cazul prevăzut la articolul precedent cererea
de anulare nu se mai poate primi, dacă a urmat împreună o viețuire în timp de 6 luni, care se vor socoti de când soțul a dobândit deplina sa libertate, sau de când a recunoscut eroarea. (Civ.
129,

152,

162,

167,

180,

959,

1167,

1190;

Civ. Fr.:181).

Text. fr. Art. 181. — Dans le cas de lartiele prâcâdent, la demande en
nullite n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continute

pendant six mois depuis que l'6poux a acquis sa pleine libert€ ou que l'erreur

a 6t& par lui reconnue.
Bibliografie
Docan

P. Gnonee,
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Numai o coabitare între soţi oconratimp

de

șase

luni

presupune

Art, 163

DESPRE
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tificare din partea soţului al cărui consimţimânt nu a îost liber sau a fost indus în eroare. (Mourlon, ed. V-a, 1, No.
679; Dalloz, Rep. Mariage, No. 461; Planiol, ed. G-a., I, No. 1068; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1], p, 170; Alexandresco. ed.
2-a, I, p. 638; Nacu, 1, p. 334; Matei Cantacuzino, p. 680; Planiol et Ripert, II, No
293),
2. Dacă nu a fost o eoabitare continuă
de

şase

luni,

ratificarea

aibă, loc, chiar
face

dacă

împreună

nu

a,

putut

de

şase

stara, Î, p. 245; Pleniol et Ripert,

29%;

O

întrerupere

a coabitării

luni.

câte-

4.

Nu

pot

firmare

tacită,

exista

de

alte

de

con-

moduri

cât cele limitativ

ară-

tate de art. 181 c. civ. fr. (163 c, civ. rom).
(Toullier, I, No. 610; Valette sur Proudhon, 1, p. 433; Duranton, II, No. 275, 216;
Demolombe,
III, No. 26; Marcadă, Art.
181, No. 2;
Mourlon, ed. t-a, 1, No. 681;

Aubry

et Rau,

ed, 4-a, V, $ 462, nota 20,

p. 10; Laurent, II, No. 453; Huc, II, No.
17; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 1070; Baudry
et Houques-Foureade, II, No. 1759; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 639; M. Cantacuzino, p. 680;
Plastara, 1. p. 245, nota 1;
Planiol et Ripert, II, No. 495;
Comp.:
Nacu, I, p. 333, 334).
5. Dacă femeea a rămas însărcinată
în cele şase luni de la încetarea violenţei
sau erorii, după
o părere,
acest
fapt
trebueşte

considerat

a

ca

o aprobare

tacită

căsătoriei. (Duranton. II, No. 279).
6. După părerea dominantă însă faptul
că femeea a rămas însărcinată în cele
şase luni de la încetarea violenţei sau e” rorei, nu este de natură a fi considerat
ca o aprobare tacită a căsătoriei, (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 681; Laurent, II, No.
453; Huc, II, No. 127; Baudry et HouquesFourcade, II, No. 1%9; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 639; Matei Cantacuzino, p. 680).
7. Faptul naşierei unui copil în cele
şase luni de la încetarea, violenței sau

descoperirei

O

excepţiune

eroarei,
la

nu

cererea

poate

de

constitțui

anularea

că-

" Sătoriei deoarece concepţiunea
copilului
a avut loc într'o epocă la care nu putea
îi ratificată, (Toullier, I, No. 610; Duranton, II, No. 280, 281).
Ratificarea poate fi dată, şi în mod
expres, (Toullier, IL, No. 610; Duranton, II,
No. 282, 283; Valette sur Proudhon,
LI, p.
431; Demolombe,
III, No. 264; Marcadă,
Art, 181, No. 3; Aubry et Rau, ed.
4-a, V,

8 462, p. 70; Mourlon,

ed. T-a, I, No. 683;

—

ed.

6-a.

II, N».

Î, No.

1069).

este nevoe ca ratificarea expresă

Alexandresco,

va zile,
justificată de împrejurări,
nu
trebueşte luată în consideraţiune; în ori
ce caz tribunalele apreciază în mod suveran dacă a fost o coabitare continuă.
(Demolombe,
III, No. 261; Dalloz, Rp.
Mariage,
No. 462; Baudry et HouquesPourcade, II, No. 1753; Alexandresco, ed,

2-a, |, p. 638, nota 3),

Planiol,

să cuprindă condiţiile cerute de art. 1338
e. civ. fr. (1190 c. civ. rom.)ci numaica
ea să fie făcută la epoca în care a încetat violența sau eroarea. (Duranţon, II,
No. 283; Demolombe, III, No. 266; Bauârv
et Houques-Fourcade, II, No. 1760; Comp.:

să

de

Comp.:

9. Nu

(Mourlon, ed. '7-a, I, No. 679; Daltoz, Râp.
Mariage, No. 462; Planiol, ed, 6-a, [, No.
1068; Comp.: Planiol et Ripert, II, No 293)

3.

civil

Dalloz, Râp., Mariage. No. 464%; Laurent,
II, No. 453; Huc, II, No. 128; Baudry et
Houques-Fourcade, II, No. 1760; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1. p, 170; Alexandresco,
ed. 2-a, TI, p. 639, 640; Nacu, 1, p. 333; Pla-

diferitele coabitări ar

termenul

Codul

ed. 2-a, 1, p. 640).

10. Copilui minor căsătorit poate confirma expres sau iacit căsătoria contractată fără consimţimânt de oarece el având
capacitatea
să se
căsătorească,
poate să confirme nulitatea rezultată din
viciu de consimţimânt. (Duranton, II, No.
284; Demolombe,
III, No. 267; Laurent,
II, No. 453;-Baudry et Houques-Foureade,
II, No. 1760; Alexanâresco, ed. 2-a, |. p.
640).
11.
Cel
coabitării

care trebueşte să
continue
de şase

facă dovada
luni, sau
a

confirmărei, este pârâtul în acţiunea. de
anulare
a
căsătoriei, reclamantul
îrebuind să dovedească numai viciul de consimțământ,
(Duranton. II, No. 277; Demolombe, III, No. 262; Daltoz, R&p., Marage, No. 463; Alexâandresco, ed, 2-a, |,
Suge Comp.: Planiol et Ripert, 11, No.
12. Dreptul de a cere anularea căsătoriei contractată fără consimțimânt sau
prin eroare, se prescrie, după o părere
prin trecere de treizeci ani cu începere
de la încetarea violenţei
sau
eroarei,

(Marcadă, Art. 181, No. 25; Mass€ et Verg&
sur Zachariae, 1, p. 207, nota 7: Aubry et
Rau, ed. 4-a, 5, $ 469, nota 922, p. 71;
Dalloz,
Râp.,
Mariage, No.
Huc,
II, No.
Foureade, IT,

Mariage, No. 466;
Suppl.
245; Laurent, II, No. 4%;
129;
Baudry et HouguesNo. 1%1; Planiol, ed. 6-a.

I, No. 1069; Colin et Capitan, eq, 4-a, Ip. 170, 171; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 6%;
Planioi et Ripert,
Nacu, 1. p. 384).

13. După

prescripţiei

II,

o altă

prin

eroare,

poziţiilor

părere

acţiunei

toriei contractată
este

No

294:
-

în

Comp.:

însă, termenul
anularea

fără consimţimânt

de zece ani,

căsă-

sau

potrivit

dis-

art. 1304 e. civ. fr. (1900 e, civ.

rom.). (Duranton, II. No. 278; Duvergier
sur Toullier, 1, No. 610; Demolombe, III,

No. 268; Dalloz, Râp., Mariage,
Comp.: Nacu, 1, p. 334).
"14.

După

anulare

a

consimţimânt

prescriptibilă.

80;

Demante

o a

treia

căsătoriei
sau

părere,

prin

(Mourlon,

et

Colmet

No.

acţiunea de

contractată
eroare,
ed.

de

No. 263 bis II; M. Cantacuzino,

466

este

7-a,

fără

I,

Santerre,

îmNo.

I,

p. 680. 681;

Plastara, I, p. 245; Comp.: Nacu, 1, p. 334).
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DESPRE

civil

Art. 164

CĂSĂTORIE

Art. 164. — Căsătoria contractată fără consimțimântul tatălui sau
al mamei, al ascendenţilor sau al consiliului de familie, în cazurile
în care acest consimțimânt este necesar, se poate atacă numai

141,

de către acei al căror consimţimânt este cerut. (Civ. 131—133,
142, 152, 165, 183, 184;C. p. 161, 162, 282; Civ. Fr. 182).
Tezt. fr. Art. 182.
et mâre, des ascendants,
ment 6tait nâcessaire, ne
6tait requis, ou par celui

— Le mariage contracte sans le consentement des pere
ou du conseil de famille, dans les cas ou ce consentepent âtre attagu6 que par ceux dont le consentement
des deux 6poux qui avait besoin de ee consentement.

Bibliografie (continuare).
Studii

P. GEORGE,

Docan

de drept civil comparat,

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

Anulare,

a se vedea

vântul: „Nulitate:,
Ascendenţi 10—13, 15.
Autorizaţie 7.

cu-

Mamă

Consimţământ 2—15.
Creditori 9.

Deces 4, 5, 10, 11, 12.
Drept civil român 15.
Imposibilitate 5, 6, 7.
Incapabil 4, 5.
Incetare din viaţă 4,
10,

11,

2—7,

10—13, 15,

Moarte 4, 5, 10, îi, 12.
Moştenitori 9, 10,
Nalitate 1—15.

Nulitate relativă f.
Opoziţie 14.

Părinţi, a se vedeă cuvintele:
„Ascendenţi“,
„Mamă“, „Tată“.
Rude colaterale 14.
Tată 2—7, 10—13, 15.

5,

12

_

Tutor

8,

14,

15.

Doctrină.
1. Nulitatea prevăzută de art. 10% c.
civ., român, este o nulitate relativă. (Alexandresco, ed. 2-a. I, p. 641; Comp.: Planiol, et Ripert, II. No. 296).
2. Dacă mama, nu şi-a dat consimţimântul
la căsătoria
copilului său,
ci
numai tatăl, şi chiar dacă nu a fost consultată înainte de celebrarea căsătoriei,
căsătoria nu poate fi atacată în nulitate
de

oarece

în

caz

de

desbinare

între

pă-

rinți . consimţământul tatălui este suficient. (Demolombe, III, No. 272: Marcads,
Art. 182, No. 9; Mourlon, ed. 7-a, 1. No.
686; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462, nota
26, p. 12; Dalioz, Rep, Suppl., Mariage,
No. 61, 250; Laurent, II, No. 457; Huc, II],
No. 130; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.

171,

172; Alexandresco,

3. In cazul când
fără, consimţimântul
timpul
cât trăeşte

ed. 2-a, E p. 6%).

copilul s'a căsătorit
tatălui şi mamei, în
tatăl numai el are

dreptul a. cere anularea

căsătoriei de oa-

rece la căsătoria copilului este suficient
consimţimântul său. (Mourlon, ed. t-a, 1,
No. 685; Dalloz, Râp., Mariage, No. 474;

Suppl,, Mariage, No. 251; Laurent, II, No.

457;

Hue,

II, No.

130;

Baudry

et Houques-

Fourcade, Il, No. 1768; Planiol, ed. 6-a, I,
No. 1073; Colin et Capitant, ed. 4-a, Î,p.

1,

172; Planiol et Ripert, Il, No. 299; A-

exandresco, ed. 2-a, 1. p. 643).
4. După încetarea din viaţă a tatălui
sau dacă se află incapabil de a-şi manifesta voinţa sa, după o părere mama nu

—

p. 21 urm.

mai are dreptul a cere anularea căsătoriei contractată fără consimţimântul tatălui şi mamei de oarece această acțiune
aparţine numai tatălui. (Toullier, 1, No.
613; Marcadă, Art. 182, No. 2; Dalloz, Rep.
Mariage,
No. 41%; Laurent, II, No. 45;
Hougques-Fourcade,
Baudry
et
II,
No.
1768; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 172).
5. După o altă părere însă în acest
caz, mama va putea cere anularea căsătoriei contractată fără
consimțământul
tatălui şi mamei. (Duranton, II, No. 286
Demolombe, III, No. 272;
287;
Vazeille,
Trait6 du mariage, 1, No. 266; Mass et
Verg6 sur Zachariae, 1, p. 210, nota 2;
Mourlon,. ed. 7-a, 1, No. 685; Aubry ei Rau,
. ed. l-a, V, $ 462, nota, 46, p. 76; Dalloz,
Rep., Mariage, No. 474; Suppl., Mariase,
No. 251; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1073; Planiol et Ripert, II, No. 299).
6.

In

cazul

când

tatăl

se

găseşte

în

imposibilitate de a-şi da consimțământul)
la căsătoria copilului său și acesta se căsătoreşte
fără
consimţământul
mamei,
după

o părere

toriei

nu

tatăl

atunci

cererea

poate

de

îi făcută

când

îşi

anulare

decât

recapătă

a căsă-

de

către

capacita-

tea, sa. (Duranton, II. No. 288; Demolombe,
III, No, 273; Dalloz, Râp., Mariage, No.
475).
Ă
7. După o altă părere în acest caz, anularea, căsătoriei nu poate fi cerută de
cât de către mamă, chiar atunci când tatăl şi-ar recăpăta capacitatea sa; mama
însă nu va putea introduce cererea de a-

nulare

a căsătoriei de cât cu autorizaţia.

soțului
său sau a justiţiei.
(Toullier, I,
No. 613; Dalloz, Rep., Mariage, No. 475).
3. Căsătoria contractată fără consimţământul tutorului, poate îi anulată, după
cererea tutorului. (Alexandresco, ed. 2-a;
I, p. 641, 643, 644; Comp.: Nacu, 1, p. 337).
9.

Acţiunea

în

anulare

prevăzută

de

art. 182 c, civ, în. (164 c. civ, rom,) este
personală, şi nu trece la, moștenitorii persoanelor care au dreptul s'o introducă si
nu 'poate fi exercitată de către creditorii
lor. (Demolombe, III, No. 279;
Mourlon,.
ed. 7-a, I, No. 684; Aubry et Rau. ed. 4-a;
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V, $ 462, p. 69; Dallcz, Râp.. Mariage,
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No.

483; Suppl.. Mariage. No. 255; Laurent, II.
No. 458; Baudry et Houques-Fourcade, IT,
No. 1774; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 649).

10.

In

cazul

când

ascendentul

care

a

introdus acţiunea în anulare a căsătoriei
descendentului său, încetează din viaţă»
această acţiune nu poate fi cont'nuată de
către moştenitorii
ascendentului.
(Toulliew, I, No. 630; Demolombe, III, No. 279;
Vazeille, Trait6 du mariage, 1, No. 26%;
Marcadă, Art. 182, No. 2; Mourlon, ed. 7-a,

Î, No, 684, 687; Dalioz, Râp., Mariage,

No.

485; Suppi., Mariage, No. 355; Laurent, II.
No. 458; Huc, II, No. 130; Bauary et Houques-Yourcade, II, No. 1775; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 648;. Contra: Duranton,
II,
No. so: Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462,
p.

1î.

.

în cazul când căsătoria a, fost con-

tractată, fără, consimţământul tatălui şi
mamei şi dacă, aceştia, încetează din viaţă,

dreptul

la

acţiunea.

în

anularea

căsăto-

riei pentru lipsă de consimţământ, nu se
transmite ascendenţilor din gradul superior. (Toullier, 3, No. 631; Duvergier sur
Toullier, I, No. 613; Duranton, II, No.
289, 290; Demolombe, III, No. 280; Marcade, Art. 182, No..2; Aubry et Rau, ed,

4-a, V, $ 462, p. 76; Dalloz,

Râp., Mariage,

No. 484;
Laurent, II, No. 457;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 642; Planiol et Ripert, II, No. 300; Contra: Vazeille, Traiţâ

„Art. 165.— Cererea

de

Codul

du mariage, I. No. 268; Comp.: Nacu. 1,
p. 338, 339).
12. Chiar dacă acţiunea ar fi fost întentată de către părinţi şi ei ar deceda,
dreptul de a, continua această acţiune nu
trece

la

ascendenţii

va îi aprobată

anume

eră

dacă

superior.

limitativ, în art. 182 c. civ. fr. (164 e, civ.

14.

Rudele colaterale nu pot cere anu-

larea, căsătoriei contractată fără - consimţimântul persoanelor arătate în art. 164
€. civ,, român, şi a tutorului, chiar când
ar avea dreptul a se împotrivi la căsătorie, (Alexaindresco, ed. ?-a, 1, p. 841).
1
In dreptul civil român, soţul care
sa căsătorit fără
autorizaţia asceridenților sau tutorului, nu are dreptul a cere
anularea
căsătoriei.
(Alexandresco,
ed,

2-a, 1, p. 641, 642),

nulitate

sau

gradul

rom.) au dreptul să ceară anularea, căsătoriei eontractată
fără consimţimântul
părinţilor
sau ascendenţilor.
(Mourlon,
ed. 7-a, I. No. 683 urm.; Dalloz, Râp., Ma.
riage, 490; Alexandresco, ed, 2-a, £, p.641).

nu

sau prin tăcere

necesar,

de

(Touliier, 1, No. 613; Duranton, II, No,
290; Demolombe, ITI, No. 280;
Marcad,
Art. 182, No. 2; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
685, 687; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462,
p. 77; Laurent, II, No. 458; Huc, II, No,
130; Baudry et Houques-Fourcade,. III,
No. 1776; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1076; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 642; Contra: Vazeille, Trait€ du mariage, I, No. 268).
13. Numai persoanele arătate în mod

mai

poate

câtre ascendenţii al căror consimţimânt eră cerut,
simțimânt

civil

îi pornită

de

dacă căsătoria

de către acei al căror con-

a trecut

un an

de

când au cuno-

scut căsătoria fără reclamaţiune din parte-le :). (Civ. 131—13
3, 154,
168,
959,

1190;

Civ.

Fr.

183).

|

Teat. fr. Art. 183. — Iaction en nullită ne peut plus
tre intentte ni
par les 6poux, ni par les parents dont le consentement &tait
requis,
toutes les
fois que le mariage a

ât6 approuv€ expressement ou tacitement par ceux dont
le consentement 6tait n€cessaire, ou lorsqu'il s'est
âcoult une anne sans râclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connai
ssance du mariage. Elle ne
peut
tre : intente non plus par l'&poux, lorsqu'il s'est
6coul6 une annte sans
.3
.
A
reclamation de sa part,, depuis. qu'il
:
a atteint lâge compâtent

lui-mâme au mariage.

|

pour consentir par

|
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Docan

1.

mai

denţiiii
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Acţiunea

S/udii de drepi civil comparat, p. 27 urm.

_ Doctrină,
Ă
în nulitate

în cazul când căsătoria a, fost aprobată
în rod expres sau în m
i
către
ei,
(Dalloz, REp., Sura Meta,
No,
250. ; Planiol
, ed. ed. 6 0-a, I, No. 1078;
DI0i,
Colin i et |
Capitant, ed. 4-a,
I, p. 172;

a

a căsătoriei

nu

poate si
fi introdusă de Ce către ascenal căror consi„Sa mţimânt
era,

cerut,

106;

Colin et

î) Art, 183 francez core
spunzător, continuă cu
următoarea
poux
lorsqu'il s'est ec oul
une annce sans reclamâtion frază : sa Elie ne peut &tre intentee non plus
competent pour consentir par
de sa part, depuis qu'il a ateint l'âge
lui-meme au mariage'i.
”

—
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Codul

DESPRE

civil

ed. 2-a, Î, p. 644, 645; Nacu, IL, p. 339;
Plastara, 1, p. 247, 248; Pianiol et Ripert,
II, No. 303).
2. Ascendenţii pot aproba căsătoria în
mod expres printrun act autentic, prinsau
semnătură privată
act sub
t”un
chiar printr'o scrisoare. (Demolombe, III,
No. 281; Mourlon, ed, 7-a, I. No. 690; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462, nota 53, p.
Ti; Dalloz, R6p., Mariage, No. 491; Laurent, II, No. 464; Huc, II, No. 132; Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 1780; AlePlaniol et
xandresco, ed. 2-a, I, p. 64;
Spent, II, No. 303; Comp.: Nacu, Ip.
339).

3. Dacă a trecut un an de la data de
când ascendenţii, al căror consimţămâni
era, cerut, au cunoscut căsătoria fără a fi
cerut anularea
poate fi cerută
ed. T-a, I, No.
No. 493; Suppl..

ei, această «nulare nu mai
de către dânşii. (Mourlon,
690; Dalioz. Ren. Mariage,
Mariage. No. 261: Planiol,

et Ripert, IL

ed. 6-a, 1, No. 1077; Planiol

No. 302; Colin et Capitant, ed.
179; Alexandresco, ed. 2-a» 1, p.
Nacu, I, p. 339; Plastara. |, p.
4. Chiar în cazul când soţul,
căsătorit fără consimţimântul

&a, |. p.
644, 645;
24, 948).
care sa
ascenden-

ților, ajunge în vârsta la care nu. mal
are nevoe de acest consimţimânt pentru

a se căsători
cendenţii,

a

sau încetează

căror

din

viaţă,

as-

era

ce-

consimţământ

Art.

CĂSĂTORIE

rut, păstrează dreptul de a ataca în nulitate căsătoria contractată fără consimțământul lor. (Delvincourt, I, p. 153; Toulier, 1, No. 618; Duranton, II, No. 29%;
Vazeille, Trait6 du mariage, I, No. 264
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 462, p. 17, %8;
Suppl,
Dalloz, R&p., Mariage, No. 480;
Mariage, No. 25%; Laurent, II, No. 467;
Huc, II, No. 132; Baudry et Houques-Fo-

166

urcade, II. No. 1189; Nacu, I, p. 336, 337;
Contra:
-Demolombe, JI], No. 282, 291;
Alexanârescu, ed. 2-a, I, p. 645, 646).
5.

In

cazul

consimtă

când

la

tutorul

căsătoria

trebuia

copilului

să.

minor,

2] poate ratifica expres sau tacit căsă-.
toria, şi după trecere de un an.delă data

când

a cunoscut

nularea,

el nu

căsătoria

o mai

fără

poate

a cere a-

cere.

dresco, ed. 2-a, 1, p. 645).
6. Ca exemplu de ratificare

(Alexan-

tacită

fi cazul când părintele primeşte în
“sa cu atenţiune pe sotul copilului

ar
casa
său,

.

botezul unui copil rezultat din căsătorie,
etc. (Demolombe, III, No. 281: Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 690; Laurent, II, No. 261;
Huc,
II, No. 131; Baudry et: HouquesFourcade, II, No.. 1181; Planiol, ed. 6-a,
T, No.'1078; Planiol et Ripert, II, No. 303;
Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p. 172; AleŞaavareseo, ed. 2-a, 1, p. 645; Nacu, IL, p7. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă ascendenţii au aprobat în mod

lor.

(De-

absolut.

(Mo-

descendentului

căsătoria

tacit

molombe, III. No. 281; Dalloz, Râp., Mariage, No. 492; Suppl., Mariage, No. 258;
Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 645, nota 1).
8. Ratificarea făcută de acei al căror
consimţământ era necesar la căsătorie,
produce

un

efect

general

şi

urlon, ed. 7-a, 1, No. 693),
9. Dacă acţiunea în nulitate
de ascendentul

tentată

care

a fost în-

:

dreptul

avea

s'o ceară, şi el încetează din viaţă, dreptul de a continua acţiunea nu trece la
moştenitorii săi sau la ascendenţii din
II, No. 290;
gradul. superior. (Duranton,
Dâmolombe, III, No. 280; Vazeille, Trait6
du mariage, IL, No. 267; Mourlon, ed. 1-a:
1, No. 690; Plastara, 1, p. 248).

contractată în contra dispozițiunilor cuprinse la art. 127, 130, 143, şi 144, poate. îi atacată atât
de către însuși soţii, cât și de către toți aceia care au vreun
interes la aceasta, precum şi de către ministerul public. (Civ. 127,
Art.

166. —

144,

130,

143,

Civ.

Fr. 184).

Orice

167

Tezi. fi. Art.
positions contenues

soit par les. Epoux
le ministâre public.

căsătorie

urm.,.169

urm.,

184. — 'Tout mariage

172,

184;

183,

C. p. 280—283;

|
contract en contravention aux

dis-

aux articles 144, 147, 161, 162 et 163 peut âtre attaque
eux-mâmes, soit par. tous ceux qui y ont intârât, soit par
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Doctrină.
1. Cauzele de nulitate absolută ale
căsătoriei prevăzute de art. 184% e. civ. fr.

(166

c.

civ.

rom.)

sunt:

1) impubertatea

soților; 2) bigamia, şi 3) incestul. (Colin
et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 173; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 647, 648; Plastara, I, p.
248
urm.; Planiol et Ripert. 1, No. 265, 266).
Enumerarea prevăzută de art. 184
c. civ. îr. (166 ce. civ. rom.) nu este complectă de oarece din dispoziţiile art.
191
c. civ, fr, (173 c. civ. rom.) rezultă un
al
patrulea, caz de nulitate, acel al
lipsei
publicitate şi al incompetenţei ofițer de
ului
de stare civilă. (Colin et Capitant,
ed, 4-a,
I, p. 1%; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 647,
648; Planiol et Ripert, II, No.
269),
3. La cazurile de nulitate prevăzute
de
art. 166 c. civil român,
trebuesc adăugate şi cazurile când căsătoria este
inexisten

tă cum

c. civil

român,

teresate

a avut

pot

e cazul prevăzut de art, 129
cazuri

cere

fiinţă niciodată.

2-a, 1, p. 550, 655).
4.

a se

Legea

în care părţile
constata

că

ea

(Alexandresco,

arată în mod

innu

ed.

limitativ

CĂSĂTORIE

Codul

civil

afară, de aceea care rezultă din lipsa vâr-

stei necesare pentru a, se putea căsători,
nu se pot acoperi şi sunt imprescriptibile,
(Dalloz, Râp., Mariage. No. 525; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 647; Comp.: Plastara,
I, d: 249, 250, 251).
Chiar în cazul cânq acţiunea, penală pentru bigamie sar fi prescris,
cea
de a doua căsătorie poate fi atacată
nulitate de către soţi, de către ascende în
nți,
de către
colaterali.
de către persoanele
interesate şi de către ministerul
public.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 652; Dalloz,
Râp,,
Mariage, No. 524; Suppl., Mariage
, No.
289; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 648;
Nacu,
Ip.
947, 348; Plastara,
I, p. 951, 259:
Comp.: Demolombe, III, No. 313;
Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 461. text şi nota
37,
p. 6%; Laurent, II, No. 472; Huc,
II. No.
142;
Baudry et
Houques-Fourcade.
II,
No. 1837; Planiol et Ripert, II, No.
266).
10. Acţiunea în nulitatea căsătoriei
în
cazurile prevăzute de art. 184
e, civ., îr.
(166

c. civ.

rom.)

poate

fi introdusă

de

orice persoană, care are interes
să
nuleze căsătoria, (Mourlon, ed. T-a, se a1, No.
658, 667, 694; Dalloz, R6p.. Maria
ge, No.
505; Colin eţ Capitant, ed. 4a, 1,
p. 1%,
119; Alexandresco; ed. 2-a, |, p. 647;
Nacu,
I, p. 340; Matei Cantacuzino, p. 682;
Plaatara,

Ip.

260),

11.

249; Planiol et Ripert. II, No.

In cazul

când

unul

dintre

soţi

s'a
căsătorit fără a avea vârsta legiui
tă, nulitatea, acestei căsătorii, după o
părere,
poate îi cerută de către amân
doi
soţii,
(Toullier, I, No. 623, 632; Duran
ton, II,
No. 315, 316;
Demolombe, III, No, 300;

Mass6 et Verg& sur Zacha
Marcad€, Art. 184; Mourlon,riae, 1, p, 203;
ed. 7-a, I, No.
694; Aubr

y et Rau, ed. 4-a, V, $ 461, p.

59:
Dalloz, R6p., Mariage, No. 505;
Laurent,
II, No. 407; Baudry et Houques-Fo
ureade,
II, No. 1799; Alexandresco,
655, 656; Matei Cantacuzino, ed. 2-a, JI, p.
p. 682; Planiol et Ripert, II, No. 260).

cazurile de nulitate a căsătoriei,
aşa în cât
căsătoria nu poate fi anulată
când ea a
fost
contractată
în contra
dispoziţiilor
art, 145—149, 210, 277—979
c. civil român,
12. După o altă părere însă
de oarece împiedecările prev
nulitatea
ăzute de acăsătoriei contractată fără
ceste articole nu sunț dirim
ca unul dinante, ci pur
tre soţi să aibă vârsta, legiui
prohibitive. (Alexandresco,
tă, nu poate
ed. Ba, Ip.
fi cerută, decât de către soţul
541, 549, 655),
care nu avea
vârst
a
cerut
ă de lege pentru a se pu. Impiedecarea rezultată,
din
ruden
ia,
tea
căsăt
ori.
adoptivă, nu este dirimant
(Delvincourt, 1, p. 148;
ă
Comp.: Nacu, 1, p. 340).
duce la anularea, căsătoriei, şi nu poate
(Colin et Ca13. Nulitatea
pitant, ed. 4-a, 1, p. 173).
căsătoriei
contractată
fără ca prima să fi fost desfă
6. Cel care cere anularea
cută, poate
unei
căsăîi
cerută de către ambii soţi cari
torii pentru motiv de bigam
ie, trebueşte
tractat cea de a doua căsătorie. au consă dovedească, existenţa,
primei căsătorii.
Lâgislation civile, IV, p. 365. No. 43;(Locr$,
(Alexandresco, ed. 2-a, 1,
Merp. 648).
" lin, Râpertoire, Mariage, secti
7. Dacă cu ocazia judec
on 6, $ 2,
ării cererei de
Question 4, Art, 184; Toullier,
anularea, unei căsătorii pentr
1, No. 633;
u motive de
Duranton,
bigamie, se opune nulitatea
II, No. 324, 325; Demolombe,
prime
i
căIII,
No. 300; Mourlon, ed,
sătorii, tribunalele corecţiona
I, No. 659,
le care ju660; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1-a,
decă delictul de bigamie,
vor
fi
comp
eDalloz, R6p., Mariage, No. V, $ 461, p, 59;
tente a rezolva Şi chest
505. 507; Coiunea
aceasta
lin et Capitant, ed, 4-a. I, p. 176: Alex
andresco, ed. 2-a, 1, p. 655, 656;
Planiol et

prealabilă

,
andresco,
648, 649; Contr(Alex
a: Nacu, 1. 'p. ed.348).2-a, * 1, p.
8. Nulităţile absol

Ripert,

ute ale căsătoriei, în

—

14.
240

—

II,

Sotul

No.

260).

divorţat

poate

avea

un

in-

Codul

civil

DESPRE

teres pecuniar care să justifice cererea sa
de anularea căsătoriei ulterioare a fostului său soţ. (Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 180;
Comp.:
Baudry et HouquesFourcade, II, No. 1817; Alexandresco, ed.
9-a, |, p. 655, nota 4).
|
15. Soțul
absent dacă se
reîntoarce
poate

tată

cere

de

anularea

către

toarcerea

sa

soţul
ori

ce

căsătoriei

prezent.

contrac-

După

persoană

reîn-

interesată

poate cere nulitatea celei de a doua căsătorii contractată. Planiol et Ripert, IL.

No. 287; Colin et Capitant. ed. 4-a, 1. p. 180,

181; Plastara, I, p. 952, 253, text şi nota 1).
16. In cazurile prevăzute de-art. 18%
€. civ. fr. (166 e. civ. rom.), părinţii şi ascendenţii pot cere nulitatea
căsătoriei,
fără să fie obligaţi să dovedească existenţa vre-unui interes pecuniar din partea lor, singura lor calitate de ascendenți
fiind suficientă. (Merlin, R&pertoire, Ma-

riage, section 6, $ 2, No. 2, Art. 187; Del-

vincourt, I, p. 324; Proudhon, I, p. 430;
Demolombe, III. No. 301; Vazeille Trait6
du
mariage,
I, No. 218, 246;
Masse et
Verg6 sur Zachariae. I. p. 283, nota 14%;
Marcadă, Art. 184; Mourlon, ed. 1-a, |.

ed. 4-a, V,

et Rau,

No. 694; Aubry

8 461,

nota 20, p. 59; Dalloz, Râp., Mariage, No.
510; Suppl., Mariage, No. 267; Laurent, II,
No. 489; Huc, II, No. 136; Paudry et Houques-Fourcade, II, No. 1801; Planiol, ed.
6-a, I, No. 1033; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p, 176, 177; Alexandresco, ed. 2-a, L, p.

651, 658; Nacu, 1, p. 341, urm.; Matei Can-

tacuzino, p. 682, 684; Plastara, I, p. 2%;
Planiol et Ripert, II. No. 282).
17. După o altă părere însă părinţii și
ascendenţii cari cer anularea căsătoriei
în cazurile prevăzute de art. 18 c. civ.
fr, (166 c. civ. rom.) trebuesc să dovedească interesul lor pecuniar, (Toullier, I,
No. 626, 633; Duranton, LI, No. 328).

18.

'Tutorul

poate

cere

anularea

că,

sătoriei fără a fi obligat să dovedească
un. interes material, interesul moral fiind

suficient.

(Alexandresco,

ed. 2-a, IL, p. 636,

i
637, 058).
19. In cazul când numai unul dintre
soţi s'a căsătorit fără a avea vârsta legiuită, nulitatea căsătoriei, după o păxere, poate fi cerută atât de către ascendenţii soţului impuber cât şi de către ascendenţii soţului puber. (Demolombe, III,
303; Vazeille, Trait& du mariage, |,
No.
No. 246; Marcade, Art, 184; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 461, nota 18, p. 59; Dalloz,
Rep... Mariage, No. 5il).
20. După o altă părere în cazul când
căsătoria a îost contractată fără ca unul
Qintre soţi să aibă vârsta, legiuită, nuliacestei căsătorii poate fi cerută
tatea
numai

de

către

ascendenţii

soţului

cută,

22.

fi

cerută

Nulităţile

după

de

către

o

absolute

părere,

pot

ascendenți

ale căsătoriilor,

fi cerute

cendenţi în concurs unii
în ordinea în care sunt

de către

cu alţii,
chemaţi

as-

iar nu
a con-

simţi
la căsătorie; -prin urmare,
chiar
dacă părinţii ar exista, ceilalți ascendenți

pot cere anularea căsătoriei în cazul când
nu o cer părinţii, sau mama poate cere
anularea căsătoriei
de şi tatăl există,
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 461, nota 19,
p. 59;
Dalloz,
Rep.. Mariage, No.
513;
Suppl., Mariage, No. 267; Laurent, II, No.
490; Huc. II. No. 136: Baudry et HouguesFourcade, II, No. 1802; Colin et Capitant.,
ed. 4-a, 1, p. 176;
Plastara, 1, p. 249;
Comp.: Nacu, I, p. 3%4).

23. După

o

altă

părere

însă,

nulită-

tile absolute ale căsătoriilor pot fi cerute numai de către ascendenţii cari au
puterea
părintească şi în lipsa
unora
dintre, ei, numai în ordinea în care au
dreptul a consirţi la căsătorie şi a face
opoziţie la căsătorie. (Toullier, IL, No. 633;
Duranton, II, No. 317; Demolombe, III,
No. 303; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, I. No. 27% bis; Mourlon, ed. 7-a.
I, No. 662; Dalloz, Rep. Mariage, No. 513;
Suppl., Mariage, No. 267; Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p. 657).
24.

Rudele

colaterale

pot

nu

anu-

cere

larea căsătoriei de cât în cazurile prevăzute de art, 184 şi 187 c. civ. îr. (166
şi 169 c. civ. rom.); prin urmare ele nu pot
cere anularea căsătoriei pentru cauză de
demenţă. (Duranton, III, No. 33; Vazeille,
Comp.
1, No. 240;
Trait6 du mariage,

Nacu, 1, p. 341).

25. Copiii eşiţi din căsătoria, pătată de
nulițate, au dreptul câte odată să conteste
validitatea căsătoriei. (Colin et Capitani,
ed, 4-a, I, p. 119).

26. Interesul
(166

civ. fr,
pecuniar

prevăzut

ce. civ. rom.),

născut

de

art.

trebueşte

şi actual,

un

au

un

c.

184

să fie

interes

mo-

ral sau eventual nefiind suficienț. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 658; Dalloz, Râp.. Mariage, No. 514; Suppl., Mariage, No. 269;
Planiol, ed. 6-a, [, No. 1040; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p, 176, 177; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 658 Planiol et Hipert, AL,
No. 280).
.

27.

Persoanele

cari

interes

ac-

cătual] şi născut ca să ceară anularea
sătoriei în cazurile prevăzute de art. 184

c, civ, fr. (166 c. civ.

rom.)

pot

fi atât

pude de ale soţilor cât şi străine de familia

lor, (Valette sur Proudhon.

I, p. 428; De-

molombe, LII, No. 305; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, 8 461, p. 60; Dalloz, Râp., Mariage,
No. 514; Suppl.. Mariage, No. 269; Laurent, II, No. 494; Huc, II, No. 137; Nacu,
IL, p. 341).
.
28. Creditorii soţului pot cere anula-

care

—

poate

166

chiar atunci când ei şi-au dat consimţimântul la căsătorie. (Mourlon, ed 7-a, 1.
Sa) 661, 695; Dalloz, Râp.. Mariage, No.

vârsta legiuiţă. (Toullier. I, No.
7
626),
incestuunei căsătorii
21. Nulitatea
contractată
a unei căsătorii
oase sau
fără ca prima căsătorie să fi fost destă86370. — Codul Civil adnotat.

Art.

CĂSĂTORIE

24l

—

16

Art. 167
rea

DESPRE

căsătoriei,

ipoteca

în

legală,

scopul

care

de

este

a

CĂSĂTORIE

îndepărta

asupra

de Santerre,

et Rau,

imobi-

lului debitorului lor. (Mourlon,
ed. T-a,
I, No. 667; Baudry et Hougues-Fourcade,
II, No. 1808; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 104;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 179; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 659; Nacu, 1, p.
341.
23. Acţiunea
ministerului .publie
în

materie

de

nulitatea

căsătoriei,

nu

31.

După

o

dreptul

principală

părere,

Ministerul

a se opune

unei

344;

care
toria

167. —

n'aveau
sau

nu se mai

Cu

public

vârsta

care

poate

1. Dacă

in-

ceruță

unul numai nu

trecut

6 luni

IV,

$ 458,

p.

40;

Demo-

contractată de consoții
a puteă contractă căsă-

pentru

ataca:

au

Duvergier,

toate aceste a căsătoria

încă

din

să ceară nulitatea unei căsătorii
validitatea ei. (Duranton, II, No.

lombe, III, No. 312; Vazeilie, Trait du
mariage,
I, No. 255;
Laurent, II,
No.
497; Alexandresco, ed. ?-a, p. 661; Nacu,
IL, p. 344).
i
33. După
o altă
părere însă el are
dreptul să facă apel în contra hotărârei
prin care s'a anulat o căsătorie, când ek
are convingerea că această căsătorie este
valabilă.
(Merlin,
“Râpertoire,
Mariage,
section 6, $ 3, No, 3; Delvincourt, I, p76; Valette sur Proudhon, 1, p. 444; Toullier, 1, No. 648).
,
|
34. A se vedea şi notele sub art. 169,
170, 172 şi 173 c, civil,
-

vocând motivul că a fost valabil contractată.
(Toullier, 1, No. 648;
Valette sur
Proudhon, I, p. 444; Demante et Colmet

Art.

text şi nota 6,

care a anulat o căsătorie, de oarece el are

are

căsătorii

I, No. 272 bis; Contra: Aubry

ed. 4-a, V, $ 458,

dreptul
iar nu

pe cale de acţiune

la anularea

civil

p. 43; Huc, II, No. 150; Baudry et Houques-Fourcade, III, No. 1816; Nacu, I, p.
344),
,
Z
Ministerul Public, după o părere,
nu poate face apel contra unei hotărâri

loc de cât în timpul duratei căsătoriei,
de oare ce scopul ei este de a face să înceteze o situaţiune nelegală. (Matei Cantacuzino, p. 682),
30. Prin legea din 29 Octombrie 1877,
nu au îost atinse atribuţiunile ministerului public, în cazurile în care el este
parte principală. (Alexanâresco, ed. 2-a,
1, p. 660, nota 1).
are

Codul

ajunsese

de când

în această

vârstă, .

aceș

ti consoți sau unul
din ei au ajuns la vârsta competentă.
|
2. Dacă femeea care nu avea încă această
vârst
ă,
a
deve
nit
grea înaintea expirărei acelor 6 luni.
(Civ. 127, 166, 168, 172;
Civ. Fr. 185).
Tezi. fr. Art. 155. — Nâanmoins le maria
ge contract par des &poux qui
n'avaient point encore Vâge requis ou dont
Pun des deux n'avait point atteint

cet âge, ne peut plus &tre attaqug: 1” lorsq
cet €poux ou les 6ponx ont atteint l'âge uiil s'est 6coul6 six mois depuis que
compâtent; 20 lorsque la femme qui
n'avait point cet âge, a conşu avant
l'châance

de six mois.

i Bibliografie (continuare).
Docan

P.

GEonâE,

Studii

INDEX

de drept civil comparat,

vântul:

„Nulitatee,

,
cu-.

Coabitare 3, 4,
wonfirmare, a. se vedeă
cuvântul: „Ratificare,
Dispensă 7,
octor 9,
Expertiză 9.
Femee gravidă 8, 9, 10,
Impubertate, a se vedea
cuvântai:; „Vârstăe,
Medic 9.
Ministerul Public 6,
Moaşă 9.

p. 27 urm.

ALFABETIC

(la doctrină)

Adulter 10,
Anulare,
a se vedea

.

- Doctrină,

|.

Nulitate 3—8, 10. ..
Parchet 6.
Ia
Parte interesată, 5, 6.
Prescripţie 1, 3, 4, 5, 6.
Procuror 6. ,
Ratificare 1, 4, 5,6.
Sarcina femeei 8, 9, 10.

Stingere,

a se

1.

,

cu:

Termir 1,3, 4,5, 6.
Validare,

cu-

,

„ Prescripție“ şi

a se vedea

vântul: „Nulitate:,

Vârsiă 2, 4-9,

de șase luni prevăzut.de
c, civil român,
este o
specială iar nu o confirmare, prescripţie
(Alexandresco,. ed. %a, 1, p. 653).

- 2. Vârsta "competentă

art,

185

ce, civ. fr.

prevăzuiă

de

c. civ. rom,) este
aceea prevăzutăde (167
art. 144
€. Civ. rom.) adică 18 ani c. civ, îr. (127

şi 19 ani
prevăzută,

civ.

—

Termenul

art. 167

vedea

vântul:

|

242—

rom.).

pentru
de art,

(Merlin,

femee,
148 ce.

pentru

iar nu.
civ. îr.

Hâpertoire,

bărbat

vârsta
(131 c.

Mariage,

Codul

civil

DESPRE

section 6, $ 2; Vazeille, Trait6 du mariage, I, No. 247; Mass€ et Verge sur Zachariae. I, p. 204; nota 20; Aubry et iau,
V. $ 461, p. 62; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
697; Dalloz, Râp.. Mariage,
No. 531; Laurent, ÎI,
No. 469;
Baudry et HouquesFourcade, II, No. 1823; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1052; Colin et Capitani, ed. 4-a, 1
p. 181; Alexandresco, ed. 2-a, p. 653; Nacu,
i, p. 345; Matei Cantacuzino, p. 68; Contra: Toullier, 1. No. 622; Demolombe, III.
No. 318).
3. Pentru ca nulitatea
căsătoriei
să
se

stingă

cum

prin

araţă

rom.)

nu

trecere

art.
este

185

de

şase

c. civ.

necesar

ca

luni

în.

(167

soţii

să

după

ce. civ.
fi

coa-

bitat în acest in:erval. (Merlin. Repertoire,
Mariage, section 6, 8 2, p. 691; Valette sur
Proudhon, 1, p. 439; Demoiombe, III, No.
318: Vazeille, Trait6 du mariage. [, No.
24; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 4601, p.
62; Dalloz, Râp., Mariage. No. 533; Suppl.,
Mariage, No. 285; Laurent, II, No. 468;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
II, No.

1824 Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 181:

Contra: Proudhon, I. p. 439).
4. Pentru
ca nulitatea
căsătoriei să
se stingă în cazul prevăzut de art. 185
e, civ. fr, (167 e. civ. rom.) trebueşte să.
treacă un termen de şase luni de la daia
când

soţii

au

ajuns

în

vârsta

compe-

tentă, o coabitare
continuată între soți
după ajungerea vârstei competentă, fără
să fi trecut termenul de şase luni nu
poate fi considerată ca o ratificare tacită
a nulităţii. (Demolombe, TI, No. 318; Vazeille, Trait6 du mariage,
I, No.
247;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, 1. p. 204,
nota 20; Dalloz, Râp., Mariage, No. 3%;
Laurent, II, No. 469; Huc, II, No. 140;
Bauâry et Hougues-Fourcade, I, No. 1829;
Planiol et Ripert, II. No. 263; Alexandresco, ed. 2-a, IL. p. 65%; Contra: Toullier, 1.
No. 622).
5. Ratificarea expresă a nulităţii din
cauza lipsei de vârstă, făcută de către
soţul

impuber

înaintea

trecerei

termenu-

lui de şase luni însă după ajungerea sa
în vârsta competentă, după o părere, nu
stinge

nulitatea

care

poate

fi

cerută

Art.

CĂSĂTORIE

a-

tât de către soţul care a contractat căsă-

toria când nu avea vârsta cerută de lege;
cât şi de către celelalte persoane arătate
în art. 184 c. civ. în. (106 c. cir. rom.

1683

(Vazeille, Trait6 du mariage, I, No. 247;
Mass et Verg6 sur Zachariae, TI, p. 204.
nota.20;
Mourlon, ÎI. No. 697;
Aubry et
Rau, ed. 4-a..V, $ 461, p. 62; Dalloz, Râp.;
Mariage, -No. 286;
Laurent, LI, No. 469;
Huc, II, No. 140; Baudry et Houguez-itourcade, II, No.1825; Planiol et Ripert, II,
No. 263; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 654).
6. După o altă părere însă, ratificarea
expresă! validează căsătoria şi în acest
caz, nici soţul care a ratificat, nici celelalţe persoane interesate, nici Ministerul
Public nu mai pot cere anularea căsătopiei. (Toutlier, 1, No. 622; Demolombe, III.
No. 318; Dalioz, Râp., Mariaga, No. 53%),
7. Nulitatea unei căsătorii pentru că
a fost contractată de persoane fără vârsta
legiuită, nu poate fi acoperită. prin dispensa. acordată posterior săvârşirei căsătoriei. (Demolombe. III, No. 33%; Vazeille; 'Trait6 du mariage, IL, No. 228; Aubry et Rau. ed.4-a. V, $ 461, p. 63; Dalloz,
Râp.. Mariage, No. 539; Laurent, II, No.
44; Buc, IL, No. 147; Baudry et HougquesFourcade, II, No. 1841; Planiol, ed. 6-a, î,
No. 1048; Alexandresco, ed. 2-a; I, p. 650).
8. Dacă în timpul judecărei acţiunei
de anulare: a, căsătoriei femeea devine
grea, acţiunea în anulare se stinge. (De-

molombe,

III,

No. 320;

avea

vârsta

Masse

et

Verg&

sur Zachariae, 1, p. 20%, nota 21; Mourln: ed. 7-ă, |, No. 697; Aubry et. Rau, ed.
4-a, V, $ 461, p. 63; Dalloz, Rep. Mariage,
No. 535; Suppl., Mariage, No. 287; Huc,
II, No. 140; Planiol et hipert. îl, No. 262;
,
Contra: Duranton, II, No. 320).
9. Pentru a se stabili sarcina femeei,
se poate recurge la examinarea ei de că(Demotre experţi, doctori sau moaşe.
AlexandreIII, No. 381; Comp:
lombe,
_
sco, ed. 2-a, I, p. 654).
10. Dacă bărbatul nu a ajuns la vârsta competentă, căsătoria ce a contracfetat-o va, putea fi anulată cu toate că
meea,

ar

“cerută

de

lege

si

oachiar dacă ar rămâne însărcinată de
rece sarcina poate fi datorită unor rela319;
țiuni adultere. (Demolombe, III. No.
IL, No. 470; Huc, II, No. 140:
Laurent,
No.
II.
Baudry et Hougques-Fourcade.
IL. p. 65%
ed, 2-a,
1829; Alexandresco.
p. 250;
Nacu, |, p. 346. 347, Plastara 1,
251; Planiol et Ripert. II. No. 262).

Art. 168. — Tatăl, mama, ascendenții şi familia care au consimţit la căsătoria contractată, în cazul prevăzut prin articolul
precedent,

au

nu

Civ. Fr. 186).

dreptul

|

de a cere

nulitatea

ei. (Civ.

131,

133;

le qui
Tezi. fr. Art. 196. — Le păre, la mâre, les ascendants et la famil
sont
ne
dent,
prece
le
artic
de
ont consenti au mariage contractt dans le das
point

P. GeoaaE,

-

Bibliografie (continuare).

|

|
Doocan

ă en demander la nullite.

recevables

Studii

de drept civil comparat,

-— 243

—

-

p. 27 urm.

n
mami
ei
Pace e ee

Art.

169

DESPRE

CĂSĂTORIE

Doctrină,
1.

Dispoziţiile

civ. rom.)

nu

Rep,

art. 186 c, civ,

în.

(168 c.

sunt aplicabile decâţ

în ca-

zul unei
căsătorii contratată
soții să aibă vârsta cerută de
nu

se

aplică

în

cazul

când

ascendenţilor

cari

se

fără
lege;
cere

ca
ele

de-

semnaţi de lege să consimtă la căsătorie o aprobase totuşi. (Duvergier sur Toullier, I, No. 627; Valette sur Proudhon,
I, p. 438; Demolombe, II[. No. 322; Aubry
et Rau, ed, 4-a, V, $ 461, p. 62;
Dalloz,

„Art.

169.— Persoanele

contra

unei

tentă

decât

168,

173;

căsătorii

acel

Fr.

187),

Civ.

care

intentează

numai într'un

când

interes

No.

28;

Laurent,

II. No.

et Houques-Fourcade,

IT. No.

1832;
Alexandresco.
ed.
2-a. 1, p. 65;
Nacu, I, p. 347 Contra: Toullier, 1, No.
627; Vazeille, Traite du mariage, I. No.
244; Marcad€. art. 186: Comp.:. Planiol et.
Ripert, II, No. 264; Colin et Capitan:, ed.
4-a. I, p. 182).
3. Consimțământul
prevăzut
de art.
186 ce. civ. fr. (168 e. civ. rom) trebueşte
dat în cunoştinţă de cauză, astfel dacă
cei ce şi-au dat consimţământul la căsătorie au fost înşelați asupra. vârstei adevărate
a copilului, nulitatea nu este.
acoperită
(Valette sur Proudhon, 1, p.
438;
Demolombe,
III, No, 323;
Dalloz,
R6p., Mariage, No, 543; Baudry et Hou-ques-Fourcade.
TI,
No.
1834;
Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 654).

anu-

nefiind

Mariage,

411; Baudry

larea ei pentru că nu ar fi fost celebrată
înaintea, ofițerului de stare civilă. (Toullier, I. p. 311; Demolombe, II, No. 325;
Marcads, Art. 184, No. 2),
2. Finele de neprimire prevăzut de art.
186 c. civ. tr. (168 c. civ. rom,) nu este o-

pozabil

Codul civir

interes

acțiune

de

pecuniar,

nu

este un interes actual.

nulitate
o pot

(Civ.

in-

166,

Tezt. fr. Art. 187. — Dans tous les cas oi,
l'action. en nullit€ peut âtre intentâe par tous ceuxconformâment ă l'artiele 184,
qui y ont un intârât, elle
ne peut lâtre par les parents
mariage,

n€

du

et actuel.

vivant des deux

collateraux, ou par les enfants ns d'un autre
&poux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intârât

Bibliografie
Docan

P. Gronâe,

Studii de drept civil comparat,

Doctrină.
1. Dreptul de
solute aparține

are

un

interes

actual

Acţiunea

adică

rudelor

acelor

per-

colaterale

se bazează. totdeauna pe un inter
iar nu pe un interes moral es pecuniar
,
6-a, 1, No. 1040; Colin et Capit (Planiol, ed.
ant, ed. 4-a.
I, p. 176, 177; Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p.
658, 659; Nacu, 1, p. 341;
Matei Cantacuzino, p. 632; Plastara, I,
p. 249; Planiol
et Ripert, II, No. 284).
Interesul trebue să fie născut
şi actual, adică deja deschis.
(Plan
I, No. 1040; Colin et Capitant,iol, ed. 6-a,
ed. 4-a, I,
p. 176, 177; Planiol et Riper
t, II, No. 284;
Matei Cantacuzino, p. 682).
4. Când
colateralii critică validitate
a
unei căsătorii, în scopul
de a conțesta leg&itimitatea unui copil
rezultat din acea-

tifice un

suficient

interes

în

acest

născuţ
caz

un

şi

p. 27 urm.

(Planiol et Ripert,

a- propune nulităţile aboricărei persoane
care

soane ale căror drepturi născu
te şi actuale ar fi nimicite sau comp
romise dacă
le-ar fi opozabilă căsătoria a
lare o cer, (Mourlon, ed. Ya, cărei anuI, No. 658,
864 urm.; Planiol ei Ripent,
II, No. 284;
Colin et Capitant. ea. 4-a, IL.
p. 176, 177;
Matei Cantacuzino, p. 882).
-

(continuare),

actual,

interes

fiind

moral,

11, No. 284; Colin et Ca-

pitant. ed. 4-a, 1, p. 178).
Prin

faptul

că

legiutorul

nostru

a

suprimat cuvintele din art, 187 ce. civ,
în:
„În timpul
vieţii ambilo
că

la

noi

nularea

r soţi“,
Şi colateralii pot

copiii

căsătoriei

chiar

în timpul

rezultă.
cere a-

vieţii

ambilor soţi, nemai existând contro
versa,
din dreptul
francez,
(Alexandresco, ed.

2-a, 1. p. 659;

Comp.

au

pecuniar.

Nacu,

1, p. 343),

- Copiii născuţi din o căsătorie
an„terioară au dreptul a cere anula
rea căsătoriei celei de a doua, contractată când

un interes

(Laurent

492, 493; Alexandresco, ed, 2-a,
Comp.: Nacu, 1, p. 343; Matei
zino, p. 682),

II, No.

I, p. 659;
CantacuĂ

Creditorii pot cere anularea căsăto-

riei când

au un interes bănesc,
plu în cazul când au contractat de exeminee fără autorizaţia bărbatului. cu o fe(Valette
sur Proudhon, 1, p. 428; Demol
ombe, III,
No. 305; Mourlon, 1, No. 667;
Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 461. p. 60; Lauren
t, ÎI,
No. 494; Huc, II, No. 137; Baudr
y et Hougues-Fourcade,
II,
No.
1808;
dresco, ed. 2-a, 1, P. 659; Matei AlexanCanta-

Seine,

„B.
civil.

— 944 —

A

b.

se

682;

Planiol

vedea

eţ

Ripert,

notele
|

sub

art.

II, No.

166 c.

Coâul

DESPRE

civil

Art. 170—1"i

CĂSĂTORIE

— Soţul, în prejudițiul căruia s'a contractat o a doua
„Art. 1110.
cere nulitatea acestei din nou căsătorii *). (Civ. 130,
poate
căsătorie,
C. p.

184;

183,

urm.,

171

169,

166,

153,

271;

Civ.

Fr.

188).

Teat. fr. Art. 155. — IP&poux au prâjudice duquel a ât€ contracte un second mariage, peut en demander la nullit6, du vivant mâme de Vepoux qui
&tait engage avee lui.
Bibliografie
Docan

de drepi

Studii

P. GEORGE,

(continuare).

civil comparal,

3. Nulitatea celei de a doua căsătorii nu poate fi acoperită nici prin prescripție, nici prin desfacerea primei căsătorii.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 653; Dalloz, Rp.
Mariage, No. 524%; Suppi.. Mariage, No.
289; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1048; Plastara, I, p. 251; Comp.: Laurent, II, No4%),
4. Soţul în prejudiciul căruia sa contractat o a doua, căsătorie, înaintea desfacerei celei dintâi, poate cere anularea

Doctrină.
1.

Pentru

ruia
să

ca

sotul

în

o

a

contractat

sa
poată

anularea

cere

facă dovada
tâi căsătorii.
Dalloz, Râp..
2. Chiar
nală pentru
de a doua

ei.

că-

căsătorie,

trebueste

să

IL. No.

653;

legală a existenţei celei din(Mourlon, cd. 7-a, I. No. 66);
Mariage, No. 545).
acţiunea peîn cazul când
bigamie sar fi prescris, cea
căsătorie poate fi atacată în

ed.

(Mourlon,

nulitate.

prejudiciul

doua

T-a,

acestei căsătorii chiar după încetarea din

viaţă a soţului bigam, de oarece poate
avea un interes bănesc, cum ar îi îndepărtarea de la moştenirea, soţului bigam
.
a copiilor născuţi din a doua căsătorie
Î,
Nacu,
656;
p.
|.
2-a,
ed.
resco,
(Alexand
p. 347).
vedea notele sub art. 166. c.
5. A se
civil.

Dalloz, Rep. Mariage, No. 524; Suppl.
Mariage. No. 289; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 648; Nacu, I, p. 347, 348; Plastara,
i, p. 251, 252; Comp.: Demolombe, III, No.

313; Aubry

ed. 4-a, V, $ 461, text

et Rau,

p. 21 urm.

şi nota 37, p. 6%; Laurent, II, No. 4%;
et HougquesBaudry
II, Na. 142;
Huc,
Fourcade, Il, No. 1837; Planiol et Ripert.
II, No. 266).

acei din urmă căsătoriți opun nulitatea căvaliditatea sau nulitasătoriei celei dintâi, se va judecă prealabil
Pr. p.8;
Dacă
—.
Art. 11

tea acelei

Civ. Fr.

căsătorii. (Civ.

170,

172,

299,

300;

C. p. 271;

189).

ent la nullite du premier
Tezi. fr. Art. 189. — Si les nouveaux &ponx opposâtre jugte prâalablement.
validit6 ou la nullite de ce mariage doit

mariage, la

Bibliografie (continuare).
DO0AN

P. Gronae,

Sludii

de drepl

civil comparat,

Doctrină.
4. Cel care cere anularea unei căsăşte
torii pentru motiv de bigamie, trebue ii.
să dovedească existenţa primei căsător
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 648).
9. Soții ce s'au căsătorit a doua oară
pot opune cu ocazia judecării anulării
acestei căsătorii, că prima căsătorie a
fost destăcută prin divorţ. (Dalioz, Rer.,
Suppl., Mariage, No. 291).
8. Dacă însă nulitatea căsătoriei celei
este relativă, ea nu poate îi îndintâi
1) Art. 188 francez, corespunzător adaugă:

—

p. 27

urm.

interesată ci
persoană
vocată de orice
numai de aceea căreia îi dă dreptul le(Dalloz, Râp, Mariage, No. 547;
gea.
Contra: Demolombe, III, No 331).
îi
4. Nulitatea primei căsătorii poate
cum se
invocată nu numai de soţi după
civ.
arată în art, 189 e. civ. în. (171 c.
interes
au
cari
acei
toţi
către
de
ci
rom.)
să rămână validă cea de a doua căsăto(Demolombe, III, No. 330; Dalloz,
vie,
Râp., Mariage, No. 557).
5. Dacă cu ocazia judecării cererei de
anularea. unei căsătorii pentru motiv de

lui".
s.„„du vivant mâme de Vâpoux qui €tait engage avec
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rai
a
cere aa
Teme

Art.
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DESPRE

CĂSĂTORIE

bigamie, se opune nulitatea primei căsătorii, tribunalele corecţionale, care judecă delictul de bigamie, vor fi compe-

Art.

172.— Procurorul,

166, însă

tente a rezolva şi chestiunea, aceas
ta -pra
alabilă. (Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 648
649; Contra: Nacu, 1, p. 348).

în toate cazurile,

cu modificaţiunile

cărora

s'a aplicat art.

prescrise la art. 167,

tor să ceară nulitatea căsătoriei în timpul
condamnarea

Codul civil

lor la despărţire. (Civ.

166,

p. 271; Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 190),

vieţii

167,

,

poate

ambilor
173,

181

şi e „da-

soți

urm.;

şi
C.

Tezi. fr. Art. 190. — Le procureur du Roi,
dans tous les cas auxquels
sapplique lartiele 184, et sous les modificati
ons portees en article 185, peut
et doit demander la nullite da maria

condamner

ge,

ă se sâparer.
Doctrină,

1.

Acţiunea

în

nulitate

din

partea

M

nisterului public poate fi exercitată
numai în timpul vieţii ambilor soţi. (Demo
lombe, III, No. 309; Mourlon, ed.
Ta, 1,

No.

668; Aubry

et Rau,

ed. 4-a

-

7].

du

vivant

des deux

&poux,

et les faire

urlon, ed. 7-a, I, No: 668; Dallo
z, Râp,
Mariage,
No. 518; Suppl,, Mariage.
No,
213; Alexandres
I, p.

co,

343),

ed. 3-a, T, p. 660; Nacu,

:
5. După o altă părere însă,
dominantă, |
Ministerul
Public
are facultatea de a
cere sau nu anularea căsătoriei
, el neţiind obligat la această acţiu
ne.
(Demolombe, III, No. 311; Aubry
eţ Rau, ed. 4-a,

p. 69; Dalloz, Rp. Mariage, No. 519; $ 461,
Baudry et Houques-Fourcade, II, No.
1809:
Planiol et Ripert, II, No. 288; Alexa
ndre- . V, $ 461, nota 23, p. 61; Dalloz, Râp..
sco, ed, 2-a, 1. p. 661; Nacu £, p. 8344,
Mariage, No. 518; Suppl,, Maria
359).
ge, No. 2%;
2 In caz de bigamie. dacă, primul
Laure
nt,
II,
No.
495;
Huc, II, No. 148;
soţ
încefează din viaţă însă, ambii soţi
Baudry
et Hougques-Fourcade.
din a
II, No,
doua căsătorie sunt în viaţă, după
1812
urm.;
Plani
ol e Ripert, II, No. 28;
o părere Ministerul Public nu ar
Colin
et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 178).
mai putea
să ceară anularea celei de a
Ministerul public având drept
doua căsăul în
torii, (Duranton, II, No. 330;
cazurile prevăzute de lege
să ceară anuIII, No. 310; Aubry et Rau, Demolombe.
larea
unei
căsăt
orii,
ed.
4-a, V, $
are, după,
461, p. 60; Dalloz: R&p., Suppl.
dominantă, dreptul să ceară, din părerea,
oficiu
No. 274, 290; Planiol et Ripert, . Mariage,
menţ
iner
ea
unei căsătorii, cantractată
I1, No. 288),
în
3. După o altă părere însă,
mod
valabil.
(Merlin,
Râpertoire.
ministeMa
rul public are dreptul chiar
riage, section 6, $3, No. 3;
în acest caz
Valette sur
să ceară anularea celei de
Proudhon, 1, p. 444; Demo
a doua căsălombe, I, No.
- torii contractață
312;
Vazei
lle,
înainte
Trait€ du
de desfacerea
ge, 1, No.
primei căsătorii, (Aubry et
295; Mass et Verg6 sur maria
Rau. ed. 4-a,.
Zachariae, î, $
V. $ 461, p. 60, 61; Dalloz,
79;
Marc
ade, art, 115, No. 3; Demante
Rp. Mariage,
et
No. 520; Laurent, II, No,
Colmet de Santerre, ed. 3-a, [,
496; Huc, TI,
No. 277 bis,
No. 148; Baudry
III: Dalloz, R&p, Mariage,
et Houques-Fourcade,
No. 521),
II, No. 1810),
După o altă, părere însă,
el nu ar
putea
să
4. Ministerul
ceară
din oficiu menţinerea, upublic nu are
faculţanei căsătorii.”ci numai să ceară,
tea numai să ceară anul
area, unei căsăcăsătoriilor contractate în mod anularea
torii în cazurile prevăzut
e de art. 184 şi
nevalabil în cazurile prevăzute
185 c. civ. fr. (166 şi 167
de lege. (Dalloz,
c.
Rep. Mariage, No. 531: Laure
este obligat la această, acţi cîv. rom.), ci
nt, II, No.
une, după cum
491 urm.; Huc, II, No. 149;
rezultă din termenii art.
Planiol et RI190 c. civ. fr,
pert, IL. No. 288).
(1% e. civ. rom.). (Toullier,
1, No. 628; Va8. A se vedea notele sub art. 166
zeille, Trait6 du mariage,
I, No. 249; Moşi 167
c. civil,

„Art, 178. — Orice căsăto
rie, care s'ar fi făcut în
sa celebrat înaintea oficer
taină şi nu
ului competinte al stărei
atacă de către însuși soțul,
civile, se poate
de către

cari au

la

PRR

aceasta un interes actual 4),tatăl şi de către toţi aceia
precum și de către mi-

1) Textul francez (art.
491) se exprimă

astfel în partea finală:
„un interât ne et actu
ele.

—
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—

Codul

DESPRE

civil

Art. 173
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nisterul public. (Civ. 49 urm., .61, 62, 65, 151, 154, 166, 174; 175,
118; Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 191).
Tout mariage qui n'a point Et€ contracte publique— .
191
devant lofficier public compâtent, peut &tre
câl&br&
&
&t
ment et qui n'a point
more, par les ascendants, et
attaqu6 par les €poux eux-mâmes, par les ptre et
ainsi que par le ministere
aectnel,
et
n6
&t
par tous ceux qui y ont un inter
Tezi. fr. Art.

public.

(continuare).
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doctrină)
Parchet 23, 24.
Pedeapsă 4.
Posesiune de stat 18, 20,
21,
Prescripţie 19, 20, 21.
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Agent diplomatic 16.
Anulare, a se vedea cuvântul: „Nulitate“.

Apreciere suverană 9, 13,
Ascunderea căsătoriei
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8.
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Ciandestinitate
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Competenţă,
a se vedea
cuvântul : „Încompetenţă*.

a _ se

Ratificare 18, 19, 20, 21.
Redactare 12.

vedea

Marturi 5.
Ministerul public 23, 24.
Noapte 7.
Nulitate 1 urm.
Nulitate absolută 2, 18,

Ofiţer de stare

1,

civilă

vedea

tate“.

zi,

_20, 21.

se

stare civilă

de

Registre
12,
2

România

16.

Sancţiune

4.

Statut real 17.
Străini 16.
Străinătate

Suverană
24 .

17.

apreciere 9, 13,

6.

tate.

nu

Țară străină 17.
Termin

4.

Doctrină.
ia 01. Clandestinitatea şi incompeten
de art.
fițerului de stare civilă, prevăzute
sunt două
191 c. civ. în, (U3 c. civ. rom.)
riei.
cauze deosebite de anularea căsăto

(Demolombe,

III,

No.

29;

ed.

Mourlon,

et Rau, ed. ka, V,
“a, 1, No.
ent, 11, No. 481;
Laur
Mii;
p.
1,
$ 467, nota
1026; Planiol et
No.
|,
Pianioi, ed. Ga,
ed.
II, No. 216; Alexandresco,
Ripert,
2-a, 1, p. 652, tex 4 și nota 2; Plastara,
No. 1).
1, p. 253; Contra: M arcadă, Art. 191,
clan2. Lipsa totală de publicitate sau
ate abnulit
de
cauză
o
este
ea
nitat
desti
(Planio! et Ripert,
solută a căsătoriei.
co, ed. 2-a, |, p.
ndres
Alexa
289;'
11, No.
E
650).
do3. Lipsa publicaţiilor la primăria
itue
miciliului unuia, dintre soţi, nu const
Aubry

656;

o

celebrare

în

taină

a

căsătoriei

şi

ce-

martorilor

numărul

Faptul că celebrarea căsătoriei nu ci-&
loc în localul oficiului de stare

avut
vilă ci la

cuvedea
Taină, a se
„Clandestinivântul ;

4, 7, 10-15, 19, 20, 21, 24,

că

nu
ruţi de 'lege la, celebrarea căsătoriei
nu
este complect sau că aceşti martori
de lege,
ar fi îndeplinit condiţiunile cerute
căsătoriei.
la anularea
poate duce
nu
section 4
(Merlin, R&pertoire, Mariage,
I,
5 $ 2, No. 6; 'Toullier,
$ 3, section,
No. 643; Demolombe, III. No. 294 Aubry
,
et Rau, ed, 4-a, V, $ 467, p. 113; Dalloz
CanRepertoire, Mariage, No. 557; Matei
tacuzino, p.

cuvântul: „Ciandestini-

cuvântul: „Ratificare“.
Domiciliu 6, 14.
Franţa 16.
Incompetenţă 1, 10-15, 19,

,

a

Publicitate,

urm.

5. Faptul

căsătorie

la

Publicaţii
„4

p. 21

căprevăzut de lege între publicaţiile la
sătorie, nu poate duce la anularea, căsătoriei, singura sancţiune fiind pedeapsa
c.
prevăzută de art. 192 c, civ. fr. (14
civilă
stare
de
l
ofiţeru
pentru
rom.)
civ.
e,
şi pentru părţi. (Dalioz, Rep.. Mariag
No. 553; Suppl., Mariage, No. 295).

ALFABETIC

(a

Confirmare,

civil comparat,

drepi

de

Studii

P. GeoRGE,

Docan

nu

poate aduce prin ea însăşi anularea căsătoriei. (Iiuc, II, No. 151; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1020; Planiol et Ripert, 11, No.
269; Alexandresco, ed. 2-a I, p. 651; Plastara. 1, p. 253).
4. Faptul că nu s'a respeciai termenul

—

poate

domiciliul

prin

el

dintre

uneia,

singur,

părţi,

să

constitue

mai

multor

o

(Merlin,
nulitatea căsătoriei,
cauză de
urm; ToRepertoire, Mariage, X, p. 585
33%;
ullier, 1, No. 642; Duranton, II, No.
395
Vazeille, Trait& du mariage, |, No.
467, p.
urm.; Aubry et Rau, ed. ka, V, $
112 urm.; Dalloz, R6p. Mariage, No. 556;
II,
No. 296; Laurent,
Suppl., Mariage,
:
No. 419; Matei Cantacuzino, p. 687).
a
1. Fapiul că celebrarea căsătoriei
ciavut loc, înaintea ofițerului de stare la
silă, în timpul nopţii,'nu poate duce
(Dalloz, Rep., Macăsătoriei.
anularea
riage, No. 552).
$. Cu toate că soţii ascund căsătoria
valor, care a fost contractată în mod
labil, ea îşi produce toate efectele civile
TV, p. 503,
între ei. (Locr6, Lgislation,
, R&pertoire.
No. 38, p. 556, No. 12: Merlin
er, I, No.
Mariage, section 9, No. 2; Toulli Aubry et
297;
No.
VII,
ombe,
Demol
549;
Dalloz, REP»
Rau, ed. 4-a, V, $ 461, p. 114;
II, No. 475;
t,
Lauren
385;
No.
Mariage,
6-a, Î, No.
ed.
l,
Planio
15%
Huc, II, No,
No. 270; Bau1024; Planiol et Ripert, TI,
No. 1847;
dry et Houques-Fourcade, II,
2).
Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 650, nota nă
9. Tribunalele au o putere suvera
neînde apreciere pentru a decide dacă

deplinirea
mente

241—

de

unuia

sau

publicitate

la

căsătorie

ele-

cerute

ii
ema
n
e

Art. 173

„DESPRE

de lege, este de natură a aduce anularea, acestei căsătorii. (Toullier, 1, No. 643;
Duranton, II, No. 33%; Demolombe,
III,
No. 294; Valette sur Proudhon, I. p. 410;
Vazeille, Trait6 du mariage, I, No.
250;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 656; Aubry
et

Rau,

ed. 4-a,

V, $ 467, nota, 12. p.

113;

Dalloz, Rep., Mariage, No. 551; Suppl., Mariage, No. 294, 29%; Laurent, II, No. 476
urm; Huc, II, No. 154%; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1021 urm.; Planiol et Ripert, II,
No.
211; Colin et Capitant, ed. 4a, ], p. 17%;
Baudry
ei
Houques-Foureade,
Ii, No.
1844;
Alexandresco,
ed. 2-a. [, p. 651;
Nacu, I, p. 349, 350; Matei Cantacuzino,
p. 676, 687).
10. Incompetenţa.
ofițerului de
stare
civilă, poate fi o cauză de anularea
căsătoriei

celebrate,

de

oarece

săvârşi

rea
căsătoriei de către ofițerul de stare civilă

CĂSĂTORIE

(Demolombe,

sur

Codul
III, No. 298;

Zachariae,

I, $ 113,

Mass6

nota

civil

et Vergs

3, p. 178;

Mourlon, 1, No. 656; Aubry et Rau,
ed,
4-a, V, $ 467, p. 115; Dalloz, Râp.
Suppl,,
Mariage, No. 299; Laurent, II, No.
483;
Huc,
II. No. 155; Baudry et HouquesFourcade, II, No, 1851; Planiol, ed.
6-a,
I, No. 1026; Planiol eţ Ripert, II, No.
277;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 652;
Nacu, 1.
p. 350,
351;
Matei Cantacuzino, p. 687;
Contra:
Duranton, II, No. 239;
Comp:
Colin et Capitant, ed, 4-a, I, p.
175),

14.

Căsătoria

celebrată,

de

ofiţeru

l ds
stare civilă al unei comune în
care unul
dintre soţi nu avea, domiciliul
cerut de
lege în materie de celebrarea.
căsătoriei,
nu este nulă de drept. (Toullier,
I, No,
644: Valette sur Proudhon, 1,
p. 410; Demolombe, III. No. 298: Vazeille,
Trait6 du
mariage, 1, No. 251; Mass et
Verg6 sur
Zachariae, I, p. 178; Marcaâe.
Art, 191,
No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 467, p.
114 urm.; Dalloz, R6p.. Mariage,
No, 562;
Suppl., Mariage, No. 299; Nacu,
1, p. 350,
351; Matei Cantacuzino, p, 687;
Comp.
Planiol et Ripert, II, No. 274:
Colin et
Capitant,

competent pe lângă că este unul din
elementele publicităţii dar apoi este
şi
condiţie de existenţa, căsătoriei, indepen o
dent de orice publicitate.
(Demante et Colmet de Santerre. ed, 3-a, I, No.
278 bis,
I; Mourlon, ed. 7-a, 1, 656; Aubr
y
ed. 4a, V, $ 467, nota 1, p. 111; et Rau,
Dalloz,
ed. 4-a, 1, p. 174, 175).
Rp. Suppl., Mariage, No. 297;
Laurent,
Căsătoria, săvârşită de un funcţio
II, No. 48; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p.
har care nu are. calitatea
652;
de ofiţer de
Contra; Marcadă,
Art.
stare civilă, este nulă ca şi
Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 191, No. 1;
cum ar fi să1025; Plavârşită de un simplu particular.
niol et Ripert, II, No. 274;
(MourColin et Calon,
ed.
7-a,
1, No. 657; Dalloz, Rep, Mapitant. ea. 4-a, I, p. 14, 1%,
388; Nacu,
riage,
No.
300, 526; Suppl,, Mariage, No.
I, p. 350; Matei Cantacuzino,
p. 687).
565; Nacu, I, p. 350, 353; Comp.:.
11.
Faptul că ofițerul de stare
Planiol
civilă
et Ripert, II, No. 275; Colin et
celebrează o căsătorie în afară
Capitant.
de comuna
ed, 4-a, I, p. 183).
unde îşi exercită
atribuţiunile sale.
nu
16. Căsătoria celebrată, în Franța
poate duce în mod necesar
(Rola anularea
mânia) între doi sirăini înaint
căsătoriei.
ea agen(Merlin, Repertoire, Mariage,
tului
lor
diplomatic este valabilă. (Dalloz
section 6, $ 2, question 2,
,
Art, 191; TouRep, Suppl,, Mariage, No.
ilier, I, No. 644; Valette
196),
sur Proudhon. ],
7. Pentru căsătoriile celebr
ate
p. 410. observaţia, 1; Demolombe,
în străIII, No,
inătate, publicitatea se va lua
298; Vazeille, Traits du maria
în considege, I, No.
rație
potrivi
t
legilor
ţării unde a avut loc
251; Mass6 eţ Vergâ sur Zacha
riae, 1, p.
căsătoria
de
oarece
publicitatea
118; Marcad6, Art, 191, No. 2;
face
Aubry et
parte
din formalităţile căsătoriei.
Rau, ed. 4-a, V, $ 467, p. 114 urm.; Dallo
(Alexandre
z,
sco,
ed. 2-a, I, p. 651).
Rep, Mariage, No. 561; Suppl.,
Lipsa de publicitate a unei
No. 299; Nacu, Î, p. 351; Contr Mariage,
căsăa: Prouqtorii fiind o cauză de nulitat
hon, I, p. 44; Duranton, 11,
e absolută,
No. 341, 342;
nu
poate
fi
acoper
ită
Laurent, II, No. 482; Comp.
publicitatea
Planiol, ed.
dată căsătoriei posterior prin
S-a, I, No. 1025; Planiol eţ
săvârș
irei ei şi
Ripert, 11, No.
prin
posesiunea, de stat, (Merlin
Ta Colin et Capitanţ, ed.
. Râper4-a, 1, p. 174
toire, Mariag
175).

12.

Pentrucao

căsătorie celebrată de

un ofiţer de stare civilă în
afară de comuna unde îşi exerciţă atri
buţiunile sale,
să. fie valabilă, trebueşte ca
el să fi re
daciat actul de
căsătorie pe
registrele
sale ce le-a, adus cu el iar nu
pe registrele
de stare civilă ale comunei
unde celebrează căsătoria, (Dalloz,
Râp., Mariage,
No. 561; Suppl,, Mariage, No.
299; Nacu,
I, p, 851, 352),
13. In materie de incompet
enţă ţerito-

e, section 6, $ 2, Question
?,
Mourlon, ed. T-a, IL, No.
65%;
Aubry et Rau, ed, 4-a, V, $
Dalloz, Rep., Suppl., Mariage.468, p. 119;
No. 2%,

Art.

19%;

301; Laurent, II, No. 480;
Huc, II, No. 157;
Alexandresco, ed, 2-a, [, p.
651: Conţra:
Marca, Arţ, 191, No.
3).
.

19.

Nu se poate nici confir

ma, nici prescrie nulitatea rezultând
din lipsa de publicitate a căsătoriei
sau din celebrarea

a de către un ofiţer de stare
civilă încompetent,
(Demolombe,
345;
Comp.: Alexandresco, ed. III, No.
2-a, 1, p. 651,
652).

O. Nulitatea

căsătoriei celebrate
un alt
ofiţer al stării civile de cât de
cel
competent,
fiind absolută, nu poate
îi

—
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expresă

sau

tacită,

nici

prescrisă,

facultativă

însă poate fi acoperită prin posesiune de
stat. (Valette sur Proudhon, I, p. 448; Demolombe, III, No. 328; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 467, text și nota 30, p. 118).
poate fi cedeci ar păcătre ambii

soţi,

considerată

totuşi

aceasta

ca o greşeală

trebueşte

de redacţiune

de oarece

în caz de lipsă de publicitate

şi de incompetenţa, ofițerului de stare civilă, de oarece în acest caz tribunaleie au
o

putere

suverană

de

apreciere

a

cauze-

lor de nulitate. (Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 660).
25. A se vedea şi notele sub art, 49%
urm, 60, 61, 151, 166, 172, 173, 114, lic.
:
civil,

22. Cu toate că art. 173 c. civil român,

arată că nulitatea căsătoriei
rută „de către însuşi soţul“,
rea că nu poate fi cerută de

174

166 c. civil român, vorbeşte de ambii soţi.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 656).:
23. Când nulitatea unei căsătorii este
fundaţă pe clandestinitatea ei, ministerul public are dreptul să ceară anularea
acestei căsătorii, dar nu este obligat la
aceasta, (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 668; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 178).
24. Acţiunea ministerului public este

confirmată
expres sau tacit,
nici prescrisă, nici acoperită prin posesiunea de
stat. (Demante et Colmet de Saniterre,
1, No. 278 bis. III; Laurent, III, No. 6;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
II,
No.
1855; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 652).
2i. După o altă părere, această nulitate nu poate
fi acoperită prin
confir-

mare

Art.

CĂSĂTORIE

art.

Art. 114.— Dacă căsătoria ma fost precedată de cele două publicaţiuni prescrise de lege, sau dacă intervalul timpului prescris
pentru publicațiuni și celebrare nu s'a observat, procurorul ,va
provocă în contra oficerului stărei civile o amendă bănească, care
nu va puteă trece peste 300 lei, și în contra părților contracaceastă
tante sau în contra acelor, sub puterea căror ele au făcut
49
(Civ.
lor.
averea
cu
contravenţiune, o globire proporționată
urm.,

61,

62,

182;

175,

58;

act. st. civ.

Reg.

Civ.

Fr.

192).

deux
Teat. fr. Art. 192.— Si le mariage n'a point &t6 preced6 despar la
s
permise
es
dispens
des
obtenu
6t6
pas
n'a
siil
ou
,
requises
cations
n'ont point
si les intervalles preserits dans les publications et câlebrations
une
publie
ier
Voffic
contre
er
prononc
fera
Roi
du
serv6s, le procureur

publi-

loi, ou

6t€ ob-

amende

contractantes,
qui ne pourra exeâder trois cents franes; et contre les parties
tionnte ă
propor
amende
une
agi,
ont
elles
ls
ou ceux sous la puissance desque
leur fortune.
1907). — Si le
Teai. fr. Art. 192. (Modificat prin legea din 21 Iunie
sil n'a pas 6t6
ou
requise
tion
publica
la
de
prâced
mariage n'a point 6t6
preserits entre
alles
interv
obtenu les dispenses permises par la loi ou si les
eur de la
procur
le
s,
observâ
6t6
point
les publications et celebrations m'ont

amende qui ne pourră
Republique fera prononcer contre Vofficier publice une
contractantes ou ceux
exeâder trois cents francs

sous

desquelles

puissance

la

(300

fr.)

contre

et

les

parties

ont agi, une amende proportionnce ă leur

elles

fortune.

(continuare).

- Bibliografie
P. Gronag,

Docan

de drepl

Studii

civil comparal,

Doctrină.
1. Pedeapsa prevăzută
193 ce. civ. în. (174 şi 175

de art. 1%
c. civ, rom,)

şi
se

aplică, ofițerului de stare civilă când va

celebra căsătoria la domiciliul unuia dintre soţi, sau în locuinţa sa, fără necesitate absolută, de oarece acest fapt constitue

o

toare

infracţiune

la

la

publicitatea

prescripţiunile

căsătoriei.

privi-

(Duran-

—

p. 27

urm.

Art. 191, No.
ton, IL, No. 336; Marca,
479).
No.
II,
nt,
'9; Laure
2. Lipsa publicaţiilor nu este o cauză
une
de anularea căsătoriei, singura sancţi
este aceea prevăzută de art. 192 ce. civ. îr.
(474 e. civ. rom.). (Valette sur Proudhon,
1, p. 409; Demolombe, III, No. 295; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 467, text și nota 2,
p. 131, 112; Laurent, II, No. 478; Huc, II,
No. 151; Baudry et Houques-Fourcade, II,
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Art. 175--176
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Codul civil

CĂSĂTORIE

3. Amenda. prevăzută de art. 192 ce, civ.
fr. (144 c. civ. rom.) se pronunţă de către

No, 1846; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1020; Planiol at Ripert, II, No. 250; Alexandresco;
ed. 2-a, T, p. 604; Matei Cantacuzino, p.

tribunalele corecţionale iar nu de tribunalele civile. (Demolombe, III, No. 31),

670).

Art. 115. — La pedepsele pronunţate prin articolul precedent,
se vor supune persoanele însemnate în el, pentru orice contravenţiune la regulile prescrise în art. 151, chiar de nu s'ar Consideră acele contravenţiuni îndestulătoare pentru a se pronunță nulitatea căsătoriei. (Civ. 60, 61, 151; Civ. Fr. 193).
Tezt. fr. Art. 193. — Les peines prononeses

par L'artiele prâcedent seront

encourues par les personnes qui y sont dâsignâes, pour toute contravention aux
răgles preserites par larticle 165, lors mâme que ces contraventions ne seraient

pas jugces suffisantes -pour faire prononcer la nullit€ du mariage.
Bibliografie

Docan

P. GeonaEe,

Studii

de drept

(continuare).

civil comparat,

Docirină.
1.

veran

Tribunalele

dacă

vor

aprecia

în

neregularităţile

mod

săvârşite

p. 27

urm.

et Capitant, ed. 4-a, [, p. 174; Matei Cantacuzino, p, 687).
2. Pedeapsa. prevăzută de art, 14 c.
civ, rom. se va aplica ofițerului stării
civile când se vor fi violat regulele
de publicitate ale căsătoriei, de ex. atunci cânâ
fără motiv legal se va fi celebrat căsătoria, în afară de localul primăriei, sau
fără martori, sau cu ușile închise
etc.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 605),
- A se vedea şi notele sub art. 151,
174 <. civil,

su-

cu

ocazia celebrărei căsătoriei sunţ de natură a duce la nulitatea, căsătoriei; aceasiă putere de apreciere a tribunalelor
rezultă, din dispoziţiile art. 193 c. civ. fr,
(175 c. civ. rom.) cari arată că, ofiţerul
de stare civilă va fi pedepsit chiar Qacă
neregularităţile nu ar fi îndestulătoare
pentru a se pronunța nulitatea căsătoriei. (Planiol et Ripert, II, No. 273; Colin

Art. 116. — Nimenea nu poate reclamă titlul
de Soţ și efectele
căsăt

civile ale
căsătoriei,

oriei, dacă nu prezintă un act de cele
braţiune a
înscris în registrul stărei civile, afară
de cazurile pre-

văzute de art. 33
32, 33, 38, 61, 62,

„„

sub titlul „Actele stării civile“. (Civ.
177—180, 292 urm; Civ. Fr. 194).

27

urm.,

Dezt. fr. At.

194. — Nul ne peut râclamer le titre d'6po
ux et les effets |
ne reprâsente un acte de celEbratio
n
inscrit sur le
registre de l'6tat civil; sauf les cas prevu
s par l'article 46, au titre des Actes
de V'etat civil.
civils du

mariage,

sil

Bibliografie
CONSTANTINESCU

JAC. N., Despre

succesiuni,

(continuare).
p. 98.

Doctrină.

4-a,

1. Proba căsătoriei se face în principiu, prin actul de căsătorie înscris
în re
gistrele de stare civilă, (Merl
in, Râpertoire, Mariage, section 5, $
2, No. 9 urm;
Mourlon, ed. 7-a,

IL. p.

IL, p. 154,
674, 675;

Cantacuzino,

409;
Nacu,

Alexandresco,
1, p. 362,

p. 688; Plastara.

2. Celebrarea

căsătoriei

363;

ed. 2-a,
Matei

I, p. 280).

nu poate
fi
dovedită cu martori, chia
r când există un
început de dovaaă scrisă,
zurile prevăzute de art. în afară de caC. civ. rom.). (Toullier, 1, 46 c. civ. fr, (33
No. 353; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 452
bis, nota 1, p.
15; Laurent. II, No. 5; Bau
dry et Hou-

I, No. 70; Dalloz, Rp.
Mariage, No. 410; Suppl,,
Mariage, No.
211; Planiol, ea. 6-a, 1,
No. 86; Planiol et.
Ripert, II, No. 216; Colin
et Capitant, ea.
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DESPRE

3. Căsătoria nu poate

mijloace

fi dovedită

şi jurământ,

„de

probaţie

de oarece

nu

sunt

prin

aceste

admisibile

în materiile cari interesează ordinea publică, (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 45
bis, nota 1, p. 15; Baudry et HouquesFourcade, II, No. 1942; Planiol et Ripert,
JI, No. 219; Alexandresco,
ed. 2-a, |, p.
615; Piastara, I, p. 281)...
4. Actul de căsătorie înscris în regisirele de stare civilă, face probă, despre

ce

îndeplinirea ! formalităţilor

174—178

străinătate proba lor va. fi făcută după
formele prescrise de legea ţării unde au
fost contractate. (Dalloz, Râp, Mariage,
No. 338; Suppl., Mariage, No. 212; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 676, nota 2; Plastara, 1, p. 280, 281).
6. Dispoziţiile art, 194 c. civ. fr. (176 c:
civ. rom.) sunt aplicabile nu numai soților ci şi copiilor rezultați din căsătorie
şi altor părţi interesate când ei vor să se
folosească de efectele civile ale căsătoriei,
(Mourlon, ed. T-a, 1; No. 707; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 452 bis, p. 16; Laurent,
III, No. 2; Demolombe, III, No. 388; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 868; Planiol et Ripert;
II, No. 218; Colin et Capitant, ed. 4-a, |
ed. 2-a, |, p. 676;
p. 15%; Alexanâresco,
Nacu, £, p. 363).
7. A se vedea şi notele sub art. 2, 33
şi 152 ce. civil,

ques-Fourcade, II, No. 1942; Alexandresco,
ed, 2-a, I, p. 6%; Nacu, 1, p. 364; Plastara, I, p. 281; Comp.: Planiol, ed. 6-a,
1, No. 868; Planiol et Ripert, I, No. 233).
mărturisire

Art.

-CĂŞĂTORIE

cuprinde,

până la înscrierea în fals, de oarece este
un
act autentic.
(Dalloz, Rep.,
Suppl
Mariage, No. 211).
5. Pentru
căsătoriile
contractate
în

stat nu va puteă dispensă pe
acei ce se pretind căsătoriţi şi o invoacă, de a înfățișă actul de
celebrarea căsătoriei înaintea ofițerului stărei civile. (Civ. 27 urm.,
Art.

Posesiunea

de

294;

293,

292,

194,

178—179,

176,

62,

61,

33,

32,

17]. —

195).

Fr.

Civ.

er les pr€Tezt. fn. Art, 195. — La, possession d'etat ne pourra dispens
de câl6bral'acte
nter
reprâse
de
,
ivement
respeet
tendus &poux qui Linvoqueront
civil.
I'6tat
de
r
l'officie
devant
mariage
tion du
(177 c. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea
nu numai în relaţiile dintre soţi ci şi față
de terțele persoane. (Locr6, IV, p. 420, 516,
517; Merlin, Repertoire, Mariage, section
5, $ 9, No. 9; Demolombe, III, No. 32%
Mourlon, d. T-a, 1, No. 711, nota 1; Aubry
ei Rau, ed. 4a; V, $ 452 bis, nota 5, p:
16; Planidl, ed. 6-a, I, No. 869; Planio! ei
Ripert, II, No. 219; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 677).

Doctrină.
4. Posesiunea de stat există când două
persoane trăesc mult timp în public ca
bărbat şi femee, când se tratează reciproc
ca soţi şi când familia, lor sau celelalte
tratează

îi

străine

persoane

ca

atare.

et Ripert, II, No. 219; Alexan(Planiol
dresco, ea. 2-a, 1, p. 675; Comp.: Nacu, |,
p. 365).
2. Dispoziţiunile
ce. civ. îr.
art. 195

Art. 148. — Când este posesiunea de stat, și când se întăţistărei civile,
şează actul de celebrarea căsătoriei înaintea ofițerului
act. (Civ.
i
soţii nu pot îi primiți a contestă validitatea acestu
62,

Tezi. fr. Art.

196. — Lorsquil

respectivement

non

196).

Fr.

Civ.

294;

293,

urm.,

176

173,

y a

d'âtat, et que Lactee de

possession

les 6poux
cel&bration du mariage devant loificier de LEtat civil est reprâsentâ,
sont

INDEX

Nulitate

ALFABETIC

vântul „Nulitates,

Aplicaţiune
Bigamie 7.

Celebrarea

4.

căsăt, 11-14.

Ciandestinitate 5.
Competenţă 11, 12.
Dovadă 10,

Foae volantă 8, 9, 10.
Formalităţi 2.
>

Inceput

de

dovadă

,

scri-

45,6,

fond
X

Nulităţi de formă, e
regularităţi de formă“.
Otiţer

de stare

13, 13, 14

Incompetenţă 11, 12.
1 Inexistenţă 14.
Marturi 10.

civilă

14

Omisiuni, a se vedeă cu-

Neregularităţi de formă 2,

3, 4, 8, 9, 10, 13,

—

vintele: „Neregularităţi
.
de formă“.
Părţi interesate 1.

251—

acte.

! Posesiune de stat | urm.

1 urm.

Nulităţi de
7, 11, 12.
vulităţi

(la doctrină)

Act de căsătorie 2, 3, 4,
7, 8,9, 10, 13.
Anulare, a se vedea cu-

la nullite de cet

ă demander

recevables

Prezumpţiuni 10.
5
probă 1
5.
ublicitate

Registre

„9, 10,

Semnătură
Soţi 1, 8

de

stare

civilă

13,

Terţe persoane 1, 2.
Validitate, a se vedeă cuvântul: „Nulitate“,
Volantă foae 8, 9, 10.

|

Art.

178

DESPRE

ț

Doctrină.

i

1. Dispoziţiile art. 196 c. civ. fr. (17% c.
civ, rom.) sunt aplicabile numai în rapor-

!

i

soţi

dintre

turile

iar

nu

și

altor

persoane

care au dreptul să ceară anularea, căsătoriei. (Merlin, Râpertoire, Mariage, section 6, $ 2, Art. 196; Toullier, 1, No. 646;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 467 p. 118;
Marcad€, Art, 196, No. 2; Demolombe, III,
No. 327; Dailoz, R6p., Mariage, No. 529;
Suppl..
Mariage,
No.
282;
Baudry
et
Houques-Fourcade, II. No. 1952, 1953; Planiol, ed. 6a, 1, No. 1055; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 183; Contra: Huc, II,
No. 178; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 679;
Nacu, |, p. 366; Planiol et Ripert, II, No.
220, 272).
2. Când o terță persoană cere anularea
căsătoriei pentru neregularități de formă,
posesiunea, de stat a soţilor, poate facea
se respinge
cererea de anulare.
(Demo:
lombe, III, No. 327; Mass eţ Verg& sur
Zachariae,
1, p. 185; Dalloz, Ren., Mariage, No. 529; Suppl. Mariage, No. 28%;
Comp.
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
183).
.
3. Prohibițiunea prevăzută ae ari. 196
<. civ. îr. (178 c, civ. rom.) este privitoare
numai la, nulităţile ce rezultă din actul
de celebrarea căsătoriei adică la, neregularităţile
comise
în actul de căsătorie
care sunt de natură a duce la nulitatea
lui.
(Duranton, II, No. 250;
Taulier, 1

No, 333, 324; Aubry et Rau, ed, 4-a, V, $
452 bis, p. it;

Dalloz, Rep, Mariage, No.
283; Laurent, III, No. 6 urm., Huc, II, No,
174; Baudry et Fourcade, II, No.
1950;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 870, 1054; Colin
et
Capitaui,ed.
- 4-a, 1, p. 18; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 67%, 679; Nacu, 1, p. 36:
Sep:
Planiol et Ripert,
II, No, 22,
272),

&.

Art. 196 c. civ, în, (178 ce, civ, ronm,),

vorbeşte

actului

de

despre

nulitatea

căsătorie;

şi

nulitățile

validitatea

cari

sunt

acoperite,
conform dispoziţiilor
acestui
articol, prin posesiunea, de stat sunt acele
cari rezultă din neregularităţile
sau omisiunile cari viciază actul de
celebrarea,
căsătoriei. Nulităţile de fond
ale căsătoriei nu sunt acoperite prin posesiunea
de
stat. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
708 urm),
5. In ceea ce priveşte neregularităţile
săvârşite la, celebrarea însăşi
a căsătoriei cum ar fi lipsa de publ
icitate, etc.
după, o părere posesiunea
de stat a soţilor
ar acoţeri
aceste
Deregularităţi.
(Valette sur Proudhon,
p. 443 urm,;
Demolorube, It, No. 328; 1, Aubr
y et Rau,
ed. 4-a, V, $ 467, nota 27,
p.. 117; Planiol
et
Ripert,
II, No.
220. 272. 339:
Colin
et Capitant, ed. 4a, 1,
Cantacuzino, 1, p. 687; p. 182, 183; Matei
Piastara, 1, p. 253).
6. După o altă părere
însă nulitatea
căsătoriei rezultată din
aceste neregularităţi,

siunea

nu

de

ar

putea

stat

a

fi acoperită

soţilor,

prin

pose-

(Delvincourt,

—

1,

CĂSĂTORIE

Codul

civil

p. 139;
Duranton, II, No. 252; Beudant.
L'6tat et la capacit& des nersonnes, TI,
No. 356;
Marcadg, Art. 196, No. 1; De
mante et Colmet de Santerre. ed. 3-a, I,
No. 283 bis, III; Laurent, III. No. 6 urm;
Huc,
II, No. 175;
Baudry et HouquesFourcade, TI, No. 1950; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 872, 10%; Alexandresco, ed. 2-a,
p. 678).
7. Cu toate că art. 19% c. civ. îr, (178
c. civ. rom.) prevede că aţunci cână este
posesiune de stat şi când se înfăţişează
actul de celebrarea
căsătoriei înaintea
ofițerului de stare civilă, soţii nu pot fi
primiţi a
contesta validitatea “acestui
act,
totuşi
dispoziţiile
acestui
articol
Du-şi găsește
aplicarea când
căsătoria
este nulă pentru cauză de bigamie, caz
în care soţii pot cere anularea, ei. (Dalloz,
Rep.
Mariage,
No.
5%;
Laurent,
II.

No, 500),

3. Dacă un act de căsătorie este înscris pe o foaie volantă în loc să
fie înscris în registru şi soţii au posesiunea
de stat, după o părere, această nulitat
e
este

acoperită

în

raporturile

soţilor

între

ei. (Toullier, I, No. 59%; Dalloz, Rep.
riage; No. 411, 52%; Baudry et HouqueMasFourcade, II, No. 1949;
Ripert, II, No. 220).

Comp.:

Planiol

et

:

9. După o a oua părere, posesiunea, de
stat a soiilor nu ar putea acoperi nulita-

tea rezultând din faptul că
actul de căsătorie a fost înscris pe o
foae volaniă,
(Duranton, II, No. 251; Demol
ombe, III,
No. 329; Marcadă, Art, 196, No.
3; Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 452 bis, nota

11; Dalloz, Râp., Mariage, No. 411;
Laurent, III,
No. 5; Comp. Planiol, ed, 6-a,
1, No. 8).
10. După o a treia, părere,
posesiunea
de stat a soţilor, face ca actţul
de căsăto-

rie înscris

pe o foae volantă

să poată îi
considerat ca un început de
probă, şi care
poate fi complectat prin dovezi
le prevăZule de ari, 46 c, civ. fr, (33 e.
civ. rom),
(Vazeille,
Dalloz,

'Trait€ du mariage,

Rp,

ti. In cazul
lebrată de un

Mariage,

No.

IL, No. 2;

411),

când căsătoria
ofiţer de stare

a fost ce-

civilă necompetent, după o părere,
posesiunea de
siat a soților acopere nulitatea
actului de
căsătorie rezultată din aceast
dtenţă. (Valeţte sur Proudhon. ă incompeIp. 443,
urm.; Demolombe, III, No.
328; Aubry et
Rau,
loz,

ed. 4-a, V, $ 467, nota 30, p. 118; Dal-

Rep.

riage, No.

Mariage.

284;

No.

526;

Suppl..

Colin eţ Capitant,

Ma-

I, p. 182, 183; Matei Cantacuzino, ed, 4-a,
p, 687;
Plastara, 1, p.
253; Comp.:

Marcadă,

196, No. 1; Pianiol, ed. 6-a,
I, No.
Planiol et Ripert, II, No.
220, 2%;

12.

După

Art,

1955;

o altă părere însă, posesiu-

Mea de stat a soţilor nu
tatea actului de căsătorie

acopere nulirezultată din

incompetenţa
ofițerului de stare civilă
care a celebrat căsătoria.
(Merlin, Râpertoire,

Mariage,
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section
3

6,

$ 2,

questions
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civil

E 9)”

2, 3, Art, 196; Masse et Verg6 sur Zachaviae, I, p. 185; Laurent. III, No. 6; Huc,
II. No. 175; Baudry et Houques-Fourcade,
11, No. 1950. 1951; Alexandresco, ed. 2-a,

4Yj.

cade,

II, No,

Art,

179. —

Alexandresco,

cazul

2-a,
este

nu

care

I,

a fost

căsătoria

când

o persoană

de

ed.

179
p.-

să-

ofiţer

nu
inexistența actului
de stare civilă,
poate fi acoperită prin posesiunea de stat
a soţilor, (Demolombe, II, No. 328; Mass&
et Vergă sur Zachariae, I. p. 215, nota
29; Alexandresco, ed. 2-a. 1. p. 679).

sta”e civilă care
de
ofiţerul
de
semnat
et Houqgues-Four(Baudry
l-a redactat.

Planiol,

In

14.

13. Dispoziţiile art. 196 c. civ. îr. (178
<, civ. în.) își găsesc aplicaţiunea când
este
nu
căsătoriei
cel:brarey
actul ce
Comp.:

871;

vârşită

1, p. 678).

1945;

Art.

CĂSĂTORIE

15.

173

ed. G-a

A

se

vedea

şi

notele

c. civil.

de

sub

art.

4

.

:

Cu toate acestea, dacă în cazurile prevăzute la art.

176 şi 177, există copii făcuți de două persoane, cari au vieţuit
împreună în public ca bărbat şi femee, şi care amândoi au încesintat din viaţă, legitimitatea copiilor nu se poate contestă sub
legitimioricând
gurul cuvânt că nu se prezintă actul de căsătorie,
actul
fatea se dovedeşte prin o posesiune de stat necontrazisă prin
Fr. 197).
de naştere. (Civ. 176, 177, 180, 200 urm,, 292—295; Civ.
194 et 19,
Tezi. fr. Art. 197. — Si n6anmoins, dans le cas des articles
comme
uement
publiq
vâeu
ont
qui
us
individ
deux
il existe des enfants issus de
it6 des enfants ne

mari et femme, et qui soient tous deux deedâs, la lâgitim
reprâsentation de l'acte
peut âtre contestâe sous le seul prâtexte du dâfaut it6de est prouvee par une
lâgitim
cette
que
fois
les

de câltbration, toutes
L'acte de naissance.
possession d'âtat qui- n'est point contredite par
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p. 98 urm,, 116.
să fi încetat din viaţă; 3) Ca, să existe
pentru copii posesiunea de stat de copii
copiilegitimi; &) Ca. posesiunea de stat a
de
lor să nu fie contrazisă de actele lor
'795
I, No.
(Mourlon. ed. 1-a,
naştere,
et
urm.; Demolomhe, III, No. 398; Aubry

Rau,

ed, fa, V, $ 452 bis, nota 23, p: 19;

No.
Demante et Colmet de Santerre, I,
Suppl.
219; Dalloz, R6p.„ Mariage, No. 108;
BauMariage, No. 214; Huc, II, No. 179;
Îl, No. 1958
dry et Houques-Fourcade,
Plaurm,; Planioi, ed. 6-a, I, No, 874, 8%; Capiet
niol et Riperi. 11, No. 222; Colin
tant, ed. 4-a, I, p. 156 urm, 410; Alexan p.
IL,
dresco, ed. 2-a, Î, p. 630, 681; Nacu, Pla689;
367 urm.; Matei Cantacuzino, p.
stara, 1, p. 282).
o. Pentru aplicarea dispoziţiunilor art.
l tre19% c. civ. în, (179 e. civ. rom.) copilu
posehueşte să dovedească în principal,
siunea

4 11,

20,

cuvânTată, a se vedea
,
tul: „Părinţi“,
cuviaTerţi, a se vedea
“.
tele: „Părți interesate

Doctrină.
_ dispozia se putea invoca

rom.)
țiunile art. 197 c, civ. îr- (179 e. civ.
patru
condițiuni:
îndeplinite
trebuesc
de
1) Ca părinţii să fi avut posesiunea
părinţi
stat de soţi legitimi; 2) Ca ambii

de

stat

de

soţi

a

părinţilor

săi.

R6p.
(Mourlon, ed. T-a, I, No. 795; Dalloz,
No.
Mariage. No. 423; Suppl. Mariage, Pla141;
No.
on,
filiati
et
nite
Paiter
218;
et Capitant,
niol, ed. 6-a, L, No. 8%; Colin
. ed. 2-a,
dresco
Ajexan
154
p.
|,
ed. &a,
p. 688, 689;
1, p. 682; Matei Cantacuzino,
Planiol et Ripert. II, No. 921).
unea
3. Faptele din cari rezultă posesidovefi
pot
ilor
părinţ
a
soţi
de stat de
probă. (Dediţe prin toate mijloacele de
Rau. edmolombe, III, No. 399; Aubry et
Râp., Ma4-a, V, 8 452 bis, p. 20; Dalloz,

e area
a

e

179

a

a

ae

tree tape oa

ema

eee

ee

m

Art.

DESPRE

riage, No. 425; Laurent, III, No. 14; Baudry et Houques-Foureade,
II, No. 1964;
Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 682).
4. Tribunalele apreciază
în mod
suveran, fără a putea fi cenzurate de instanţele de recurs, taptele din cari rezultă
posesiunea de stat de soţi ă părinţilor.
(Dalloz, Râp.. Suppl., Paternită et filiation, No. 149; Laurent, III,
No. 11, 14;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 682).
5. Intre faptele din cari rezulță posesiunea, de stat de soţi a părinţilor, cităm:
vieţuirea părinţilor împreună
în public
ta bărbat şi femee, ca femeea. să fi purtat numele bărbatului, ca în actele
publice sau private ale lor să-şi fi luat calitatea de soţi, ete. (Dalloz, Râp., Paternit€ et filiation, No. 317).
6. Simpla coabitare a părinţilor nu ar
putea fi considerață ca un îapt de natură să dovedească posesiunea de stat de
soți. (Dalloz, Râp., Paternite ei tiliation,
No. 317; Comp: Merlin, Râpertoire, L6-

gitimite, section 1, $ 2, question

CĂSĂTORIE
că

în

Codul

acest.

caz,

prin

analogie,

cișil
se

vor

aplica dispoziţiile art. 197 e, civ. îr. (119
c. civ. rom,). (Duranton, II, No. 254; Dalloz, R€p., Mariage, No, 422; Suppl.,
Ma
riage, No. 216; Paternite et filiatlon,
No,
138; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, il,
No, 730;
Nacu, 1, p. 368),
11.
Dispoziţiunile art. 197 ce. civ.
fr,
(179 c. civ. rom.) sunt de strictă, aplicațiune şi numai în. cazul când ambii
părinţi sunt decedați, prin urmare
în cazul
când părinţii sunt absenţi sau
în stare
de demenţă, ele nu-şi poi, găsi aplicaţ
iunea. (Merlin, Repertoire, LEgitimite,
sec-

tion 1, $ 2, question 2, 3, art, 197; Taulier
,
I, p. 325

$ 459

urm;

bis,

nota

Aubry

21.

p.

et Rau,

19;

ea. 4-a, V,

Dalloz,

R&,
Mariage, No. 491; Paternit6
et filiaţion,
No. 316; Suppl,, Mariage, No, 215;
Paternit€ et filiation, No. 136, 137;
Huc, 11,
No. 179; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 681;
Comp.: Nacu, 1, p. 367, 368),
12. După o altă părere însă

dispozi5),
țiile art. 197 c. civ. în, (179
e. civ. rom.)
7. Actul de naştere al copilului în care
trebuesc să-şi găsească, aplicaţiunea,
se arată că este copil legitim, nu este
şi în
o
alte cazuri cari echivalează cu decesul
dovadă a faptului că părinţii săi
au viepărinților cum ar fi în cazul
țuit împreună în public ca bărbat
de absenţa
şi fesau demența lor, deoarece
mee. (Demolombe,
şi în aceste
III, No.. 401; Dalloz,
cazuri
copiii se găsesc în imposibilita
Rp., Mariage, No, 426; Paternit6
te
et filide a putea cunoaşte locul unde s'a celeation, No. 319; Comp.: Planiol
eţ Ripert,
brat
căsător
ia,
lor.
(Toullier, II, No. 877;
II, No. 222).
Duranton, II, No, 255; Valette sur Proud8. Numai în cazul când ambii
părinţi
hon,
II, p. '%3; Demolombe, III, No. 3%;
sunt încetaţi din viaţă, copilul
poate inVazeille, Trait6 du mariage,
voca dispoziţiile art. 197 ec.
I, No. 214;
civ. îr. (179 „ Beudant, I, No,
358; Bonnier, Traitt des
c, civ. rom);
dacă unul dintre
dânşii
preuves, No. 198; Mourlon. ed,
trăeşte, chiar dacă ar avea,
1-a, I, No.
posesiunea de
129; Marca,
Art, 197, No. 2; Dalloz,
stat de copil legitim, el trebueşte
să preR&p,,
Mari
age, No. 421; Suppl., Mariage,
zinte actul de căsătorie al părinţilor
penNo. 215; Laurent, III, No. 10;
tru a-şi stabili legitimitatea, sa.
Baudry et
(Merlin,
Houques-Fourcade, Îl, No. 1959;
Repertoire, Legiţimită, secțion 1, $ 3;
Planiol,
Vaed. 6-a, 1, No. 873; Planiol et
zeille, Traitâ du mariage, I, No.
Ripert, II,
211 urm.;
No,
212;
Colin
et
Capit
Mourlon, eă. 7-a, 1, No. 728; Dalloz,
ant, ed. 4-a, 1, p.
Râp.
156; Comp.: Nacu, I, p. 368).
Mariage, No. 419; Paterniţ6
et filiation,
13.
După
o
a, treia părere, în cazul
No. 311; Suppl.. Paţernită et filiation,
No.
când absenţa, părinţilor a durat
135; Laurent, III, No. 9; Planiol,
ed.
6-a,
ani sau au trecut de la naşterea trei zeci
1, No. 873; Colin eţ Capitant,
părinţied. 4-a, I,
lor una sută ani, aceste cazuri
p. 156; Alexandresco, ed.
trebuese
2-a, 1, p. 681;
asimi
late
cu
Nacu,
acel al decesului si
1, p, 367; Matei Cantacuzino,
p.
ziţiile art. 197 c, civ, fr, (179 c. civ. dispo689; Planiol et Ripert, II,
rom;)
No.
22),
îşi
găsesc
aplicaţiunea.
„ In cazul
(Dalloz, R6p.+
când numai unul
dintre
Paternit6
părinţi
et
filiation,
trăește şi el contestă
No. 315;
Suppl,
copilului
Paiernit
legitimitatea, sa,
et filiation, No. 136;
după o părere, 'nu se
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 681). pot aplica dispoziţiunile
Ă
art. 197 ec. civ,
14. Tribunalele apreciază
îr. (179 c. civ, rom.) de
în mod su-.
oarece copilul nu
veran
motivele pentru care nu se poate
se găseşte în imposibilitate
absolută de a
aduce actul de căsătorie al soţil
putea
cunoaşte locul unde s'a
dececelebraţ
daţi. (Dalloz, Râp,, Suppl., Pateror
căsătoria lor, (Valette sur Proudhon
nite et
, II,
filiation, No. 140)
No, 7%; Demolombe, III, No,
.
397;
Beu15. Pentru
admisibilitatea
dant, 1, No. 357%; Marcadă, Art.
contesta197, No. 2;
țiune
i
de
legitimitate, partea care face
Dalloz,
Rep, Mariage, No. 422;
Suppl,
conte
stațiunea,
Mariage, No. 216;
trebueşte să
dovedească
Paternită et îiliation,
un interes născut şi actual. (Merl
No. 138; Laurent, III, No. 9;
Huc, II, No.
pertoire, Lâgitimit6, question No. in, R6179; Colin et Capitant, ed,
14).
4-a, 1, p. 15%
Numai copiii soţilor decedați
Alexandresco, ed. 2-a. I, p.
681; Comp.
au avut posesiunea de stat pot invocaşi cari
Mourion, ed. 7-a, I,_ No.
dispoziţiunile art. 197, c, civ, în. (179
Riperi,_ II, No, 22; Nacu, 730; Planiol et
c. civ,);
I,
p.
368).
după
10. După o altă părere
încetarea
- lor din viaţă, dreptul de
însă se aratţă
a invoca, dispoziţiile acestui
articol trece

— 254—

Codul

civil

DESPRE

Planiol,. ed. 6-a, I, No. 874; Planiol et Ripert, II, No. 222; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 683).

asupra descendenților lor şi a moştenitorilor lor chiar colaterali. (Demolombe,
III, No. 392, 406 bis; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 452 bis, nota 18, p. 19; Dalloz,
Rep, Suppl., Paternite et filiation, No.
149;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
II,
No. 1957; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 680;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 222).
11. Dispoziţiunile
art. 19? c. civ. îr.
(179 c. civ. rom.) se pot invoca numai de
copilul a cărui legitimitate este contestată;
ele nu pot

îi invocate

de

terţii

cari

au

28 Cel

in-

plu

p. 689).

faptele

cari

Demolombe,
ed. 4a, V, $

rezultă,

renţ,

posesiu-

Rep,
(Dalioz.
nea. de stat a copilului.
Suppl., Paternite et filiation, No. 142; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 682).
21. Ultima condiţiune în aplicaţiunea
dispoziţiunilor art. 197 e, civ. în. (119 c.
civ.

rom.)

este,

ca

posesiunea.

de

stat

a

copilului să nu fie contrazisă prin actul
(Dalloz, Râp., Mariage,
său de naştere.
No. 418; Suppl., Mariage, No. 220; Planiol, ed. 6-a, I, No. 874; Colin et Capitant, ed. 4-a, L, p. 157; Alexandresco, ed.
Ta I, p. 682; Planiol et Ripert, II, No.

22. Cu toate că art. 197 c. civ. îr. (179

c, civ. rom.) arată
sesiunea de stat

acest

din

menţiune

“

din

că posesiunea de

act

se

părinţi
nu

arată

că

copilul

necunoscuţi

contrazice

este

această

posesiunea,

sa

de

stat de copil legitim. (Merlin, R&pertoire:
Mariage l&gitime, Art. 197, No. 6; Duranton, II, No. 253; Taulier, [, p. 395; Valette
sur Proudhon, II, p. 72; Demolombe, III,
No. 401; Aubry et Rau, ed, V, $ 452 bis.
p. 20; Dalloz, Râp., Paternite et filiation,
No. 330; Suppl., Mariage, No. 220; Laurent, III, No. 13; Planiol, ed. Ga, |, No.
874; Planiol et Ripert, II, No. 222; Colin
ed. 4-a, 1, p. 157; Alexanet Capitant,
dresco, ed. 2-a, 1, p. 683).
Dacă în actul de naştere al copi25.
lului se face menţiunea că el este copil
natural, această menţiune contrazice posesiunea, de stat de copil legitim. (Demolombe, III, No. 401; Dalloz, R6p., Mariage,
No. 427; Suppl, Mariage, No. 220; Lau-

19. Dovada, posesiunei de stat a copilului nu poate fi făcută numai.prin, actul său de naştere. (Toullier, II, No. 877;
Valeite sur Proudhon, II, p. 72; Demolombe, III, No. 400; Vaăzeille, Traite du
mariage, 1, No. 210, 211; Aubry et Rau,
ed. ha, V, $ 452 bis, nota 27, p. 20; Dalloz, Rep, Paternit et filiation, No. 329;
Suppl., Paternită ei filiation, No. 145).
20. Tribunalele apreciază în mod suveran,

în

născut

452 bis, nota. 23, p. 19; Dalloz, Rep. Suppi,,
Paternitt eţ filiation, No. 141, 145; Lauvent, III, No. 11; Planiol, ed. 6-a, I, No.
874; Planiol et Ripert, II, No. 228; Colin
et Capitant, ed. 4-a, |, p. 157; Matei Can-

tacuzino,

care pretinde

stat a copilului este contrazisă prin aciul său de naştere, este obligat a aduce
acest act. (Taulier, 1, p. 325; Demolombe,
III, No. 401; Dalloz, Rep, Suppl., Mariage, No. 220; Laurent, III, No. 12, 13;
Planiol, ed. 6-a.“1], No. 874; Planiol et
Ripert, II, No. 222).
24. Nu este necesar ca în actul de naştere al copilului să se arate că este le
gitim ci este de ajuns ca să nu fie contrar posesiunei sale de stat; dacă de exem-

teres să se prevaleze de o căsătorie după
încetarea din viaţă a soţilor. (Baudry et
Houques-Fourcade, III, No. 1957; Comp.:
Planiol et Ripert, II, No. 222; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 154, 159).
18. Copilul trebueşte să-și dovedească
în principal posesiunea, de stat de copil
legitim. (Merlin,
Râpertoire,
Lâgitimite,

section, 1, $ 2, question 6:
III, No. 398; Aubry et Rau,

Art. 199

CĂSĂTORIE

în partea finală ca poa copilului să nu fie

contrazisă. de actul său de naştere, totuşi
actul
să aducă
copilul nu este obligat
săi fiind
părinţii
de naştere de oarece

încetaţi din viaţă el se găseşte în impogibilitate de a putea cunoaşte locul unde
sa născut. (Locr6, Lâgislation, IV, p. 43%;
Duranton. ÎI, No. 955; Demolombe, III,
No. 401; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I,
„187, nota 12; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
Y 452 bis, nota 25, p. 20; Dalloz. Râp., Mariage, No. 427, Paternite et filiation, No.
330; Suppl., Mariage, No. 220; Paternite
et filiation, No. 145; Laurent, III, No. 13;

III,

No.

Baudry

13;

et

Hougques-Fo-

ed.
ureade, II, No. 1965; Alexandresco,
2-a, 1, p. 683; Comp.: Duvergier sur 'TouMier, I, No. 877).
26. Dacă toate condiţiunile art. 197 c.
civ, fr. (179 c. civ. rom.) sunt îndeplinite,
prezumpţiunea.

de

legitimitate

rezultată

din îndeplinirea acestor condițiuni nu
poate fi răsturnată prin simple prezumpiuni contrare. (Merlin, Râpertoire, Legitimit€, section 1, $ 2, No. 9; Demolombe,
III, No. 402, 405, 408; Dalloz, Râp., Paternită et filiation, No. 321 urm.; Contra:
Toullier, II, No. 878; Comp.: Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 459 bis, p. 21; Laurent,
III, No. 14, Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
683; Planiol et Ripert, II. No. 223).
27. Prezumpţiunea de legitimitate rezultată

prin

aplicaţiunea

dispoziţiunilor

art. 197 c. civ. fr. (179 c. civ. rom,) poate
fi răsturnată prin proba contrarie şi anum că nu a avut loc căsătoria, părinților săi sau că ea nu a putut să fie
contiactată în mod valabil. (Toullier, II,
No. 880; Demolombe, III, No. 403, 404;
Vazeille, Trait6 du mariage, 1, No. 213;
Marcadă, Art. 197, No. 3; Aubry et Rau:

ed. 4-a, V, 8 459 bis, p. 21; Dalloz, Rep,

Paternite et filiation, No. 324; Suppl., Paternit& et filiation, No. 143; Huc, II, No.
II,
et Houques-Fourcade,
181; Baudry
No. 1966; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 682.
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Art.

180

DESPRE

CĂSĂTORIE

683; Matei Cantacuzino, p. 689; Planiol et
Ripert, II, No. 223).
,
8. Prezumpţiunea de legitimitate creată prin
art, 197 c. civ, fr. (179 ce. civ.
rom.) poate fi răsturnată prin proba rezultată dintr'un act de căsătorie din care
rezultă

că

în

momentul

concepţiunei

Suppl.,

Paternită

et filiation,

No.

143),

29, Cu toate acestea chiar dacă a existat o primă
căsătorie, dacă ambii părinți ai copilului sau unul dintre ei sau
căsătorit a doua oară de bună credinţă,
căsătoria își produce efectul faţă de copiii născuţi din această căsătorie, (Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation, No. 324;
Suppl., Paternit€ et filiation, No. 144). ,
V. Buna, credinţă este presupusă
şi
cel care pretinde contrariul
trebue
să
dovedească, reaua, credinţă. (Dalloz, Rep.
Paternit€
et îiliation, No. 324;
Suppl.
Paternit6 et filiation, No. 144).
31. Dispoziţiile art. 197 c. civ. îr. (179
ec. civ., rom.) urmăresc pe Francezi (Ro-

mâni)

în

orice

ţară

sar

duce,

de

32.

oarece

sunt dispoziţiuni de statut personal. (Dalloz, Râp., Suppl., Paternii6 eţ filiation,
No. 148),

A

se

vedea

civil,

notele

sub

civil

art.

394 ce.

Jurisprudenţă
(continuare

co-

pilului, mama
sa era căsătorită cu un
alt bărbat de cât cel arătat în actul de
naştere al copilului ca” tatăl său. (Dalloz, R6p., Paternitâ et filiation. No. 324;

Codul

1.

dela 1924 gână

la 1927)
combinaţia art, 179, 293 şi 295 c,.

Din

civ. rezultă că, o contestaţiune în legitimitate poate fi invocată de toţi
cei cari.
au un interes moral sau patri
monial. Această contestaţie poate fi invocată
oricând dacă actul de căsătorie al părinţ
ilor,
celui trecut în actul său de naşte
re ca
fiu legitim, nu se prezintă şi numai
în
cazul când posesiunea de stat conco
rdă
cu

actul

de

naștere,

contestaţiunea

nu

poate fi primită.
In speţă, din examinarea, probelor
învocate de recurentă în dovedirea,
posesiunei sale de stat, dovadă ce dânsa
era
obligată

a

o

face

în

lipsa

actului

de

că-

sătorie al părinţilor săi, tribunalul stabilind în fapt deci în moa suveran
că
dânsa nu a făcut această dovadă,
soluţia instanţei de fond că recurenta nu
este fiică legitimă, are o bază legală,

(Cas.

Gen.

2.

1, dec.

1926,

2597

No.

din

1259).

A se vedea:

17

Mai

1926,

art. 29%, nota

Jur.

1.

Art. 180. — Când dovada celebrărei legale
a căsătoriei se
află dobândită prin rezultatul vreunei proceduri crimi
nale, înscrierea

sentinței în regis

trele stărei civile asigură căsătoriei, din ziua celebrărei sale, toate efectele civile, atât în privirea
consoților, cât şi în
privirea copiilor născuţi din acea căsătorie. (Civ.
27 urm., 38 urm.,
84 urm., 181, 182, 299, 300; C. p. 123—125,
140, 203—205; Civ.
“Fr. 198).
Tezt. fr. Art. 198. — Lorsque la preuve
se trouve acquise par le râsultat d'une proeâd'une cel&bration lEgale du mariage
dure criminelle, linseription du
jugement sur les registres de

l'âtat civil assure au mariage, ă compter
du jour
de sa câlebration tous les effets civils, tant
ă gard des €poux, qu'ă l'Egard
des enfants issus de ce mariage.
INDEX ALFABETIC

Doctrină.

(la doctrină)

Act de căsătorie 1, 3, 6,7.
Acţiunc civilă 5, 8, 9.
Acţiune publică 5, 7, 9.

Autorul infracţiunei 2.
Celebrare 6.
Civile instanţe 2,
Crime 1, 4.
Delicte 1, 2, 4.

Dovadă

6, 7.

Efecte 7, 8, 9.
Fapt penal 3,
Foae volantă 1,
Forţă probantă 7, 8, 9.
Hotărîre 6, 7, 8, 9.
Infracţiune, a se vedea
cuvintele:
,„Crime*
„Delictee,
Inscriere 6, 7, ș, 9.
Instanţe civile 3,
Instanţe penale 2.
Ministerul Public 7.

Ofiţer de stare civilă 1
4
Omisiune 3,
Parchet 7,
Parte civilă, a se vedea
cuvintele: „Acţiune ci-

vilă“,

Pedeapsă 3.
Penal fapt 3,

Penale instanţe 2.
Prescripţie 5,
Probă 6, ?.
Procuror 7,

Redactare 3,
Registre de stare civilă 1,

69,
Reprezentare 8.
Terţe persoane 4,
Transcriere 6-9,

Valabilitate 6,
Volantă

foaie

1.

1.

Dispoziţiile

art.

198

c. civ.

îr. (180
€. civ. rom.) trebuese înterpre
tate în sens
larg ŞI se aplică chiar în
cazul când se

judecă, înaintea instanțelor
un simplu delict cum ar fi înjudecătoreşti
cazul când
ofițerul de stare civilă este
decată pentru că a, înscris trimis în juactul de căsătorie pe o simplă foaie
in registrele de stare civil volantă iar nu
ă, (Toullier, 1,
No. 600; Duranton,
lombe, III, No. 409; II,VazeiNo, 261; Demolle, Trait€ du

Mariage,
No. 1713;

1,

No.

20;

Mourlon,

ed.

7-a.

I,

Beudant, 1, No.
Rau, ed. 4-a, V, $ 452 bis, 351; Aubry et
nota, 31, p. 2,
22: Dalloz, Hep., Mari
age,
Suppl., Mariage, No. 221; No. 430, 431;
Laurent, III.

Codul

civil

DESPRE

CĂSĂTORIE

No. 16; Huc, II, No. 182; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 1971; Pianiol, ed.
v-a, I, No. 879; Colin et Capitant, ed. 4a,
I, p. 156; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 683,
nota 5; Nacu, 1, p. 369; Matei CantacuSao
p. 689; Planiol et Ripert, II, No.

2. In timpul cât autorul crimei sau
delictului prevăzut de art, 198 şi 200 e,
civ, îr. (180 şi 182 c. civ, rom.) trăeşte,
acţiunea. prevăzută de aceste articole nu
poate îi intentată înaintea instanţelor civile ci numai înaintea instanţelor penale.

(Valette sur Proudhon,

iombe,

III, No.

415;

Ii, p. 104; Demo-

Aubry

et Rau,

ed.

4-a, V, S$ 452, p. 22;
Contra: Vazeille,
Trait6 du mariage, I, No. 204; Marcad$,
Art, 199, No. 4; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No, 233).
3 Dispoziţiile art. 198 c. civ. fr. (180
c, civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea în
cazul când faptul nu este pedepsit de

lege,

cum

ar

fi

în

cazul

când

ofiţerul

rom.)

se

aplică

indiferent

ci părţile

în

ce

priveşte

forța

probantă

şi

chiar

în

cazul

când

Suppl..

Mariage,

No.

225;

Baudry

et Houques-F'ourcade, III, No. 1988 urm;;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 887; Planiol et Ri-

pert, I, No. 34; II, No. 232; Nacu, 1, p. 33;

Matei
Cantacuzino, p. 690; Comp.
Valeite &ur Proudhon, II, p. 106; Huc, II,
No. 186; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 6%,
686; Plastara, 1, p. 255, 283).
8. După o a doua părere hotărârea înscrisă, în registrele stării civile, nu poate
avea, efect de cât faţă de părţile cari sau

în-

constituit parte

civilă în instanţă

sau

care

âu fost reprezentate.
(Demolombe,
III,
No. 419; Marcadă, Art. 198, No. 1; art.
199, No. 4; Dalloz, Râp.. Mariage, No. 440;
Suppl.,
Mariage, No. 225;
Laurent, III,
No, 19).
,
9. După o ultimă părere, trebueşte a
se face o distincţiune: în cazul când hotărârea a fost pronunţată în civil, ea nu
are efect de cât între părţile cari au
luat parte la judecată iar în cazul când

publică -esie

drept

ceea

căsătoriei

Rep.

Ma-

prescrisă, este stinsă şi acţiunea civilă
şi nu se mai pot aplica în acest caz dispoziţiile art. 199—200 c. civ. fr. (180—182

€, civ. rom.)

In

39, p. 24; Dalloz, Râp., Mariage,
Suppl., Mariage, No. 225; LauNo, 19; Huc, II, No. 186; Planiol,
II, No. 886; Planiol
et Ripert,
213;
Alexandresco, ea. 2-a. 1,

acţiunea penală ar fi fost introdusă de
către ministerul public în timpul vieţii
ambilor soţi. (Marcade, Art. 198; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 713; Aubry et Rau, ed. 4,
V, $ 452 his, text şi nota 40, p. 24; Dalloz,

fracțiunea a fost comisă de către ofiţerul
de stare civilă sau de căţre o alţă persoană.
(Duranton,
II, No. 262;
Demolombe, III, No. 410; Vazeille, Trait6 du
mariage, I, No. 208; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 452, nota 37 p. 23; Dalloz, Râp., Mariage, No. 452; Suppl., Mariage, No. 221;
Laurent, III, No. 16; Baudry et HouquesYFourcade, II, No. 1973; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 879; Planiol et Ripert. II, No. 233;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 684, nota 3).

5. In cazul când acţiunea

I, No. 713; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 452

bis, nota
No. 439;
rent, III,
ed. 6-a,
II, No.
p. 685).

brarea

de

dacă

(Planiol, ed, 6-a, 1, No. 884; Planiol et
Ripert, II, No. 230).
6. Hotărârea, obţinută în condiţiunile
art. 198 c. civ, îr, (180 c. civ. rom) şi înscrisă în registrul de stare civilă, ţine locul actului de căsătorie şi face dovada
celebrărei ei, însă nu şi a valabilităţii ei,
(Demolonibe, III, No. 418; Vazeille, Trait6
du mariage, 1, No. 206; Mourlon, ed, 7-a,

7.

riage, No. 430; Baudry et Houques-Fourcade, II,
No. 1975; Contra: Toullier,
I,
No. 600).
4. Dispoziţiile art. 198 c. civ. îr. (180 c.

civ.

181

a hotărârei înscrisă în registrele de stare”
civilă, după o părere, ea face probă faţă,
de ori ce persoană, ca şi actul de cele-

stare civilă ar fi omis să redacteze actul
de căsătorie. (Duranton, II, No. 259; Demolombe,
III, No. 409; Mass
et Verge
sur Zachariae, 1, p. 187; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 452, p. 26; Dalloz, Rep,

Art.

trebuesc

a

fost

faţă

să se adreseze pe calea prevăzută de ari.
46 c. civ, în. (33 e. civ. rom.); tot astfel se
va urma când culpabilul este necunoscut.

de

Suppl.,

pronunţată

în

penal

orice persoană,

Mariage,

No.

ea

are

(Dalloz,

225; Plastara,

efect

Rep.

|, p.

283),

Art. 181.— Dacă soții sau unul din
a îi intentat vre-o acţiune, acţiunea civilă
reprezentanţii lor, sau singuri pentru sine,
publică intentată de către procuror. (Civ.
Pr. p. 4, 12; Civ. Fr. 199).

eia încetat din viaţă, fără
poate fi intentată de către
sau totdeodată cu acțiunea
172, 174, 182, 299, 300;

Text. fr. Art. 199. — Si les 6poux ou Lun d'eux sont decedes sans avoir
dâcouvert la fraude, action criminelle peut âtre intentee par tous ceux
qui ont
intârât de faire dtclarer le mariage valable, et par le procureur
86370, — Codul Civil adnotat,

—

257

—

du Roi.
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Art.

DESPRE

182
INDEX

ALFABETIC

(a

Acţiune civilă 8.
Acţiune

publică

doctrină)

2, 8.

Aplicaţie practică 10,
Civile instanţe 7.
Codul civil francez

1,6, 7.

Codul civil român

1, 6.

Creditori 9.

Părinţi 4,

_

5, 6, 7, 8.

interesate

| Penale instanţe 7, 8.

Deces 2, 3, 4,6.
Fraudă 3.
Incetare din viaţă 2, 3,4,6
Instanţe civile 7,

Instanţe penale 7, 8.
Interes

Minister public 2,.3.
Moarte 2, 3, 4, 6.
Moștenire 4.
Moştenitori 9.
Parchet 2, 3.
| Părţi

-

4,

Copii

| Procuror

2, 3.

Redacţiune

î.

Reprezentaţie

718,9.

Succesiune,

4.

Succesori 9;

4.

6, 9.

Suţi 2, 3,5,

Doctrină.
1. Art. 199 c. civ. fr. are o altă redaciune de cât art. 181 c. civ. rom. Redacțiugea

articolului

român

sa

făcut

în

urma, observaţiunii lui Marcad, care cri_tica redacţiunea
vicioasă a
articolului
francez. (Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 68
nota 2, 686; Comp.: Nacu, I, p. 370; Plastara, IL, p. 283).
- 9. Acţiunea
publică poate fi pusă
în
mișcare de către ministerul public atât
în

timpul

vieţii

soţilor

cât

şi

după

în-

cetarea lor din viaţă. (Demolombe, III,
No. 411; Aubry et Rau. ed. 4-a, V, $ 452
bis, p. 23; Laurent, III, No. 17; Huc, IÎ,
No. 183; Baudry et Hougques-Fourcade, II,
No. 1980; Planiol et Ripert, II, No. 927;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 686; Comp.
Nacu, I. p. 310).

3.

Ant. 199

arată
ticol,

c. civ. îr. (181

c. civ. rom.)

că acţiunea prevăzută de
trebueşte intentată după

ambilor

soţi

sau

a

unuia

acesti armoartea

dintre

ei,

totuşi

dacă frauda, se descopere
în timpul vieţii
ambilor soţi, ea poate fi intentată de către soţi sau de ministerul public. (Valette
sur Proudhon,
II, p, 106;
Demolombe,
III, No. 411; Vazeille, Trait6 du mariage,
1, No. 207; Marcad, Art. 199, No. 2, 4;

Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 452 bis, p. 33;

Dalloz, A&p..

III, No.

Mariage,

18; Huc,

No.

II, No.

434;

183;

Laurent,

Baudry

et

Hougues-Fourcade, II, No. 1980; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 716; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
881; Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 227).

_

Codul civil

CĂSĂTORIE

culege o succesiune în locul
părinţilor
lor. (Demolombe, III, No. 412, 413; Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 716;
Aubiy et Rau,
ed. 4-a, V, S 452 bis, p. 22 urm.; Dalloz.
R6p.. Supvl., Mariage, No. 222; Laureni,
III, No. 18; Baudry et Houques-Fourcade,
TI, No. 1980).
,
- 5. Deasemenea
de către părţile interesate în cazul când soţii în viaţă nu
voesc să lucreze.
(Demolombe, III, No.
412;
Dalloz,
Râp.,
Mariage,
No.
4%;
Suppl., Mariage, No. 222; Laurent, III,
No. 18; Huc, II, No. 183; Baudry et EHouques-Foureade, II, No. 1980; Contra: Delvincourt, 1, p. 65; Vazeille, Trait6 du mariage, I, No. 207; Marcad, Art. 199, No.
'3; Alexandresco, ed, 2-a, [, p. 687; Comp.
Planiol, ed. 6-a, I, No. 881).
6. In timpul
cât soţii trăesc,
reprezentanţii lor nu pot introduce acţiunea
prevăzută, de art. 181 c. civ. rom, de oare
ce spre deosebire de codul civil francez
unde se vorbeşte de părţi interesate, în
codul nostru se vorbeşte de. reprezentanţi
şi cineva nu poate îi reprezentat de cât

în urma, încetării sale de viaţă). (Alexandresco, ed, 2-a, 1. p. 687 text şi nota 1).

7. In dreptul civil francez, după o părere, soţii sau celelalte părți interesate,
în Joc să se adreseze instanțelor penale

cu acţiunea

lor civilă, ar putea

riage,

I, No.

20%;

Marcadâ,

acţiunea

lor civilă de cât înaintea

in-

stanțelor

penale

ac-

pentru

32, p. 22).
Ă 9.

reprezentanţii

îi dea

soţilor

trebuesc

înțeleşi moștenitorii şi creditorii lor, (Alexandresco,
10.

ed. 2-a,

Dispoziţiile

IL, p. 686, nota

art.

199

Alexandresco,

ar

ambele

Ă

Prin

interes

cum

ca

țiuni cea penală şi cea civilă să fie judecate în acelaș timp. (Valette sur Proudhon, II, p. 104; Demolombe, III, No. 415;
Aubry et Rau, ed. 4a, V, $ 452 bis, nota

în. (181 şi 182 c. civ, rom.)

şi actual,

Art. 199, No.

4; Laurent, III, No. 18; Huc, II, No. 14%;
Baudry
et
Hougques-Foureade,
II, No.
1982; Planiol, ed, 6-a, I, No. 883).
8. După o altă
părere însă, soţii și
părţile interesate nu se pot adresa cu

4. De asemenea de către copiii rezultaţi din căsătorie în cazul când ei au un
născut

să se a-

dreseze instanţelor civile, (Proudhon, II.
No.
103, 104;
Vazeille,
Trait6 du
ma-

şi

200

3).

ce.

civ,

sunt fără nici

o aplicaţiune practică, (Huc, II. No, 18%;
ed. 2-a, 1, p. 684. nota 3).

Art. 182. — Dacă îuncționarul stărei civile, sau oricare alt autor
al îraudei a încetat din viață când s'a intentat acțiunea în contra
sa, moștenitorii lui vor îi urmăriți înaintea tribunalului civil, pentru
despăgubire, de către procuror în ființa părților interesate, şi după
denunciațiunea făcută din parte-le. (Civ. 33, 37, 653, 998; Pr. p.

12; Civ. Fr. 200).

11
e

Text. fr, Art, 200. — Si Lofficier public est dâced6 lors de la, decourerte

la fraude,

laction

sera

dirigâe au civil contre ses hâritiers,

reur du Roi, en prâsence des parties intresss,

par le procu-

et sur leur, dânoneiation.

-

Codul civil
INDEX ALF ABETIC (la doctrină)
Acţiune 2, 3, 5,8, 9,
Acţiune publică 8, 9,.
Alienaţie mintală 6,
Aplicaţiune practică 11,
Autoritate de lucru judecat 10.
Autorul fraudei 1, 2, 4-9,
Civile instanţe 10.
Codul civil trancez 1.
Codul civil român 1.
Deces 2, 4.

Demenţă

6.

Distrugere

Dovadă

9.

Fraudă 1..
Hotărîre 10,
Incetare din

9.

Instanţe civile 10.
Lucru judecat 10.
Minister public 2, 3, 10, :
Moarte 2, 4.
Moştenitor 2, 8.
Nebunie 6,
N
Ofiţer de
stare civilă 4,
Parchet 2, 3, 10
Părţi interesate 2, 3, 9.
Prescripţie 8, 9,

Probă 9.
Procuror

2, 3, 10,

Redacţiune
|
viață 2, 4

1,

:

Registre de stare civilă 9,
Succesori 2, 8
Terţe persoane 1, 7.

4. După o părere dispoziţiile art, 200
c. civ. îr, (182 e. civ. rom.) sunt de strictă
interpretare şi se aplică numai în cazul
când ofiţerul de stare civilă sau orice
alt autor al fraudei a încetat din viaţă.
(Demolombe, III, No. 416; Marcadă, Art.
200, No. 2; Baudry et Houques-Fourcade,
II, No. 1986).
5. După o altă părere însă, dispoziţiile
art, 200 ce. civ. îr..(182-c. civi rom.) se
aplică, în orice caz când acţiunea penală
nu poate fi exercitată în contra autorului fraudei însă acţiunea civilă poate fi in-.
tentată.
(Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No.
729,
723; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 452 bis,
p. 25; Dalloz, Râp.. Suppl., Mariage, No.
22k&;

Doctrină.

„”

Art, 183

DESPRE. CĂSĂTORIE

Comp.:

Alexandresco,

ed.

2-a,

I,

p.

687, 688),
6. Cum ar fi de exemplu în cazul cână
1. Articolul 200 e. civil francez are altă
autorul fraudei este în stare de demenţă,
redacţiune de cât art. 182 c. civ. român;
(Mourlon, ed, 7-a, 1, No. 722; Dalloz. Râp.;
redacţiunea articolului român sa făcut
Suppl..
Mariage,
No. 224;
Comp.
Aleîn urma
observaţiunilor lui
Marcad6,
xandresco, ed. 2-a, 1, p. 687; 688).
care criiica redacţiunea vicioasă a ar7. Chiar în cazul când autorul frauticolului francez în care se prevedea nudei ar fi nu un ofiţer de stare civilă, ci
mai ofiţerul de stare civilă care comitea
o terță persoană, dispoziţiile art. 200 c.
o îraudă, când această îraudă putea fi
civ. îr, (182 c. civ. rom,) îşi găsesc aplicomisă, şi de o altă persoană. (Alexancaţiunea. (Planiol, ed. 6-a, I, No. 882; Pladresco, ed. 2-a, 1, p. 684 nota 3; Comp:
niol et Riperi, II, No. 225, 227).
Planioi
et Ripert,
II,
No.
225,
928;
8. Dacă acţiunea publică a fost, pre
Nacu, î, p. 372, 3%; Plastara, 1, p. 283).
2. Când tuneţionarul stării civile sau . scrisă, sa prescris şi acţiunea civilă şi
ea nu mai poate fi exercitată în contra
ori care alt autor al fraudei a încetat din
moştenitorilor autorului traudei. (Alexan.:
viață, părţile interesate nu au dreptul a
dresco, ed. 2-a, 1, p. 688).
|
face singure reclamaţiune înaintea tri9. în cazul când acţiunea publică este
bunalelor civile în contra moștenitorilor
prescrisă, părţile interesate vor putea să
autorului fraudei ci acest drept aparţine
dovedească potrivit dispoziţiilor ari. 46
procurorului
care exercită
acţiunea nuc. civ îr. (33 c. civ, rom.) distrugerea remai
după
cererea
părţilor
interesate.
gistrelor,
ca şi
în cazul
când
autorul
(Toullier, 1, No. 600;-Duranton, II, No.
fraudei
:este
necunoscut.
(Demolombe,.
262; Taulier, 1, p. 326, 327;. Demolombe,
III, No. 416, 417; Beudant, 1, No. 352;
MU, No. 414; Marcaââ, Art. 200. No. 1;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 793; Alexandresco,
Aubry et Rau, ed. V, $ 452 bis, nota 38,
ed. 2-a, 1, p. 688; Contra: Aubry et Rau,
p. 2%;
Dalloz, Rep., Mariage,
No.
43%;
ed. 4-a, V, $ 452 bis, text şi nota 41, p. 3;
Suppl., Mariage, No. 223; Planiol, ed. 6-a,
Comp.: Baudry et Hougques-Fourcade, II,
1, No. 882; Alexandresco, ed. 2-a, p, 68%
No. 1985; Nacu, 1, p. 313).
Nacu, 1, p. 371; 372; Matei Cantacuzino,
10. Hotărârile obţinute înaintea. tribup. 690;
Planiol et Ripert, II, No, 228;
nalelor civile nu au autoritate de lucru
Contra: Vazeille, Trait6 du mariage, I,
judecat de cât atunci când au fost obNo. 208).
.
,
ținute după cererea Ministerului public
3. Când
părţile
interesate
denunţă
conform
art. 200 c. civ. fr. (182 c. civ.
faptul
Ministerului Public,
acesta este
rom.). (Planio], ed. 6-a, 1,.No. 888; Plaobligat să intenteze, acţiunea. (Toullier, I,
n:ol et Ripert, II, No. 232).
,
No. 600; Duranton, II, No. 262: Taulier,
11. Dispoziţiile art, 199 şi 200 ce. civ.
1, p. 326; Demolombe, III, No. 414; Aubry
îr. (181 şi 189 ce. civ, rom.) sunt fără nici
et Rau, ed. 4-a, V, $ 452 bis, p. 92, 24; Dalo'aplicaţiune practică, (Huc, II, No. 18;
loz, Râp.. Mariage, No. 438).
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 684, nota 3).

Art. 183. — Căsătoria - care s'a declarat nulă, totuşi produce
eiectele sale civile, atât în privirea soților cât și în privirea copiilor,
dacă ea sa contractat cu bună credință. (Civ. 127, 130, 143, 144,
162,
moins

164,

166,

173,

184,

486,

487,

1898;

Civ.

Fr. 201).

=

Text. fr. Art. 201. — Le mariage qui a 6t6 declar nul, produit n€anles effets civils, tant ă l'6gard des &poux qn'ă Pâgard des enfants, lors-

qu'il a €t€ contract de bonne foi.

—
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—

-
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Art. 184

DESPRE

Bibliografie

1. A se vedea
codul civil,

notele

sub

art.

184

din

unul

până

la

eroarea

de

dintre

ei a fost de rea

credinţă,

b) Hotărârile cari pronunţă validitatea
unei căsătorii sau care pronunţând anularea ei, constată în acelaş timp şi bunacredinţă a unuia dintre soţi cari au contractat-o, are ca toate hotărârile
cari
rezolvă un litigiu având de obiect stfabilirea
statului
unei persoane un
efect
„erga omnes“, absolut. (Trib. Ilfov s, 1
c. €., 1135 din 14 Octombrie 1925, Dreptul 38/925),
.

Jurisprudenţă
de la 1924

p. 6, „Despre

actuală,

soţului care a contractat-o de bună credinţă, cât şi în privinţa copiilor născuţi
sau concepuţi până atunci, chiar când

Doctrină,

(continuare

p. 36 urm.;

și jurisprudenţa

de drept

Regula

At,

LAZĂRLSCU EM.
drept“.

ciril

(continuare).

Studii de drept civil comparat,

GEORGE,

P.

Docan

Codul

CĂSĂTORIE

1927)

1. a) Potrivit art, 183 si 184 din c. civ,
căsătoria chiar dacă a fost anulată pentru delictul de bigamie, ea continuă să-şi
menţină efectele în trecut şi până la data
acţiunei,
introducerei
atât în privinţa

Art. 184.— Dacă buna credință există numai din partea unuia
din ambii soți, căsătoria produce efectele sale civile numai în îavoarea soțului celui cu bună credinţă şi a copiilor născuţi din acea

căsătorie. (Civ. 183; L. p. constat. morții celor dispăruţi în răsboi

(Mon.

Of. 204/923), Art.

8; Civ. Fr. 202).

Tezt. fr. Art. 202. — Si la bonne foi n'existe que de la part de lun des
spoux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveurde cet 6poux

deux

et des enfants issus du mariage.

me Apele
n mm e pe

Dooan

e

Bibliografie
P. GeoncE,

Apreciere

INDEX

(continuare).

Studii de drepti civil comparat,

p. 36

urm.

ALFABETIC

Doctrină.

(la doctrină)
Acţiune 39.
Alimente 20.

Grad

Grad

3, 4.

Auturizaţie

maritală

35,

Bună credinţă î-12, 17, 18,
21—31,

34-35,

Căsătorie anulabilă 24.
Căsătorie inexistentă 24,
Căsătorie puiativă 1 urm.
Celebrarea căsătoriei
Coabirare 9, 28,
,

Consiliu

comunal

28.

28,

Copii 14, 21, 22, 23, 23-99,
Copii emancipaţi 32,
Copii ince:tuuşi 14,
Copii legiumi 28, 31.
Copii naturali 14, 31.

Cuhură

3.

Detiniţie

1,

Delezaţie %8,
Donaţiune
Dotă 36.

2.

36,

37, 38.

Dovadă 10, 11, 12.
Efecte 13, 17, 18, 19,22,
23, 3
Efecte retroactive 13, 17,
18, 10,
Emancipare 32,
Eroare de drept 5, 6,7.

bi

Eroare de fapt 5, 6,8.
Eroare sc uzabilă 8, 12,
Fraudă 10.

|

de

cultură

1.

3,

de inteligență 3.

Hutărire 13.
Impieiecare dirimantă 16,
inexistența căsăturiei 24,
Inteligență 3.
Ipotecă legulă 3,
Legiiimarea copilului 31,
Minur emancipat 32,
Moştenire 19, 21, 25,27, 29.
Naştere de copii 37, 33,

Necunouşterea

legilor 7,

Nulitate î urm,
Ofiţer de stare civilă 28,
Ordine publică 7.
Pensiune alimentară 20.
Poziţie socială 3.
Probă !0, 11, 42.
Procedare 3),
Putere părintească 30.
Rea cre.linţă, a se vedea
cuvintele:
„Bună
cre-

dință“.

Rerăsătorie

”

15,

Revocarea
37, 35,
R ide 29.

Succesiune

27, 29,

Când
de

unul dintre soţi sau ambii au

bună

credinţă,

căsătoria

contrae-

tată şi care s'a declarat nulă se numește
căsătorie putativă, (Mourlon, ed. 7-a, I.
No. 698; Dailoz, Rep, Mariage,
No. 582;

Laurent, II, No, 502; Planiol, ed. 6-a, 1.
No. 1093; Colin et Capitant, ed. 4-a, Lp.

188; Alexandresco,

Cantacuzino,

ed. 2-a, 1, p. 664; Matei

p. 695; Plastara.

268, Planiol et Ripert,

1. p, 95,

11, No. 315),

2. Buna credinţă este părerea, soţilor
că Ceea ce sa făcut era în drept să se
facă sau necunoașterea, viciului care a-

tinge actul ce sa făcut. (Dalloz, R&p.
Mariage, No. 584% Suppl.. Mariage, No.
318; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1096; Colin et
Capitant,

ed.

4-a,

188;

Alexandresco,

Plastara,

I, p. 256, 258,

ed. 2-a,

19, 21, 25,

trebueşte luat în consideraţiune: gradul
de inteligenţă, și cultură a. soţilor, poziţia

donațiunei

259; Planiol et Ripert, î1, No. 316, 317).
3.

33, 36.

—
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î, p. 665;

Î, p.

16.

Suverană apreciere, a se
veieă cuvântul „Aprecicres.

Terţe persoane

fost

Pentru

aprecierea

bunei

credințe

lor socială şi împrejurările în cari sa
contractat căsătoria, (Dalloz. Râp., Mariage, No. 584 urm; Suppl., Mariage, No.

—

Codul

civil

DESPRE

318 urm.; Planiol et Ripert,
317; Plastara, 1, p. 962).

__4. Buna

tredinţă

II,

No.

316,
Ă

trebueşte

apreciată

de către tribunale după împrejurări, apreciere care îi aparţine în mod
suveran. (Toullier, 1, No. 654 urm., Demolombs,
INI, No. 358; Aubry et Rau, ed, 4-a, V, $
460, p. 49; Laurent, II, No. 504; Huc, II,
No. 160;
Baudry et Hougques-Fourcade,
II, No. 1899; Planiol et Ripert, 11, No. 316;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 667; Plastara,

1, p. 962),

-

5. După părerea dominanță buna credinţă poaie exista
atât în cazul
când
există
eroare de drept cât şi în cazul
când există eroare de fapt la contractarea unei căsătorii. (Duvergier sur Toullier, î, No. 658, nota a; Demolombe, II],
No. 351; Mass6 et Verge sur Zacharias,
I, p. 200, nota 2; Marcad, Art. 201; Mourlon,

ed,

î-a,

1,

No.

704%;

Aubry

et

Rau,

E

ed, 4-a, V, 8 460, nota 7, p. 49; Dalloz, Râp.,
Mariage, No. 590; Supl., Mariage, No. 321;
Laurent, II, No. 504; Huc, II, No.
160;
Baudry
et
Hougues-Fourcade, II, No.
1899, 1900; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 109%;
Colin et Capitani, ed. 4-a, I, p. 188 Ale
xandresco, ed. 2-a, Î, p. 666, 667; Nacu,
1, p. 361; Matei Cantacuzino, p. 695; Plastara,

II,

I,

p.

No. 818).

259,

6. După o

urm,

Planioi

et

dinţă nu poate există decât în cazul de
eroare de fapt iar nu și în cazul de e
voare de drept. (Toullier, I, No. 658; II,
No. 879; Delvincourt, 1, p. 71, nota 3; Duvanton, II. No. 351; Vazeille, Trait6 du
mariage, I, No. 2%).
2. Buna, credinţă întemeiată pe necunoaşterea legilor nu poate valida o căsă-

torie în

cazul

când

este

în joc

ordinea

publică, (Duvergier sur Touilier, 1, p. 377;
Demolombe, III, No. 354; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 460, text şi nota 2, p. 2; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 666; Nacu, 1, p,
361; Plasiara, I, p. 262; Contra: Laurent,
II,

No.

504).

8.

Nu este nevoe ca eroarea în care
au căzut soţii să fie scuzabilă pentru ca
ei să fie consideraţi de bună, credinţă,
este suficient
ca ci să nu fi cunoscut
cauza care
împedeca
celebrarea -căsătoriei
lor... (Demolombe,
III,
No.
35%;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 460, nota 5,
p. 48: Dalloz, Rep, Suppl.. Mariage, No.

322; Laurent,

II, No. 503; Planiol, ed. 6-a.

1, No. 1095, 1101; Alexandresco, ed. 2-a, 1],
p. 667; Matei Cantacuzino, p. 695; Plastara,

I,

p.

256,

262;

Planiol

et

Rivpert,

II,

No. 318;
Contra: Delvincourt, |, p.. %,
nota 2; Toullier. I, No. 654 urm; Duranton, II, No. 348; urm.; Vazeille, Traite
du mariage, 1, No. 272; Dalloz, Rep, Mariage. No. 592).
!
9. După părerea
dominantă nu
este
necesar ca buna credinţă să existe în
tot timpul coabitării soţilor, ci este de:
ajuns
ca ea să fi existat
în momen-

—

de

tractării
trariul

"

cre-

iul
contractării
căsătoriei,
-(Duranton
II,
No.
363;
Demolombe,
III,
No.
360;- _ Vazeille,
Trait6
du
mariage,
I,
No. 283; Mass6 et Vergâ. sur Zachariae,
I, p. 200; Mourlon, ea. T-a, 1, No. '705; Aubry et Rau, ed. 4-a. V, $ 460, nota 6, p. 48;
Dalloz, Rep,
Mariage, No. 59%; Suppl,
Mariage, No. 324; Laurent, II, No. 505;
Huc,
II, No. 160; Baudry et HougquesYourcade, II, No, 1903; Planiol, ed. 6-a.
I, No. 1098; Colin et Capitant, ea. 4-a. |,
p. 189; Alexandrasco,
ed. 2-a, 1, p. 665;
Nacu, I, p. 359; Maiei Cantacuzino, p, 69%;
Plastara. 1, p. 264, 265; Planiol et Ripert,
11, No.. 319; Contra: Toullicr, L, No. 656;
Delvincourt, IL. p. 71, nota. 5).
Cine trebueşte să, dovedească buna
credinţă? In această privinţă sunţ trei
păreri: După prima părere, prin aplicaiunea dispoziţiilor
art. 2268 ce. civ. îr.
(1899 ce. civ. rom), frauda nu se presupune şi soţii trebuese consideraţi că au
fost

Riperi,

altă părere însă, buna

Art. 184

CĂSĂTORIE

bună

credintă

căsătoriei
trebueşte

să

în

momentul

şi cel ce pretinde
facă

dovada

con-

con-

faptului

alegat.
(Merlin,
Rerertoire,
Lâgitimite,
section 1, $ 1, q. 8; Dalloz, R6p., Mariage,
No. 593; Suppl., Mariage, No. 323; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1099; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 189; Comp.: Demolombe, III,
No, 359; Planiol et Ripert, II, No. 320).
1î. După
o a doua părere de oarece
dispoziţiile art, 201 şi 202 c. civ, fr. (183
şi 184 cod. civ. rom.) constituesc o favoare,
cei ce vor să benețicieze de ea sunt obligaţi să dovedească că se găsesc în condiţiunile cerute de lege, aşa încât ei tre-

huesc

să

dovedească,

existența

bunei

cere-

dinţe. (Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No.
323; Laurent, II, No. 506; Huc, II, No. 160;
Baudry
et
Houques-Foureade,
II, No.
1901, 1902; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
668; Plastara, 1, p. 256, 262, urm.).
12. După a treia părere, trebueşte de
făcut o distincţiune: în cazul când buna
credinţă

rezultă

soții trebuesc

dintr'o

eroare

să facă, dovada

de

bunei

drept,

cre-

dințe de oarece toţi sunt presupuşi că
cunosc legea; în cazul când buna cre-

dinţă

rezultă

dintr'o

eroare

de

fapt.

cei

ce alegă. că soţii au fost de rea credinţă
trebuesc să o dovedească. (Marcadă, Ari.

201, 202; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $ 460,

D. 49; Dalloz, R6p, Suppl., Mariage, No.
328).
|
13. Hotărârea
de anularea
căsătoriei
putative, are efect retroactiv din mormentul contractării căsătoriei.
(Demolombe,
III, No. 344; Aubry et Rau, ed. 4-a, V. $
459, p. 45; Dalloz, Râp., Mariage No. 580;
Suppl., Mariage, No. 314; Laurent, II, No.
437; Huc, Ii, No. 159; Baudry et HouquesFourcade, II, No. 1878; Planiol, ed. 6-a, ],
No. 1091; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 661.
662; Matei Cantacuzino, 695; Plastara, 1.
p. 254; Planiol et Ripert, 11, No. 324).
14. Copiii născuţi după celebrarea căsătoriei şi până la anularea. ei nu sunt

261—

ei

poe

m

o

e a

Art.

"DESPRE

184

legitimi,

ci naturali

sau.

incestuoşi.

4-a, V, $ 459, p. 45; Dalloz, Râp., Mariage,
No. 580; Suppl, Mariage, No. 314; Lau'15

In caz

de

Huc,

II,

|

anularea

No.

159;

Pla-

,

căsătoriei, fe-

meea nu se va putea recăsători înainte
de zece luni dela anulare. (Dalloz, Râp,
Mariage, No. 580; Supnl.. Mariage, No.
111; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1092; Colin et
Capitant, ed. 4-a. 1. p. 198; Alexandresco,
ed, 2-a, 1. p. 662; Plastara, I, p. 270).
16. Persoanele a căror căsătorie a fost
anulată, se pot recăsători între ele când
dispare împedecarea
dirimantă
care
a
îost cauza anulării căsătoriei. (Aubry et
Rau, ed, 4-a, V,; $ 459, p. 46; Dalloz, Râp.
Suppl.. Mariage, No. 317; Como.: Demo-

lombe,

III, No, 286; Laurent,

p. 695; Plastara, 1, p. 275 urm.).

23. in: cazul

II, No.

1922; Planiol,

se

1, p. 211, 212:

tele

II, No. 439;

ed. 6-a, 1, No.

Planiol

et Ri-

1, p. 271, 274,

2175; Comp: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1111;
Planiol et Ripert, II, No. 330),
ZI In cazul de anularea unei căsătorii, când ambii soţi au fost de bună cedinţă, ei au dreptul a veni la. succesiunea,
copiilor eşiţi din căsătoria anulată, (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 700; Dalloz, Râp.
Mariage, No. 598; Alexandresco, ed.
2-a,.
I, p. 668; Plastara, 1. p. 275).
22. In privinţa copiilor rezultați
din

—

anularea

N

căsătoriei

se

numai

în

copiilor
produc

privința

eşiţi din
în

acestuia;

căsătorie,

ambele

cazuri.

în

efec(Mour-

lon, ed. 7-a, I, No. 699 urm., 703; Dalloz,
Râp., Mariage,No. 582; Suppl., Mariage,
No. 318; Colin et Capitant, ed. 4-a, IL, p:
189; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 6% urm.
Nacu,
I, p. 358; Matei Cantacuzino, p.

695;

Plastara,

1, p. 256, 257, 215).

24. In cazul când există bună credinţă
din partea ambilor soţi sau numai a unuia dintre ei, efectele căsătorieise produc
atât în cazul anulării
căsătoriilor
inexistente cât şi în cazul anulării căsătoriilor anulabile, cu condiţie. ca ele să
fi existat în aparenţă şi faptul care a motivat
anularea căsătoriei.
să nu €xcludă, buna
credinţă.
(Demolombe, III,
No. 35%; Marcad6, Art. 201, 202, No. 1, 3;
Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 704; Aubry et

Rau, ed. 4-a, V, $ 460, nota 1, p. 46; Dalloz, Rep., Mariage, No. 585; Suppl, Ma-

riage, No. 319, 320; Laurent, II, No. 515;
Huc, II, No. 161; Colin et Capitant, ed.
4-a, IT, p. 188, 189; Nacu, 1, p. 359 urm;
Matei Cantacuzino, p. 695; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1105 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 664, 665; Plastara,
I,. p. 265 urm.; Planiol et Ripert, II, No.
322).

25.

pert, II, No. 330).
20. După anularea unei căsătorii putative, foştii soţi deşi nu mai au titlul
de-soţi, totuşi, soţul de bună, credinţă are
dreptul a cere dela celalt o pensiune alimentară. (Laurent, II, No. 510; Huc, II,
No.. 166; Contra: Dalloz, Reâp., Suppl., Mariage, No, 326; Baudry et Houques-Four!

cade, 11, No. 1923; Plastara,

produc

privinţa

T110 bis.; Colin et.Capitant, ed. 4-a, IL, p.
190; „Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 670, nota.

3; Plastara,

de

când ambii soți au fost de bună credinţă,
ea îşi. produce efecte faţă de ambii soţi,
iar în caz când numai unul dintre ei a
fost de bună credinţă, efectele căsătoriei

Alexandresco, ed, 2-4, 1, p. 663),
17.
In cazul când ambii soţi sunt de
bună, credinţă, anularea căsătoriei produce între soţi aceleaşi efecte ca şi în cazul desfacerei unei căsătorii contractată,
în mod valabil. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
699; Dailoz, Râp.. Mariage, No. 596; Planici, ed. 6-a, 1, No. 1108; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 189; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 664; Plastara, 1, p. 257 urm,, 268
urm.; Planiol ei. Ripert, II, No. 328).
18. In cazul când numai unul dintra
soți a îost de bună credinţă, căsătoria anulată produce efectele civile numai faţă
de acest soţ. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 699
urm., 703; Dalloz, R6p., Mariage, No. 59%;
Supp!., Mariage, No. 327; Planiol, cd. 6-a,
I, No. 1112; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 190;
Alexandresco, ed. 2-a, [, p. 671;
Plastara, I, p. 2%2 urm).
19. După anularea căsătoriei putâtive,
foștii soţi nu se moștenesc unu! pe altul
de oarece anularea nu mai produce efecte
în viitor ci numai pe trecut. (Mourion, ed.
7-a, L, No. 100; Baudry et Houques-Four-

cade,

civil

căsătoria anulată, această :-căsătorie îşi
produce efectele civile atât în cazul când
ambii soţi au fost de bună credinţă, cât
şi în cazul când numai unul dintre ei a
fost de bună credinţă. (Mourlon, ed. T-a,
I, No. 703; Dalloz, Rep, Mariage, No.
605; Planioi, ed. 6,a I, No. 1112; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1. p. 189;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 668; Matei Cantacuzino;

(De-

molombe, III, No. 345; Aubry et Rau, ed.

rent, II, No. 438;
stara, 1, p..254).

Codul

CĂSĂTORIE

In

cazul

de

anularea

unei

căsăto-

rii, când numai unul dintre soţi a fost
de bună credinţă,
succesiunea copiilor
rezultați din căsătoria anulată, va fi culeasă numai de soţul de bună credinţă;

copiii rezultați din căsătoria anulată, vor

veni însă la succesiunea soţului de rea
credinţă. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 703; Dalloz, Râp., Mariage, No. 600; Planiol. ed.

6-a, I, No. 1113; Colin et Capitanţ, ed. 4-a,
I, p. 190;

Alexandresco,

ed. 2-a,

I, p. 668,

671; Plastara, I, p. 175; Planiol et Ripert,
Ii,

No.

335).

26. Copiii

e

eșiţi

dintro

căsătorie

pu-

tativă se nasc legitimi şi sunt membrii ai
familiei

celor

doi

soţi. (Mourlon,

ea. T-a,

I, No. 701; Nacu, 1, p. 359; Matei Cantacuzino,

p. 695;

p.

190).

Comp.:

Planiol

et Ripert,

UI, No. 325; Colin et Capitant, ed. t-a, |
189,

27. Copii rezultați din căsătoria anulată, când ambii soţi sau unul dintre ei
au fost de bună credinţă, vin la, succesiu-
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Codul civil

DESPRE

nea ambilor soţi. (Mourlon, ed. 7-a, 1. No.
703; Dalloz, R6p, Mariage. No. 605; Planioi, ed. 6-a, I, No. 1113; Colin et Capitant, ed. 4-a, ÎI, p. 190; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 668; Piastara, 1, p. 97%5; Planiol
„et Ripert, II, No. 335),
28, Căsătoria celebrată de un consilier

comuna!

fără

a

avea

delegaţie

dată

în

nod regulat de către primar, chiar dacă
ar fi nulă, soţii fiind de bună credinţă,
această

căsătorie

produce

efecte

civile

atât între soţi cât și faţă de copiii rezultaţi din căsătoria lor. (Huc, II, No.
166; Comp.: Mourlon, ed. T-a, 1, No. 204;
Planiol et Ripert, II, No. 322; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 1%).
29. Cu toate că soţul de rea credinţă
nu

vine

la

succesiunea

din căsătoria anulată,

copiilor

rezultați

totuşi, de oarece

copii rezultați din această căsătorie
la
succesiunea
rudelor soţului de

vin
rea

Art: 184

CĂSĂTORIE

raporţurile lor cu terţile persoane. (Dalloz, Rp... Mariage, No. 603; Plastara. I,
p. 276 urm.).
34. In cazul unei căsătorii putative;
când

'soţia

a

fost

de

bună

credinţă,

ipo-

teca legală a femeei asupra
bunurilor
bărbatului
îşi produce efectele.
(Valette
sur Proudhon, II. p. 3; Demolombe, III,
No. 379; Mass6 et Verg6 sur Zachariae.
I, p. 201;

Mourlon,

ed.

7-a,

I, No.

700;

Dal-

loz, Rep., Mariage, No. 603; Planiol, ed.
G-a, Î, No. 1117; Alexandresco, ed. 2-a, 1,
p. 671; Plastara, 1, p. 257).
35. Când în timpul unei căsătorii putative; femeea care a fost de bună credinţă a contractat fără autorizaţia soţului, ea poate cere anularea acestei con- tractări chiar după anularea căsătoriei;
soțul nu va putea, cere anularea decât în
cazul când va fi fost de bună credinţă.
(Demolombe,
III, No. 380; Mourlon, ed.
7-a, I, No. 700; Dalloz, Rep., Mariage, No.
603; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1116; Baudry
et Houques-Fourcade, 11, No. 1933; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 671; Plastara, 1,
p. 276).
,
.

credinţă, şi aceste rude vor veni la succesiunea copiilor rezultați din căsătoria
care a fost anulată. (Demolombe, III, No.
372; Mourlon. ed. 7-a, I, No. 703; Dallrz,
Rp, Mariage, No. 600; Laurent, II, No.
508; Planiol, ed. G-a, I, No. 1113; Planiol
36. In cazui
unei
căsătorii
putative,
et Ripert, II, No. 335; Comp.: Plastara, 1.
donațiunea, făcută de către un terţ soţup. 255).
lui de bună credinţă la căsătoria sa, își
30. Puterea părintească aparţine pupăstrează efectele, (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
mai soţului care a fost de bună credinţă. “700; Dalloz, Râp., Mariage, No. 604; Lau..
(Demolombe. III, No. 872; Mourlon, ed.
rent, ÎI, No. 341; Planiol, ed. 6-a, I, No.
7-a, I, No. 703. Planiol, ed. 6-a, I, No.1115;
1114;
Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 6%;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 190; AleCompi:: Plastara, 1, p. 276; Planiol et Rixandresco, ed. 2-a, ], p. 671; Plastara, |,
pert, ÎI, No. 329, 334).
.
p. 275; Planiol et Ripert, II, No. 329, 339;
37. Dacă unul dintre soţi a făcut o do31.
Căsătoria, de şi anulată, şi când
naţiune înainte de căsătoria putativă şi
ambii soţi sau unul dintre ei a îost de
el 'a fost de bună credinţă, acea donaţipună credinţă, legiiimează copiii naturali
une este revocată prin naştere de copii
pe care soţia, i-ar fi avut înainte de căsădin căsătorie. (Demolombe, XX, No. 745;
torie. (Duranton, 11, No. 356; Valette sur
Mourlon, II, No. 762; Dalloz, Rep, MaProudhon, 1], p. 171; 'Demolombe, Lil, No.
riage, No. 604; Huc, II, No. 168; Alexan360 urm.; Marcad6, Art. 201, 202, No. 3;
dresco, ed. 2-a, I, p. 673; Plastara, 1, p:
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
217).
”
I, No. 288 bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a,
38. Dacă însă soţul donator a fost de
V, $ 460, nota 12, p. 50; Dalloz, Râp.. Marea, credinţă, donaţiunea nu este revoriage, No. 606; Suppl., Mariage, No. 330;
cată.
(Toullier, V, No. No. 302;
DemoLaurent,
. Il, No. 509; Huc, II, No. 16f;
lombe, III, No. 382; Mourlon, II, No. 762;
Baudry et Houques-Fourcade,
II,
No.
Dalloz, Râp., Mariage, No. 60%; Huc, II,
1914; Colin et Capitant, ed. 4-a. d], p. 189;
No. 168; Baudry et Colin, Donations,.I,
Alexandresco, ed. 2-a. I, p. 669; Nacu, |,
No. 1688; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 6%:
p. 359; Matei Cantacuzino, p. 196; PlasPlastara, I, p. 278; Planiol et Ripert, II.
tara, I, p. 257; Contra: Merlin, Repertoire,
No. 334; Contra: Delvincourt, II, p. 77,
Legitimation, section 2, $ 2, No. 4; Toulnota 4; Duranton, VIII, No. 586).
lier, I, No. 651; Prouâhon, “II, p. 109; Va39. Atribuirea calităţii
de
căsătorie
zeille, Trait6
du
mariage,
1, No. 215;
putativă, trebueşte cerută, în principiu,
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 702; Plaodată cu anularea, căsătoriei. (Baudry et
niol, ed. 6-a, I, No. 1109; Planiol et Ripert,
Houques-Fourcade, Il, No. 1911; Piastara,
II, No. 326).
I, p. 278 urm).
:
82. După ânularea. unei căsătorii putative, soţul minor emancipat prin căsătorie, şi care a fost de bună. credinţă, îşi

păstrează această calitate.
(Planiol et
Ripert, II, No. 329; Plastara, 1, p. 271).
38.

Căsătoria

- anulată

soţi sau

unul dintre

credinţă,

îşi produce

ei au

şi când

ambii

fost de pună

efectele civile

şi în

—

|

Jurisprudenţă

- (eontinuare de la 1924 până
_1.
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„A se

vedea:

art. 183 nota

la 1927).
1.

-

mapa

m

ma

d
îti

OBLIGAȚIILE

Art. 185

1SVORĂSC

CARI

CAPITOLUL

CĂSĂTORIE

Codul

civil

YV.

ce isvorăsc

obligaţiunile

Despre

DIN

din căsătorie.

prin singurul fapt
Art. 185. — Căsătoriţii contractează împreună,
a-și educă

a întreține și
al căsătoriei, îndatorirea de a alimentă,
292 urm., 314, 332, 338,
285,
284,
copiii. (Civ. 189, 190 urm,, 283,
1253, 1265, 1266, 1284, 1547, 1548;
339, 758, 159, 974, 1092,
C. p. 277; Civ. Fr. 203).
ble, par le fait seul du
Text. fr. Art. 203. — Les 6poux contractent ensem
enfants.
leurs
mariage, l'obligation de nourrir, entrete pir et €lever
(continuare).
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ALFABETIU

(a doctrină)
Acţiune

2,
, 32.
Alimentare,

în

repetiţiune

a

.

se

vedea

cuvintele:
„Educaţie“.
„Întreţinere“ şi 1 urme
Bărbat 1, 2, 3, 6-12, 14-20,
23-32,

-

Capual 13.
Căsătorie 19.
Cheltueii

utile

şi 1-5, 7, 8, 10-13, 15,16,
17, 22, 29-32.

Liberalitate 29, 30, 31.
29, 32,

Contract du căsătorie a se
veieă

Imposibilitate 2.
Incetare din viaţă 8,24, 27.
Indivizibilitate 25, 26,
Insolvabilitate 6, 30, 31.
Intreţinere, a se
vedea
cuvântul: „ Alimentare”

cuvântul:

„Dotă*

Convenţie 3.
Copil natural 21.
Creştere, a se vedeă cuvințele:
„Alimentare“,
„Educaţie:
şi „Intreţi-

Majoritate 28,
Mamă naturală 21,
Manda! 29, 30.
Moarte 8, 24, 27...
Parafernă 4.
Părinţi, a se vedeă cuvintele: „Bărbat“, „Femee*.
Puter=a părintească 7.

nere“,
Cultură 17..

naturali

Decădere 7.
Deces 8, 24, 27.
Duvizibilitate 23, 26.
Divorţ 9.
Donaţie 29, 30, 31.
Dotă 4; 5
Educaţie, a se vedeă cuvântul: „Alimentare“ şi

1—5, 7.8, 40—15,17, 18,

22, 23, 27, 29-32.
Facultăți morale şi intelectuale 17.
Femee 1— 12, 14—32,

Folosinţă

legală, a se ve-

deă
cuvintele:
fruct legal”.

Gestiune de

Recunoaşterea

„Uzu-

copiilor

21.

Repetiţiune 20, 32.
Sarcinele căsătoriei, a se
vedea
cuvintele:
„Atimentare“,
„Educaţie“,
„Intreţinere“.
Separaţie de bunuri 6.
Solitaritate 6, 30, 34.
Soţi, a se vedeă cuvintele:
„Bărbat“, „Femee“,

Siare socială 16.
Terţe persoane
31, 32,
Tutor ad
Uzufruct

29,

hoc 24.
legal 10,

30,

1,

12,

15, 23,
Venituri 4, 5, 12, 18.

afaceri 29,

Prin

art. 203 c.

4.

Potrivit dispoziţiilor art: 1284 c. civ.

parom., dacă toată averea iemeei este
rafernală şi dacă în contractul de căsăto
rie nu se determină partea cu care îemeea trebueşte să contribue la sarcinele
căsătoriei, pariea sa, contributivă. va fi de
o treime a veniturilor sale. (Alexandre

sco, ed. 2-a, I, p. 691).

!

5. Din art. 1233 şi 1242 e. e.v. rome
rezultă. că dacă soţii au adoptat. pegimul
ele
dotal, îemeea va contribui la, sarcin
dotei sale,
căsătoriei, numai cu ventul
|
(Alexandresco, ed. 2-a |. p. 691).
6. Femeea separată de bunuri. trebucazul
eşte să dea alimente copiilor ei, în
acând soţul ei şi tatăl copiilor este insolv

pil. (Demolombe, IV, No.

4; Massc et Verg€

(Demansur Zachariae, |, p. 224 nota 21.
28 bis,
No.
I[,
rre,
Sante
de
t
te et Colme
TI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $5%7, p-

12; Laurent, VII, No. 43; Alexandresco; ed.

Doctrină.
1.

Rauîn sarcina celuilalt soţ. (Aubry et
133.
p.
2
nota
si
text
54],
$
VI,
ha,
ed.
nDanoz, Râp., Mariage, No. 608; Alexa
,
aresco, ed. 2-a, I, p. 693).
prin
3. Soții au dreptul a determina
ese să
convenţiune în ce măsură trebu
nta, încontribue la sarcinele de a alime
nte et
trejine şi educa, pe copii lor, (Dema
290
No.
I,
3-a,
ed.
rre,
Sante
Colmet de
pis HI; Laurent, III, No. 150).

2-a, Î, p. 691).

civ. fr. (185 c,

civ.

i

7. Chiar în cazul când unul intre soți

pă
decăzut din puterea
ar fi declarat
rom.) obligatia de a alimenta, întreţine
obligaţia de a alimenta, învintească.
şi educa, copiii există de o potrivă penşi educa pe copiii săi, subsistă.
iveţine
tru bărbat şi femee. (Aubry et Rau, ed.
(Demolombe, IV, No. 15; MarcadE, Art.
4-a, VI, $ 547, p. 13; Dalloz, Râp., Mariage
No. 608; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1681; Pla- - 203, No. 3; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
547, p. 73 Dalloz, R6p., Mariage, No. 616;
niol et Rinert. IL, No. 339; Nacu, 1, p. 35;
Il.
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 691; Plastara.
Suppl., Mariage, No. 336; Laurent,
No. 42; Planiol, ed. 6-a, |, No. 1685; Plaf, D. 495: Comp.: Baudry et Houques-koniol et Ripert, 1, No. 339; Matei Cantaurcade. II, No. 2000).
cuzino, p. 200).
2. In cazul când unul dintre soti se
găseşte în imposibilitate de a-şi îndeplini
„8. Când unul dintre soţi încetează din

îndatoririle

prevăzute

fr. (185 c. civ. rom),

de

aceste

art. 203

e. civ.

îndatoriri

cad

—

viaţă, înaatoririle prevăzute de art. 203
e. civ, îr. (185 c. civ. rom.) trec în între

264—

Codul

civil

OBLIGAȚIILE

CARI

ISVORĂSC

gime asupra soţului rămas în viaţă, (Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 739; Dalloz, Rep.
Mariage, No. 610; Planiol et Ripert, 1, No.
339; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 693; Plastara, I. p. 425),
3. Chiar după desfacerea
căsătoriei
prin divorţ, părinţii sunt obligaţi să dea
alimente copiilor rezultați din căsătoria

lor care

a fost

desfăcută.

(Matei

Canta-

cuzino, p. 200).
10. Câna copiii

minori

au

sonală

lor

uzutructul

gal

şi

părinţii

ei sunt

obligaţi

au

ca

avere

o sarcină

perle-

a uzu-

fructului să alimenteze, să întreţie şi să
dea educaţie copiilor lor în proporţiune

cu averea acestora. (Demolombe, IV, No.
12; Valette sur Proudhon, II, p. 25%; Dalloz, R&p.. Mariage, No. 613; Planiol et
Ripert, I, No. 364; Colin et Capitant, ed.
4-a, IL, p. 457; Alexandresco, ed. 2-a, I,p.
692; Matei Cantacuzino, p. 901).
TI. Când copiii au avere personală şi
părinţii

lor

nu

au

uzufrucţul

legal,

ei nu

sunt obligaţi să cheltuiască din banii lor
proprii la alimentarea, întreţinerea şi educaţia zopiilor,
ci din banii
acestora.
(Duranton, II, No. 414; D=molombe,
IV,
No. 12 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI.

S 547,

p. 7%; Dalloz,

Râp..

Mariage,

No.

613; Suppl.. Mariage, No. 3%5: Bavdry et
Houques- -Fourcade, II, No. 2006; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1684; Planiol et 'Ripert, 5
No. 339; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 692;
Matei Cantacuzino, p. 201; Contra: Laurent, XXII, No. 1885 Huc, IX, No. 256;
Guillouard, Contrat de mariage, III, No.
1050; Baudry et Le Courtois et Surville,
II, No. 887; Comp.: Nacu, I, p. 376, 377).
12. In ambele aceste cazuri, dacă veniiurile copiilor minori nu acoperă. cheltuelile necesitate

lor, părinţii
veniturile

de întreţinerea

sunt

obligâţi

averei lor

şi educarea

a contribui

personale

pentru

cu
res-

tul de cheltueli. (Demolombe, IV, No. 13;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 547, nota 3
D. 72; Baudry et Hougques-Fourcade, II,
No..2008;. Planiol, ed. 6-a. I, No. 1684;
Planiol et Ripert, I, No. 339; Comp. Colin et Capitani, eâ. 4-a, I, p. 457; Nacu.

1, p. 376, 377).
13.

Dacă

acoperă

veniturile

cheltuielile

copiilor

necesitate

minori
de

nu

întreţi-

nerea şi educarea lor. se va lua din capitalul copiilor numai în cazul de absoIută necesitate. (Dalloz, Rep.. Supp., Maviage, No. 335; Comp. Demolombe,
IV,
No. 14; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1684; PlaSi et Ripert, I, No. 339; "Nacu, I, p. 3%,
14, În cazul când copiii nu au avere
părinţii pot să le dea creşterea şi educaţia, ce ar crede de cuviinţă. (Alexandresco, ed 2-a, I. p. 693).
15, Când copii au averea.-lor personală, părinţii lor sunt obligați de art.
339 din codul civil român, ca să-i crească,
în proporţie cu averea copiilor de oarece,

în

acest

caz,

creșterea

copiilor

este_

DIN

Art. 185

CĂSĂTORIE

o sarcină -a folosinţei legale.
(Alexandresco. ed. B-a, 1, p. 693)
16. Părinţii sunt obligaţi să, dea, educaţie

coţiilor

lor

în

raport

cu

starea

so-

cială şi cu averea lor. (Demolomb> IV,
3 urm.; Dalloz, Râp., Mariage, No. 613;
Huc, II, No. 188;
Baudrv et HouquesFourcade, II, No. 1994; Nacu, 1. p. 376,
317; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 6%, 693),
12. Obligaţia, părinţilor faţă, de copiii
lor, prevăzută de art. 203 c. civ. fr, (185
€. civ. rom.) este de a satisface necesităţile acestora pur materiale, precum şi pe
cele morale, adică de a le da cultură şi
a le desvolta facultăţile lor morale şi întelectuale. (Demolombe, IV, No. 9; “Marcadă, Art. 203, No. 2; Mourlon, ed. Ta. ],
No. 733; Laurent, III, No. 43; Huc, II, No.
188

urm.:

Baudry

et

Hougques-Fourcade,

II, No. 2009 urm.; Planiol, ed. 6-a, I,.Nq.
1630; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 368,
373; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 689, 690;
Matei Cantacuzino, p. 200).
18. Când copiii îşi pot găși suficiente
mijloace de trai din educaţia şi munca
lor, părintii nu pot fi obligati a le da alimente. (Duranton, 1], No. 412; Vazeille,
Trait6 du mariage, II, No. 486).

19.

Chiar

dacă

copiii

sar

fi căsătorit

fără voia părinţilor lor, ei au dreptul a
cere dela dânşii alimente. (Merlin, REpertoire, Aliments, $ 1, ari. 3, p. 59; Toullier, II, No. 714; Duranton, IL, No. 384%
Demolombe, IV, No. 49; Aubry et Rau, ed.
4-a, VI, $ 553, p. 107; Laurent, II, No. 70;
Baudry
et
Houques-Fourcade, II, No.
2073; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 678; Alexanaresco, ed. 2-a, 1, p. 113).
29. Dacă părinţii au dat alimente copiilor lor şi aceştia dobândesc avere posterior prestaţiei alimentelor, părinții nu
au în contra lor acţiune în repetițiune.
(Duranton, IL, No. 417).
21. Copiii naturali, ca şi cei legitimi,
au dreptul a cere alimente dela mama
lor naturală 'când i-a recunoscut. (Mer

lin, B6pertoire, Alimenis,

$ 1, No. 6; Del-

- vincourt. I, p. 377; Proudhon, II, p. 10%;
TYoullier, Ii. No. 976, 977; Taulier, I. p.
331;
Demolomba, IV, No. 16;
Marcads,
Art, 203, No. 3; Beudant, 1,.No. 298; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, ş 571, p. 215; Dalloz, Râp.. Mariage, No. 623; Paternit€ et
filiation, No. 665; Suppl., "Mariage, No;
340; Huc, II, No. 187; Baudry et: HouquesFoureade, II, No. 1995, 2028; Planiol, ed.
G-a, I, No. 664; Colin et Capitant, ed. 4-a.
I, p. 369; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 697:
Plastara, 1, p. 496: Comp.:
Laurent, III.
No. 60; Tv, No. 126).
22. In cazul cână unul dintre părinţi
refuză a-şi îndeplini obligaţiunile civile
prevăzute de art, 203 c. civ. îr. (185 ce. civ.
rom,), el poate fi acţionat în justiţie de
către celalt părinte; dacă tatăl refuză a-şi
îndeplini obligaţia, mama îl va acţionă
în. numele său personal, pentru a-l obliga
să-i -remită sumele necesare pentru între-
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ținerea şi educaţia copilului. (Planiol, e.
6-a, I, No. 1686; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 3%, 377;
Comp. Alexandresco,
ed.
2-a, 1, p. 694, 695; Matei Cantacuzino, p.
200),
|
23, In cazul când părinții nu-şi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în art. 203
c. civ. fr. (185 ce. civ. rom.), tribunalele le
pot ridica
dreptul
de
folosinţă
legală
şi de educaţiune.
(Laurent, ITI, No. 40
urm.;
Comp.:
Demolombe, IV, No. îl
urm,; Nacu, 1; p. 377; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 694, 695; Plastara, I, p. 425).

24. In

cazul

când

unul

dintre

soţi

esie încetat din viaţă şi celalt soţ refuză
a da alimente copilului său, se va numi
copilului un tutor adhoc care va acţiona.
pe părintele copilului pentru
alimente.
(Plastara, 1. p. 495)...

* 25. După

părerea dominantă,

obligaţia,

soţilor prevăzută de art. 203 c. civ. fr.
(185 e. civ. rom.), este divizibilă şi nu este
solidară. (Duvergier sur Toullier, II, No.
613; Valette- sur Proudhon, I, p. 447, 448;
Demolombe,
IV, No. 4; Vazeille, Traite
du mariage, II, No. 489; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VI, $ 553, nota 18, p. 104 urm;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 751; Laurent, III,
No. 43, 66; Huc, I£. No. 190; Baudry et
Hougues-Foureade, II, No. 2000; Planiol
et Ripert,. 1, No. 339; Alexandresco, ed.
2-a, I, p. 691; Comp.: Dalloz, Rep, Suppl,
Mariage, No. 331; Planiol, ed. 6-a, [, No.
685).

26. După o altă părere, care nu se mai

susține

dară

astăzi,

această,

şi indivizibilă.

obligaţie

este

(Delvincourt,

soli-

I, p.

378; . Toullier, II, No. 613; Duranton, II,
No. 424, 425; Proudhon, 1, p. 447; Dalloz,
Pep., Mariage, No. 608).

21.

In cazul

când ambii

soţi încetează

(Dalloz, Râp.,

Mariage, No. 611; Comp.: Nacu, 1, p. 380;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 693).
28. Obligaţia. prevăzută de art. 203 c.
civ, îr. (185 ce. civ. rom,) încetează la majoratul

copiilor;

după

majorat

numai

dacă copiii sunt în lipsă, părinţii.lor sunt
obligaţi a le da alimente. (Planio!, ed.
Sa I, No. 1682; Planiol et Ripert, 1, No.
29. Terţele persoane care au dat alimente, întreţinere şi educaţie copiilor minori, fără intenţia de a face o liberalitate şi fără să fi avut mandat din partea părinţilor lor, au dreptul a cere-rambursarea cheltuelilor utile de Ja tată prin
acţiunea de gestiune de afaceri. (Demolombe, IV, No. 74, urm.; Aubry et Rau,

ed. 4-a, VI, $ 547, p. 733; Planiol et Ripert,

I, No. 339; Comp.: Huc, II, No. 190; Baudry et Houques-Foureade, II, No. 200;
Laurent, III, No. 19 urm.; Alexandresco

ed. 2-a, 1, p. 692, nota 2).
30. După,

unii

autori

această,

acţiune

—

civil

nu poate fi intentată de cât în contra tatălui copiilor minori iar nu şi în contra
mamei lor, afară de cazul când tatăl ar
îi insolvabil. (Demolombs, 11, No. 4; Laurent, III, No. 43).
31. După o altă părere însă, această
acţiune poate fi inientată în contra ambilor părinţi deopotrivă, chiar dacă tatăl ar fi solvabil. (Dalloz, Rp, Mariage,
No. 658).
,
32. In cazul când terţele persoane nu

au

fost

îndestulate

de către

părinţii

co-

piilor minori, pentru cheltuelile utile ce
le-au făcut cu întreţinerea şi educarea
lor, ei au dreptul a se întoarce cu acţiune
în repetiţiune în contra copiilor, (Demolombe, IV, No. 76; Aubry et Rau. ed. 4-a,

VI, $ 547,

p. 73;

Dalloz,

R6p.,

Mariage,

No. 736; Suppl., Mariage, No. 401; Laurent,
III, No. 81;
Baudry et HougquesFourcade, II, No. 2004; Alexandresco, ed.

2-a. 1, p. 692, nota 2),
33.A se vedea: art. 189, 283 cu notele

respective,

:

Jurisprudență,
(continuare dela 1924 până la 1927).
1. Din art. 185 care dispune că cei „căsăioriți
contractează prin simplul
fapt
al căsătoriei îndatorirea de a alimenta.
întreţine şi a-şi educă copii“, rezultă că
fiecare

dintre

soţi

are

o

acţiune

perso-

nală şi directă, contra celuilalt soţ pentru a-l constrânge la obligaţiunea contractată prin căsătorie de a-și educa, şi
întreţine copiii,
Acţiunea mamei pentru constrângerea

fostului

ei soţ

de a. contribui

la sarcina

întreţinerii copilei rezultată din căsătorie, fiind o acţiune personală, urmează
că, în cazul când soţia are un venit mai
mare de 600 lei anual, şi deşi minora nu!

din viaţă, ascendenţii sunt obligaţi numai la alimentarea copiilor, şi bine înțeles dacă ei sunt în lipsă însă nu sunt

obligaţi a le da educaţiune.

Codul

DIN CĂSĂTORIE

are

nici

o

avere,

totuşi

instanța

de

fond

este datoare să, cerceteze, faţă de apărarea în acest sens a recurentului
— inţimat

în

apel,

dacă

reclamanta

putea

sau

nu să se folosească, după legea timbrului, de act de paupertate în acţiunea de
majorare a pensiei alimentare. pe care o
intentase, iar nu să se ocupe de situaţiunea materială,
Neprocedând astfel şi respingând incidentul ridicat de recurent pe motiv
că
copila
este lipsită de avere.
Curtea de
iond a dat o greşită interpretare prineipiilor de drept în această materie şi cu
exces de putere a pronunţat o decizie casabilă, (Cas. II dec, civ. 549 din 10 Dec.

1924. Jur. Rom, 68/9925),
2. Potrivit art. 187, 189 c, civ,. qatoria

alimentară e reciprocă; între copil şi părinţii lui, iar potrivit art. 190 şi 191 e. civ.
alimentele

se dau în proporţiune cu trebuinţa, celui ce le reclamă şi cu starea
celui ce e dator să le întâmpine, avână
un caracter provizoriu ca unele ce sunt
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bazate pe nevoile creditorului şi. mijloacele debitorului. Dovedindu-se că fiul este
în

lipsă

şi

în

imposibilitate

fizică

a-şi

e-

xercita, profesia, - de avocat, tatăl, care se
dovedeşte că are avere ce îi produce un
venit de 2 milioane lei anual, poate fi
obligat

să

servească

o

penşiune

ali-

mentară lunară fiului său. (Trib. Itov,
s, Il; c.
341 din 24 Martie 1996. Pand.
Săpt. 3526).

3. Adagiul:

„les

aliments

n'arrăragent

pas, pentru cei care-l invoacă, se sprijină pe o întreită rațiune: 1) o prezumpţie
de renunțare din partea cereditorului alimentar,

prin

îaptul

că

n'a

mai

cerut

ra-

tele pensiunii alimentare; 2) o prezumpţie
că creditorul
n'a mai
âvut nevoie
de
pensiunea alimentară şi 3) dacă sar admite că se pot cere ratele cumulate, si-

DIN

Art.
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186—187

nu poate fi vorba, fiindcă renunţările nu
se presupun. Iarăşi, de o prezumpţie, că
creditorul n'a mai avut nevoie de pensia
„alimentară nu sar putea vorbi, fiindcă,
acesta prin faptul că are o hotărâre de.
pensie alimentară şi-a dovedit necesita-

tea. la, această

pensiune,

astfel

că; îi ră-

mâne debitorului să dovedească lipsa de
"necesitate. In fine situaţia grea a debito-

rului,

ca

în orice

obligaţie,

şi la pensia

alimentară, nu poate să fie un: motiv ca
debitorul să fie scutit de obligaţia ce a
avut-o;
Dacă însă adagiul arătat nu poate să
aibă valoarea unui principiu de drept, se

admite

într'o

valoarea

părere

unei

că

el poate să

prezumnţii

de

fapt.

aibă

Intr'aă-

devăr într'o materie unde sunt admise
“prezumpţiile, inacţiunea 'creditorului măi
mult timp, poate să fie prezumată în atuaţia
pentru
debitor
ar fi sdrobitoare.
numite împrejurări, în sensul că acest
Adagiul arătat sa combătut, opunându-i-se art. 1907 cod. civ., care arată că . creditor n'a mai acţionat, fiindcă n'a mai
avut nevoie de pensia alimentară. (Trib.
ratele alimentare se prescriu prin cinci
Dâmboviţa, s. 1, 8 din 28. Aprilie 196.
ani, astfel că numai în acest fel se li-

berează.

debitorul

alimentar,

iar nu prin

nd

cumularea, ratelor.
Apoi
în ceeace
privește raţiunile invocate, de o renunțare

Art. 186. — Copilul nu poate

Pand.

Săpt. 20/9296).

4. A se vedea:
notele 3 şi. 4.

cere

art, 190, nota

1; art. 283,

dela tată sau mamă

parte din averea lor spre
a se căsători, sau a-şi creă vre-un
liment. (Civ. 292 urm.;, 325, 456, 758, 1250; Civ. Fr. 204).
Text. fr. Art. 204. — L'enfant n'a pas Waetion
pour un €tablissement par mariage ou autrement.
Doctrină.
1.

Deşi

datoria

părinţilor

de

a da

co-

piilor lor o parte din averea, lor pentru a
se căsători sau a-şi creea un stabiliment

nu este o obligaţie legală însă ea constitue o obligaţie naturală sau morală.
(Toullier, XII, No. 325; Troplong, II, No.
1208, 1210; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 736;

IV, No, 3067; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, ş

500, p. 223; Dalloz, Râp., Mariage, No. 617;
Suppl. Mariage, No. 337; Contrat de maviage, No. 430;
Planiol, ed. 6-a, I, No.
1727; III, No. 853; Colin et Capitant; ed.
4-a, IÎ, p. 313; Nacu, I p. 37%; Alexan-

dresco, ed. 2-a, 1, p. 697; Matei Cantacuzino, p. 201, 719; Comp.: Huc, II, No. 196),
2, Obligaţia ce şi-au luat-o părinţii

chiar

vată,

printr'un

act

de a constitui

sub

semnătură

pri-

copiilor lor o dotă

vreo
stabi-

contre ses păre et mâre

numită, este valabilă de oarece constitue
o obligaţie naturală. (Demolombe, XXIV,
No. 361; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, 8 500,
p. 222, 223; Dalloz, Râp., Suppl.;' Contrat
de mariage, No. 430; Guillaouard, Contrat
de mariage, I, No. 140; Planio), ed. 6-a,
ITE No. 853; Matei Cantacuzino, p. 719).
3. După o altă părere, obligaţia, părin-

ților de a dota pe copiii lor este valabilă
numai

în

cazul

când

ea

a fost

constituită,

sub forma unei donaţiuni autentică sau
în cazul când obligaţia a fost executată
“în fapt prin plata efectivă. (Dalloz, Râp.
Suppl., Contrat de mariage, No. 430; Laurent, XXI, No. 159; Comp.: Toullier, XIV,
No. 69, 70;
Alexandresco,
ed. 2-a, |, p.

697, nota 3),
&. A se vedea:

art, 189

cu notele

res-

pective.

a-

Art. 18%. — Copiii sunt datori a- da alimente tatălui şi mamei
lor, şi celorlalți ascendenți care se vor află în lipsă. (Civ. 185, 189,

urm., 314, 338, 475, 831, 974, 1041, 1058, 1065, 1147, 1253,.1310;
Pr. civ. 407, 408, 409; L. Timbr., 21, $1—b; Civ. Fr. 205),
Tezi. fr.

OPII Fri

par

măre

Art.

205. — Les

«t autres ascendants

enfants

doivent

des

qui sont dans le besoin.
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«et

Art.

187

Les

Texi. fr. Art. 205. (Complectat prim legea din 9 Martie 1391, art. 2). —
enfants doivent des aliments î, leurs pâre et măre ou autres ascendants
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ciril

qui sont dans le besoin. La, succession de l'epoux predecedă en doit, dans le
meme cas, ă l'6poux survivant. Le dâlai pour les reclamer est d'un an î partir

du dâcâs

et se prolonge,

en cas de partage, jusqu'ă son achăvement.

La pension alimentaire est prelevce sur Lhâreditâ. Elle est supportee
par
tous les h6ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les legataires particuliers,

proportionnellement ă leur &molument.
Tourefois, si le dâfunt a express&ment dâelar6 que tel legs sera, aequitte
de preference aux autres, il sera fait application de l'article 927 du code ciril.
Bibliografie

(continuare).

Hacr-GneoReHe Ar, Notă sub Trib. Dolj s. II, 60 din Ianuarie
6-7/1926;
Lăzăgescu EM. AL, Des droils du conjoint survitant, p. 193, 194.
INDEX
(a
Adoptator

10,

11,

12.

Adopţiune 10, 11, 12,

Afini 29,

Alimente 1 urm.
Apreciere 4, 20,

ALFABETIC

3. După
pot

doctrină)
" Incâtare

din

' Legatar

universal 25.

|

26.27.

viață

24, 25,

Lncuinţă 19.
Mamă tă.
14

Asgendenţi2, 3, 4,7,8, | Mamă nâlurală a se ve:
2

„15.

Avere, a se vedeâ cuvân-

pills IŞapitalr

Buni, a se vedeă
.

cuvâni.

„tul: » Ascendenţi ”
Capital 2, 3, 4,
Ca ătorie 13.
Copii adoptați 10, 14, 12
Conu legitimi 5, 7, 13-47.
Copii naturali
Creditori 23.

6,

7, 8,9.

Datorir 21, 22,
Debitori 23.
Decâuere

18.

-

ME

:

Si 02:25

.

26. 27

Moştenire
18 "4, 35, 26, 27,

Nuturală obligaţie l
.

Nep şi, a se veieă cuvitele:
„Ascendenţii,
„Descrendenţi“.
Obligaţie naturală 1,
Părinți, a se vedea cuviniele: „Mamăs,
și 3, 14,15,

„Tată“

Părinţi aduptivi 10, 11, 12,
Personal drept 23, 24.
Piata datoriilor 21, 22.

Di ces :4, 25, 26, 27.
Ponţie socială 20,
Detiniţie 19, 21, 22.
Rude 29,
Descendenţi, a se vedeă | Sex 20,
cuvântul: „Cupii* şi 2, | Succesiune
18, 24, 25,
3, 4, 10, 11, 14, 15,
Două 5.
Surori 28,
Drept personal 23, 24,
Tată, a se vedea cuvântul:
Educaţie 20.
»Părinyu“ şi 16, 17,
Fraţi 28.
Tată adopriv 10, 41, 12.
Hrană
19,
Vârsta 20.
imbrăcăminte 19,
Venituri 2, 3, +,

dacă

de

veniturile

ascendenţii

la, descendenţii

averei

lor

nu

ni
lor,

le

No. 205),
4. După a

a
treia părere, tribunalele vor

aprecia şi vor soluţiona cererea de alimente a, ascendenţilor după împrejurările cauzei.
(Demolombe, 1V, No. 44, 45
Baudry
et
Houques-Foureade,
II, No.

2069

urm).

5.

Chiar dacă părinţii nu au dotat de
cât pe unul dintre copii, ei au dreptul
a cere alimente şi de la, copiii nedotaţi.
(Pothier, Mariage, No. 391; Duranton, II.
No. 397; Vazeille, Trait6 du mariage, II.

No.

491;

Dalloz,

Râp.,

Mariage,

No.

663).

6. Copiii naturali sunt obligaţi a da
alimente mamei lor naturale, (Merlin, Re-

pertoire, Aliments,
ranton,

IT,

18; Aubry

No.

396;

et Rau,

$ 1, art, 2, No. 11; DuDemolombe,

şi nota 19, p, 214; Dalloz,
No. 624; Suppl.. Mariage,

III,

No.

IV,

No-

ed. 4-a, VI, $ 571, text

60; Huc,

R&p.. Mariage,
No. 349; Lau-

IT, No.

214;

Pla-

nioi, ed. 6-a, I, No. 662, 664; Planio] et Ripert, îl, No. 25; Alexandrescoed.
, 2-a, |,
p. %02; Contra: Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 2029 urm),
|

Art. 205 din codul civil francez (187

€. clv. rom.) dă putere legală unei obligaţiuni naturale, (Dalloz, Râp., Mariag
e,
Se 620; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p.

7. Copiii

2» Ascendenţii au dreptul ca să,
ceară,
alimente de la descendenţii lor în cazul
când veniturile averii lor nu le sunt
suficiente pentru a putea irăi; ei nu sunţ
onligaţi a cousumă mai întâi capital
ul
lor. (Duvergier sur Toullier, II, No.
613,
nota 2; Proudhon, 1, p. 257; Duranton,
II,
No. 399; Vazeille, Traită du mariag
e, II,
No. 513; Marcadă, Art. 204—207;
No. 2;
Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $
553, nota 21,
So
Dalloz, Râp.. Suppl., Mariage, No.

legitimi

ai copiilor

naturali

sunt obligaţi a da alimente ascendenţilor
lui naturali,
(Demolombe,
IV, No.
21;
Dalloz, Rep,
Mariage, No, 627; Supnl.

Mariage, No. 343; Planiol, ea. 6-a, I,
No.
662, 665; Planiol et Ripert, II, No. 26; Alexandresco,

ed. 2-a,

nu

între

1. p. 703;

Contra:

Lau-

rent, III, No. 62, 63),
î: După o părere, obligaţia alimentară.
există

copii

naturali

şi

ascen-

denţii mamei lor naturale,
(Duranton.
II, No. 379; Demolombe, IV, No. 20; Dalloz, R€p., Mariage, No. 626; Laurent, III,

No. 62; Planiol
Y- După

—

o altă părere;

alimente

Olteniei

sunt suficiente pentru a putea trăi, ci ei
trebue să consume mai întâi capitalul lor.
(Pothier, Mariage, No. 390; Toullier, II.
No. 613; Dalloz, R&p, Suppl.. Mariage,
No. 361; Laurent, III, No. 71; Huc, II,

rent,

Doctrină,

1.

chiar

cere

1926, Justiţia
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o

et Ripert.

altă

părere

II. No. 26).
obligaţia

ali-

7
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187

mentară există între copiii naturali şi as-- dreptul a cere alimentele, de oarece nici
un text de lege nu prevede această decendenţii
mamei lor naturale,
(Merlin
cădere din dreptul de a cere alimente.
Râpertoire, Puissance paternelle; Alexan(Demolombe, 1V,.No. 51; Mass6 et Verge
dresco, ed. 2-a, I, p. 703: Comp. Colin et
sur Zachariae, I, p. 222, nota 14; Baudiy
Capitant, ed. 4-a, I, p. 369),
10. După o părere copilul adopiat şi
et Houques-Fourcade, II. No. 2074; Alexandresco, ed. ?-a, 1. p. 713, 714; Contra:
descendenţii săi sunt obligaţi a da aliToullier, II, No. 614; Duranton, II, No.
mente
adopiatorului.
(Dalloz, Râp., Ma385, 418;
Rolland de Villargues,
Râperriage, No. 628; Suppl., Adontion, No. 47;
toire, Aliments, No. 3; Marcad6, Art. 211;
Mariage, No. 344; Comp.: Colin et CapiMourlon, ed. 7-a, I, No. 748, nota 1; Autant. ed. 4-a, I, p. 369; Planiolet Ripert,
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 553, p. 107; PlaII, No. 24).
“
niol, ed. 6-a, I, No. 678; Planiol et Ripert,
11. După o altă părere această obligaII, No. 33; Comp.: Dalloz, Rep. Mariage,
țiune alimentară nu există de cât între
No. 666).
adoptaior
şi adoptat.
(Demolombe,
VI,
19.
Prin „alimente“, se înţelege tot ce
No. 134, 137; Mourlon, ed. T-a, 1. No. 1010,
este necesar pentru a putea trăi, adică:
1011; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 560, nota
hrană, locuinţă, îmbrăcăminte, cheltueli
4, p, 13%; Huc, III, No, 124; Bauary et Chepentru boală. (Dalloz, Râp., Mariage, No.
neaux, IV, No. 95; Planiol, ed. G-a, 1, No.
672; Suppl., Mariage, No. 372; Planiol, ed,
663, 1603; Alexandresco, ed. 2-a, Î, p. 109;
6-a, I, No. 681; Planiol et Ripert, II, No.
-Plastara, I, p. 425, 426),
20, 29; Colin et Capitani, ed. 4-a, I, p. 365,
12. Copilul adoptat nu este obligat a
373; Nacu, I, p. 319; Alexandresco, ed, 2-a,
da alimente ascendenţilor adoptatorului.
I, p. 100).
(Demolombe, VI, No. 134, 147; Mourlon,
20. Lipsa celui care cere alimentele se
ed. 7-a, I, No. 1010, 1011; Aubry et Hau,
apreciază de tribunale în mod suveran,
ed. 4-a, VI, $ 560, p. 134; Dallcz, Râp., Madupă sexul, vârsta, educaţia şi poziţia sa
riage, No. 628; Huc, III, No. 124;-Baudry
socială, (Demolombe, IV, No. 62; Planiol
et Cheneaux, IV, No. 95; Planiol, ed. 6-a,
et Ripert, II, No. 33, 39; Alexandresco, ed.
1, No. 663; Planiol et Ripert, II, No. 24;
2-a. I, p. 700, nota 4, p. 713).
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 709).
21. Prin „alimente“,
nu se
înţelege
12, Mama
prin
recăsătoria
sa
nu
plata datoriilor contractate
de cel care
pierde dreptul de a cere alimente de la
copiii săi din prima căsătorie. (Duranton, - cere executarea obligaţiunei de alimente,
(Pothier, Contrat de mariace,
VI, No.
II, No. 421; Demolombe, IV, No. 31; Aubry
392; Demolombe, IV, No. 53; Aubry et
ei Rau, ed. 4-a, VI, $ 553, nota 6, p. 9%;
Rau, ed. 4-a, $ 553, p. 108; Dalloz, Rp,
Dalloz, Reâp., Mariage, No. 634;- Laurent,
Mariage, No. 678; Planiol et Ripert, II, No.
III, No. 26; Huc, II, No. 200; Baudry et
46; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 701).
Hougues-Foureade, II, No. 2035; Alexan22. Dacă însă datoriile au fost condresco, ed. 2-a, |, p. 704, nota 2).
tractate pentru satisfacerea necesității de
14. Nepoţii nu pot îi obligaţi să dea
alimente, ele trebuesc plătite de cei ce au
alimente bunilor lor, în cazul când coșiii
obligaţia alimentară. (Dalloz, Râp., Maacestora irăesc, de cât numai atunci
când
riage, No. 680; Planiol et Ripert, II, No.
ei nu sunt în situaţiunea de a satisface
46; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 701).
această, obligaţie. (Pothier, Mariage, No.
23. Creditorii nu au drepiul a cere ali393; Toullier, II, No. 613; Duranton, II,
No. 393; Demolombe, IV, No. 35; Aubry : mente în numele debitorului lor de oare
ce dreptul de a cere alimente este persoet Rau, ed. 4-a, VI, 8 553. p. 103; Comp.
nal celui ce-l învoacă. (Dalloz, R&p., MaPlaniol et Ripert, II, No. 3).
!
riage, No. 649; Suppl.. Mariage, No. 352;
15. După o altă părere însă, nepoţii,
Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 719; Comp:
chiar când părinţii lor trăesc, sunt obliPlaniol et Ripert, II, No. 46, 52).
gaţi să dea alimente bunilor lor. (Lau24. Obligaţia
de a da alimente
este
rent, III, No. 65; Baudry et Houques-

Foureade,

Ii, No.

2044

urm).

16. Când
ce! care are nevoe de
alimente, are pe tatăl şi pe copilul său, el
va trebui să ceară, alimente, de preferinţă,
copilului său, (Proudhon, II, No. 256; Duranton,
II, No, 395;
Demolombe,
IV,
No.
35;
Comp.
Planiol et Ripert,
II.
No. 37).
i
17. După o aliă părere însă, în acesi
caz tatăl si copilul vor trebui să contribue ambii la plata alimentelor. (Vazeille,
Traite du mariage, II. No. 49%; Baudr
et Houques-Fourcade, II, No. 2044 urm.).
18. Deşi cel care cere alimente sar îi
făcut

ce

este

nedemn

obligat

câ

a

să

moștenească

pe

cei

le

plăti,

el

are

totuşi

—

personală
celui
poate
trece la

care
o datorește
moştenitori.
dacă

şi
ei

nu
nu

sunt obligaţi personal. (Dalloz, Râp., Mariage, No. 652; Suppl., Mariage, No. 353;
Colin et Capitant, ed, 4-a, I, p. 380, 381;
Matei Cantacuzino, p. 212; Plastara, I,
p. 498; Comp.: Demolombe,
IV, No. 40
urm.; Mass et Verge sur Zachariae, I,
p. 222, nota 10; Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
152; Laurent, III, No, 48; Huc, II, No.
220,

£21;

Baudry

HI, No. 2061
636; Planiol

49; Alexandresco,
25. După o
alimente irece

269—

et

Houques-Fourcade,

urm.; Planiol, ed. 6-a, I, No.
et Ripert, I, No. 339; II, No.

ed. 2-a, 1, p. 717, 718),

altă părere obligaţia
de
la moștenitori şi la lega-

Art.

188

OBLIGAȚIILE

CARI ISVORĂSC

tarul universal
şi chiar în cazul când
cel cară cere alimentele sar găsi în lipsă,
cu începere de la, decesul celui obligat
de a da, alimente. (Delvincouri, 1, p, 8%
noța 5;
Duranton, II, No. 407;
Dalloz,

a da

alimente

trece la moştenitori

când

ea eta, născută

lipsă după

moartea

numai

No.

în timpul

ed.

7-a,

30. A

(Dalloz, Râp., Ma-.
Marcade, Art. 207,

6-a,_1, No. 686),
217. Dacă

752;

ruda, obligată

Planiol,

a da

_

torite până

în momentul

morţii

sale,

ed. 7-a, I, No..737;
No.

641;

Planiol,

Dalloz,

ed. 6-a,

1.

Pla-

Când

celaş

sunt

661;

1, No.

661;

Pla-

I, p. 38;

art. 2, 189,

190

cu no-

Jurispradenţă,
(continuare

da-

Râp., Mariage,

I, No:

se vedea:

-

ed,

o sarcină a, succesiunii şi trebuesc plătite de moștenitori. (Mourlon, ed. 7-a, I,
No, 152; Dalloz, R&p,
Suppl.
Mariage,
No. 354%; Huc. II, No. 21; Planiol, ed. 6-a,
I. No. 686; Planiol et Ripert, II, No. 50;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 381; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 717, 718),
28. Legea nu obligă pe fraţi si surori
a-și da unii altora alimente.
(Mourlon,

ed. 6-a,

tele respective.

alimente

a încetat din viaţă, ratele de alimente

Planiol,

Alexandresco, ed, 2-a, 1, b. 702; Matei Cantacuzino, p. 211; Plastara, I, “p. 425),

debitorului, obligaţia

1, No.

î3i;

niol et Ripert, II, No. 23; Nacu,

No, 6, 7; Vazeille, II. No. 5925, 526; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 553, nota 10, p. 100;
Mourlon,

civil

29.De asemenea nici pe celelalte rude
sau afini colaterali. (Mourlon, ed, 7-a, 1,

vieţii celui obligat a da alimente; dacă
însă cel care cere alimentele sar găsi în

la; alimente se stinge.
riage. No. 652; Comp.:

Codul

nigl
et
Ripert,
JI,
No.
23;
Colin
et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 372; Nacu, Y, p.
381; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 102; Matei Cantacuzino, p. 211; Plastara,; T, p.
495).
-

R&p., Mariage,
No, 652).
|
.
26. După o a treia părere, obligaţia de
în cazul

DIN CĂSĂTORIE

de

sunt

grad

la 1924 până

|

mai

pentru

creditorul

are

o

fa 1927)

mulţi debitori în apensie

facultatea

alimentară,

de

a cere

ali:

'mente de la oricare dintre acești debitori,
pentru cota parte proporţionată cu mijloacele de care dispune fiecare şi a cere
condamnarea, acelui debitor în această
limită, fără ca, cel condamnat să mai poată
avea vre-un drept de recurs în contra
celorlalți debitori şi a-i mai putea pune
în cauză, (Trib. Tecuci, 924 din 10 Dee,
1923, Jur. Gen. 1924, No. 2181).

'

2-A

nota

se vedea:

1;

art.

1201,

art. 190, nota 1; art, 343,
nota

29,

„Art, 18—8.
Ginerii şi nurorile sunt datori asemenea, și în
aceleași împrejurări, a da alimente socrului și soacrei. Aceast
ă
îndatorire încetează însă:
1. Când soacra se căsătoreşte a doua oară ;
|
2. Când acela din soți care produceă afinitatea (cuscr
ia) și
copiii născuţi din căsătoria sa cu celalt soț, au murit.
(Civ. 187,

189, urm.,

1253; Pr. civ. 407, 408,

409;

Text. fr. Art. 206. — Les gendres et

belles

Civ. Fr.
f
1

€
j

dans.

206).

les

mâmes

circonstances,

des

aliments

4

[L.

timbr.

filles

leurs

21,

doivent

beau păre

$1-—b;

€galement, et
et belle-mâre;

mais cette obligation cesse: 10 lorsque la belle-măre
noces, 2% lorsque celui des poux qui produisait laffnite,a convolă en secondes
et les enfants issus
de son union avec lautre Gpoux, sont dâcedes.
Tezi. fr. Art. 206 (Modificat prin legea din
9 August 1919). — Les
gendres et belles-filles doivent 6galement, et
dans
les
mâ&mes circonstances, des
aliments ă leur beau-pire et belle-măre,
mais cette obligation cesse lorsque
celui des 6poux qui produisait Vaftinit6 et les
enfants issus de son union aree
lautre &poux sont dâeâdâs,
|

_

Doctrină,
_

a

,
1.
După o părere. ginerii şi nuror
ile
sunt dâtori a, da alimente nu
numai socrului şi soacrei ci şi ascenden
ţilo
ștora. (Delvincourt, I, p. 87, nota r ace7; Duranton,.
- II, No. 406; Valette sur
Proud-

hoh,

I, p. 446;

Demolombe,

IV,

No.

3%;

—

Vazeille, Trait6 du mariage,

Demante

et Colmet

I[, No. 4%;

de Santerre.

ed. 3-a,
1, No, 293 bis, I; Marcad6, Art.
206, No. 1;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 743: Aubr
y et Rau,
ed. 4-a, VI, $ 553—10 "nota 5,
p. 99; Dalloz, Râp., Mariage, No 630; 'Supp
l
Mariage, No, 345).
”
!
”
2-

210—

După

o

altţă părere

însă,

obligația

OBLIGAȚIILE

Codul civil

CARI

ISVORĂSC

ascendenţilor

socrului

şi

soa-

6.

crei. (Toullier, II, No. 612; Proudhon, I,
p. 446; Taulier, I, p. 333; Dalloz, Rep»
Supl., Mariage, No. 345; Laurent, III, No.
59; Huc, II, No. 199; Baudry et HouguesFourcade, Ii. No. 2033; Planiol, ed. 6-a. |,
No. 667, 668; Planiol et Ripert, II, No. 28;
Colin et Capitant, ed. 4-a, î, p. 312; Nacu,
I, p. 380; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 704).
. Soţul copilului natural este obligat
la alimente în conformitate cu dispoziţiile art. 206 c. civ. fr. (188 e. civ. romi),
(Demolombe,
IV, No. 21;
Dalloz,
Rp.
Mariage. No. 631; Planiol et Ripert, WI,
No. 29).

4.
sau

Ce]

cea

dreptul

vitregi.

al

de

de

la

a

alimente

(Merlin,

din

nu

tatălui

a

soţie

partea,

Râpertoire,

au

copiilor

Aliments,

$

2 No. 3; Locre, Lâgislation civile IV, p.
388; 'Toullier, II, No. 612; Duranton, II.
No. 402; Demolombe, IV, No. 24; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 741; Aubry et Rau, ed. 4-a,

VI, 8 553, nota 4, p. 99; Dalloz, Rep., Ma-

riage, No. 629; Laurent, III, No. 59; [Huc,.
11, No. 199; Baudry et Hougques-Fourcade,
II, No. 9032; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 667;
Planiol et Ripert, II, No. 28; Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p. 371; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 103).
.
5. Când soacra se căsătoreşte a doua
oară, pierde dreptul la alimente din partea ginerului sau nurorei sale. In cazul
când cea de a doua căsătorie a soacrei
se desface, obligaţia alimentară nu mai
renaşte.
(Duranton, II, No. 421; Demolombe, IV, No. 30; Dailoz, Rep., Mariage,

Art. 189. — Obligaţiunile
sunt reciproce. (Civ.

Dacă

socrul

se

căsătoreşte

a

doua

oară, el nu pierde drepiul la. alimente din
partea, ginerelui şi nurorei sale, (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 743; Laurent, III, No.
76; Huc, II, No. 200; Planiol, ed. 6-a, I.
No. 670; Nacu, I, p. 380; Alexandresco, ed.
2-a, ], p. 70%; Matei Cantacuzino. p. 212).
7. Sa decis că dacă soţii se divorţează,
obligaţia lor de a da alimente socrilor
lor, încetează odată, cu desfacerea căsătoriei. (Beudant, 1, No. 301; Colin es Capitant, ed. 4-a, |, p. 371, 372; Nacu, 1, p. 381;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 706).
8. Dacă însă din căsătoria destăcută
prin divorţ au rămas copii, obligaţia alimentară subsistă între socri şi foştii lor
gineri şi nurori. (Huc, II, No. 20%; Baudry et Chauveau, Du divorce,
No. 266;
Vraye et Gode, Divorce, II, No. 613; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 706; Comp. Planiol, ed. 6-a, I, No. 670; Planiol et Ripert,
II, No. 30, 31; Colin et Capitant, ed; 4-a,
I, p. 37%; Plastara, [, p. 426).
$. Ginerii şi nurorile sunt obligaţi la

al mamei

bărbat

doilea

doua

Art. 189

CĂSĂTORIE

No. 636; Laurent, II], No. 76, Huc, II, No.
200;
Baudry
et Houques-Foureade,
II,
No. 2034; Nacu, |, p. 381; Alexandresco,
ed. 2-a, Î, p. 705; Plastara, I, p. 427).

de alimente este limitată la primul grad
de afinitate în linie directă, aşa în cât
ginerii şi nurorile nu sunt obligaţi a da
alimente

DIN

egal cu
* alimente către socrii lor în mod
copiii acestora iar nu numai în mod subsidiar. (Laurent, III, No. 64, 65, Huc, II,
Baudry et Hougques-Fourcade,
No, 224;
II, No. 2044 urm.; Contra: Duranton, II,
NO, 403; Demolombe, IV, No. 35; Marcadă,
Art, 206, No. 3; Aubry et Rau, ed. k-a, VI,
$ 553, nota, 15; Dalloz, R&p, Mariage, No.
642; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 147;
Planiol et Ripert, II, No. 37).
10. A se vedea: art. 189 cu notele respective,

rezultă

ce

aceste

din

dispozițiuni

187, urm.; L. timbr. 21, $ 1—b; Civ. Fr. 207).

Tezt. fr. Art, 207. — Les obligations resultant

de

dispositions sont

ces

reeiproques.

Bibliografie (continuare).
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|

din

viaţă

2,9,

26.

Tedivizibilitate 15.

Copil natural 8.
Copil vitreg 27.

Insolvabilitate 19.
Mamă, a se vedea cuvân-

Creditori 23, 29.
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15.

—2

r

d |
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Poprire 23.
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Renunţare 31.
Restituire 10,
Sechestrare 23.
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Testament 29.
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Art.

189

OBLIGAŢIILE

CARI

ISVORĂSC

Doctrină,

IL”

CĂSĂTORIE

denţilor lor, însă

această

Codul

civil

obligaţie nu se

întinde şi la ascendenţii părintelui adoptiv.
(Dalloz,
Râp,
Mariage,
No.
6%;
Suppl.,
Mariage. No. 34%; Comp:
Colin
et Capitant,
ed. 4a, 1, p. 369;
Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 708, '709),
$. Mama naturală este obligată a da
alimente
copiilor copilului său natural,
(Demolombe, IV, No. 21; Vazeille, Traită
du mariage, II, No, 301; Planioi, ed.
6-a,
I, No. 664%; Planiol et Ripert, II, No.
3;
Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
$ 567,
nota 7; Laurent, III, No. 63).
,
9. Dacă bărbatul a încetat din viaţă
când
soţul
care
producea.
afinitatea,
fără a lăsa copii, soţia sa care a
rămas
a încetat din viaţă fără să lase copii din
grea, ar putea cere alimente de la socrii
căsătoria sa, cu celălalt, soţ, (Mourlon, ed.
săi.
(Demo
lombe
, IV, No. 26 bis; Laurent,
1-a, L, No, 746; Dalloz, Rep.. Mariage,
No.
III, No. 78; Huc, II, No. 201; Bauary
632; Suppl. Mariage, No. 346).
et
Houques-Foureade, II, No, 2039;
Alexan3. Cu toate că soacra care S'a căsăt
orit a . dresco, ed.'2-a, 1, p. 706).
doua. oară pierde dreptul a cere
alimente
10. Dacă însă după ce a primit
de la ginerele sau nora sa, totuşi
aliaceștia,
mentele de la socrii săi, femeea nu
din urmă au dreptul a cere alime
nante de
ște sau copiiul se naşte mort, ea”va trela dânsa în cazul când Soacra
sar recăbui să, restitue alimentele percepute.
sători, de oare ce în acest caz
(Denu există
molombe, IV,
reciprocitate, legea decăzând
No. 26 bis; Laurent. III,
pe soacră
No.
78;
Huc,
din beneficiul
II, No. 201; Baudry ei Haudreptului de a cere
aliques-Fourcade,
mente. (Duvergier sur Toulli
II,
No.
2039;
Alexaner, II, No.
dresco, ed. 2-a, 1, p. 706).
614; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 744,
1045;
Auîi. Dacă sunt mai multe persoane care
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $
558—10, nota
datoresc
6, p. 99; Dalloz, R€p.. Suppl
alimente,
ele sunţ obligate la
,,
Mari
age,
No, 347; Laurent, III, No.
plata lor în moq
egal, de oarece legea
76, '77; Huc, TI,
nu impune vre-o gradaţie între diferite
le
clase de persoane obligate la
aliment
e;
tribunalele vor aprecia în ce măsură
După o altă părere însă,
trede oarece
buesc obligate aceste persoane la plata
ari, 207 c, civ, fr, (189 c.
civ. rom.) prealimentelor. (Vazeille. Trait€ du
vede dreptul de reciprocitat
mariage,
e, soacra care
II, No. 492; Dalloz, Râp,, Suppl. Mariag
sa
recăsătorit, nu
e,
mai datorește
No.
ali351;
Laurent, III, No. 64 urm; Huc,
mente ginerelui şi nurorei
sale, (DelvinII, No. 198, 199, 224; Comp.: Mourlon, ed.
court, ], p. 87, nota, 10;
Duranton, I1, No.
Ta, Î, No. 751; Planiol,
421; Demolombe,
ed. 6-a, 1, No.
IV, No. 28, 29; Massă
673;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
et Verge sur Zachariae, 1,
II,
p. 221, nota
No,
2046
urm;
Plastara, 1, p. 434, 435).
5; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI,
$ 553, nota
12.
După
o altă părere, persoanele o7, p. 100; Dalloz, R6p., Mari
age, No. 633;
bligate a da alimente vor fi
Suppl., Mariage, No, 347;
Baudry et Houplata lor în ordinea, prevăzută detinute la
ques-F'ourcade, II, No, 2036;
Alexandresco,
urm. €. civ, fr, (185 urm. e. civ. art. 203
ed, 2-a, 1, p. 705).
rom.),
(Delvincourt,
I, p. 37%; Proudhon,
5. După o părere dacă
Ip,
nora se căsă256;
Durant
on,
II, No. 395; Pothier, Contoreşte a doua oară pierde
dreptul la alitrai
de
mariage, VI, No. 387; Demolombe,
mente din partea socrilor
|
săi. (Durantţon,
IV, No. 383 urm.; Marca, Art.
II, No. 421; Demolombe,
207, No.
IV, No. 28; Mar3; Aubry et Rau, ea, 4-a, VI,
cadă, Arţ. 207, No. 2;
$ 553, p.
Aubry et Rau, ed.
101 urm;
Beudant,
4a, VI, $ 553—10, nota
I, No. 373; Dalloz,
7, p. 100; Dalloz,
Râp., Mariage, No. 642 urm.; Suppl.. MaREp., Mariage, No. 635;
Alexanaresco, ed.
riage, No. 35]; Alexandresco, ed. 3-a,
Za, IL, p. 704, 7105).
|, p.
121, 722; Matei Cantacuzino, p. 212;
5. După o altă, părere
Comp.:
însă, nora care
Mourlon. ed. ț-a, I, No. 747; Plani
se căsătoreşte a doua,
ol,
ed.
oară nu
pierde
6-a, IL. No. 672; Planiol et Pipert,
dreptul Ja alimente
II, No.
din partea socrilor
37; Colin et Cagitant, ed. 4-a, I, p. 329;
săi, de oarece pe lângă
Placă nu este anastara, I, p. 434, 435),
logie între situaţiunea soac
rei şi a no13.
Dacă însă părinţii copiilor trăesc
rei, dar stingerea unui drep
t nu se poate
însă sunt în imposibilitate să
face fără un texi de lege.
dea ali(Mou
rlon
,
ed.
menite copiilor lor, bunul este
î-a, IL, No, 145; Dalloz,
obligat
Râp.,
da, alimente nepoților săi, (Locr6, III, a
riage, No. 348; Laurent, III, Suppl; Map.
No. 77; Huc,
443; Duranton, II. No. 389;
II, No. 200; Baudry et Houq
Demolombe,
ues-Fourcade,
IV, No. £3; Vazeille, Trait6 du mariag
II, No, 2037).
II, No. 488 Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,e.
7. Părintele adoptiv este
$
obli
gat
a
da
553, nota 3; Planiol, ed. 6-a,
alimente
copiilor „adoptați,
şi
descenPlaniol et Ripert, II, No. 37, I, No. 67;
38; Colin et
1.
Din combinaţia
art. 205 şi 207 c,
civ. fr. (187 şi 189 c. civ. rom.) rezultă că
bunii sunt obligaţi a da alimente descendenţilor lor cari s'ar afla în lipsă, (Duranton, II, No. 387, 388; Demolombe, IV,
No. 23; Marcadg, Art. 207, No. 1; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 738; Dalloz, R&p., Mariage, No. 622; Planiol, ed, 6-a, I, No. 663;
Planiol et Ripert. II, No, 22; Nacu, I,p.
389),
2. Socrul și soacra nu mai datoresce
alimente
ginerelui şi nurorei
în cazul

|

DIN

—

202—

Codul

civil

OBLIGAȚIILE

CARI

ISVORĂSC

Capitanţ, ed. 4a, 1, p. 379; Alexandresco,
e, 2-a, 1, p. 723; Comp. Toullier, 1], No.
12).
“
14. Dacă 'un copil, căruia i-a murit
mama, are încă pe tatăl său şi pe bunul
său despre mamă, obligaţia de a da alimente

se

va

împărţi

între

tatăl

său

și

bunul despre mamă. (Demolombe, IV, No.
37; Marcad6, Art. 207, No. 3; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 553, p. 103;
Dalloz,
neâp., Mariage, No. 645; Alexandresco, ed.

2-a, ], p. 723, nota).
15. După
ţia de a da

părerea
alimente

dominantă,
obligase împarte între cei

obligaţi la plata lor, luându-se în consideraţie starea sau facultățile lor; ea nu
este nici solidară, nici indivizibilă, (Valette

sur

Proudhon,

sur Touiliev,
largues.

II,

No.

Alimenis,

I,

p.

613;
No.

448;

Duvergier

Rolland
58;.

de Vil-

Demolombe,

DIN

Gouillouard,

viage,

Art. 189

CĂSĂTORIE

I, No.

Traiţ6

390;

du

Contra:

contrat

de

ma-

Aubry.

et

Rau,

ed. 4-a, IV, $ 359, nota 18, p. 493; Comp.

Planiol, ed. 6-a, 1, No. 688, 689; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 720).
21. De oarece dreptul la alimente prevăzut de codul civil, este alipit calităţii
de rudă sau afin, se decide că alimentele
datorite în virtutea, acestei obligaţiuni,
nu pot fi cesionate. (Duranton, XVI, No.
165; Dalloz,
Reâp., Suppl., Mariage,
No.
391;
Baudry
et MHouques-Fourcade,
II,
No. 2110; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 689; Planiol
et Ripert, II, NO. 48, 58 61;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 378 Matei
Cantacuzino, p. 212; Plastara, 1. p. 439,
40),
i
22. După o altă părere însă, chiar aceste alimente pot îi cesionate. (Huc, II,
No. 185; Comp.: Demolombe, IV, No. 18;
Aubry et. Rau, ed. 4-a. VI, $ 553—50, text
şi nota 48, p. 112; Dalloz, Râp.,..Mariage,
No, 39%; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 720).
23. Pensiunile alimentare,
nu pot îi

IV, No. 63; Masse et Verge sur Zachariae,
I, p. 223, nota 20; Marcadă, art. 207, No.
4; Vazeille, Trait6 du mariage, II, No.
493; Larombiere, Traiti6 des obligations
II, Art. 1221, No. 36; Aubry et Rau, ed.
urmărite de către creditorii celui ce pri4-a, VI, $ 553, nota 18, p. 10%; Dalloz, Rep.
meştie pensiunea,
afară de cazul
când
Mariage, No. 697; Suppl., Mariage, No.
creanţa lor este pentru furnituri de ali318; Laurent, III, No. 66 urm.; Huc, II,
menite, (Planiol, ed, 6-a, I, No. 688; Colin
No.
190, 225, 226; Baudry
et Houqueset Capitant, ed. 4-a, I, p. 378; Nacu. ],
Fourcade, II, No. 2054 urm.; Planiol, ed.. p. 379; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 719;
6-a, I, No. 685; Planiol et Ripert, II, No.
Matei Cantacuzino, p. 212; Plastara, |,
55; Nacu, ÎI, p. 383; Alexandresco, ed. 2-a,
p. 439; Comp.: Planiol et Riperi, II, No.
I, p. 715, 716; Plastara,
1, p. 435, 43%; 48, 59).
Comp.: Demante et Colmet de Santerre.
24. Nu se poate iace tranzacţie asupra
ed. 3-a, I, No, 297 bis, II; Mourlon, ed. 7-a,
unei
datorii
alimentare.
(Duranton,
I, No. 751; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
XVIII, No. 403; Demolombe, IV, No. 67;
379, 389; Matei Cantacuzino, p. 212).
"'Troplong, Transaciion, No. 95; Aubry et
15. După o altă părere, obligaţia dea.
Rau, ed. 4-a, 1V, $ 420, p. 653; Guillouard,
da alimente este solidară între cei obliTransaction,
No. 79; Baudry
et Wahl.
gaţi la plata lor. (Pothier,
Contrat de
Transaction, No. 1272;
Contra:
Merlin,
mariage, VI, No. 391; Delvincourt, I, p.
Râpertoire, Aliments, $ 8, No. 2: Tran87, nota 5; Toullier, II, No. 613; Proudsaction, $ 2, No. 4.
hon, IÎ, p. 449; Dalloz, Râp., Mariage, No.
25. Se poate
face tranzacţie
asupra
497 urm).
,
ratelor de pensiune alimentară exigibile.
17. După o a treia părere, obligaţia de
(Duranton,
XVIII, No. 403;
Aubry
et
a da alimente este solidară şi indivizibilă.
Rau, ed. 4-a, IV, $ 420, p. 663; Baudry et
(Toullier, 1, No. 613; Dalloz, Râp., MaWahl. Transaction, No. 1272),
riage, No. 700).
26. Cel care a dat alimente unei per15. După o a patra părere, obligaţia
soane, care ar fi avut dreptul a cere alide a da alimente este numai
indivizimente de la rudele sale, nu mai poate
bilă. (Duranton, II, No. 424, 425; Dalloz,
cere plata. alimentelor,
după
încetarea
Râp., Mariage, No. 697).
din -viaţă a celui căruia i-a dat alimen15. Dacă o mamă
are doi copii din
tele. (Merlin, Râpertoire, Aliments, $ 1.
cari unul este insolvabil, ea va cere aliart, 1, No. 6; $ 2, No. 4 Contra: Demomențtele necesare traiului său de la celombe, IV, No. 7%).
,
lălalt copil, în totalitate. (Planiol et Ri27. Cel de al doilea bărbat al raamel
peri, II, No. 5î; Colin et Capiitant, ed. 4-a,
soţie a tatălui nu au
T, p. 380).
.
şi cea din urmă
dreptul să ceară alimente de la copilul
„20. Pensiunile alimentare donate sau
lor vitreg. (Merlin, Râpertoire, Aliments.
testate pot îi cesionate chiar în cazul
& 2, No, 3; Locr6, Legislation civile, IV,
când cel ce le-a constituit le-a declarat
p. 388; 'Toullier, II, No. 612; Duranton
nezezisabile, afară de cazul când le-a de-.
“11, No. 402; Demolombe, IV, No, 94; Mourclarat necesibile. (Larombiăre, I, art. 1128,
lon, ed. 7-a, 1, No. 141; Aubry et Rau, ed.
No. 10; Troplong, De la venite, Î, No.:227;
4-a, VI, $ 553, nota 4: Dalloz, R6p., MaSuppl., Mariage, No. 390;
Dalloz, Rp.
riage, No. 629; Laurent, III, No. 59; Huc,
Laurent, XXIV, No. 469; Huc, Trait€ th6oTI, No. 199; Baudry et Houques-Fourcade,
retique, et pratique de la, cession et de la
II, No. 2032; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 8607;
I, No. 184;
crâances.
des
transmission
86370. — Codul

Civil

adnotat.

—
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Codul

e

civil

i

4-

N Ş

„371;

703.

Ale-

30.

nu
poate
legale. (Va-

a ape

ea

numai

de

facultativă

acei

cari

este

admit

ad-

că pen-

siunea
alimentară
poate
fi cesionată.
(Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 720; Comp.

lette sur Proudhon, [, p. 450; Demolombe,
IV, No. 78 Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $

Plastara, 1, p. 439).
31. Nu se poate renunţa

de

mai

Houques-Fourcade,

II.

o

îna-

553, p. 112; Laurent, XVIII, No. 448; Huc,
II, No. 223; Planioi et Ripert, ÎI, No. 60;
Colin et Cagpitant, ed. 4-a, 1, p. 378; Nacu,
I, p. 379; Alexandresco, ed. 2, 1, p. 720;

inte la cererea unei pensiuni alimentare
de oarece ea fiind impusă de legiuitor
pentru motivede umanitate, ea este de
orâine
publică,
(Laurent, III, No.
50;

439),

2101; Planiol

Matei

ne

Compensaţia

misă

Pensiunea
alimentară
face obiectul unei compensaţii

Cantacuzino,

p. 212; Plastara,

29. Compensatţia

loc numai

e
-

ita:

Ce areetoc ed. E

rului

de

atunci

pensie

legală

ar putea

când

creanța

alimentară,

1, p.

avea

ar

fi privi-

Plastara,

întâmpine.

respective,

— Alimentele

le reclamă,

(Civ.

187,

se

dau

A

cd, 2-a, |, p. 715).

se vedea:

Jurisprudenţă

urm,,

1041;

art.

190,

proporțiune

Civ.

J

de la 1924 până

vedea:

şi cu starea aceluia

191,

art. 2, 187 cu notele

,

se

în

No.

et Ripert, II. No. 62: Ale;

(continuare
»

Art. 190.

acelora care

32. A

ed. 2-a, 1, p. 720;

I, p. 439),

et

xandresco,

credito-

toare tot la alimente. (Planiol et Ripert,
II, No. 60; Alexandresco,

Baudry

ia 1927)

nota

cu

1,

trebuința

care e dator să le

Fr. 208).

.
Teai. fr. Art. 208. — Les aliments ne sont accord
du besoin de celui qui les râclame, et de la fortun âs que dans la proportion
e de celui qui les doit.

CeRBAN

Bibliografie (continuare).
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Actiune 15 6.
imente

Apreciere

„7,9.

„(la

Tm.

suverană

Laurent,

doetrină)

Bârât N

3, 4,

se vedeă

mentei,

12, cota
1

Giacaţie n 9

pă, ase dea ”ce |

Muncă'8, 9.

Nevoe, a se vede cuvân.
„Trebuinţăe,

3a

apreciere 3, 4,

Trebaiaţă 1 urm,

1.

porţiune

cu

se dau

nu

numai

acelor

No.

33;

7

Plastara,
.

Tribunalele

dacă

;

1, p. 433).
a

apreciază

cel care

An

.

mod

su
cere alimentele este
-

et

N
În pro-

Colin et Capitant, ed. 4-a, [
p.
314; Nacu, Ip. 381, 382; Alexa
ndresco, ed.
2-a, I, p. 712; Matei Cantacuzin
o, p. 211;
Plastara, 1, p. 433, 434),

2. Pentru a se putea acorda
alimentele trebueşte ca, cel care le cere
să fie
în lipsă, fie

din cauză că Averea sa, fie
din cauză că munca sa, nu-i
dau posibilitatea de a-şi putea satisface
țile sale de trai. (Pothier. Trait necesită6 du mariage, No, 390; Toullier, II,
No. 613; Mour-

lon, ed. î-a, 1, No.
Dalloz, Rep.
riage, No. 653; Suppl48;
, Mariage, No. Ma361;.
—

Ripert,

II.

No.

493).

4.

Tribunalele

starea,

alimente.

clamă ci şi cu starea acelu cari le re-.
care este
dator să, le întâmpine. (Mouria
lon, ed, -a
L No. 149; Dalloz, Rep. Mariage, No. 673;
Suppl.,
Mariage, No, 372;
ol,
ed.
6-a, IL No. 674, 681; Planiol etPlani
Ripert, II,
No. 33;

4

205;

33; Colin ei Capitan
7 p,a,314:I,
Alexandresco, ed. 2-a,t, p. că.743;fa,Plastar
ran,

„Doctrină.

trebuinţa

II, No.

No. 372; Laurent, FII, No, 69; Blaniol, ed:
6-a, |, No. 674; Planiol

p.

3.

„

,
Alimentele

veran

71; Huc,

ed. 6-a, I, No. 674; Planiol e Ri

Il,

Ri

3

No.

Curier Jud. 35/1925.

în lipsă,: după sex, vârstă, poziţie socială,

| Vânzare 5, 6.
Vârstă

Pert.

|

1924,

educaţie, etc,
(Demolombe,
No. 43
urm-; Mourlon, ed. 7-a, I, No. IV,
184; Dalloz,
&p., Mariage, No. 6%: Suppl., Mariage
,

SE de dala 3, 9,

Suverară

III,

Planiol,

a

| Probă 11, 4.
Beclamant 14, 12,
ex 3.

Industrie 8, 9,

tul:

4 a
ra

cuvântul: „Ali-

ă
Circa
existen
N
ţei
țe1 8, 8,9.9, ;| Pola

Cohiei-dovadă 11,
Culpă 0, 2
Dovadă 11,
12,

din 3 Dec.

apreciază

aceluia

(Dalloz,

care

Râp..

în mod
este

Suppl.,

suve-

obligat

la

No, 372; Hue, II, No. 206; Planio Mariage,
1, No. 674; Planiol et Ripert, l, ed. 6-a,
II, No. 33;

Colin

et

Capitant,

ed.

4-a,

xandresco, ed. 2-a, 1, p. 12
Plastara, 1, p. 433, 434),

[

p

374:

Ale-

text şi nota 3;

5. Chiar dacă cel câre cere alime

ntele
are oare care bunuri, tribunalel
precia, după împrejurări, şi săe pot aadmită
cererea sa,
bunurile
loace de
No. 613,

fără să fie obligat să vândă
sale pentru a-și procura.
irai. (Duvergier sur Toullier, mijII,
nota 2; Proudhon, 1, No.
%7;

Duranton, II, No. 399; Demolombe,
44; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, IV, No.
1, p.
224, nota, 23; Vazeil

le, Traite du. mariage,
-I[I, No, 513; Marcadă,
Arţ 204-207; Aubry eţ Rau, ed. 4-a VI. $ 553,
nota 21, p.108; Dalloz,
Râp. "Suppl
Mariage,
No.
361; Planiol et Ripert, Ti,
“No. 33; Colin

et Capitant, ed. 4a, [, p
a
6. După o altă părere,a însă;
în cazul
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Codul

civil
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CARI
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DIN

CĂSĂTORIE

„Art.

-

când.-.cel care cere alimentele posedă oarecare bunuri,
cererea sa. nu poate fi
admisă, el fiind obligat a vinde mai întâi bunurile sale pentru a-şi procura mijloacele de trai.
(Pothier, Mariage,
No.
390; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No.
361; Laurent, III, No. 11; Huc, II, No. 205;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 714))

Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 553, p. 107;
Dalloz, R6p., Mariage, No. 660; Suppl.,
Mariage, No..363; Planiol, ed. 6-a, I., p.
676; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 714, 7;
Compyp.: Planiol et Ripert, II, No. 34).
13.

1«- După a treia părere, tribunalele vor

(Demolombe, 1V, No. 4, 4;
Hougques-Fourcade,
II, No.
Comp.: Plastara, I, p. 43%,
|

principiu

aceluia

xistenţa

prin

nu

care

munca

acorda

se pot

poate

să-şi

sau

câştige

industria,

aliesa.

(Demolombe,. IV, No. 46; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VI, $ 553—80, p. 106;
Mousrlon,
ed. 7-a, 1, No. 148: Dalloz, Rep., Mariage,
No. 657;. Suppl., Mariage, No. 362; Laurent, III, No. 7î; Huc, II, No. 205; Planiol
et Ripert, II, No. 33; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 714; Matei Cantacuzino, p..212),
.
9. 'Tribunalele
vor
aprecia în
mod
suverani dacă, cel care cere alimentele este
în stare să-şi procure mijloacele de existenţă prin munca sau industria sa, luându-se în consideraţie ştatea sa, socială
şi 'educaţia, sa. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,

$ 553—930, nota

22, p.

15.

106; Dalloz, Râp,,

Maiiage,
No. 658; Suppl., Mariage,
No.
362; Laurent, III, No. 71; Huc, II. No.
205; Planiol. ed. 6-a,I, No. 67%; Planiol et
Ripert, II No. 33; Matei Cantacuzino, p.
212).
o
Aa

10. Chiar

în cazul

când cel

care

cere

alimentele a ajuns în această situatiune
de sărăcie din cauza greselilor sale, tribunalele pot să-i acorde alimente însă
numai în măsura în care îi sunt necesare pentru a trăi modest. (Mourlon, ed.
a, I, No. 748; Dalloz, Râp.„ Mariage, No.
661: Planiol. ed. 6-a, 1, No. 678; Planiol et
Ripert, IL, No, 33; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 374; Comp.: Laurent, III, No. Ti,
Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 713. 714; Matei

Cantacuzino,

p. 212;

Plastara,

După

o

altă

părere,

că

reclamantul

are

1, p. 434).

reclamantul

suficiente

în

bani,

afară

Pensiunea.

alimentară

începe

a

1. Potrivit art. 187 şi 189 c. civ, datoria
alimentară:
este
reciprocă
între
copil și părintele lui. De altă parte potrivit dispoziţiilor art. 190 şi 191 c, civ.
alimentele se dau în proporţiune cu trebuinţa acelora, cari le reclamă şi cu starea aceluia ce este dată să le întâmpine
având un caracter provizoriu ca unele ce
sunt bazate pe
nevoile creditorului
şi
mijloacele debitorului.
Dovedindu-se
că
un fiu, avocat, duce lipsă, fiind de altfel
în imposibilitate fizică de a-şi exercita
sa,

profesiunea

de

partie

altă

do-

fiind

vedit că tatăl are un venit anual de lei
două milioane jumătate, plata pensiei alimentare către fiu este admisibilă. (Trib.
Ilfov, s. I c, c., sentinţa din 24 Martie 1926,
Pand. Săpt. 27/926. Pand. Rom. 1926, III,
152),
2, A se vedea: ari. 187, nota 1; art.

în cererea de alimente nu are de făcut
nici o dovadă, de oarece afirmă. un fapt
negativ, ci pârâtul trebueşte să dovedească

dau

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)

11. După părerea dominantă, cel care
cere alimente trebueşte să facă dovada
că este în lipsă prin orice mijloace
de
probă; pârâtul are dreptul'a face dovada
(Dalloz,
contrară . că nu' este în lipsă.
Râp., Suppl., Mariage, No. 363; Laurent,
III, No. 7%; Huc, II, No. 206; Baudry et
Houques-Fourcade, I1, No. 2066).

12.

se

curge
de la data cererei în judecată.
(Dalloz, R6p., Mariage, No. 69%; Matei
Cantacuzino, p. 212).
16. Nu se poate cere o pensiune
alimentară pentru trecut ci numai pentru
prezent şi viitor. (Dalloz, Reâp., Mariage,
No. 671; Suppl., Mariage, No. 369; Comp.
Colin et Capitant, ed. 4-a, ÎI, p. 37%; Matei Cantacuzino, p. 212).
17. Dacă; cel care a obţinut o pensiune
alimentară, 'nu a ceruț la termen
alimentele, el' nu le mai poate cere pentru
tiecut chiar dacă nu ar fi trecut cinci
ani. (Demolombe, IV, No. 71; Aubry et
Rau,
ed. 4-a, VI, $ 554,
text, nota 46;
Dalloz, Râpb., Suppl., Mariage, No. 369;
Contra: Huc, II, No. 209; Comp. "Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 378; Plastara,
1, p. 437),

mij-

loace de trai. (Delvincourt, I, p. 319; Merln, Râpertoire. Aliments, p. 8; Duranton,. II, No. 410; Demolombe. IV: No. 47;
Mass st Verg6 sur Zachariae, I, p, 2%;

IN

191,

o

8. In

mente

Alimentele

de cazurile prevăzute de ari. 210 şi 211
ec. civ, fr. (192 şi 193 ce. civ. rom.). (Mourlon, ed. t-a, ÎI, No. 739, 750; Dalloz. Rp,
Mariage, No. 682; Suppl., Mariage, No.
313; Planiol, ed. 6-a, I. No. 679; Planiol et
Ripert, II, No. 43; Colin et Capitant, ed.
4-a, |, p. 375; Alexandresco, ed. 2-a. [, p.
723; Matei Cantacuzino, p. 212, 213).
14. Piata alimentelor se face de obicei la începutul perioadei de timp. (Dalloz, Rep. Mariage, No. 693; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 680; Comp.: Baudry
et HouquesFourcade, II, No. 2089; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 123).

aprecia şi vor soluţiona cererea, de alimente
a ascendenţilor
după
împrejură-

rile cauzei.
Baudry
et
2069 urm.;
434)...

190

-

nota

1.

”

,

Art. 191

OBLIG AȚIILE CARI ISVORĂSC DIN CĂSATORIE

Art. 191.

— Când

acela

care

dă,

sau

Codul civil

acela care primește

alimentele ajunge într'o stare astfel, că unul nu le mai: poate
da sau celalt nu mai are nevoie de ele în total sauîn parte,
se poate cere a fi apărat, sau a se face reducţiune din ceeace
dă. (Civ. 192; Civ. Fr. 209).
Tezt. fr. Art

aliments

que

est

replac6

209— Lorsque celui qui
dans

un ctat

fournit

tel, que lun

ou

celui qui recoit des

ne puisse plus en donner, ou

l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la dâcharge ou râduetio
n

peut en tre demand€e,
INDEX

ALFABETIC

Va

doctrină)

Acţiune
,de in rem
'verso“ 13,
Acţiune în repetiţiune 8,
10
»
sAprec:ere suverană 10
Autoritate
de lucru ju-

| Liheralitate 3. 7, 9, 10,
Lucru judecat La
Majorarea pensiunei
ali|
mentare 1,
7.
Mandat 11, 12, 13,
! Moarte 4,3.

Convenţie
opil 13,

i Negotiorum gestur 42, _
| Pensiune alimentară

decat 7.
Con'tuită proastă 6,
7, 11,

Ureditori 2, 3,
Cuasi-contract
Debit:r 2, 3.

12,

; Miştenitori,
cuvântul:

a se vedea
„Succesorie,

1 urm.
Quasi-contract 12,
| late întârziate 5,

12.

Deces 4, 5.
Do! 2.

| Reducerea p' nsiunei alimentare 1, 2, 3,6,7,

Gestiune de afaceri 12,
Imprumut 8,
Imbogăţire pe nedrept 13.
Incetare din viaţă 4, 5,

i Snverană z2preciere 10,
; Terţe persoane 11, 12, 13.
-| Testament 7.
|

Donaţiune 3, 7, 9, 10.
Fraudă 2,

; Repatiţ-une 8, 9 10.
| Siccesori 4,5,

Doctrină.
1. Pensiunea alimentară fixată de tribunale nu este definitivă ci provizorie şi
ea poate fi mărită sau redusă, după
nevoia celui care a obținut-o sau după
posibilitatea, celui ce a îost obligat a o
plăti.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 749; Dalloz,
Rep.
Mariage, No. 114; Planiol, ed. 6-a,
1, No.
682; Planioi et Ripert, Ii, No.
40; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p, 375;
Nacu, IL; p.
382; Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 713, text
şi nota 1; Matei Cantacuzino, p.
211; Plastara, I, p, 434; Comp.: Dailoz,
Râp., Suppl.,
Mariage, No, 395; Huc, ÎI, No.
208).
- După o părere dreptul de
a cere reducerea pensiunei
alimentare
personală şi nu poate fi exercitată este
de cât de
către debitor; ea nu poate
fi exercitată
de către creditorii debitorulu
i,
du-se cazurile de dol sau fraud exceptână, (Dalloz,
Rep, Mariage, No. 117 Supl,
Mariage,
No. 394; Comp.: Alexandresco
, d. 2-a, I, p,
119, nota 4),
3. După o altă părere, în
cel care priroește pensiunea, cazul când
alimentară

nu

se mai

află în lipsă,

creditorii

depitorului pensiunei alimentare
, pot cere reducerea sau încetarea ei,
de oarece în
acest caz pensiunea alim
enta
considerată nu ca o oblig ră trebueşte
liberalitate. (Demolombe, aţiune, ci ca o
loz, Râp. Sunppl, Mariage, IV, No. 68; DalNo, 394: Laurent. III, No. 75; Hue,
II, No. 208; Ale-

xandresco,

ed. 2-a

1. p. 719),

&. Când
creditorul pensiunei
alimentare încetează, din viaţă, obligaţiunea de
alimente încetează deasemenea; ea
nu
trece la moştenitorii
săi chiar dacă ei

sar

afla în lipsă. (Dalloz, Rp,

Mariage,

No. 651; Planiol, ed, 6-a, I, p. 68; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 380, 381;
Matei
Cantacuzino, p. 213; Plastara, IL, p.
440;

Comp.:

Mourlon,

ed.

7-a,

1, No. 192),

5. Ratele întârziate
şi neîncasate
de
creditorul
pensiunei
alimentare se pot
cere de moştenitorii săi de oarece consţituesc_un bun în patrimoniul defunctu-

lui. (Plastara, 1, p. 440).
6. In cazul cână creditorul pensiunet

alimentare are o conduită proastă față
de debitorul acestei pensiuni, tribunalel
e
au facultatea să reducă cuanțumul pensiunei, (Dalloz, Râp., Mariage, No.
397).
» Dacă pensiunea alimentară a fost
convenită, de către părţi cu intenţiune
a, de
a se face o donaţiune sau ca urmare a
unei
convenţiuni, căreia îi formează una dintre condițiuni,
sau prin testament, nu
se poate
face
aplicaţiunea, dispoziţiilor”

art. 208 și 209 e. civ. fr. (190 şi 191 c, civ.

rom.) ci se vor aplica, clauzele conve
nţier
Sau
testamentului,
(Dalloz,
R&p,
Ma-

riage, No. 724; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 68;

Planiol

8.

et Ripert,

Dacă

alimentară,

II. No.

41),

”

cel care a obţinut pensiunea
dobândeşte

o

avere

cel care a plătit pensiunea nu

în repetiţiune

în contra

sa

proprie,

are acţiune

de oarece el

şi-a îndepliniţ o
nu un împrumut

obligațiune legală iar
sau un avans, (Demo-

aibă

o obligaţiune

legală

Laurent,

No,

molombe, IV. No. 79; Dalloz, Rep,
Mariage, No. 725; Suppl, Mariage,
No. 399;
Laurent, IIi, No. 79; Huc, II, No.
209;
Baudry
et
Houques-Fourcad
2103; Alexandresco, ea, 2-a, 1,e, II, No.
„I» Cel care a plătit alimentelep., 716),
fără să
şi fără

să fi în-

80; Huc,

ÎI. No.

țeles a face o liberalitate, are dreptu. a
repetiţiune în contra celui ce a, primit-o.
(Demolombe, IV, No. 74; Aubry
ed. 4-a, VI, $. 55%, p. 108; Dalloz,et Rau,
R&p,
Mariage, No. 72; Supp!., Maria
ge, No.

400;
227;

Bauâry

III.

eţ

Houques-Fourcade,
II,
No. 2082; Alexanaresco, ed, 2-a,
1,
10. Dacă însă a înţeles să facă p.o 19).
liberalitate,
nu

— 276—

poate

exercita

acţiunea

în

re-

Codul

civil

OBLIGAȚIILE

CARI

ISVORĂSC

petiţiune; intenţia. de liberalitate se apreciază în mod suveran de instanţele
de
fond. (Demolombe, 1V, %2; Laurent, III,
No. 79; Huc, II, No. 209; Baudry et Houques-Pourcade, II, No. 2103; Aiexandresco,
ed. 2-a, I, p. 716).
11. Cel care a plătit o pensiune
alimentară în baza
unei
convenţiuni prin
care a fost însărcinat să facă
această
plată de către cel obligat legal la alimenite,

l-a

are

dreptul

însărcinat

în

a

acţiona

virtutea

încheiate. (Dalloz, Rep.
Suppl.,
dresco,

12.

pe

însă

ce

Mariage, No. 730;

Mariage, No. 400; Comp.:
ed. 2-a, 1, p. 717).

Dacă

cel

convenţiunii

el nu

a fost

Alexan-

însărcinat

DIN

Art, 192

CĂSĂTORIE

pul divorţului au de obiect ţinerea provizorie a. copiilor, ca şi acele prin care se
pronunţă interdicţiunea, sau ridicarea ei,
precum şi -orânduirea unui consiliu judiciar, prin excepţie de la sentinţele relative la, celelalte materii, nu au un caracter irevocabil ci sunt provizorii şi deci
modificate,

pot

fi

cru

judecat

de

depinzând

împreju-

vările de fapt, care le-au justificat, pensiunea alimentară dându-se în proporţie
cu trebuinţele aceluia ce o reclamă şi cu
starea, aceluia ce este dator să o acorde
şi care totdeauna
pot varia de la un
timp la altul,
astfel că asemenea
sentinţe pot fi invocate ca autoritate de lunumai

în

cazul

când

împre-

jurările aceste de fapt ce le-au :motivat
mentele, el are o acţiune în contra ace- - nu sau schimbat de loc.
Având în vedere că tranzacţiunea instuia, rezultată
din cuasi-contractul
de
tervenită
între. (părţi) soţi, - fiind ultegestiune de afaceri, urmând a se face în
rioară deciziunei
Curţei de Apel
ce fiprividispoziţiilor
aplicaţiunea
cauză
xează pensiunea
alimentară şi îndeplitoare la acest
cuasi-contraci.
(Dalloz,
nind
toate scondiţiunile . de capacitate,
Rp, Mariage, No. 732; Suppl., Mariage,
consimţimânt şi obiect, ea înlocueşte conNo. 400; Comp.: Merlin, Râpertoire, Puisform convenţiunei părţilor, această decisance paternelle, section 3, $ 3, No. 1—3;
ziune în totul, Că însă deşi tranzacţiunea.
Duranton,
II, No.
391,
423;
Vazeille,
echivalează cu o sentinţă judecătorească,
Trait6 du mariage, II, No, 507, 5il; Dedând astfel loc la o excepţiune analoasă
molombe, IV, No. 7%; Dalloz, Rp, Macu aceea a lucrului judecat, totuşi atunci
riage, No. 133 urm.; Planiol et Ripert, II,
când e vorba de o sentinţă ce fixează o
No. 46; Alexanâresco, ed. 2-a, I. p. 717).
pensiune alimentară şi care are un ca13. Când o terță persoană a dat aliracter
vremelnic
şi provizor,
sentinţa
îmente unui copil, fără să aibă mandat
sare
este înlocuită
printr'o
tranzacţie,
din partea tatălui, această persoană are
este evident că tot aşa cum sentinţele de
acţiunea, „de in rem verso“ contra copi-.
alimente pot fi modificate ulterior, vor
proa
lului, în măsura în care copilul
putea, fi modificate şi tranzacţiunele ce
fitat; dacă însă terţa persoană a avut
împrejurările
atunci când
e înlocuesc,
mandat din partea tatălui, ea nu are acde fapt ce le-au motivat sau schimbat în
țiune de cât în contra tatălui care este - favoarea, unuia sau celuilalt soț.
mandantul. (Merlin, Râpertoire, Aliments;
Având în vedere că prin tranzacţia in$ 1, art, 1, No. 6; Dalloz, Râp., Mariage,
între părți se prevede că sa atervenită
Lau402;
No.
No. 136; Suppl., Mariage,
chitat integral datoria alimentară înloII,
Ripert,
venit, II, No. 81; Planiol et:
cuită prin decizia Curţei de Apel Iaşi s.
No. 46).
1, nr. 45/9924 şi toate alimentele daiorite
14. A se vedea: art. 188, 189 cu notele
până la desfacerea căsătoriei, care prin
respective. '
voința, liberă a părţilor a înlocuit în totul zisa. decizie a Curţei de apei, care a

de

către

debitorul

legal

să

plătească

ali-

Jurisprudență

(continuarea

de

devenii,

până

1924

la

1. In principiu tranzacţiunile având de
scop terminarea unui proces, pendent sau.
- iminent printr'o convenţiune, ele echivalează, cu o hotărâre judecătorească, dână
astfel loc şi la o excepţiune analoagă cu
aceea a lucrului judecat.

Hotărârile

tare,

tocmai

care
ca

dau

şi

pensiuni

acele

care

inexistentă,

partea

a fi modificată.

bilă

(Trib.

nu

laşi I,

tinţa civilă No. 184 din 19 Iulie
risp. Gen, 1926, No. 1418).
%. A se vedea: art. 190, nota

alimen-

în

astfel

mai

majora
poate cere așa cum face, dea
pensiunea alimentară acordată prin acea.
modifica
ci numai de a se
deciziune,
tranzacţiunea intervenită între părţi având un caracter provizor este susceniti-

la 1927)

1926,

sen-

Ju-

î.

tim-

Art. 192. — Dacă persoana care e datoare a înlesni trebuințele
vieţuirei, va justifică că nu mai poate plăti pensiunea de întreţinere,
tribunalul poate, după ce va cercetă şi se va încredința de adevăr,
să ordone ca să primească în locuința sa, să alimenteze şi să
întrețină pe acela căruia e dator a da acea pensiune. (Civ. 193,
1075;

Civ.

Fr.

210).
—

21

Î

—

Art.

198

OBLIGAȚIILE

Test. fr. Art. 210.
quelle ne peut payer la
sance.de cause, ordonner
entretiendra; celui auquel

CARI ISVORĂSG

1.

A se vedea
|

|
sub

Jurisprudenţă

- (continuare

î.

notele

,

de la 1924

In regulă

generală,

art, 193

J

până

1a

pensia

alimen-

„Art, 198. — Tribunalul
care

va

ce.

1927)

tară se plăteşte în bani nefiind admis

mama,

Codul: civil

— Si la, personne qui doit fournir les aliments justifie
pension “alimentaire, le tribunal pourra, en connaisqu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira, et
elle devra des aliments.

“Doctrină,
civil.

DIN CĂSĂTORIE:

a se

va

da alimente în natură, leguitorul temându-se ca persoana care se află în nevos
să nu fie tratată ca un nenorocit, alimentele fiind un drept iar nu o pomană,
La această regulă există numai excepţiunile prevăzute de art. 192 şi 193 din
codul civil. (Trib. Tecuci, 924 din 10Decembrie 1923, Jur, Gen. 1924, No. 2181),

hotărî

oferi

asemenea

dacă

tată]

sau

a “primi să alimenteze şi să întreţină în
casa sa pe copilul, căruia este dator a-i da
mijloace de viețuire,
va putea fi scutit de plata pe nsiunei
în bani. (Civ. 185, 192;
Civ. Fr. 211).
Text.

fr. Art. 211. — Le tribunal prononcera €galement
şi le pre ou la
mere qui oftrira de recevoir, nourrir et entret
enir dans sa demeure, Penfant
ă qui il devra des “aliments, devra, dans ce
cas tre dispens€ de payer la pension alimentaire,

|

Bibliografie (continuare).

ALEXANDRESCO D., Notă sub
INDEX

“Copil natura! 6.
Descendenţi, a se vedea
„Copii“

II, No.

doctrină)

Alimente, a se vedeă cu:
vântul:. „Hrană«
Şi 1
urm,
Apreciere
suverană
2,
, 9,
Ă
Ascendenţi 10, 11,
Bani 3, 5, 7,8, 9.
Copii 3-7, 10.

şi

Dovezi 2,
,
Hrană 1, 3 urm,
Imposibihtate 1, 3, 4,5,
| Locuinţă 1, 3-8, 10, 11,
Mamă naturală 6.
Părinţi 3, 4, 5, 7, 10, 11,
Pensiune
alimentară
4
urm.
Probe 2,

Rude

10.

Suverană apreciere 2, 4,9,

Doctrină,
1.

i
pr

-

Le Havre, 27 Ian. 1921, Jurisp. Gen. 1925
No. 553.

ALFABETIC

(a

cuvântul;
10, 11,

Trib.

Potriviţ dispoziţiilor
în. (192 ce, civ, rom,), debi art. 210 e. civ,
torul unei pensiuni alimentare către
o persoană, cara
nu este copilul său, nu
poate fi admis a
da, locuinţă şi alimente
în casa, sa, decât în cazul când va.
dovedi că este în
imposibilitate
să plătească o pensiune
.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No.
750; Dalloz, Rep.,
Mariage. No. 684; Planiol,
ea, 6-a, 1, No,
684; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 3%,
376; Nacu, 1, p. 382, 383;
2-a, 1, p. 723, 724; Mate Alexanâresco, ed,
213; Planiol et Ripert, i Cantacuzino, p.
II,
. Tribunalele vor apre No, 45),
cia,
după dovezile adunate, dacă
cererea debiţorului
pensiunei poate fi
admisă
fără inconveniente.
(Youllier, II, No. 643;
Duranton,

—

414;

Demolombe,

IV, No.

59, Va-

zeille, Traii6 au mariage, No.
515; Dalloz,
Rep.. Mariage, No. 683; Colin et Capitan
t,
ed. 4-a, I, p. 3%, 376; Alexanaresco,
ed.
2-a, |, p. 724; Planiol et Ripert, II,
No. 45).

3. Potrivit dispoziţiilor art, 211 e. civ.
în, (193 c. civ. rom.), când copiii cer
alimente de la, părinţii lor, ei nu sunţ
gaţi a dovedi imposibilitațea. în careoblise
găsesc de a plăti o pensiune în
bani şi
copiii sunt obligaţi a primi oferta
de 10cuință. şi hrană făcută de părinţii lor,
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 750; Dalloz,
Râp.
Mariage, No. 684; Planiol, ed. 6-a,
I, No.
684; Colin et Capitant, ed, 4-a, 1, p.
3%;
Nacu, I, p. 383; Alexandresco, ed,
p. 124; Matei Cantacuzino, p. 213; Za,Pla-|,
stara, TI, p. 436; Planiol et Ripert,
II,
No, 45).
:
4. Tribunalele apreciază
totuşi dacă
părinţii
trebuese

să

procure

e şi
locuinţă copiilor în casa, lor, aliment
sau să fie
obligaţi a le plăti o pensiune, (Demo-

lombe, IV, No. 59; Marcad
Art.
Aubry et Rau, ea, 4-a, VI, ă,
$ 553, p.

Mourlon,

ed.

7-a,

I, No,

750;

211;
109;

Dalloz, R&p.
Mariage, No. 683; Suppl., Mari
No.
373; Laurent, III, No. 14; Planiol, age,
ed. 6-a,
I, No. 684; Colin et Capitant, ed. 4-a,
[|

D. 376; Bauary

No.

2096;

Matei

218—

e Houques-Fourcade.

Alexandresco,

Cantacuzino,

ed, 2-a,

II,

I, p. 724;

p. 213; Planiol

&

Ri

Codul

civil

DREPTURILE

pert;. II, No. 45; Comp.:

415),

Duranton,

Ă

ȘI. DATORIILE

II, No.

9.

In

plăti

5.

SOȚILOR

Art.

cazul

când

pensiunea,

debitorul

alimentară,

194

nu

poate

şi dacă

nici

Când părinţii sunt în imposibilitate
de a da copiilor lor o pensiune în bani,
pe
pot să-i oblige a primi
tribunalele
copii în casa lor, chiar dacă părinţii sar
opune. (Proudhon, 1, p. 451, 459; Demolombe,
IV,
No.
61;
Dalloz,
Râp. Maviage, No. 688; Alexandresco, ed. 2-a, |,

viaţa în comun cu creditorul nu este posibilă, tribunalele pot aprecia și să hotărască ca debitorul să presteze alimen-:
tele în natură la domiciliul creditorului.
(Baudry
et Houques-Fourcade, II, No.
2095; Alexandresco, ed. 2a, 1, p. %4).
10. După o părere, dispoziţiile art. 211

VI, $ 553, nota 39; Baudry et HouquesFourcade, II, No. 2094 urm.).
-c. civ. fr.
art. 211
6. Dispoziţiunile
(193 ce. civ. rom.) sunt aplicabile și mamei naturale. (Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No. 373).:

bile numai părinţilor iar nu și ascendenților copiilor, cari cer pensiunea alimentară sau altor rude. (Marcasi6, Art, ei,
No. 1; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 553—40,
nota 37, p. 109 Dalloz, Rep. Suppl., Mariage, No. 374; Laurent, III, No. 74; Huc,.

că acesta nu poate plăti pensiunea alimentară în bani. (Toullier, II, No. 613;

ed. %a, 1, p. 74).
1î. După o altă părere însă, dispozi-

p. 224, 725; Comp:

Aubry

et Rau, ed. 4-a,

c, civ. în, (193 c. civ. rom.),

414;

No.

II,

Duranton,

Comp.:

IV, No. 59, 65; Vazeille,

mariage,

II,

No.

517).

.

, iunile

Demo-

du

Trait

și a hrăni

e

căruia, i

(Mourion,

alimentele.

toreşte

cel

cari

cer

No. 750; Dalloz, Hep. Mariage, No, 682;

nu

>

,

ti
ână
(continuare de la 1924 până la 1927)
|. A se vedea: art. 1%, nota 1.
:
,
-

VI.
ale soţilor.

respective

şi datoriile

unul altuia credinţă, sprijinşi

datoresc

îşi

Art, 194, — Soții

iar

Jurisprudență,

CAPITOLUL
drepturile

alimentară,

părinţilor lor. (Demolombe, IV,
Vazeilie; Traite du mariage, II,

|,

uppl., Mariage, No. 373; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 679; Planiol et Ripert, II, No. 4;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 3%; Alexandresco, ed. 2-a, I. p. 723).
“

Despre

copiilor

ascendenţilor

şi

pensiunea

dar

7-a,

ed.

aplicabile

N. 516; Dalloz, R6p, Mariage, No. 689).

ce debitorul nu este obligat a primi în
sa

art. 211 c. civ, îr. (193 ce. civ. rom),

sunt

numai
No. 60;

5. în principiu datoria alimentară se
plăteşte prin o pensiune în bani de oare
casa

aplica-

II, No. 218; Baudry et Hougues-Fourcade,
II, No. 2097, Planiol, ed. 6-a, [, No. 68%
Planiol et Ripert, II, No. 45; Alexandresco,

7. Copilul nu poate cere ca părinţii
săi să fie obligaţi a primi locuinţă şi
alimente în casa copilului, sub pretext

lombe,

sunt

1225,

1224,

250,

241,

195 urm., 211 urm.,
ajutor (Civ. 61, 185,
1253; C. pen. 269, 270; Civ. Fr. 212).

6poux se doivent mutuellement; fidelite, secours, -

Text. fr. Art. 212. — Les
assistance.

Bibliografie (continuare).
Docan P. Groneg, Studii de drept civil comparat p. 39 urm;
Lăzănesou EM. Ar. Des droits du conjoint survivant, p. 193.
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Grgeanţă
=
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pe:
de
vinovat
ivori,
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753;

Rele tratamente 10.

3.

Sarcinele

căsătoriei

'şi

civilă

sanc-

este

ne-

soţului

dreptul

= eXtoriei
.
a
asa ore)
desfacerea
a „Cere
so
celăla
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şi a acţiona
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Dalloz,
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No,

ariage,

405;
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pentru
ed.
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i-a
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No.

IL

ed,

8
6-a,

I, p. 386; Alexan1. No. . 898 urm.; Nacu,LLP.
aresco, ed. 2-a, ÎI, p. 728; Matei Cantacu-

Separaţi
urmede tapi 7, 8.
i1
Sprijin 3.

zino, p. 691; Plastara, I, p. 286; Planiol ei
Ripert, II, No.
343, 344).î
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.
Î

5,

2.

Doră 3 6, 9, 10, 11, 12.

—

prin

lege

adulter.

de

Suppl.;

5,

Stare socială 6, .
Divorţ. 1, 2, 13.
Domiciliu conjugal 9, 10, | Iranscriere
2,
îtî.
utor
tă

de

ționată

omiciliului
Părăsirea
,
conjugal 9, 10.
a
alimentară,
Pensiune

cât şi

morală

natură,

iului

Nebunie 9; d

mente“ şi 5,
Poziţie socială

4, 9.
mintală 9.

Contract

Doctrină.

1. Soții îşi datorese unul altuia creobligaţiune este atât de
dință; IA această CA

Lipsă 3.

9,

Casă de sănătate 12,

-

Intirmitate 4.
Interdicție 11», 12

Alimente, arse vedea cu-
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Datoria

de

-

credinţă,

a soţilor

sub-

;

re
a ae

ma

Art.
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DREPTURILE

sistă până

la

transcrierea,

sentinţei

până în acel
(Alexandresco,

de oarece
căsătoria.

divorţ,
există
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DATORIILE

de

110;

moment
ed. 2-a,

ra
aa

Tape
d e rea
a
ride

nare

aa

grijirea

personală

pe

care

trebuește

să

o dea un soţ celuila!t care este bolnav
sau infirm. (Planioi, ed, €-a, I, No.
917;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 729; Comp.
Nacu,
I, p. 386; Matei Cantacuzino,
p.
691; Plastara, 1, p. 287; Pianiol et
Ripert

II, No. 360).
5. Când
soţii

trăese

împreună,

mentele nu pot fi cerute, în principiu, alide
către un soţ celuilalţ, sub formă
Ge
siune alimentară ci soţii sunt obligaţipena

contribui

toriei,
de
|
i
€

!
i
|
i

la

după

căsătorie

susținerea

sarcinelor

dispoziţiile
sau

în

contractului

lipsa

unor

căsă-

lor

asemenea

dispoziţiuni, potrivit dispoziţiunilor
legei,.
(Aubry et hau, ed. 4-a, V,
$ 410, text şi
nota 3, p. 182; Dalloz, R6p.,
Mariage, No.
665; Suppl. Mariage, No.
365; Laurent,
III, No. 52; Huc, îl, No.
231; Baudry et
Houques-Fourcade,
II, No. 2129; Comp.:
Colin

et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 865;

Matei
Cantacuzino. p, 691; Plastara,
I, p. 287)
6. Dacă
bărbatul
nu dă cele
mnecesare pentru trai soţie
i sale, după starea
şi poziţia sa, socială, femeea
poate chema
în judecată pe soțul său
pentru a fi obligat la aceasta, (Dalloz,
Rep., Mariage,
No. 669; Suppl., Mariage,
No. 365; Lauvent. III, No, '%),
1. „Dacă
soţii sunt sepa
fapt,
cel din a cărui culpă sau rați de
voinţă s'a Drodus separaţia, nu are drep
tul a cere de
la celălalt o pensiune
alimentară.
(Du-.
ranton. II. No. 434 “Dem
olombe, IV, No.

Art.

cultare

195. —

Rau,

ed.

4-a,

Râp.,

V,

Suppl,

$ 410,

ă son

mari.

P., Geon,

Studii

de drept

sa

produs

separaţia

de

fapt,

poate

bligat a plăti celuilalt soţ o pensiune fi ali-o-

mentară.
(Dalloz, Râp, Suppl.; Contraţ
de mariage, No. 336; Mariage, No. 367;
Baudry
et
Houques-Fourcade, II,
No.
2134; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 895; Nacu,
I, p. 390; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 20,
730; Planiol et Ripert, II, No. 359),
ă
3.
Dacă femeea este obligată să pă-

răsească

domiciliul

conjugal

din o cauză

oarecare, cum ar fi cazul unei boli
mintale, bărbatul trebueşte să plătească
pen- siune
alimentară
soţiei
sale,
(Dalloz,
Rp.
Suppl., Mariage, No. 365; Huc, II,
No. 232),
10. Când femeea a, fost nevoită, să,
părăsească,
domiciliul conjugal din cauza,
relelor iratamente ale soţului său, acesta
este obligat a-i da alimente, chiar în
afară de domiciliul conjugal. (Laurent, III,
No. 87; Huc, II, No. 232; Baudry
et Houques-iroureade, II, No. 2136; Matei
Cantacuzino, p. 69%; Contra: Demolombe,
IV,

No. 97; Aubry

p.

133),

ii.

Dacă

et Rau,

bărbatul

ed. 4-a, V, $ 410,

este

interzis

şi fe-

meea sa nu este tutricea sa,
ea are dreptul a-i cere o pensiune alimentară chiar
când
locuesc
împreună,
(Dalloz, Rep.

Suppl.,

Mariage,

No.

365;

Laurent,

III.

No. 57; Contra: Baudry et Hougues-Fourcade, II, No. 2129 bis),
12. Dacă bărbatul, fără a fi interzis,

este internat în o casă de sănătate, îemeea poate cere de la el o pensiune ali-

Mentară. (Dalloz,
No. 365; Laurent,

13.

După

Râp.. Suppl.,
III, No. 57),

desfacerea

Mariage,
.

căsătoriei

prin

divorţ obligaţia alimentară prevăzu
tă de
art. 212 c. civ, fr. (194 e. civ. rom.) încetează, sub rezerva, aplicării în
acest
a dispoziţiilor art. 301 c, civ. îr. (81 caz
c.

civ. rom.).
(Dalloz, Râp. Mariage
349; Colin et Capitant, ed. 4-a, IL, , No.
p. 366),

Puterea

art. 213

maritală,

despre

(continuare).

civil comparat,

Doctrină,

este:
care

soţia,

vor-

c. civ. fr. (195 c. civ. rom.
)

—

p.

Mariage,

No. 366; Baudry et Houques-Fourcade, II,
No. 213%; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1
p. 365; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 107;
Matei Cantacuzino, p. 691; Cornp.: Planio!
et Ripert, II, No. 359),
8. Soţul din culpa sau voința căruia

e dator protecțiune îemeei, îemeea
as1224, 1225; Civ. Fr. 213).
Le mari doit protection ă sa femm
e, la femme

Bibliografie

beşte

et

Dalloz,

Bărbatul

Tezt. fr. Art. 213. —

i.

133;

Codul! civil

bărbatului. (Civ. 950,

ob&issance

"Dooan

Aubry

132,

I, p. 729).
|
_&- Art. 212 c. civ, în, | (194 c. civ.
rom.)

arată că
soţii îşi datoresc unul
altuia,
sprijin şi ajutor; această îndatorire se
traduce în drept prin obligaţia soțului
care are mijloace de a procura alimente
celuilalt soț care este în lipsă, (Mourlon,
ed. 7-a, 1, No, 754; Dalloz, Rep., Mariage,
No. 638; Suppl., Mariage, No. 349; Planiol, ed, 6-a, 1, No, 904; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 365; Alexandresco, ed, 2-a,
I, p. 29; Planiol et Ripert, II, No. 349, 350;
Comp.: Nacu, 1, p. 386; Matei Cantacuzino,
p. 691; Plastara, 1, p, 287), ,
4. Asistenţa (ajutorul) consistă în în-

SOŢILOR

p. 39 urm.
datoria, bărbatului
sa

şi

starea

de

de

a

proteja

suborâdonare

pe

steia faţă de soţul său, (Planiol, a aceI, No. 919; Planiol et Ripert, II, ed. 6-a,
No. 381;

280—

Codul

civil

Comp.:
p. 691;

Nacu, I, p. 386; Matei Cantacuzino,
Plastara, 1, p. 287).

2.
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ŞI

DATORIILE

S'a decis de către instanţele judecă-

toreşti că bărbatul are dreptul să controleze corespondenţa
femeei sale.
(Demolombe, IV, No. 87 bis; Colin et Capitant, ed. 4-a, IL, p. 625, 626; Comp.: Planiol
et Ripert, 1], No. 282; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 139, nota 4).
3. Dacă
femeea reclamă,
tribunalele
cum
modul
să, controleze
au dreptul
bărbatul îşi exercită dreptul său de putere maritală. (Locr6, Lâgislation civile,
IV, p. 393, art. 2, p. 395, 396, No. 38; Toul-

Art.

SOȚILOR

ler,

11,

Art,

214,

Delvincourt,

No.

616;

No.

2; Aubry

196

IL p. 156;

Duranton, IE, No. 435; Proudhon, ÎI, p.No. 90;. Vazeille,
Demolombe, IV.
452;
Trait6 du mariage, II, No. 290; Marcade,

$ 471,

p,

13%;

Dalloz,

et

Rau,

Râp.,

ed.

4-a,

Suppl,

V,

Ma-

riage, No. 407; Huc, II, No. 233; Planiol et
Ripert, II, No. 282),
4. Soții nu pot prin contractul de căsătorie să înlăture sau să limiteze aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 213 e. civ.
fe, (195 c. civ. rom.) de oarece principiui
pumaritale este de ordine
autorităţii
“ blică, (Dalloz, Râp., Mariage, No. 744).

Femeea este datoare să locuiască împreună cu
— 6.
Art. 19
bărbatul său și să-l urmeze ori.în ce loc va găsi el de cuviință
să-și stabilească locuința sa; bărbatul este dator a o primi și a-i
înlesni tot pentru vieţuirea ei, după starea și puterea sa. (Civ. 93,
185,

195,

Text.

fr. Art.

Civ. Fr. 214).

277, 107 5—1077,

263,

250,

194,

femme

214. — La

1083, 1224, 1225, 1226;

est obligte d'habiter avec le mari,

et de

de la recele suivre partout od il juge ă propos de râsider: le mari est oblig6 de la vie,
besoins
les
pour
re
voir, et de lui fournir tout ce qui est nâcessai
selon

ses facultes

et son

tat.
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EN
VERMEUL
Ron. 1926, II 113.
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doctrină)
imbrăcăminte 10,
loiurii grave 24,
Legi pilicice 3,
Locuinţă 1 urm.
Ordine pubiică 1.
Pensiune alimentară 9, 73,
Politice lezi 3.

Alimente 9, 23,
Barbat 2 urm.
Câlătorie 4.
Competenţă 23,
Concubină 29.
Cunstrânzere, a se vedea
cuvântul: „Sanrţiune“.

Contract de căsăturie
Conveaţie 1.
comivatorii

8. | Putere maritală îi.
Refuz 8-16, ta, 20-26.
Reşedinţă 2-6.
Sănâta'e 5, 6

13,

Daune
14, 23.
Daune-interese 13, 14, 25.
De ădere 8,
Divorţ 23, 24.
Domiciliu, a se vedeă cu-

Sa acţiune 9-16, 22, 23, 25.
Sărac 19,
Sechestrare

Separaţie 1.
Soţi 1 urm.
Stare 18,

vântul: „Reşedinţă“,

Dotă 8,9,
Existenţă imposibilă 20.
Existenţă nedemnă 20,
Expropriere 3.
Faliment 7.
Femre 2 urm.

Forţă publică 15, 16, 26,27.
Nicit t

|
i

_
11,

12.

Străinătate 2, 3.
"Țară etrăină 2, 3.
Țrai 17
Urmărire î1, 12.
Uzutruct 9,
Venituri 11, 12.

1. Soții nu pot conveni ca să trăiască
fiind
convenţia
separați unul de altul,
ilicită de oare ce dispoziţiunile art. 214
e. civ. fr. (196 e. civ. rom.) stint de ordine
No.

408.

(Dalloz,
409;

R6p.

Nacu,

Suppl.,

1.

P.

388;

aresco, ed. 2-a, 1, p. 236, 130; V,ed.l,p.
136; Planiol et Ripert, ÎI, No. 364),
2. Când bărbatul voește să plece în
tară străină, unde își fixează reşedinţa,
acolo.
femeea este obligată să-l urmeze
(Locr6, Legislation civile, IV, p. 393 urm.;
Toullier, Li, No. 616; Delvincourt, I, p. 79,
DemoII, No. 435;
nota 5; Duranton,
lombe, IV, No. 90; Masse et Verge sur
Zachariae, !, p. 198; Vazeiile, Trait du
mariage, IL, No. 290; Beudant, L'âtat et
313;
personnes, I, No.
la capacit& des
ed. 7-a, Î, No. 757; Aubry et
Mourlon,

Rau, ed. 4-a, V, $ 471, p. 13%; Dalloz, REp.,

Doctrină.

publică.

,
3 Martie 1924, Pand.

Mariage,

Alexan-

Mariage, No. 745; Laurent, III, No. 8%;
Baudry et HouquesÎI, No. 235;
Huc,
Fourcade, 1], No. 2163, 2164; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 893, nota 1; Planiol et Ripert.
T, No. 15%; II, 380; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 623; Nacu, 1, p. 387; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 129).
3. Dacă însă legile politice opresc €migrarea, femeea nu este obligată să urmeze pe soţul său care voeşte a pleca în
străinătate, (Proundhon. I, D. 453; Demolombe, IV, No. 91; Vazeille, Trait6 du mariage, II, No. 290; Marcad, Art, 214, No.
2; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 759; Aubry et

Rau, ed. 4-a, V, $ 471, nota 2, p. 134: Dat-

loz,

— 981 —

R&p.,

Mariage,

No.

745;

Huc,

II, No.

Art. 196

ȘI

mm

mea

rata

ee

235;
Baudry
et Houques-Fourcade,
II,
No. 2163, 2164; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1, p. 623),
4. Femeea
nu este obligată a urma
pe bărbatul său în călătoriile sale, când
el nu voeşte să-şi fixeze o reşedinţă, (Demolombe, IV, No. 95; Marcads, Art, 214,
No. 2; Aubry et Rau, V, $ 471 text şi nota
2, p. 134; Mourlon, ed, 1-a, î, No. 759; Laurent, III, No. 86; Huc, 11, No. 23; Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 2164; Planiol, ed. 6-a, I, No. 920; Colin et Capitanţ,
ed. 4-a, I, p. 623; Nacu, 1, p. 387; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 73% Planiol et Ripert
II, No. 380),
.
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5.

Dacă

femeea,

dovedeşte

că

localița-

tea, unde
stă soţul dăunează
sănătăţii
sale, ea poate fi autorizată să nu-l
urTeze pe soţul său acolo, (Demolombe
, IV,
No. 93;
Dalloz, Rep, Mariage,
No. 145;

Alexandresce,

ed. 2-a,

1, p. 135),

După o altă părere însă, motive le
de sănătate, invocate de femeea nu
o pot
dispensa. de a urma pe soţul său
acolo
unde voeşte a-şi stabili domiciliul conjugal.
(Dalloz,
Rep,
Mariage,
No.
145;
6.

Suppl,,

Mariage,

No..408).

-

Falimentul bărbatului nu poate
fi
un motiv de dispensă a, femeei de
a, locui cu bărbatul său, (Dalloz, R&p..
Mariage, No. 747),
3. Refuzul femeei de a locui cu
bărbatul său, nu. poate aduce decăd
erea sa
din beneficiile acordate prin
contractul
de căsătorie. (Duranton, II, No.
437; Demolombe, IV, No, 101; Dalloz,
Reâp., Mariage, No. 755),
9. Dacă femeea reluză a locui
cu bărbatul său, acesta nu poate fi
obligat a-i
da alimente chiar în cazul
când ar fi
uzufructuar al unei averi
dotale. (Taulier, 1, p. 343; Demolombe,
IV, No. 104;
Aubry et Rau, V, $ 471, p. 134,
135; Dalloz, Râp., Suppl.. Mariage, No.
415; Laurent, III, No. 90; Beudanţ, î, No.
313; Hue,
II, No. 237; Pianiol, ed, 6-a,
1, No. 895;
Alexandresco, ed, 2-a, 1, p.
'708, 113; Planiol et Ripert, II. No. 369; Comp.
: Matei
Cantacuzino, p, 692).
acă
femeea
refuză
a locui
cu
bărbatul său, acesta, poate
fi
reţine lucrurile de îmbrăcăminautorizat a
te ale femeei sale. (Demolombe, IV,
No. 104; Dalloz, Râp., Mariage, No.
157),
Dacă
femeea
refuză
cu
bărbatul său, după o părere a locui
,
putea fi autorizat să urmăr acesta ar
escă
şi să
sechestreze veniturile averei
soţiei şi cari
se încasau de către ea,
(Delvineourt, I, p.
19, nota 4;
Demolombe,
IV, No.
10;
Masse et Verg€ sur Zach
ariae, 1, p. 229, nota 4; Vazeille, Trait6
du mariage, II,
No. 291; Beudant, L'âtaţ et
la
personnes, 1, No, 313; Demant capacitâ des
e et Colmet
de Santerre, I, No. 297
bis, III, Mourlon;
ed. t-a, 1, No. 758, nota
ed, 4-a, V, $ 471, p. 13%; 1; Aubry et Rau,
Dalloz, Râ&p., Mariage, No. '%8; Suppl.,
Mariage, No, 416;

DATORIILE

SOȚILOR:

Planiol,

ed. 6-a,

pert, II, No. 370),

Codul
I, No.

12. După o altă
rea, şi sechestrarea

se poate

895; Planiol

oivil
et Ri-

părere însă, urmăriacestor veniţuri, nu

face în acest eaz, de oare ce nu

există, nici o creanţă, (Duranton, II, No.
438, 439; Marcad6, Art, 214, No. 2; Dalloz,
Rp.
Suppl., Mariage. No. 416; Laurent,
III, No. 91; Huc. II, No. 237; Baudry
et
Houques-Fourcade, II, No. 2169; Colin
et
Capitant, ed. 4a, 1, p. 63%; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 733; Matei Cantacuzino,
p,
692),
Ă
13. In cazul când femeea refuză să lo. cuească cu bărbatul său, după o părere,
ea poate fi constrânsă, de către tribunale
prin condamnarea
sa la daune-interese
şi daune cominatorii. (Duranton, II, No.
439; Demolombe, IV, No. 106; Taulier,
1,
p. 3%; Beudant, 1, No. 313 Dalloz,
Rep.,
Suppl., Mariage, No. 417; Planiol, ed.
6-a,
I, No. 895; Planiol et Ripert, II, No. 368,

371; Plastara, 1, p. 288).

14. După o altă, părere
constrângere prin ajutorul

.

însă, această
unei condam-

nări la daune-interese, nu poate avea, loc,

de oarece datoria,
dreptul de putere
apreciată în bani,

Aubry

et Rau,

soţiei decurgând din
maritală nu poate fi
(Mourlon, I, No. 758;

ed. 4-a,

V. $ 471, nota 5,

p. 135;
Dalloz, Rep, Mariage,
No. 759;
Suppl.
Mariag
,e, No. 417; Laurent, III,
No. 9%; Huc, II, No. 237; Bauâry et Hou-

gues-F'ourcade,

II, No.

2171; Colin et Ca-

pitant, ed, 4-a, 1, p. 625; Nacu, 1, p.
389;
Alexandresco,
ed, 2-a, I, p..732;
Matei
Cantacuzino, p. 692).

15.

Dacă

femeea

refuzăa

locui

cu

bărbatul său, după o părere, ea ar putea
fi obligată la aceasta prin ajutorul forței publice. (Toullier, XIII, No. 109; CoinDelisle,
Art.
2063,
No. 4;
Valetie
sur

Proudhon,

107;

299;

1, p. 453;

Mass6

Vazeille,

et

Verg€

Trait

Demolombe,
sur

du

IV, No.:

Zachariae,

mariage,

I[,

I, p.

No.
293; Beudant,
L'âtat et la capacit6 des
personnes, I, No. 313; Marcade,
Art.
No. 2; Demante at Colmet de Santerr214,
e,

ed. 3-a, I, No. 302 bis, III; Mourlon,
7-a, IL, No. 758; Aubry ei Rau, ed. 4-a, ed.
$ 471, p. 135 urm, Dalloz, Râp., Mariage,V,
No. 762; Suppl, Mariage, No, 418; Pla-

niol, ed. 6-a,
Plastara, 1,
peri. II, No.
16. După
care refuză

jugal,

nu

I, No. 894; Nacu, I, p. 389;
p. 288; Comp.: Planiol et Ri372).
o altă, părere însă, femeea
să intre în domiciliul CON-

poate

fi constrânsă, la aceasta
forţei publice, (Delvincourt,
I, p. 7% "nota 4; Duranton, II,
No,
Rolland
de Villargues, Râp., Aba 44);
ndon
prin

ajutorul

d'epoux, No. 3; Duvergier sur “Toullier, "I,
No. 616, nota

4; Dalloz,
No. 761; Suppl,, Mariage, Râp., Mariage,
rent, III, No. 89 urm;; Huc,No, 418; LauBaudry eţ: Houques-Fourcad II, No. 23;
e, II, No,
2166 urm.; Colin et Capi
tant, e4, 4-a, 1,
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Art.

197

soția nu cere divorţul. (Demolombe, IV,
p. 624, 625; Alexandresco, ed, 2-a, [, p.
No. 110; Beudant, 1, No. 309; Aubry et
131, 734; Matei Cantacuzino, p. 69%).
Rau, ed, 4-a, V, $ 410, p. 133; Laurent, III,
17. Pentru ca femeea să fie obligată
No. 5%, 9%; Huc, ÎI, No. 239; Baudry et
să locuiască cu soţul său, trebueşte ca
Hougques-Fourcade,
II, No.
2135,
2173;
acesta să o primească şi să-i dea toate
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 707, 730, 738)
cele necesare pentru vieţuirea ei. (Mour24. Cână bărbatul reîuză a primi pe
lon,
ed. 7-a, ÎI, No.
'%7; Dalloz,
Rp,
soţia sa în casă sau femeea refuză a loSuppl., Mariage, No. 412; Planiol, ed. 6-a,
cui cu bărbatul său, există un motiv de
1, No. 897; Planiol et Ripert, II, No, 365;
divorţ, acest fapt constituind o injurie
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 604; Matei
gravă. (Laurent, Lil, No. 9%; Huc, II, No.
Cantacuzino, p. 692).
18. Bărbatul
care nu are o locuinţă - 239; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 730, 71;
Matei Cantacuzino, p. 69%; Plastara, 1,
îixă sau care are o. locuinţă neconvenap. 288).
|
bilă şi nepotrivită cu starea sa, nu poate
25. In: cazul când bărbatul refuză a
cere ca femeea sa să
locuiască cu el,
primi în locuinţa sa pe soţie, tribunalele
(Merlin, Râpertoire, Alimenis, $ 3, No. 5;
pot să-l condamne
a-i plăti daune în-.
Duranton, ÎI, No. 437; Demolombe,
IV,
terese
şi daune
cominatorii.
(Duranton,
No. 95; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 471,
II, No. 43%; Demolombe, IV, No. 110; Dalp. 136; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 759; Dalloz, R&p., Mariage, No. 768; Suppl., Maoz, R6p., Mariage, No. 749; Laurent, III,
riage, No. 422; Plâniol, ed. 6-a, I, No.
No. 87; Huc, II, No. 236; Baudry et Hou895; Planiol et Ripert, II, No. 371; Contra:
gues-Fourcade, II, No. 2165; Planiol, ed.
.
6-a, I, No. 897; Colin et Capitant, ed. 4-a, -Lauieni, III, No. 94).
26. Tribunalele pot întrebuința forța.
I, p. 623; Nacu, 1, p. 888; Matei Cantacupublică pentru a, se deschide locuinţa sozino, p.-692; Plastara, 1, p. 287, 288).
țului şi a, instala acolo pe soţie, în cazul
19. fFemeea nu poate fi dispensată de.
când bărbatul refuză a o primi. (Toullier,
a locui cu bărbatul său când acesta a deXIII, No. 110; Demolombe, IV, No. 110; Be- venit sărac şi din această cauză nu mai
udant, I, No. 312; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,
poate avea, o locuinţă convenabilă. (Dalloz, Rp. Mamage, NO. 753; Comp. Va- “$ 471, p. 137; Dalloz, Rep., Mariage. No. 768;
Suppl.; Mariage, No. 422; Planiol, ed, 6-a,
zeille, Trait6 du mariage, Ii, No. 250).
I, No. 894%; Contra: Laurent, III, No. 94;
20. Dacă bărbatul întreţine o concuBaudry
et Hougques-Fourcade,
II, No.
hină în casa sa, femeea sa poaie refuza
2173; Colin et Capitant, ed. la, I, p. 624
să
locuiască
cu soțul său;
deasemenea
625; Nacu, I, p. 389, 390; Alexandresco, ed.
când el îi face în casa sa o existenţă inR&p., : 2-a, I, p. 734%; Comp: Planiol et Ripert, II,
suportabilă
şi nedemnă.
(Dalloz,
No. 372).
Mariage,
No. 751;
Baudry et Houques- 27. Tribunalele
nu
pot
întrebuința
Fourcade, II, No. 2136; Planiol, ed. 6-a, I
forţa publică pentru.a aduce pe bărbat
No. 897; Colin et Capitant, ed. 4-a, Î. p.
în casa soţiei sau în propria sa locuinţă.
624; Alexandresco, ed. 2-a, .], p. 707, 708,
(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 471, p. 137;
134, 135; Plastara, I, p. 288; Planiol et RiDalloz, Râp., Mariage, No. 768;
Suppl,
pert, 11, No. 365; Comp: Matei CantacuMariage, No. 429; Laurent, III, No. %;
zino, p. 692).
Huc,
II, No. 238
Baudry et Houques21. Potrivit dispoziţiilor art. 214 ce. civ.
Foureade, II, No. 2173).
îr. (196 c. civ. rom.), bărbatul nu poate
28. Cererea, părbatului de a fi obligată
refuza, să primească pe soţia sa în lofemeea sa să locuiască cu el, trebueşte
cuinţa ce şi-a ales-o. (Dalloz, Rep. Maadresată tribunalului
unde este
situat
riage, No. 748; Planiol, ed. 6-a, I, No.
domiciliul conjugal. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Ea 895; Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
Mariage, No. 421).
72),
29. A se vedea: art. 194 cu notele res22. Tribunalele pot constrânge pe bărpective.
!
hat ca să primească în locuinţa sa pe
soţie. (Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No.
Jurisprudenţă
422; Planiol, ed. 6-a, I, No. 894).
23 Bărbatul care refuză a primi pe
(continuare dela 1924 până la 1927)
soţia sa în casă, poate fi condamnat a-i
î. A se vedea: art. 212, nota 5,
plăti o pensiune alimentară, chiar dacă

Art. 197. — Femeea nu poate
țiunea bărbatului

porni judecată,

fără

ei, chiar şi în cazul când e comerciantă
1242,

autorizapublică.

1265,

(Civ. 198 urm., 200, 202, 203, 205, 1224, 1225,
1806; Pr. civ. 624 urm.; C. com. 15, 16—18; L. propr.

1285,

lit. (Mon.
Of. 68/923) Art. 62; Lege relativă-la administrarea patrimoniului
sătenilor mobilizați (Mon. Of. 221/916) Art. 1; Civ. Fr. 215).
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Tezi. fr. Art. 215. — La femme ne peut ester en jugement sans l'autori-

sation de son mari, quand mâme
mune, ou separe de biens.

elle serait

Bibliografie

marchande

publique,

ou

non

com-

(continuare).

ALEXANDRESCO D., Notă sub Trib. Alais, Gand, 1923, Jur. Gen. 1925 No.
1880;

Observaţie

sub trib. cor. Montauban (Tarn-et-Garonne) 16 April. 1920, Pand. Rom.
1925, III, 105;
Docan P. Geoaae, Studii de drepl civil comparal, p. &l urm.;
Pinvul.Escu M. N., Nolă sub Trib. Dolj s. 1, 538 din 1 Oct. 1924,
Pand. Rom. 1925, 11, 82;
Perir Evan, Nora, sub Cass. fe. re q., 1 Aug. 1923, Jur. Gen.
1925, No. 1239;
.
,
SroenEscu U. Dem, Notă =ub Judec. ocol Ocnele-Mari (Vâlcea), 413
din 1% Octombrie
1924, Justiţia (Craiova) 15/1924;
STRELICESCU AL. Wolă, sub Trib. Lifov s. ] c. c., 83% din 8 Oct, 1926,
Pand. Rom. 192%,
1, 278;
- VERMEULEN
H. JEAN, Notă sub C. Apel Gand 25 Iunie, 1925, Jur. Gen.
1926 No. 276.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Achicsare 24, 29,
Acţiune t u:m.

Acţiune

| Hotărtre

Actiunea

suţiei contra so-

ului 20, 21, 35,

Anularea căsăturiei 21,22,

Apel 1:, 19, 36-44, 51, 52,
53, 56, 37.
Autorizațta bărbatului 1
urm,
Auturicaţie

expresă

11.

Autoriraţia justiției 20, 21,
+, 54,
Autorizaţie

tacită

11,

12,

48 49, 30, 54,
Căsătusie 17, 18, 19.
Citare tv, +,
Cudul civil român 4,

Comerciaai

13.

Cumpromis

30,

Cumerţ

'

15

f
4

j

Expresă auturiaţie
ax propricre
Familie 2.

silită

22,

Mubiliară

preziden-

14,

Pârât 4, 13, 53, 54,

-

Protecţiune 3.

5, 6.

Pu'ere

maritală

1, 7,

Reclamant 4, 13, 51, 52,54

Ii

căsă-

11.
45.

Refere

14,

Revizuire 42.
Separaţie de bunuri 16, 24.
Sax
Siăhiciune 3,
Taci'ă autorizație
11, 12,

43, 49, 50, 51

Tranzacţie 26.
Urmărire imobiliară

44,

45, 46

După

părerea dominantă,
mentul incapacității femeei
este
maritală a cărei consecinţă
este.

Questions

(Nacu,

„Recurs 10, 41,51, 52, 53, 57
7, 25.

de droit, Pu'ssance

funqaputerea,
(Merlin,

mari

tala, $
4; Delvincourţ, 1, p. 79, nota
1; Toullier,
II, No. 655; Beudant,
L'6tat et la capacit des personnes, I. No,
32]; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 162; Aubry
et Tau, ed. 4-a,
V, 3 47%, nota
5, p. 138
Dalloz.- Râp,,
Suppl., Mariage, No. 423; Laur
III,
No. 95; Huc, II, No. 240; Comp ent,
.: Colin et
Capitant, „ed. 4-a, 1, p.
614 urm, 628)
z. După o altă părere,
autorizaţiunea
sojului se cere nu numai
în interesul puterei maritale ci şi în
interesul familiei
al cărei şef este băr
batul.
(Demolornbe,
IV. No, 117; Massâ
et Verg& sur Zacha-

—

49. 50;

Planiol

et Ripert,

II,

3. După o a treia părere, astăzi părăsită, autorizaţiunea, bărbatului este necesară
pentru
a proteja femeea contra
slăbiciunei şi lipsei de experienţă inerentă
sexului său. (Dalloz, Râp., Mariage, No.
172; Comp:
Pothier, Puissance du mari
No. 3; Mourlon, ed. 1-a, I, No. 162).
4. Legiuitorul român a tradus greşit
cuvântul „ester“ din art. 215 c. civ. fr,
prin cuvântul „porni“, de oare ce este
necesară autorizaţia soțului nu numai pentru ca femeea măritată să poată fi reclamantă întrun proces ci şi ca pârâtă

acţiune 9.

Doctrină,
1.

Tătaru, p.
No. 405).

Nulitate 56, 57.
Nulitatea căsătoriei 21, 22,
Opozţie 43,
Ordine publică 6.
ţial=

Cu-ator 8.

i

î urm,

Interdicţie 23, 47,
Interouator 34,
lati nat 53, 37,
Jurământ derizoriu 31, 32.
Jurământ supletor 33.
Mărturisire 34.
Minvritate 8, 9, 10,

Perimare 35,
Pornire de judacată 4,
Preşe tintele
tribun,
24,

matrimonial
45,

Desiacerea căsător,
Dezistare 27,
Divorţ 23,
Dotă 5, 6.
Emancipare
prin
torie 9,
Experienţă 3.

19, 55, 38,

Inexistenţa căsătoriei

Ordonanţe

Conasimțământ 14,
Contestaţie 46.

Contract
Creditur

18

Incapaciiate

motniliară 9.

riae, Î, p. 251; Dalloz, R&p, Mariage, No.
172;
Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 927 urm;
Nacu,
Î, p. 39 urm;
Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a. I, p. 737; Matei Cantacuzino, p. 703; Plastara, 1, p. 29: V. Gh.

o:

5.

1,

743,

p.

144;

Femeea

403;

Alexandresco,

Matei

are

Cantacuzino,

nevoe

de

ed,

2-a;

p. 70,

autorizaţia

bărbatului ori care ar fi regimul matrimonial ce a adoptat cu ocazia căsăto
riei. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 171; Beudant, 1, No. 326; Dalloz, Râp., Mariage,
No. 774%; Suppl, Mariage, No. 425; Huc,
II, No, 242; Baudry 'et Hougques-Fourca
de,
II, No, 2183; Planiol, ed. 6a, 1, No. 936;

Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p. 628; Matei
Cantacuzino, p. 708; Planiol et
Ripert,
II, No. 408).

6. Soții nu pot prin contractăl
sătorie să deroge de la dispoziţiunilede căart.
215 c. civ. fr. (197 e, civ. rom.) de oarece

incapacitatea

ordine

publică.

femeei

măritate

(Dalloz,

Râp,

Contrat de mariage, No. 13
riage, No. 424: Alexandresco,

p.

774),

7. In

principiu

măritate încetează
căsătoriei.
(Dalloz,

de

Suppl.

urm: Ma.
ed. 2-a, 1,

incapacitatea
numai
Rep.

este

femeei

la desfacerea
Mariage,
No.

714; Suppl., Mariage, No. 425; Planiol,
6-a, I, No. 91; Alexandresco, ed. 2-a, ed.
I,
p, 746; Matei Cantacuzino, p. 703),
8. Când femeea. este minoră şi
bărba-
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soţiei sale de oare

va
ce

da
este
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autorizaţiune
de drept cu-

ratorul ei. (Mourlon, ed. T-a, IL, No. 719,
nota 2; Dalloz. Râp., Mariage, "No. 8%;
Contra: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 98%; Comp.:
Nacu. 1, p. 411, 4192; Alexanădresco, ed. 2-a,
I. p. 782, 783).
Y. Când
bărbatul este minor şi deci
este emancipat prin căsătorie, el
tea autoriza pe femeea sa numai

va puîn ac-

tele pe care el însuși

le face,

cum

ar

fi

de

pentru

a

sta

în-

natură mobiliară. (ToulDemolombe, IV, No. 221;

trun proces de
lier, 1. No. 653;
Beudant,

are dreptul a

exemplu

L'âtat

et

la

capacit6.

des

per-

sonnes, I, No. 333; Aubry et Rau, ed, 4-a,
V, $ 4172, nota 43, p. 148; Dalloz,
R6p.
Mariage, No. 87%; Suppl.. Mariage, No.
492; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 782).
10.
Când bărbatul este minor, pentru
actele pe care el nu le poate face, soţia
sa va trebui să ceară autorizaţia justiţiei,

citându-se

cu

această

ocazie

şi soţul

său. (Toullier, II, No. 653; Demolombe,
IV, No. 253; Beudant. 1, No. 333; Vazeille,
Trait6 du mariage, IL, No. 348; Carre,
Lois de la procedure civile, III, Question

2925; Aubry et Bau, ed, 4-a, V, $ 472, nota

SOȚILOR

Art.

.
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Suppl; Mariage, No. 447; Refer6s, No. 15;
Bilhard, Trait6 des râferâs en France, p.
288 urm.; Bioche, Dictionnaire de procâdure civile et commerciale, V, Râfârâs,
No. 218, 219; Carr6, VI, vol. 1. No. 2734,
guater;

Garsonnet,.

VIII,

Râferes,

No.

2994;

Planiol

et Ripert,

1, No. 273; II. No.

412;

Contra:

Glasson,

Colmet

Daage

et

Tissier, ed. 2-a, IL. Rstârâs. No. 453).
15. Câna femeea măritată este comerciantă publică, cu toate că a fost autori-

zată de soţul său pentru a face comerţ,
soţului
nevoa de autorizaţia
are totuşi
în acţiunile în justiţie atât civile cât şi

la comerţul său.
comerciale, privitoare
(Mourlon, ed. T-a, 1, No. 771; Dalloz, Rep,
Commerce,
No. 216: Mariage, No.
7%;
Suppl., Commerce, No. 426; Mariage. No.
521; Planiol, ed. 6-a, I, No. 936; Planiol et
Ripert, II, No. 412; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 628; Contra: Nacu, 1, p, 406; Alexandresco. ed, 2-a 1, p. 158; Matei Cartacuzino, p. 799; Ioan 1. Ionescu, Dota sub raportul înstrăinării, p. 4).
16. Femeea
separată de bunuri,
are
nevoe

de

autorizaţia

soţului

pentru

a sta

în judecată. (Plâniol et Ripert. IT. No. 412;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 145, 746).
172. Dacă
femeea
se
căsătoreşte
în
cursul instanţei, ea nu va putea continua procesul fără autorizația soțului său.
Demolombe.; IV,
(Toullier, II, No. 620;
No. 139; Vazeille, II, No. 302; Mourlon,
ed, 7-a, I, No. 773; Aubry et Rau, ed. 4-a.

4%, p. 463; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage,
No, 492).
”
11. Bărbatul poate să-şi dea autorizațiunea sa, fie în mod expres, fie în mod
tacit, aplicându-se regulele generale de
la validitatea, consimţământului.
(ToulV, $ 472, p. 140; Dalloz, Rep, Mariage,
lier, II, No. 663; Proudhon, II, p. 466; De786; Suppl., Mariage, No. 436; BauNo.
molombe, IV, No. 192; Beudant,I, No.
et Houques-Fourcade, II, No. 219%:
dry
328; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 804; Aubry
Nacu, 1, p. 40%, Alexandresco, ed. 2-a, |,
et Rau, să, 4-a, V, $ 472, p. 150; Dalloz,
p. 146).
Rep., Mariage, No, 832; Suppl.. Mariage,
18. Dacă sa dat deja o hotărâre în
No. 467; Laurent, III, No. 111, 117, 185; prima
instanţă
şi femeea
sa căsătorit,
Huc,
II, No. 250; Baudry et Houguesaxelul trebueşte făcut de iemee cu auFourcade, II, No. 2229; Colin et Capitani,
torizaţia sotului său. (Dalloz, Râp., Maed, k-a, IL, p. 640; Planiol, ed. 6-a, [, No.
riage, No. 789),
952; Nacu, |, p, zid; Alexandrescu, ed. 2-a,
19. Dacă
femeea
se căsătoreşte
după
1, p. 160, 76%; Matei Cantacuzino, p. 109;
ce ea. a dobândit o hotărâre în primă înTataru, Prezidentul Tr:bunalului, p. 47;

Plan:ol et Ripert, IL, No. 450).
1Z. Autorizarea soţului ca femeea
sa

de

a

o

autoriza.

(Laurent,

fie că

este

reclamantă,

fie

că

acţiune

contra

care

face

apel,

trebueşte

III,

să aibă autorizaţia sotului sau a justiției. (Demolombe, IV, No. 138; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 771; Beudant, 1, No. 3%;
Suppl,
Mariage, No. 776;
Dalloz, Rân.,
Mariage, No. 428; Laurent, III, No. 105:
Baudry et HougquesII, No. 243;
Huc,
Fourcade, II, No. 2186; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 628; Nacu, 1, p. 40%, Alexanaresco, ed. 2-a, 1. p. 744, 163: Planiol et
Ripert. II No. 412).
21. Când femeea măritată
introduce

No, 125; Alexandra:20, ed. 2-a, IL, p. 104%
Comp.: Demolombe, IV, No. 191; Baudry
et Houques-Fourvcade, II, No. 2242; Matei
Cantacuzino, p. 709).
13. Femeea, măritată are nevoe de autorizaţia sotului în acţiuni de ori ce natură,

terţul

să, citeze şi pe soţ pentru a-i da autorizarea, (Duranton, II, No. 458).
50. Când femeea măritată introduce o

să stea în judecată poate rezulta din ori
ce împrejurări cari ar face neîndoelniză
voința

stanţă,

sa

este

pârâtă,. (Mourlon, od. 7-a, 1, No. 771; Daltoz, Râp., Suprl., Mariage. No. 427; Huc,
TI, No. 249; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 936;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 628; Nacu,
I, p: 403; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 743;
Matei
Cantacuzino, p. 708; Planiol et
Ripert, IL, No. 412).
14. Femeea măritată poate îace cerere
de râfâr6, fără autorizația soţului său.
IV, No. 131; Dalloz, Rep.,
(Demolombe,

—

soţului

său,

ea

irebueşte

sale,
căsătoriei
în anularea,
o acţiune
trebueşte să aibă autorizaţia sotului sau

a justiţiei. (Merlin, Râpertoire, Mariage,
section 6, $ 2; Demolombe, IV, No. 127;
Beudant. 1. No. 326; Aubry et Rau, ed.
m-a, V, $ 472, p. 139; Dalloz, Râp. Suppl.
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Mariage, No. 429; Laurent, II, No. 436;
III, No. 104; Baudry et Hougques-Fourcade, II, No. 2187; Nacu, I,.p. 404 Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 744).
,

22. Dacă

femeea

măritată

cere

nuli-

tatea, căsătoriei pentru motivul de
inexistenţa ei, ea nu are nevoe de
autorizație. (Dalloz, R6p,, Suppl., Mariage,
No.
429; Laurent, II, No, 436; III,
No. 104;
Baudry
et Hougques-F'ourcade,
II,
No.
2187; Alexandresco, ed. 2-a, I,
p. 44, 145,
nota 6).

23.

Câna

femeea

măritată,

cere

interdicţia soţului său, ea trebue
şte să fie
autorizatţă, (Demolombe, IV, No.
126; Beudant, 1, No. 33; Laurent,
III, No. 198;
Baudry
et Houques-Fourcade,
II,
No.
2190; Nacu, 1, p. 404; Alexandresco
, ed.
2-a, IL, p. 744; Contra: Aubry
et Rau, ed.
4-a, V, $ 47%, p. 141).
4. Când femeea, cere separaţia
qa patrimonii,
ea

ţia

soţului

ci

nu are
numai

nevoe
de
de aceea

autoriza-

a, preşedinielui tribunalului, (Mourl
on,
ed. 7-a,
I, No. 71; Nacu, 1, p. 496;
Alexandresco,
Io) 2-a, |, p. '147; Matei
Cantacuzino, p.
110).

25. Femeca

autorizaţia,

în contra

măritată

soțului

acestuia

său

nu

are nevoe de

pentru

o acţiune

a

de

intenta,

divorţ,

DATORIILE

SOȚILOR.

Codul ivi]

Rep., Suppl, Mariage,
No. 437; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 983).
!
30. Femeea
măritată
nu poate face
un compromis
fără, autorizaţiunea soţului. (Nacu, 1, p. 415;
Alexandresco, ed.

2-a. 1, p. TH),

-

-

31. Femeea măritată, autor
izată,
sta întrun proces, nu poate defer de a.
i sau
referi jurământ
decizoriu, fără o nouă,
autorizaţie.
(Demolombe,
IV,
No. - 282;
Dalloz, Râp,
Matiage, No. 918: Obligation, No. 5224; Laurent, III, No. 148;
Baudry et Houques-Fourcade,
II, No. 2316;
Planiol et Ripert, I, No. 265;.
414; Alexandresco, ed, a, Lp.Nacu, 1, p,
70),
32.

Deasemenea,

nu

poate

accep

ta deferirea unui
jurământ decizoriu fără o
nouă
autorizaţie. (Demolombe, IV,
No..
283; Dalloz. Pâp, Mariage,
No. 918; 0bligation, No, 5235; Suppl., Maria
518; Laurent, ŢII, No. 148; Nacu, ge, No.
1, p. 414;
Alexa

ndresco,

ed. 2-a, 1, p. 771).

33. Femeea, măritată -care
a fost autorizată, să stea în Proces, poate
presta
jurământul supletoriu, deferit
din oficiu
de tribunal, fără o nouă autor
izaţie. (Demolombe, IV, No. 283; Alexa
nâresco, ed.

2-a, i, p. 771, nota, 3),
84. Femeea măritată,

autorizată a sta
(Beudant, II, No. 402;
Laurent, III, No.
întrun proces, are dreptul.
107; Huc, II, No. 244, 304
fără o nouă
Baudr
y
autorizaţie să răspunădă la; un
et Houques-Fourcade, II, No.
interogator
2196; Nacu, 1, p.
formulât
de către "partea adversă sau
40%; Alexanăresco, ed.
2-a, 1, p. 147; Mala
între
băril
e
puse
de judecător; ea nu ar
tei Cantacuzino, p. 710).
putea face însă, fără o autor
izaţie nouă,
Femeea
măritată, care a obţinu
mărtu
risir
i
ţ
spontane. (Larombitre, Trait
autorizaţia de a sta
în justiţie, nu are
des
oblig
ations, V, Art. 1356. No.
dreptul să facă, o tranza
10; Aucţie asupra obry et Rau, ed, 4-a, VIII,
biectului procesului, (Demo
$ '%51, D. 1%;
lombe
; IV, No,
Dalloz, Rep,
Subppl., Mariage, No. 519;
280; Vazeille, II, No. 304;
Dalloz, Râp., Ma- „Laurent, III, No. 148;
Hiage,
Comp
No, 781; Planiol, ea.
IV, No. 284; Dalloz, Rep.,.: Demolombe,
6-a, ÎI. No.
983; Nacu, 1, p. 415;
Mariage,
Alexan
dresco
,
919;
Obli
gation, No. 5083; Planiol et No.
ed. 2-a,
IL, p. 771; Baudry
Riet Houques:Fourcade,
ri, I, No. 265; Nacu, 1, p.
II, No. 2313)
414, 415; Alexandresco, ed, 2-a, 1,
p.
85. Femeea măritată, 771).
autorizată de a
sta ca pârâtă întrun proc
es, are dreptul să, ceară perimarea, inst
anţei, fără o
nouă autorizaţie, (Dalloz,
Râp.
, Pârempmolombe, IV, No. 281;
tion, No. 45),
Vazeille, II;
304%;
Dalloz,
Râp, Desistement, No. No.
36.
22;
Dacă bărbatul a autorizat pe
Mariage,
No. 79%;
feSupp
meea. sa să stea într'un
No. &; Mariage, No. 437; l., Dâsistemenţ
proces, ea nu
Lau
ren
t, III, No.
poate declara apel cont
147; Baudry et Houque
ra hotărârei pronunţate, fără o nouă autoriza
„2313, 2314; Nacu, 1, s-Fourcade, TI, No.
ţie. (Mourp. 415)
lon,
ed.
7-a,
I,
No. 775; Dalloz, Râp., Ma. 3. i'emeea măritată
, care a obţinut
riag
e,
No.
782: Suppl., Mariage, No.
autorizaţia de a sta
431;
în justiţie ca, pâHuc, II, No. 243; Planiol,
râtă, nu are dreptul
ea.
să achieseze la ar978; Comp.: Planiol e Ripert, 1,6-a, I, No.
țiunea,
intentată,
No. 265;
(Demolombe, IV,
II, No. 412; Colin et Capi
No,
281;
Vazeille, II, No. 305;
tant, ed. 4-a, 1, p.
Dall
oz,
628;
Nacu
Râp,
,
,
1,
p,
413; Alexandresco, ed. 2-a.
Acquiescement,
No. 108;
IL. p. 745, 769, Il),
No.
79%; Suppl,, Mariage, No. Mariage,
437;
Lau
ren
t,
37. Bărbatul poate în acelaş
III, No. 147;
Baudry et Houques-Four
timp să
autorizeze pe femeea. sa
cade, II, No. 2315; Nacu
să
, 1, p. 415),
la prima, instanţă şi în apel. stea în proces
9. După o altă părere
(De ombe,
însă, femeea
măritată care a fost
IV, No. 285; Mourlon, ed. 7-a, mol
pârâtă într'o acţiune, autorizată a, sta ca,
Dall
oz, Rep. Suppl, Mariage, No, 7%;
are dreptul să achiNo.
eseze, fără o nouă
Huc,
ÎI, No. 243; Planiol, ed. 6-a, 1, 431;
autorizaţie. (Aubry
No.
et
Rau,
ed. 4-a. V, $4%,p.
978;
Mate
i
Cant
acuzino, p.
157;
Dalloz,
Taulier, 1, p. 345; Laurent, 709; Contra:
III, No, 149;
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46.

Baudry
et Houques-Fourcade,
II, No.
2893. ' Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 110).
avea. nevoe de o nouă autorizaţie pentru
a se apăra în apelul ce ar introduce partea, adversă în contra hotărârei pronun1ate. (Duranton, II, No. 460; Taulier, |,
p. 345; Mourlon, ed. 7-a, [, No. 1775; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, p. 157 urm, Dalloz,

Suppl.,

a

autorizat

Lau-

432;

No.

Mariage,

Râp.,

Baudry et Hougquesrent, ILI, No. 149;
Fourcade, II, No. 2323 urm; Planiol, ed.
6-a,'1. No. 978; Planiol et Ripert. II, No,
412; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 770, 171).
39.:. După o altă părere însă, dacă băr-

batul

pe

întro-

să

sa

soţia

ducă o acţiune, ea nu mai are nevoe de
o nouă autorizaţie pentru a se apăra în
apelul

con-

adversă

partea

de

introdus

ira hoiărârei pronunţate. (Demolombe, IV,
Suppi., Mariage,
Dalloz, Rep.
No. 287;
No. 492; Planiol et Ripert, I. NO. 265; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 628; Nacu.
|
T, p, 413).

40. Deşi

femeea

măritată

autorizaţie

pentru

a

au-

fost

a

torizată de soţul său ca să stea în instanța de apel, ea are nevoe deo nouă.
face

în

recurs

saţie. (Mourlon, ed. t-a, I, No. 715;
loz, Râp., Mariage, No. 782; Suppl..
riage. No. 435; Planiol, ed, 6-a, I,
978; Pianiol et Ripert, 1, No. 265; II,

ca-

DalMaNo.
No.

412; Coiin et Capitant, ed. 4-a. | p. 628;
Nacu, I, p. 413, 414; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 745, 769),
nouă autorizaţie îi
âi. O
sară chiar pentrua se apăra

de partea

curs

introdus

peri,

IL, No. 412;

este Neceîntr'un re-

adversă. (Mour-

Colin

et Capitant,.

,
ed. &-a, I, p. 628).
42. Femeea măritată are nevoe de autorizaţie pentru a cere revizuirea unei
hotărâri. (Nacu, I, p. 414; Alexandresco,
ed, 2-a, I, p. 745).
43. Femeea măritată care a fost au-

torizată să stea, într'un proces,

are drep-

tul a face opoziţie la hotărârea obţinută
în lipsa sa, fără o nouă autorizaţie. (Aubry et Bau, ed. ha, V, $ 42, p. 157; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 2321;
Nacu,

|,

p,

413;

Alexandresco,

ed.

2-a,

1.

”
p. 770, nota 1).
să
măritată
femeea
ca
44. Pentru
poată face o urmărire imobiliară, ea are
nevoe

de

o

autorizaţie

specială,

45.

Femeea.

măritată,

par-

din

tea bărbatului său. (Dalloz, Râp.,
publique d'immeubles, No. 151).
are 'nevoe

Vente
de

47.

măritată are nevoe de au-

au-

torizaţia soţului său pentru a se apăra
în 'o expropriere silită făcută de către
creditorii săi. (Demolombe, LV, No. 13%;
Laurent, III, No. 108; Huc, II, No. 243;
Hougques-Fourcade, II, No.
et
Baudry
2199; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 74).

2-a,

Femeea

1, p.

745).

măritată are nevoe de au-

torizaţie când se provoacă interdicția ei.
(Duranton, II, No. 456; Demolombe, IV,
No. 195; Aubry et Rau, ed, 4-a, $ 472, p.
141; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 144).
48. Dacă bărbatul introduce o acţiune
in contra. soţiei sale, se consideră că el
o autoiiză în mod tacit de a sta în justiţie. (Demolombe, IV, No. 138, 19%; Dalloz, Râp., Mariage, No. 776; Suppl., Mariage, No. 428, 4il; Laurent, III, No, 105.
195; Huc, 11, No. 243; Baudry et Houques-Fourcade, Il, No. 2337; Planiol et Riet Capitant, ed.
pert, II, No. 412; Colin
4-a, 1, p. 640; Alexandresco, ed. 2-a, [. p.
:
144; Plastara, |, p, 296).
-'49. Faptul că femeea măritată se judecă alături de soţul său în contra unei
terţe

persoane,

se

consideră

ca

o

autori-

zaţie tacită. (Merlin, Repertoire, Autorisation maritale, section 6, $ 1; Duraniton,
II, No. 467; Demolombe, IV, No. 196; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, p. 133 Dalloz, Râp., Mariage, No. 8%; Suppl.; Mariage, No. 470; Laurent, III, No. 125; Colin et Capitant, ed. 4-a, IL, p. 640; Comp:
Matei
ed. 2-a, I, p. 763;
Alexandresco,
Cantacuzino, p. 709).
50. Faptul că în o actiune introdusă
de către soţie în contra soţului său, acesta

lon, ed. 1-a, 1, No: 175; Dailoz, Rep. Mariage, No. 182; Suppl. Mariage, No. 435;
Planiol, ed. 6-a, 1. No. 978; Planioi et RiComp.

ed.

dresco,

va

ea

acţiune,

o

intenteze

să

sale

Femeea

197

torizaţie pentru a face contestaţie la o
urmărire siliiă. (Nacu,1, p. 414; Alexan-

a, dat autorizaţie

bărbatul

Dacă

38.

soţiei

Art.

SOȚILOR

se

prezintă.

şi

se

apără,

se

consi-

deră ca o autorizaţie tacită. (Huc, II. No.
243; Baudry et Hougues-Fourcade, II, No.
2186, 2937; Planiol et Ripert, II, No. 412;
Alexandresco, ed. 2-a. Î, p. 74k nota 2;
Contra: Laurent, III. No. 125).
trebueşte
bărbatului
51, Autorizaţia
cerută de către femeea măritată în caapelantă
este reclamantă,
zul când ea
804; Dalloz, R&p.„ Mariage, No. îi; Planiol et Ripert, ÎI, No. 412).
52. In cazul când femeea măriiată a
introdus o acţiune, apel sau recurs fără
partea. adversă
soţului,
autorizaţia
pe soţ în
de a chema
dreptul sau

are
in-

stanţă sau de a cere amânarea pricinei
autorizaţia
va obţine
ce femeea
până
bărbatului său. (Demolombe, IV, No. 351;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 42, p. 164,
949;
No.
Mariage,
Râp.,
Dalloz,
165;
TIT,
No. 535; Laurent,
Suppl., Mariage.
No. 156; Planiol ed. 6-a, I, No. 950; Nacu,
I, g 418; Alexandresco, ed, 2-a, |, p. 710,
!
189).
53. Dacă femeea măritată este pârâtă
partea adversă este oblisau intimată,
gată a chema în cauză şi pe soţul său
(Demolombe,
a-i da autorizaţie.
pentru
1V, No. 267; Mourlon, ed. T-a. I, No. 804;
Dailoz, Râp.. Mariage, No. 777, 828, 906;
Suppl., Mariage, No. 510; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 974%; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 640; Nacu, IL. p. 407, 408; Matei Cantacuzino, p. 109).
»
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54,
Dacă soţul nu se prezintă pentru
a autoriza pe soţia sa. reclamantul va
cere tribunalului s'o autorize pentru a sta
în proces ca pârâtă. Autorizaţia tribunalului poate fi chiar tacită prin faptul că
tribunalul

o

mantului.

condamnă

(Colin

în

profitul

et Capitant,

ed,

vocată

1,

p. 643; Nacu, 1, p. 407, 408),
55. Autorizaţia bărbatului poate interveni şi în cursul instanţei; nu este nevoe
ca ea să fie dată la începutul instanţei

numai

ca

ea

să

intervie

înainte

de

pronunţarea, hotărârei definitive. (Demolombe, IV, No. 351; Dalloz, R6p., Mariage,
No. 859; Suppl.. Mariage, No. 435, 482:
Laurent, III, No. 156; Planiol, ed. 6-a, 1.
No. 850; Nacu, 1, p. 718; Comp.: Alexan-

dresco, ed. 2-a, î, p. 770. 789).
56. Astfel apelul întrodus

de o femee

măritată, fără, autorizaţia soţului nu este
nul dacă, posterior introducerei lui, ea a,
dobândit autorizaţia. (Aubry et Rau, ed.

4-a, 1, $ 472, p. 165; Dalloz, Râp, Mariage,

No. 860; Laurent, III, No, 103; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 950; Alexandresco, ed. 2-a,
IL p. 770; Comp: Huc, II, No. 243),
57. S'a decis că dacă femeea măritată
este intimată în apel sau în recurs, apelantul trebuește să cheme în instanţă pe

bărbat

de

apel,

înainte

în

şi o chemare

caz

de

expirarea

contrar

în instanţă

termenului

apelul

este

nul

a bărbatului

po-

sterior expirărei termenului de apel nu.
ar mai putea acoperi nulitatea. (Dalloz,
Rep., Mariage, No. 860; Suppl.,, Mariage,
No, 482;
Comp.: Matei Cantacuzino, p.
109;.
58. Când bărbatul figurează în o iînstanţă numai ca soț, pentru autorizare,
hotărârea se va. pronunţa numai în contra femei, de oare ce soţul nu se obligă
personal. (Vazeille, Trait du mariage, II,
No. 375; Mourlon, ed. T-a, I, No. 810; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage, No. 522; Planiol, ed. 6-a, I. No, 986; Colin et Capitant, ed, 4-a, 1, p. 647; Alexandresco. ed.
da, Lp. 72).
53. A se vedea: art, 199, 205, 207, 1924,
1265 şi 1235 cu notele respective.

Jurisprudență
(continuare de la 1924 până la 1927)

:

1. Soţia nu poate porni judecată fără
autorizaţia soţului ei; acesta este un principiu prevăzut de codul civil, care se aplică și la ordonanțele prezidenţiale, Acest principiu general se aplică şi în cazul separării de patrimoniu când soţia
pornește o acţiune contra, soţului; se ex-

ceptează

numai

cazul

de

divorţ

şi

acţiu-

nile criminale și polițienești. (Trib. Dolj,
5, 1, 588 din 1 Octombrie 1924, Pand. Rom.

1925,

II, 82, Justiţia

(Craiova)

15/924).

2. a) Autorizaţia maritală, este necesară
femeei măritate, fie ca, reclamantă, fie
ca pârâtă, chiar și atunci când reclamă-

7

ci

civil

în contra soţului ei. Prin urmare o ațiune formulată de femee şi intentată contra soţului ei, fără autorizaţia, acestuia
sau a. justiţiei nu este valabilă,
b) Efectele lipsei de autorizare este nulitatea relativă a acţiunei, ce poate îi in-

recla-

4-a,

Codul

SOȚILOR

de femee,

de bărbat

sau de moş-

tenitorii lor şi în orice stare sar afla
procesul, (Judec, ocol Ocnele-Mari
(Vâlcea) 413 din 14 Octombrie 1924, Justiţia
(Craiova) 15/1924),
8. Cu toate că art. 197, 200, 203 şi 207
din codul civil, prin cuvintele „porni judecată'“, ar lăsa să se deducă intenţia legiuitorului român de a modifica sistemul
codului Napoleon, cerând autorizaţia soțului numai când femeea, este reclamantă,
totuşi expresiunile „sta în judecată“, din
art. 204 şi 205 cod. civil, înlătură orice
discuţiune, pe lângă împrejurarea că nu

ar fi nici

o rațiune

de a, distinge

după

sistemul literal al textelor, pentru a deduce în anume cazuri că este nevoe de
autorizaţia soţului, de altele când nu ar
fi nevoe de ea. iTrib. Ilfov. s, |, c. €., 851
din
8 Octombrie 1926.
Dreptul 35/1926,
Pand. Rom. 19%, II, 273).
4. Analizând dispoziţiunile art, 197
c.
civ.. rezultă, norma” generală că femeia
măritată nu poate porni, adică nu poate
stă în judecată decât numai cu autori-zaţiunea bărbatului, atât în materie represivă, civilă sau comercială, fie că are
calitate de reclamantă sau de pârâtă; totuşi prin art. 198 cod, civ., se aduce o singură excepţie dela această normă edictată mai sus atunci când femeea, măritată este urmărită, în calitate de pârită
,
în materie represivă şi când nu i se
cere
autorizaţiunea,

maritală

care

nu

mai

are

rost. căci în materie represivă, pe
baza
"principiului suprem al apărării
ea are
totdeauna, interes să se apere.
După
dispoziţiunile
acestor
texte
de
lege. rezultă clar că în caz când femeia.
urmăreşte,

adică

are

calitatea

de

recla-

mantă în materie penală, autorizaţiunea
soţului esie necesară, fără de care confractul judiciar încheiat cu persoana cu
care se judecă nu are nici o tărie,
.
Lipsa
autorizaţiunei
bărbatului
mai
ales în materie penală fiind o chestiune.
de ordine publică, întrucât deşi această
normă aparţine dreptului privat dar ea
priveşte în mod direct organizarea
noastră socială, din punct de vedere
al capacităţii persoanelor, subiective
active şi
pasiv

e

de drepturi,

invocată
cu lipsa
litate.

ca atare

ea poate

fi

din oficiu, căci hotărârea dată
autorizaţiunei este isbiță de nu-

Astiel fiind sa amânat judecarea cauzei citându-se şi soțul
reclamantei —
Alecu Groza — spre a-şi da autorizaţi
unea sa maritală în proces, (Jud. oc. ru-

ral
21

No.

Griviţa,

Octombrie

— 988—

1879),

jud.

Tutova,

19%,

Incheierea

Jurispr.

Gen,

din

1926,

Codul civil
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Art. 198—199
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Art. 198.— Autorizaţiunea bărbatului nu se cere când femeea
va fi urmărită înaintea judecăţei în pricini criminale sau poliţienești. (Civ. 197, 200; C. p. 7 urm.; Civ. Fr. 216).
Text. fr. Art. 216. — Lautorisation du mari n'est pas necessaire
la femme est poursuivie en matitre criminelle, ou de police.
Bibliografie
ALEXANDRESCO

D., Observaţie

(continuare).

sub. Trib. cor. Montauban

(Tarn-et-Garonne)
19%20, Pand. Rom. 1926, III, 105;
Perir EucEN, Notă sub Cas. în. req. i Aug. 1923, Jur, Gen. 1925, No. 1239.
Doctrină.
1.

Yemeea

autorizaţia,

apăra

minale,

măritată
bărbatului

în acţiunea

I, No.

172;

IV,

No.

Aubry

141;

are

său,

publică

corecţionale sau

molombe,

dresco,

zino,

nu

nevoe

pentru

a

se

în pricini

poliţieneşii,

Mourlon,

et Rau,

de

ed.

cri-

(De7-a,

ed. 4-a, V,

$

412, nota 13, p. 140; Dalloz. Râp.. Mariage,
No. 194; Suppl., Mariage, No. 439; Baudry
et Iougques-Fourcade. II, No. 219%: Planiol, ed. G-a. 1, No. 942; Planiol et Ripart,
1, No. 283; II. No. 413; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 629; Nacu, 1, p. 405; Alexandresco ed. 2-a, 1, p. 784, nota 2; Matei
Cantacuzino, p. 709).

2.

In

cazul

când

odată

cu

judecarea,

acţiunei publice se judecă și cererea de
despăgubiri a părţii civile, femeea măritată nu are nevoe de autorizaţia bărbatului său. (Demolombe, IV, No. 143; Marcade, Art. 216, No. 1; Aubry et Rau, ed.
ta, V, $ 472, nota 14; Mourlon. ed. 7-a,
1, No. 772, nota 1; Dalloz, Râp, Mariage,
No. 1%: Suppl.. Mariage. No, 440: Laurent. III, No, 110; Huc, II, No. 244; Baudry et 'Hougues-Fourcade,
II, No.
9201
urm,; Planiol, ed. &-a, I. No. 942: Planiol
et Riperi, II, No. 414; Colin et Capitant,.

ed. 4-a, 1, p. 629; Nacu,

ed. 2-a, 1, p. 749;

Matei

p. 709).

îr. (198 ce. civ. rom.)
IV, No.

140; Aubry

412,
194;

nota 12;
Laurent,

244;

este de strictă inter-

Baudry

et Rau,

având

ed. 4-a, V, $

Dalloz, Râp., Mariage,
III, No. 109; Huc, ÎL.

et Houques-Fourcade.

2198; Planiol et Ripert,
I, p. 405; Alexandresco,

1164,

1176,

1224,

1538, 1718, 1769, 1900; C. com.
68/923) Art. 62; Lege relativă la

tenilor mobilizați (Mon.
„Tea, fr. Art.

201,

1242,

202 urm.,
1248

No.
No.

II, No.

II, No. 414: Nacu,
ed. 2-a, 1. p. 748),

chiar parafernă :) nu o poate

consimțimânt înscris. (Civ. 106, 200,
950 $ 3, 952,

Cantacu-

pretare, (Merlin, Repertoire, Auţorisation
maritale, section 7, No. 1$; Demolombe,

înstrăină, ipotecă, nu poate dobândi avere cu titlu oneros
tuit, fără concursul bărbatului la facerea actului sau prin

914,

16 Aprilie

3. Când însă acţiunea civilă rezultată
din o infracțiune penală se judecă separat de acţiunea publică, după părerea dominantă. femeea trebueşte să fie autorizată de soţul său. (Marcad6, Art. 216. No.
1; Mourlon, ed. T-a, î, No. 77, nota 1; Beudant, I, No. 326; Aubry et Rau, ed. 4-a. V,
$ 472, nota 14, p, 140; Dalloz, Rp, Mariage, No. 79%; Suppl., Mariage, No. 440;
Laurent, III, No. 110; Huc, ÎI, No. 244%;
Baudry et Houques-Fourcade, 17, No. 2200.
urm.; Planiol, ed. 6-a, I, No. 942; Planiol
et Ripert, II, No. 414; Colin et Capitant, ed,
4-a. I, p. 629; Alexanaresco, ed. 2-a. 1, p.
749; Comyp.: Demolombe, 1V, No. 142, 143).
4. Dacă femeea măritată
este reclamantă într'o acţiune penală şi se constitue parte civilă, ea trebueşte să fie autorizată
de soţul său
de oare ce excepțiunea, prevăzută de art. 216 cod. civ,

1, p. 405; Alexan-

Art. 199
— Femeea
.

lorsque

da,

sau gra-

deosebit
208, 310, 687,

urm.,

1265,

1285,

15, 16; L. propr. liter. (Mon. Of.
administrarea patrimoniului săOf. 221 /916) Art. 1; Civ. Fr. 217).

217.-— La femme,

mâ6me non commune ou sâparte

de biens,
ne peut donner, ali6ner, hypotheguer, acquerir, ă titre gratuit ou
on6reux, sans
le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par 6crit.
mea

1) „ Paraferna“, adică averea nedotală a femeei şi a cărei administra
ţiune
în codul Calimach și Caragea: „exoprică“.

86310, — Codul Civil adnotat.

—

989—

o are

ea

personal, se nu-

19

|

*

"Art,

199
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civil
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5. Femeea măritată nu poate face nici
un contract prin care se obligă către
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autorizatia
soţului
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Teatru 7,
Baudry
Testameat 12, 21.
et
Tiougques-Fourcade.
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„lncontract, de ainanet fără autorizaţia sostrăinare“ şi 13, 14,
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contractul de amanet
făcut
fără autorizaţie este nul,
(Dalloz,
hep.
Suppl., Mariage, No. 451; Planiol et Ripert
,

Fnumerare enunciativă 1,
48.

1.

poate

56, 57,
Scrisoare 36,
Sceparaţie de bunuri 17-20.
Servitori 28,
Solidaritate 41.

Donaţiune 3, 14, 23, 25,

Dovadă 38.
Emancipare

2,

Nuiitate 6, 7, 31, 52,
Obligaţie 5, 9, 31,33, 41, 44,

Re<ponsabilitate 53,

Copil 24,

casă

Locaţie 19,
Mandat 22, 28,
Mărturi 38,
Mărturisire 29,
Naţionalitate străină

Revocare

Contract de căsătorie 18,
Convenţie
între soţi 9,
10, +2,

Cuasi-delict 33,
Cumpărături
p.
Delict 533,

19,

lascripţie ipotecară 30,
Instrăinare 4
Ipotecă 11, 30.
Jurământ 39.
Legat 12,
Limitativă
enumerare 1,

nu

nota 18, p.

149;

Rp.
Suppl., Mariage, No. 449; Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 2203;
Planiol, ea.
6-a, 1, No. 933; Colin et
Capitant, ed. 4-a,
I, p. 627; Nacu, I,_p. 396;
Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 750; Matei
Cantacuzino, p.
109; Comp.: Plastara,
1, p, 291, 292),

7. Contractul
de angajamenţ
teatral
făcut de o femee măritată, fără autoriza
ţia soţuiui său este nul, (Dalloz, Râp..
Mariage, No,
817; Suppl.,
'Thâatre No. 04;
Planiol, ed, 6-a, I, No. 930; Nacu,
1, p.
400; Alexandresco,
ed. 2-a.
I, p. 752;

Comp. Colin et Capitant, ed. 4a, 1, p, 627,
).
8. Femeea măritată nu poate primi o
plată,

loz,

fără

Rep.,

autorizaţia

Suppl,,

soțului

Mariage,

său.

No. 452,

(Dal-

Pla-

niol, ed. 6-a, [, No, 935; Colin et Capitant,

og

Ea

I, p. 627; Matei

Cantacuzino,

p.

i

Acte

măritată

o naţionalitaie străină, fără autorizaţia,
bărbatului. (Weiss, Trait6 de droit internațional priv, p. 439 urm.).
3. Femeea năritată nu poate face o
donaţiune
fără autorizaţia soțului
său
sau a, justiţiei. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
763; Dailoz, Râp., Disposit. entre viîs et
testam., No, 293; Suppl., Disposit, entre
viîs et testam. No. 97; Planiol, ed.
G-a, I,
No.
934:
Pianiol et Ripert, I, No.
277;
II, No. 410; Nacu, 1, p. 395; Alexandresco.
ed. 2-a, 1, p. 750),
4. J'emeea măritată nu poate face nici
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a

Acceptarea
unei 12,

2. Femeea

doctrină)

Codul

civil :
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„9. Când femeea contractează o obligație în interesul soţului său către o terță
persoană, este.de ajuns autorizaţia soțului şi nu este necesară autorizaţia, justiției. (Delvincourt, 1, p. %9, nota 11; Demolombe, IV, No. 232 urm.; Marcadă, Art,
224; Beudant, I, No. 334; Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 472, p. 149; Dalloz, Rep, Ma-

riage. No. 812; Laurent, III, No. 134; Huc,
II, No. 273; Baudry et Houques-Fourcade,
II, No. 2293; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1,

p. 645; Alexandresco,

ed. 2-a, 1, p. 775).

10. După părerea, dominantă, când femeea măritată, contractează, cu soţul său,
este de ajuns auţorizaţia. soţului, (Merlin,
Questions de droit, Autorisaţion maritale, -

$ 1; Demolombe,

IV, No. 232 urm,; Mar-

cade, Art. 224, No. 2; Beudant, 1, No. 334;
Aubry et Rau, ed. 4-a, $ 4%, p. 148 urm;
Dalioz,
îttp., Mariage, No. 812; Suppl,
Mariage, No. 455; Laurent, III, No. 134;
Huc, il, No. 273;
Baudry et HouquesFourcade, II, No. 2293; Planiol et Ripert,
I, No. 270; Colin et Capitant, ed. ta, I, p.
645; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 75%, 115;
Plastara, |, p. 297; Contra: Duranton, ÎI,
No. 411).
.
11. Femeea măritată. nu poate constitui o ipotecă asupra bunurilor sale imobile, fără autorizaţia, soţului său, (Mourlon, ed. T-a, Î. No. 163; Beudant, [, No.
326; Dalloz, Rep, Privilges et bypoth&qucs, No. 1216; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 2205; Planiol, ed. 6-a, IL. No.
934; Planiol, et Ripert, II. No. 410; Nacu,
IL. p, 3%; Plastara, |, p. 292).
|
12. Y'emeea măritată are nevoe de au-

torizația, soțului său pentru a accepta un
legat universal sau particular sau pentru

a renunţa, la, o succesiune. (Dalloz, Râp.,
Disposit. entre viis et testam,, No. 409;
Planiol. ed, 6-a, 1, No. 933; Planiol
et
Ripert, II, No. 409, 410;
Colin
et Capitani, ed. 4a, 1, p. 627; Alexandrescc,
ed.
2-a, I, p. 751; Matei Cantacuzino, p. 709).
13. Femeea măritată nu poate dobândi

-

Art.

SOŢILOR

199

um.; Dalloz,
Rp.
Mariage,
No,
818;
Suppl.. Mariage, No. 457; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 944; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 633; Nacu, 1, p. 402; Alexandresco, ed.
2-a, |, p. 756; Matei Cantacuzino, p. 710;
Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 244, 2%;
Plastara, I, p. 299).
18. Când
îfemeea
şi-a
rezervat prin
contractul de căsătorie dreptul de a aqministra averea sa, ea are dreptul să
îacă actele de administraţie privitoare la
această avere,
fără autorizaţia soțului
sau a, justiţiei. (Mourlon, ed. 7-a, [, No.
786; Matei Cantacuzino, p. 710),
19. Femeea separată de bunuri, poate
închiria, bunurile sale fără autorizaţia
soţului. (Dalloz, R&p., Louage, No. 5; Pia.
niol, ed, 6-a, IL, No, 936, 944; Comp.: Planiol
et Ripert, 1, No. 274, 275).
20, Când femeea separată de bunuri,
s'a obligat valabil în limita actelor de ad-

minisţraţie,

fără

autorizaţia

cei îaţă de care s'a obligat,
supra

întregei

sale

soţului său,

au acţiune

averi

a-

parafernale,

(Duranton, II, No. 492; Demolombe, IV,
No. 161; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 766, 767;
Huc, IX, No. 281; Alexandresco, ed. 2-a,

1, p, 196; Comp.: Marcad6, Art. 1449, No. 3),

21, Femeea măritată poate face anumite acte fără autorizaţia soţului său sau
a justiţiei; astfel ea poate fără autorizaţia
soţului
saua justiţiei să facă un testament sau să-l revoace. (Demolombe, IV,
No. 185; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 187; Dalloz,- R6p., Mariage, No. 23; Suppl., Mariage; No. 459; Huc, II, No, 281; Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 2219; Planiol, ed. 6-a i, No. 938; Planiol et Ripert,
II, No. 418; Colin et Capitant, ed. fa, 1,
p. 630; Nacu, 1, p. 401, 40%; Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p. 253, 1754; Matei Cantatuzino,
p. 710; Plastara, 1, p. 294).
:

22. Deasemenea,

să

revoace

mandatul

ce a dat soţului său. (Demolombe, 1Y, No,
186; Dalloz, Rp, Mariage, No. 826; Baudry et Hougques-Fourcade,
cu titlu oneros, fără autorizaţia, soţului
II, No. 2223;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 754).
său. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 763, 164; Planiol, ed. 6-a, I, No. 935; Planiol et Ripert,
23. Deasemenea, să revoace o donaţiune
II, No. 411; Nacu, I, p. 395; Alexandresco, - ce a făcut-o soţului său' în timpul căsătoriei. (Mourlon, cd. 7-a, I, No. 788; Daled. R-a, 1..p. 750; Plastara, I, p. 299). .
14. Femeea măritată nu poate dobândi
loz, Rep. Mariage, No. 3%; Suppl., Mariage, No. 459; Planiol et Ripert,. 1, No.
cu titlu gratuit fără autorizaţia soţului
său. (Mourlon/ed, 7-a, 1, No. 763, 764; Pla419; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 630;
niol, ed. 6-a, I, No. 935; Planiol et Ripert,
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 747, 754; Matei
II, No. 411; Nacu, 1, p, 395, 39; AlexanCantacuzino, p. 710).
|
dresco, ed. 2-a, 1, p. 150, 751; Plastara,
24. Deasemenea să consimţă la căsăI, p. 299).
toria. copiilor săi. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
15. Femeea măritată nu poate exercita
788; Dalloz, Râp., Mariage, No. 93; Plao profesiune fără autorizaţia soţului său.
niol ed. 6-a, I, No. 937; Planiol et Ripert,
(Planiol, ed, 6-a, I, No, 930).
:
II, No. 416; Alexandresco, ed 2-a, 1, p. 75;
16. Femeea măritată nu poate cere vaPlastara, 1, p. 294; Comp.: Nacu, 1, p.
lidarea unei popriri, fără autorizația so402; Matei Cantacuzino, p. 710),
țului său. (Dalloz, Rep.. Mariage, No. 799.
25. Deasemenea să. accepte o donaţiune
„17,
Femeca separată de bunuri, poate
făcută
copilului său minor.
(Mourion,
face orice acte în limita dreptului său ae
ed. 7-a, I, No. 788; Dalloz, Râp., Mariage,
liberă administraţie, fără autorizaţia soNo, 23; Planiol ed. 6-a, 1, No. 937; Planiol
tului său. (Mourlon, ed. 7-a, IL, No. 766
et Ripert, II, No. 416; Colin et Capitant,

—
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ed. 2-a,

],

26. Deasemenea să recunoască un copil natural. (Dalloz, Râp., Mariage, No.
23; Planiol, ed. G-a, I, No. 937; Planiol et

Ripert, II, No. 417; Colin

et Capitant, ed.

4-a, I, p. 630; Contra: Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 753; Matei Cantacuzino, p. 710).

21.

Deasemenea

să emancipeze

pe co-

piii din prima căsătorie. (Planiol. ed. 6-a,
I. No. 937; Planiol et Ripert, 11, No. 416;
Nacu, [, p. 402; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
155; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 710).
28. Actele interesând viaţa casnică a
soţilor, făcute de femeea fără autorizaţia
soțului sunt valabile, Astfel de acte putem cita: cumpărarea
de alimente, de
haine, angajare de servitori, etc. (Planiol
et Ripert, II, No. 409, 438; Colin et Capiiant, ed. 4-a, 1, p. 637 urm.
Plastara
I, 2; 294, 295).
_
9. l'emeea, măritată poate să facă fără
autorizaţia soțului sau a justiţiei orice
act extra-judiciar, care nu constitue o obligaţie, precum şi orice act de conservare.
(Duranton, II, No. 469; Demolombe, IV.

No.

131; Aubry

et Rau,

V, $ 4%,

p. 1%;

Marcad6, Art. 215, No. 2; Mourlon, ed.
7-a. I, No, 189; Beudant, I, No, 324; Laurent, III, No. 98; Huc, II, No. 281; Dailoz,
KH€p.. Mariage, No. 798; Suppl., Mariage,
No. 445; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 939; Baudry et Houques-loureade,
II, No, £215;
Pianiol et Ripert, I, No. 222, 273; II, No.
420; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 631;
Nacu, £, p. 40; Alexandresco, ed. 2-a, I, p.

147, 755; Plastara, IL, p. 295),
30. Femeea măritată poate,

fără

nici

o autorizaţie, să ia o inscripție ipotecară
sau să, ceară o transcripție. (Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 788; Dalloz, Râp., Mariage, No.
795; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 939; Planio] et
Ripert, 1, No. 273; II, No. 420; Colin et
Capitant, ed. 4a 1. p. 631; Nacu, 1, p. 402;
Plastara, 1, p. 295).
31. Când actul de conservare pe care
vosşte

să-l

facă

femeea

măritată,

imune

o acţiune în justiție sau o obligaţie pentru ea, este necesară autorizaţia soţului.
(Dernolombe, IV, No. 13; Mourlon, ed.
7-a, T, No. 789; Aubry et Bau, ed. ha. V.
$ 48, p, 143; Dalloz, Râp., Suppl., Mariage,
No. 445; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 75,
nota 2).

32.

S'a

decis

că

terțele

face acte de conservare

mei

măritate,

fără

ca

persoane

pot

în contra ungi fe-

ea. să

fie autori-

zată de soțul său. (Dailoz, Rep., Mariage,
No. 199; Suppl., Mariage, No. 448; Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 755, nota 2).
38. Necesitatea autorizaţiei bărbatuiui
sau a justiţie. nu este necesară la obiigaţiile de -care este ținută femeea măritată în
virtutea legei,
independent
d
Voinya sa, cum ar îi de a nu se îmbogăţi
ps nedrept din averea. aliuia, la delicte și

Quasi-delicte, ete. (Mourlon,

ed. T-a, î, No.

190; Planiol, ed, 6-a, 1, No. 940, 941, Co—
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lin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 631; Nacu. I,
p. 402; Plastara, 1, p. 293, 294; Planiol et
Ripert, II. No. 421 urm.. 439 urm.; Comp.:
Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 752,
text și
nota 5, 155, 756; Matei Cantacuzino, p.
710).
34. Femeea măritată care a obţinut autorizaţia, pentru un act, nu poată face un
alt

act

pentru

care

nu

a

fost

autorizată.

Aşa autorizaţia. Qe a vinde nu dă dreptul
femeei de a face un împrumut, de oare ce
capacitatea femeei de a face un act se găseşte limitaţă de autorizaţia ce i s'a acordat. (Demolombe, IV, No. 277; Dalloz, Râp.,
Mariage, No. 914; Planiol, ed. 6-a, No. 983).
35. Autorizaţia
maritală poate fi expresă sau tacită şi nu este supusă unei
forme speciale și nici nu trebueşte dată,
în termeni sacramentali. Autorizaţia expresă este atunci când consimțământul
soţului este dat în scris iar tacită este
atunci când soţul ia parte la actul făcut
de soţie. (Demolombe, IV, No. 192; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 794, 79; Beudant, |,
No. 328; Dalloz, Râp., Mariage, No. 831,
832; Suppl., Mariage, No. 467; Laurent,
III, No. 117, 125; Huc, IL, No. 250, urm;
Baudry
et Houques-Fourcade,
II, No.
2229; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 952, 953; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 640; Nacu,
I, p. 415, 416; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
760; Matei Cantacuzino, p. 710; Plastara,
I, p. 295, 296; Tataru, Prezidentul Tribu-

nalului,

p. 47;

Planiol

et Ripert.

II, No.

43, urm).
36. Soţul poate autoriza pe soţia sa în
mod expres, prin act autentic, prin act
sub semnătură privată şi chiar prin serisoare, chiar atunci când acţul autorizat
trebueşie făcut în formă autentică. (Duranton, II, No. 446; Demolombe, IV, No.
194; Aubry et Rau, ed. 4a, V, $ 472, nota
54, p. 151; Beudant, 1, No. 328;
Dalloz,
n6p., Mariage, No. 838; Suppl., Mariage,
No. 468; Laurent, III, No. î19; Huc, II,
No. 250;
Baudry et “Hougques-Fourcade,
II, No. 2230; Planiol, ed. 6-a, I, No. 953;
Planiol et Ripert, II, No. 446; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 760, 761).
37. Actui făcut de femeea măritată nu
trebueşte numai decât să cuprinâă menţiunea de autorizaţia, expresă dată de către
bărbat ci este deajuns ca autorizaţia să
existe în momentul facerei actului. (Demolombe, LV, No. 195; Aubry et Rau, ed.

4-a, V, $ 412;

nota

64; Dalloz,

Râp,

Ma-

riage, No. 838; Baudry et Houques-Fourcade, Ii, No. 2234; Contra: Pothier,
Puis-

canee

maritale,

No.

74; Toullier,

II. No.

zi]

„38. Autorizaţia, maritală expresă,
poate
îi dată şi în moa verbal; dar de oarece

art. 217

c. civ. fr. (199 e. civ. rom.)

ca autorizaţia

Sciis,

nu

maritală

se ppate dovedi

să

fie

această

dată

cere

în

autori-

zaţie prin martori chiar atunci când
actul făcuţ ar avea o valoare mai mică de
150 îr. (150 1ei) şi chiar atunei când
ar
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exista un început de dovadă scrisă a acestei autorizații. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
197, 798; Dalloz, Rep... Mariage, No. 839;
Suppl., Mariage, No. 469; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 641; Contra: Demolombe, IV, No. 193; Beudant, I, No. 328;
Laurent, III, No. 118; Huc, II, No. 250;
Baudry
et Hougues-Foureade,
II, No,
2229, 2231, 2232; Comp. Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, $ 472, text şi nota 52, p, 150;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 161; Nacu, 1,
p. 416; Matei Cantacuzino, p. 710).
39. Existenţa,
autorizaţiei . verbale,
poate îi dovedită prin mărturisirea făcută de bărbat sau prin jurământul bărbatului sau a, femeei. (Demolombe,
IV,
No. 193; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 19%, 198;

Aubry et Rau,

ed. 4-a, V, $ 472, nota, 53,

Pp, 151; Dalioz, R6p., Suppl,, Mariage, No.
469; Baudry
et Hougques-Fourcade,
II,
No. 2231, 2232; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 641; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. '%1,
762; Matei Cantacuzino, p. 710; Contra:
Laurent, III, No. 118; Huc, II, No. 250).
40. După
o altă părere,
autorizaţia
bărbatului nu poate fi dată în mod verbal, de oarece manifestarea pur verbală,
a, voinţei nu este o formă de autorizaţie
permisă de lege. (Planiol, ed. 6-a, I, No.

953; Plastara, I, p. 296).

âi. Concursul
bărbatului
la facerea
actului, după, cum cere art, 217 c. civ. fr.
(199 c. civ. rom.), există în cazul când
bărbatul se obligă în mod solidar cu îemeea sa. (Mourlon, ed, 7-a, ], No. 794;
Dalloz, Râp., Mariage, No. 832; Colin
et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 645; Planiol et Riperi, II, No. 448; Comp.: Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p. 163, nota '5).
42. Concursul
bărbatului
la facerea
actului, există deasemenea, atunci când
bărbatul contractează, cu soţia sa, şi autorizaţia soţului este suficientă în acest
caz. (Mourlon, ed. T-a, 1, No. 794; Dalioz,
R6p., Mariage, No. 815; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 99; Planiol et Ripert, 1, No. 2%;
II, No. 448; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1,

p. 645; Nacu,

Î, p. 416).

43. Pentru ca concursul bărbatului la,
facerea actului şi care nu figurează ca
parte, să aibă valoarea unei autorizaţii,

trebuește

ca el să implice

în mod

nece-

sar cunoaşterea actului făcut da femee.
(Demolombe, IV, No. 196; Mourlon, ed.

T-a, IL, No. 794; Aubry et Rau, ed. 5-a, V.
$ 472, p. 151; Dalloz, Râp.. Mariage, No

840; Suppl., Mariage, No. 4%; Baudry et
Hougques-Foureade,
II, No. 2235 urm.;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 954; Colin et Capivant, ed. 4-a, |, p. 641),
44. După o altă părere, concursul bărbatului la facerea actului, numai atunci
are valoarea unei autorizaţii când bărbaiul însăşi este parte în act, adică se obligă el însuşi; în cazul când el nu se
obligă personal, autorizaţia. trebueşte să,
fie expresă, (Laurent, III, No. 121; Huc,
TI, No. 251, 252; Comp.: Alexandresco, ed,

DATORIILE

SOȚILOR

Art.

199

2-a, I, p. 1162, 163; Matei Cantacuzino, p.
710; Plastara, I, p. 295),
45, Femeea dacă acceptă o trată trasă
asupra, ei, este îndeajuns autorizată când
trăgătorul este însuşi bărbatul ei. (Merlin,
Rerertoire,
Autorisation
maritale,
section 6, $ 3; Demolombe, IV, No. 1%;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 4%, p. 152;
Laurent,
III, No. 120;
Baudry ei Houques-Fourcade, Il, No. 2237; Nacu, |, p.
416; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 763).
46. Aparține judecătorului de fond, aprecierea
după împrejurări,
dacă concursul bărbatului la facerea actului are
valoarea, unei autorizaţiuni. (Demolombe,
IV, No, 196; Dalloz, Hep., Mariage, No.
840; Alexandresco, ed. 2-a,1, p. 162, nota
4; Plastara, 1, p. 295),

47. După

o părere,

autorizaţia

tacită

a bărbatului poate
rezulta şi din alte
fapte, supuse aprecierei suverane a judecătorului de fond, în afară de concursul
bărbatului, de oare ce dispoziţiile art. 217
c. civ. în, (199 c. civ. rom.) nu au caracter

restrictiv.

(Aubry

et

Rau,

ed.

4-a, V, £
No. 843; Suppl., Mariage, No. 44, 4139),
_48. După o altă părere, dispoziţiile
412, nota 58, p, 152: Dalloz,

Rep., Mariage,

ari. 217 c. civ. îr. (199 c, civ. rom.) au un
caracier restrictiv şi autorizaţia tacită a

bărbatului

nu

poate

rezulta

decâț

din

concursul
său la facerea actului, (Demolombe, IV, No. 197; Mourion, cd. T-a,
I, No. 195; Beudant, I, No. 323; Dalloz,
Rp. Mariage, No. 843; Supp.,, Mariage,
No. 413;
Laurent,
III, No. 121
urm;
Huc., II, No. 251; Baudry et HougquesFourcade, II, No. 2241; Planiol, ea. Ga, I,
No. 955; Colin et Capitant, ed za, Il, p.
640, 641; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 763,

764;

Matei

49. In

Cantacuzino,

materie

de

tului pentru -ca femeca

p, 710).

autorizarea

bărba-

sa să exercite un

comerţ, simpla, sa toleranță echivalează
cu un consirnţimânt tacit. (Planio!, ed.
6-a, 1, No. 556; Colin et Capitant, ed. 4-a
1,

p.

50.
soția

641,

642;

Bărbatul
sa,

Nacu:

înainte

poate
de

1,

p.

să

a97),

facerea

autorizeze
actului

pe
sau

chiar odată, cu facerea actului, adică, prin
“însăși actul. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 792:
urm.; Dalloz, Rep., Mariage, No. 857; Planiol, ed. 6-a, I, No. 950; Alexandresco, ed.
,
2-a, [, p. 773),
51. După
o părere autorizaţia
mari:
tală dată posterior facerei actului: nu
este valabilă şi nu poate lipsi pe femee
de dreptul de a cere nulitatea
actului.:
mariAutorisation
hpertoire,
(Merlin,
tale, section 6, $ 3, No. 2; Toullier, [,; No.
645; Duranton, II, No. 518; Valette sur
Proudhon, |, p. 467, nota 6; Demolombe,
IV, No. 211; Mourlon, ed. 7-a, 1,: No. 7%62,192, 193; Dalloz, Râp., Suppl.,: Mariage, :
No. 451; Huc, II, No. 253; Baudry et Hou-:
ques-fourcade, Ii, No. 2369; Planiol; ed.
6-a, I, No. 950, 992; Planiol et Ripert, 1,
No. 267; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.:
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650; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 773, 197;
VII, p. 31).
_
52.

După

o

altă

părere,

4-a, V, $ 479, nota, 118, p. 165; Dalloz, Râp.,

Mariage,
No. 857; Suppl,
481; Laurent, III, No. 157;

I, p, 416; Plastara,

Mariage,
No.
Comp.: Nacu,

1, p. 297, 298).

53. Bărbatul
nu are nici o răspundere faţă de terţi când autoriză pe femeea sa. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 4%,
p. 159; Mourlon, ed. 7-a. I, No. 810; Dalloz,
Rep., Mariage, No. 929; Laurent, III, No.
151; Huc, II, No. 274 Baudry et Fourcade, II, No. 2328; Planiol, ed. G-a, 1, No.
986; Planiol et Ripert, I, No. 271; Colin
et Capitant,
ed, 4-a, 1, p. 647; AlexanSgescor ed. 2-a, 1, p. 7%; Plastara, 1,
p.

54. Când bunurile cari fac obiectul ac-

tului autorizat de bărbat, sunţ dotale
şi
deci băzbatţul are folosinţa lor, el va. trehui să sufere lipsa de folosinţă asupra
acestor bunuri. (Demolombe, IV, No. 311;
Mourlon, ed. t-a, I,. No. 810; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 472, p. 160; Dalloz. R6p.,
Suppl., Mariage, No. 524; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 986; Planiol et Ripert, 1, No. 21;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 647, 648).
55 Bărbatul
are dreptul să revoace
autorizaţia, ce a dat-o, (Dalloz, Râp., Mariage, No. 933; Suppl., Mariage, No. 526;

Planiol, ed. 6-a, [, No. 960; Planiol e
RiI, No. 266; Nacu, |, p. 416; Alexandresco, ed. 2-a,1, p. 173),

-pert,

56. Dacă însă actul pentru care
bărbatul şi-a, dai autorizaţia a fost încheia
t,
Yevocarea autorizaţiei nu mai poate
avea
nici

tru

un

efect

viitor.

bry et Rau,

pentru

trecut

(Demolombe,

IV,

ci numai

No.

326;

pen-

Au-

ed, 4-a, V, $ 4%, p. 159; Dal-

loz, R€p., Mariage, No. 934; Baudry
et
Houques-Fourcade, II, No. 2342; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 960; Planiol et Ripert, 1,
No. 266; Alexandresco, ed, 2-a, LI, p. 74).
„57. Revocarea autorizaţiei trebueşte să,

fie

adusă

la cunoştinţa

terţilor

şi a fe-

meei. (Dalloz
Râp,,
Mariage,
No.
934;
Suppl, Mariage, No. 527; Planiol, ed. 6-a,

I, No. 960; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 974).
58. Femeea devenită liberă, pe drepiu
rile sale, poate ratifica actul făcut în tim-

pul căsătoriei fără autorizaţie. (Pothier,
Puissance maritale, No. 4, 5, 68, 74; Mer-

lin,
Repertoire,
Autorisation
Section 6, $ 3; Locre, Art, 223,
rent, III, No. 165)

maritale,
225; Lau-

—

Codul

civil

59. A se vedea: art. 197, 205, 207, 950, |
1265 şi 1285

1224,

autorizaţia

maritală
dată posterior facerei
actului
este valabilă, dacă are loc în timpul căsătoriei și înainte de a, se fi cerut de către femee anularea, actului. (Pothier, Puissance maritale, No. 74%; Delvincourt, I,
p. 79, nota 11; Proudhon, I,.p. 466; Duvergier sur Toullier, II, No. 648, nota 1;
Taulier, 1, p. 350; Vazeille, Trait6 du. mariage, II, No. 381; Mass et Verg€ sur Zachariae, 1, p. 289; Marcad, Art. 225, No.
1; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
I, No. 3W5 bis, VIII; Aubry et Rau, ea.

SOȚILOR

cu

-

notele

respective.

Jurisprudenţă
(continuare dela 1924 până ia 1927)
1.
a) Potrivit art, 199 ce, civ., autorizarea, femeei măritate poate fi dată sau
în mod
expres, prin deosebit act scris
din partea
bărbatţului, sau tacit, - prin
concursul soţului la facerea actului,
Simplul fapt al conlocuirei soţului cu
soţia în imobilul închiriat, tot timpul locaţiunei nu poate echivală cu o autorizaţiune tacită din partea soţului.

„b) Nulitatea rezultând

torizaţie
tare

ea

firmare

Această

mod

a, soţului,

poate

fi

iacită

din

este

acoperită

partea,

confirmare

valabil

şi

din lipsa de au-

relativă,

fără

poate

şi ca

printr'o

sa,

fi făcută

concursul

a-

con-

în

femeei.

(Trib.
Ilfov, III, jurn. 23167/924,
Curier
Judiciar 8/1925),
2. Potrivit
disp. art, 199 ce. civ.,
fe

meia, măritată având chiar parafernă nu

o poate înstrăina sau ipoteca .fără
concursul bărbatului la, facerea, actului, sau
prin deosebit consimţământ în scris,
Din termenii
acestui text: de lege rezultă, că, în ce priveşte proba autorizațiunii ce un soţ dă soţiei sale de a contraciă, legea ţinând seama de respectul
cuvenit autorităţii maritale şi de interesele de asociaţiune conjugale, a, derogat
de la reguliie generale ale probelor, după
cari dovada, consimţământului unei părţi
poate rezulta fie dintr'un acţ expres, fie
în mod
tacit din anumite
împrejurări
cari ar implica ideia consimţământului;
în această privinţă, legea declară, că singurul mod:de stabilire al consimțământului tacit al soţului este numai participarea, lui la facerea, înscrisulucare
i, consiată actul juridic al înstrăinării,
Prin urmare nu se poate invocă în această privinţă consimțământul tacit al
soților dedus din fapte ulterioare facerii
actului,
ă
Prin disp. art, 23 din legea învoelilor
agricole, după care prin derogare dela
dreptul comun soţii vor puteă fără îndeplinirea
altor formatităţi,
vinde,
în
numele soțiilor lor, locuri de pe moşiile
dotale ale acestora, pentru constituire
de
izlaz, nu s'a derogat decât la dispozi
ţiunile legii relative la, regimul doţal
al soților, nu şi la cele relative la averea lor
“parafernală, despre care prin acest
text
de lege nu se pomeneşte nimic.
Astfel fiind şi în lipsa unor
dispoziiuni expres înscrise în legea învoel
ilor
agricole, cu privire la vânzarea bunuri
lor parafernale pentru constituire de izlaz, urmează că dispoziţiunea excepţio-

nală

â zisului

art. 23, care constituind o

derogare dela dreptul comun, se referă
în mod limitativ numai la bunurile do-
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tale, nu poate îi extinsă prin analogie şi
bunurilor parafernale ce sar înstrăină,
în scopul sus-arătat, deci, înstrăinarea
acestor din urmă bunuri urmează a fi
supusă regulelor de drept comun şi, ca
atare, potrivit art. 199 c. civ., ea nu poate
fi făcută decât cu autorizaţia soţului dată
fie tacit numai prin participarea lui la
facerea actului, fie prin deosebit act scris.
Prin urmare,
Tribunalul,
constatând
în specie că partea indiviză, parafernală
a intimatei a fost înstrăinată fără autorizaţia soţului ei, ceva mai mult, din
examinarea situaţiei de fapt nu rezultă
nici măcar că soţul ei ar fi aprobat această vânzare, fie şi ulterior facerii ei,
cu drept cuvânt a declarat-o nulă, (Cas,
1, dec. 2224 din 5 Decembrie 1924, Jur,
Gen. 1925, No. 809).
3. a) Nulitatea actelor făcute de temea măritată fără autorizaţia, soţului,
are caracterul unei nulităţi relative şi o
poate invoca şi cumpărătorul ca ayanitcause al femeei.
b)

Soţul

nu

poate

sau

nu,

după,

confirma

o

vânzare

anterioară făcută de femee fără autorizaţiunea lui, când sa
desăvârşit
oa,
doua cu autorizaţiunea, lui, căci ar însemha ca o vânzare, care
îndeplineşte
toate formele legale, să rămână în picioare

simpla

ților. (Trib, Mehedinţi,
Decembrie 1925, Curier

4. Femeia

căsătorită

voință

a păr-

s. 1, î18 din
Jud. 38/926),

sub

regimul

17

are

nevoie

de

autorizaţia

de

bunuri,

nu

poate

să

dea,

în-

străineze, să hipoteceze, să câştige cu tiilu oneros sau gratuit fără autorizaţia
soțului,
Art. 199 codul civil nu trebue interpretai limitativ şi aceasta se poate vedea din
apropierea acestui articol de articolele 203
şi 204 cod, civ., concepute în termeni cu
desăvârşire generali şi de unde rezultă

că ceeace femeia

nu

poate

toate actele de în-

are

nevoie

de

autorizaţie

pentru

toate actele privind patrimoniul,
Intreaga. doctrină, socoteşte că contractele de închiriere pe care femeia le face

asupra

imobilelor

sale,

pe

o

perioadă

poaie

face

fără

autorizaţiune,

aceasta

fiind de altminteri şi logic neconcepându-se
posibilitatea,
de administrare
a
unui imobil fără a da femeii şi dreptui
de a închiria imobilul său; că cu totul
altfel este situaţia când femeia nu închiriază un imobil al său ci ia cu chirie un
imobil, acesta, ne mai fiind un act de administraţie, ci un act prin care femeia
își ia un angajament prin care se obligă
iaţă de o terță persoană și îşi angajează,
patrimoniul său, act care intră în categoria celor interzise femeei fără autorizaţia soţului. (Trib. Ilfov, s. IV civ. cor.
Sent, civ. din
1926, Jur. Gen. 1926 No.
49%.
5. In principiu
incapacitatea
femeei
măritate de a încheia raporturi de obligațiuni în genere, şi în special de a face
— cum e cazul în speţă — acte de înstrăinu

poate

fi

remediată

decât

făcut

cu

concursul

soţului,

acest

tul.

(Cas,

1, dec.

1709 din 26

prin

con-

Februarie

1926, Pand. .Săpt. 27/1926).
6. A se vedea: art. 206, nota 1;
207, notele 3 şi 4; art, 1248, nota 1.

face fără au-

torizația soţului este „de a contracta,
aşa că femeia are nevoie de autorizaţi-

art,

Art. 200. — Dacă bărbatul se opune a da femeei
autorizațiunea de a porni judecată, tribu nalul îi poate da această
autorizaţiune. (Civ. 197, 198, 201, 1285; Pr. civ. 624 urm .; L. Jud. oc.
43; Leg. timbr. art. 20,
9; C. com. 15, $a4; L. propr. liter.

(Mon.

Of.

68/923)

Art.

62;

Civ.

Fr.

218).

Tezt. fr. Art. 218. — Si le mari refuse d'autoriser

jugement, le juge peut donner Pautoris
—

de

timp care nu excede cinci ani, sunt acte
de administraţiune
şi deci .pe care le

curs, Pentru ca actul să fie valabil, trebue
să fie constatat
prin însuşi
actul
scris ce Sar fi încheiat cu ocaziunea înstrăinării, în care să se prevadă participarea soţului:
În consecinţă,
în speţă, Tribunalul a
făcut o greșită aplicaţie a art. 199 codul
civ., şi a principiilor atunci când a privit
ca valabilă o înstrăinare făcută de o.femee măritată, fără a fi constatat existenţa unei autorizări înscrise: a, soțului
sau a unui act înscris al înstrăinării în
care să fie arătat că a participat Şi s0-

soţului

să

cuvânt

sa

său, aceasta reeșind din dispoziţiile generale ale art. 199 cod. civil care prevede
că femeia chiar ne comună sau sepa-

rată

pentru

străinare sau de dispoziţiune expres vizate de art. 199 dar încă pentru obligaţiuni, orice obligaţiune conţinâna de altminteri o înstrăinare eventuală; întrun

expresa autorizare înscrisă a soţului ei.
Dacă, însă prin art. 199 codul civil, legiuitorul a mai prevăzut ca, mijloc de remediere a incapacității faptul că actul

paraţiunei de bunuri, are libera administraţie a bunurilor sale, ea putând să
facă singură fără autorizaţiunea bărbatului toate actele de administraţiune cu
privire ia. averea sa, iar pentru acele cari
ies din sfera. actelor de administraţiune
femeia

urne nu numai

nări,

se-

Art. 200

SOȚILOR

ation.
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Doctrină.
î. In cazul când bărbatul abuzează de
autoritatea sa maritală şi refuză de a
da autorizațiunea femeei, ea are dreptul
să ceară autorizaţia de la, tribunal. (Mourlon, ed; 7-a, I, No. 777; Dalloz, Rp.
Mariage. No. 863; Planiol, ed. 6-a. I, No.
962; Planiol et Ripert, II, No. 470 urm;
Colin et Capitant, ed 4-a. 1, p. 643).
2. Tribunalul va aprecia dacă cererea
femeei este justă şi nu este obligat a-i

acorda

(Aubry
Dalioz,

autorizaţia

III, No.

de

a intenta

et Rau, ed. 4-a, V,
Rp, Mariage, No.

139%; Huc,

o acţiune.

$, 472, p. 14%;
895; Laurent,

II, No. 243; Bauâry

et

Hougues-Foureade, II, No. 2307; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 962; Alexandresco, ed. 2-a,
1, p. 785, text şi nota 2),
3. Tribunalul va putea refuza să a-

corde

autorizaţia

femeei

măritate.

chiar

atunci când este pârâtă, în cazul când va
constata că ea nu are un just motiv a
se opune pretenţiunilor reclamantului şi.
în acest caz ea va fi judecată în lipsă;
de obicei însă tribunalul în cazul când
femeea măritată este pârâtă îi acordă
autorizaţia. (Dalloz, Râp., Mariage, No.
909; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
785),
4. Când tribunalul acordă autorizaţia

unei

femei

măritate

de

a

face

o

acţiune,

el are
dreptul a pune anumite
condiiuni.
(Dalloz, Râp. Mariage, No.
89%;
Suppl., Mariage, No. 500).

5. Tribunalul

trebueşte

să-şi

dea

au-

torizaţia în mod expres iar nu tacit. (Duranton, II, No. 466; Demolombe, 1V, No.
268; Dalloz, Râp., Mariage, No. 907; Baudry et
Houques-Foureade. II, No. 23%;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 643; Nacu,

e

415; Alexandresco,

6.
sue

După
poate

7.

ed. 2a, 1, p. 186.

o altă părere autorizaţia jusfi şi tacită. (Laurent, III, No.

Autorizaţia

dată

de

către

femei

țiune,

tribunal

—

nu-i

măritate
dă

de a introduce

dreptul

de

a

face

o ac--

apel

sau

dea,

nu

va

face

recurs. (Beudant, Î, No. 329; Dalloz, Rp.
Mariage, No. 901; Suppl., Mariaga.
No.
901; Laurent, III, No. 150; Baudry et Hou-ques-Fourcade, II, No. 2323; Contra: Demolombe, IV, No. 285 urm., 290).
8. Femeea măritată, care după ce a
fost autorizată de tribunal, a fost jude-.
caţă în lipsă are dreptul să facă 0po-ziţie, fără să mai obţie o nouă autorizaţie.
(Dalloz, Râp.,
Mariage,
No. 785;
Suppl., Mariage, No. 434; Huc, II, No.
243, 261).
i
9. Autorizajia dată de tribunal în 10--

cul

soţului

care

a

refuzat

să

o

poate în principiu să dăuneze bărbatu-lui.
(Mourlon,
ed. 7-, 7, No. 813;
Dalloz, Rp., Mariage, No. 93%; Suppl.. Mariage, No. 525; Pianidl, ed. 6-a, 1,-No. 986;
Colin et Capitanţ, ed, 4-a, 1, p. 64).
10. Pentru
ca
fameea
măritată
să
poată dobândi
autorizaţia tribunalului,
în caz de refuz din partea, bărbatului său,
ea va trebui să procedeze potrivit dispozițiilor art. 624 urm, pr. civ. (Nacu, I,
p. 406, 407).
11. Când femeea măritată este reclamantă şi bărbatul său refuză a o autoriza

să

stea

în

judecată,

femeea

bărbatului său o somaţie prin portărei
și
dacă bărbatul refuză, şi în acest caz
a-i
da autorizaţia sau nu răspunde,
ea, se:
va adresa tribunalului domiciliului
comun, adică al bărbaţului sau judecătoriei de ocol, pentru procesele de compe-

tenţa

judecătoriilor

de

ocoale,

care

după

ce va, chema pe bărbat în camera de consiliu, va admite sau va respinge cererea
femeei după cum va aprecia. Această pro-.
cedură este prevăzută de art. 624 şi 625
pr. civ. română. (Alexandresco, ed. 2-a.
I, p, 784% 785; Comp.: Plastara, 1. p. 296;
V. Gh. Tataru, Prezidentul Tribunalului,
i
p. 4î, 48, 49).
12. Când
femeea
măritată, este
pâ-râtă şi bărbatul său refuză a o autori
za
să stea în judecată, procedura, de urmat
este

aceiaş

ca

şi în

cazul

când

ea, este

reclamantă, totusi s'a adoptat uzul
ca, tertul să cheme în judecată, alături
de fe-mee pe bărbat și în cazul când el
nu se

prezintă

sau

se

opune

ao

autoriza,

torizaţia se Qă de către justi
ţie.
dresco, ed. 2-a, I, p. 785).

13. Incheerea

prin

care

au-

(Alexan--

tribunalul

au-

toriză pe o femee măritată, trebu
eşte pronunţată
în public, şi numai
ascultarea
bărbatului se face în camera
de consiliu.
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 786;
Contra:

296—

“Codul civil

DREPTURILE

ŞI

DATORIILE

*Carre et Chauveau, Lois de la procedure,
VI, partea II, Question, 2993),
14. Incheerea, tribunalului este supusă
apelului conform dreptului comun, atât
-din partea, femeei cât şi din partea bărbatului. (Demolombe, IV, No. 260; Aubry

Art. 201

SOȚILOR

măritate- e un omagiu adus puterei maritale şi o garanţie a unităţii conducerei
intereselor familiei.
Autorizarea femeei mărițate de a face
acte juridice aparţine bărbatului; numai
în mod excepţional se acordă de justiţie,
când
soţul e incapabil, nevârstnic,
închis sau refuză,
Adversitatea de interese în proces nu
constitue
o derogare
de la dreptul soţului de a da autorizarea maritală
în
mod
suficient fără amestecul
justiției;
această
autorizare rezultă implicit
din
intentarea acţiunei. (Trib. Buzău, s. II,
Jurnal 9769 din 17 Noembrie 1924, Curier
Jud. 7/926).
.

et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, p, 145; Baudry

-et Houques-Fourcade, II, No. 2298, 2308;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 786).
15. A se vedea: art, 197, 201, 205 şi 206
“cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)
1. Incapacitatea
juridică
a femeei

Art, 201. — Dacă bărbatul se opune de a autoriză pe femee
ca să facă vreun act, femeea poate să cheme d'a dreptul pe
bărbat înaintea tribunalului de întâia instanţă din districtul (judeţul)
domiciliului comunei:), care poate să dea sau nu autorizaţiunea
sa, după ce va ascultă arătările bărbatului în camera de consiliu
sau va îi dovadă despre chemarea sa. (Civ. 93, 199, 203 urm.; Pr.
civ. 624; L. jud. oc. 43; Leg. timbr., art. 20,$ 9; C. com. 15, 16,
18; L. propr. liter. (Mon. Of. 62/923), Art. 62; Civ. Fr. 219).
Tezt. fr.

Art. 219. —

Si

le mari

refuse d'autoriser sa femme

ă passer

un acte, la femme peut faire eiter son mari directement devant le tribunal de
premitre instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou

refuser son autorisation, aprăs que le mari aura
en la chambre du conseil.

6t6 entendu ou dâment appel€
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ALFABETIC

Apel

10.

16.

„Apreciere

1,

„Autorizaţie anterioară

11.

lacapacitate 17.
Incheiere 16.
Jurnal 16.
Jurisconsult 3.
Nulitate 13, 14,

Prejudiciu

19.

Procedură

20, 21,

Autorizaţia justiției 1 urme
Autorizaţie poster. 13, 14,
Autorizaţie specială 2.
Capacitate 17.

Profesiune 5, 6.
Ratificare 12, 13,
Refuz 1.
Revocare

15, 17,

Compromis

Ridicarea

autoriz.

-Căpătuirea copiilor 9.
Comerţ 7,
8.

Condiţiuni 3.
Efecte 18,

Executor testamentar 4.
Exerciţiul unei
profesiuni 5, 6,
Imprumut 3,

Retractare

15,

p. 787).

18.
15, 18

Separaţie de bunuri 4,
Somaţie 21.
Teatral angajament
Testament 4.
Tranzacţie 3. .

10.

Doctrină.
1. Tribunalul are dreptul să aprecieze
şi să acorde sau să refuze autorizaţia, cerută de o femee măritată, după ce sa
cercetat seriositatea cererei şi a motive„ 1) Dia eroare se zice scomunei“

1925, No. 978.

lor de refuz din partea bărbatului. (Dalloz, Rsp, Mariage, No. 895; Planiol, ed.
6-a, I, No. 963; Alexandresco, ed. 2-a, I,

(a doctrină)
Absenţă 17.
Angajament teatral
Anulare 13, 14,

163/1925, Jur. Gen

2. Auiorizajia
tribunalului
trebueşte
să fie apreciată ca şi aceea a bărbatului.
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 69, 785, 187).
3, Când acordă autorizaţia, tribunalul are dreptul să pue anumite
condițiuni aşa: poate fixa dobânda unui împrumut, poate să ceară părerea unui jurisconsult pentru o tranzacţie, etc. (Demolombe, IV, No. 258; Dalloz, R6p., Mariage, No. 897).
4= Tribunalul
nu poate autoriza
pe
femeea măritată dacă bărbatul său refuză, pentru a putea primi sarcina de
executor testamentar de cât în cazul când
iemeea, este separată de bunuri. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 784; Dalloz, Râp., Mariage, No. 880; Suppl., Mariage, No. 4%;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 968; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 646; Nacu, 1, p. 401).
5. Deasemenea după o părere, nu o

în loc de „comun“,

„COonmun*.

—

De altiel, în textul francez corespunzător, se zice
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poate autoriza să exercite o profesiune,
(Demolombe,
IV,
No. 248
ter.;
Dalloz,
Rp... Mariage, No. 495; Laurent, III, No.,
135;..Huc, II, No. 263; Comp.: Planiol, ed.
6-a. I, No. 969; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I p. 647).
6. După o altă părere însă, tribunalul
poate să autorize pe femeea, măritată să
exercite o profesiune oare care în cazul
când bărbatul său refuză a o autoriza.
(Beudant, L'&at et la capacit6 des personnes, I, No. 332; Aubry et Rau, ed. 4a,

VS

42, p. 14).

» Deasemenea nu o poate autoriza, să
facă comerţ. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 969;
Nacu, Î, p, 401; Alexandresco, ed.
2-a, |,
p. '752,

758; Contra: Plastara,
Comp.: Colin et Capitant, ed.
646, 647)

8. Deasemenea

nu

1, p. 300;
4-a, 1, p.

o poate autoriza

să

facă un compromis, (Dalloz, Rp. Arbitrage, No. 228; Mariage, No. 881; Suppl.,
Mariage, No. 494; Planiol, ed. 6-a, I, No.
968; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 646;

Nacu,

1, p, 401).

= Deasemenea
tribunalul
nu
poate
autoriza pe femee, când bărbatul refuză,
a da consimţimântul pentru căpătuirea
copiilor comuni, potrivit dispoziţiilor
art.
1555 şi 1556 e, civ. îr, (1250 şi 1251
ce, civ.
rom.). (Mourlon, ed. T-a, I, No. 782;
Colin et Capitan, ed. 4-a, I, p. 646),
10. Tribunalul poate autoriza
pe o femee măritată să contracteze un angajament teatral. (Aubry et Rau, ed.
4a,
$ 472, p. 14; Beudant, I, No. 332; BaudryV,
et Houques-Fourcade, II, No, 2295; Nacu,
i, p. 401; Plastara, 1, p. 300; Contra:
Demolombe, IV, No. 248 bis; Laurent, III,
No. 135; Huc, II, No, -265; Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p. 75; Comp.: Planiol,
ed. 6-a,
I, No, 969),
11. Autorizaţia tribunalului
trebueşte
în principiu, să fie obținuţă înainte
de
facerea actului,
(Dalloz, Rep. Mariage,
No. 912; Suppl., Mariage, No. 509;
AleXxandresco, ed. 2-a, 1, p. 273; Plastara,

I, p, 297).
12.

In cazul când femeea măritată vo-

ește a. ratifica un act pe care l-a făcut
fără autorizaţia soţului şi acesta refuză,
a ratifica actul făcut, tribunalul poate
să
înlocuiască
autorizaţia,
bărbatului.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 817; Dalloz, R&p.,
Mariage, No. 913; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 797; Plastara, |, p. 297, 298).
13. In cazul când tribunalul înlocueşte
autorizaţia soţului pentru ratificarea
unui act făcut de femee fără autoriza
ţie,
după părerea, dominantă, această, autorizaţie posterioară nu ridică drepiul
soţului ca să ceară anularea acelui act făcut fără autorizaţia sa. (Massâ et Verge
sur Zachariae, 1, p. 244, nota 10; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 817; -Beudant, 1, No.
338;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $
412, nota
p. 167;
Dalloz, Râp., Mariage, No. 121,
912;
Suppl., Mariage, No. 509;
Baudry et Ho-

DATORIILE

SOȚILOR

Codul

civil

uques-F'ourcade, II, No. 2368, 2375; Colin
et Capitant,
ed. 4a, 1, p. 649; Alexan-

dresco,

ed. 2-a, [, p. 197).

14. După o altă părere, însă, autori
zaţia posterioară dată de către tribunal
şi
care înlocueşte autorizaţia soţului, ridică
dreptul bărbatului de a mai putea,
cere
anularea actului
făcut fără, autorizaţia
sa. (Demolombe, IV, No. 2%, 273; Comp.
Plastara, 1, p. 297, 298).
15. Autorizaţia daţă de către tribun
al
unei femei măritate pentru a face un
act
nu poate fi revocată de
către bărbat
însă acesta are dreptul a cere tribun ,
alului ridicarea autorizaţiei. (Demo
lombe,
IV, No. 325; Dalloz, Rep. Mariag
e, No.
934;

Suppl,,

Mariage,

No. 528),

„ După o altă părere, în acest
caz,
bărbatul are dreptul a face apel
la Curte
în contra încheerei tribunalului.
(Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, text şi
nota 89, p.
159; Baudry et Houques-Fourcade,
II, No.
2339; Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
773).
17. Bărbatul poate revoca autorizaţia
dată de justiţie femeei sale, când
ea a
îost dată în timpul absenței sau
incapacităţii sale, și atunci când aceste
cauze

au încetat. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, S+%,

ia 158

-18.
soţului
ce

a

159;

Dacă

Alexandresco,

ed, 2-a,

tribunalul,

urma,

ridică femeei

acordat-o,

în

măritate

această

1, p.

cererei

autorizaţia

retractare

efect de cât pentru viitor şi toate nu are
actele
făcute de femee în baza acestei
autorizaţii
rămân
valabile. (Dalloz, Râp., Mariage,
No, 934).
19. Autorizaţia
justiţiei
nu
poate
aduce prejudiciu bărbaţului
care a refuzat autorizaţia. (Mourlon. ea. 1-a, IL,
No.
813, 814; Planiol, ed, 6-a, 1, No.
986; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 647;
Nacu,

I, p. 416),
20. Pentru

poată
în caz
da

ca

femeea,

măritată

să

dobândi autorizaţia . tribunalului,
de refuz din partea soţului de a-i

autorizaţia,

ea

va,

trebui

potrivit
dispoziţiilor art.
civ, (Nacu, [. p. 406, 407),

21. Art. 201 din codul

să

624

procedeze

urm.
-

civil român

pr.

este

complectat şi modificat prin dispoziţiile
art. 624 din pr. civ, unde se prevede că
femeea măritată trebueşte să facă
o somaţie bărbatului său în cazul când
voeşte a dobândi autorizarea, tribunalului
.

(Alexandresc

o, ed, 2-a, |, p. 187; V. Gh.
Tataru, Prezidentul Tribunalului
,
22. A se vedea: art, 200, 205 şi p. 48).
206 cu
notele respective.
|

Jurisprudență
(continuare dela 1924 până la 1927)
1. Conform art. 43 leg. jud. oc., judecătorul de ocot pentru afaceri ce nu
trec
de competința. lui este singurul în drept
de a da femeei măritate autorizaţia
de a
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ȘI

sta în judecată, atunci când soţul refuză,
" aceasta, întrucât legea nu face nici o distincţie dacă acea autorizaţie se dă numai pentru afacerile în cari femeea sar
judeca cu alte persoane de cât soţul, sau
-că autorizaţia se poate da numai pentru
afacerile cari sunt de competinţa, judecătorului de ocol în primă sau- ultimă instanţă, autorizaţia dată este perfect valabilă, şi reclamanta este învestită cu autorizaţia de a sta în judecată până la
terminarea. procesului, deci şi în apel.
în cazul prevăzut de art. 43 1. j. oc. care
este ulterior
procedurei civile, nu mai
este nevoie de a se da femeei o nouă autorizare conform art. 624 şi urm. pr. civ.
(Trib. Putna, s. 1. sent. civ. 109 din 31
Martie 1925, Jur. Gen. 1925, No. 977).

2. Art. 43 1. j. oc., a suprimat forma-

litatea, somaţiei cerută de art. 624 pr, civ.,
deci
înaintea. judecătorului de ocol, ea

DATORIILE

nu

mai

gale

constitue

care

se

197,

măritată,

se va urmă

199;

C.

Com.

din

pentru

condiţiile

admiterea

său,

Afacerea fiind de competinţa judecătoriei, s'a dat autorizaţia cerută, pe baza
art. 43 din legea judec. de ocol. (Jud. ocol. Corabia, încheierea din 27 Ianuarie,
1926, Jur. Gen. 1926, No. 27).

va
de

bărbatului,

neavând

aveă parafernă,
comerciu, ea se

pentru

parafernă,

tot ce pri-

va

face

15—18;

Civ.

Fr.

Tezt. fr. Art. 220. — La femme,

220).

|

si elle est marchande publique, peut

Elle n'est pas r&putte marchande publique,
les marchandises du commerce
commerce separ€.

de son mari mais

INDEX ALFABETIC
Acceptare 5.
Acte civile 7, 8, 13,
Acţiune 7.
Anulare 8
Autorizaţie tacită 2,

-

Bună

credinţă

Capacitate

11.

Inchiriere 5.
lastrăinare 4.
Ipotecă 4,
Lwcaţie 5.
Magazia 5.

Poliţa

cu

?

Prezumpțiuni 8-11.

5, 14.

Civiie acte 7, 8, 13.
Comerciant 1, 5-11, 13,
Comerţ 1 urm.
Datorie

5.

13,

Dată 4
Dovadă 9, 10.
Garanţie 13,

Probă

9.

Refuz

3.

,

Retractare

10,

vedeă

cuvântul: „Capacitatez.

14,

Revocare 14,

Toleranţă 2,
Trate 5.
Vindere-cumpărare

4, 3.

Doctrină.
1, Femeea nu este comerciantă când
ajută pe soțul său în exercitarea comer-

1) A se vedeă art. 15, 16 şi 18 din Codul de comerciu,

civ. In adevăr,
conformându-se

conform
celorialte

si elle ne fait que d&tailler
seulement

gquand elle fait un

ub

consimţimânt

tacit,

(Planiol,

ed.

6-a, 1, No. 956; Colin et Capitani, ed. 4a,
I, p. 641, 642; Nacu, 1, p. 416; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 75; M. A. Dumitrescu, I, No. 566);
3. Dacă bărbatul
refuză a autoriza
pe soţia sa să facă- comerţ, tribunalul
nu poate să-i acorde autorizaţie. (Planiol, ed. 6-a, I, No. 969; Nacu, I, p. 401;
Alexandresco, ed. 2-a, TI, p. 752, nota 2,
758; M. A. Dumitrescu, I, No. 571, 572).
4„ Femeea măritată poate îi autorizată
de bărbatul
său să facă
comerţ,
chiar când nu posedă avere parafernală;
însă averea dotală nu poate fi ipotecată

Sycietate 12,
Terţe persoane 11, 13, 14.

Imprumut 5,
Incapacitate, a se

et,

“țului acestuia. (Planiol, ed. G-a. 1, No.
946; Planiol et Ripert, II, No. 498; Nacu,
I, p. 398; Alexandresco, ed. 2-a, LI, p. 7%;
“M. A. Dumitrescu, [, No. 573 urm.).
2. In materie de autorizarea bărbatului pentru ca soţia sa să exercite un
comerţ, simpla sa toleranţă echivalează

doctrină)

Autorizaţia tribunalului 3, | Nulitate 8,
Avere parafernală 4, 5.
Parafernă 4, 3.

Cambie 5.

co-

după art. 6 din codicele de comerciut). (Civ.

sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son nâgoce;
audit;eas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communaute entre euz.

(a

le-

auto-

rizaţiei date de instanţă, (Jud. oc. Herţa.
Carte
de judec. No. 163/9925.
Jur. Gen.
1925, No. 978, Justiţia, Olteniei 7—8/925).
3. Petiţionara M. 1. din Corabia, în
lipsa. soţului său, care nu se ştie unde
se găseşte, — lipsă dovedită cu certificatul poliţiei respective, — cere să fie autorizată să ridice dela o bancă din localitate suma de 10.000 lei depusă, drept a
"treia rată din preţul de vânzare, de cumpărătorul unui imobil vândut de petiţionară, în anul 1924, cu autorizarea soţului

va putea obligă, fără autorizațiunea
vește negoțul său.

lar când femeea

una

cer

Art. 202. — Când femeea căsătorită care
va face comerciu conform art. 5 din codicele

merciu,

Art. 202

SOȚILOR

cari schimbă

cu totul dispozițiunile art. 202 c,

acestor articole femeea măritată, chiar dacă nu are parafernă, poate face .comerciu
condițiuni cerute de codul comereial.
In loc de art. 5 şi 6 Codul de comerciu, a

se ceti art, 15, 16 și urm, din actualul cod de comerciu,
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sau înstrăinată de cât în 'contormitate cu
dispoziţiile codulni civil. (Nacu, 1. p. 397,
398; Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 429;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 751; Ioan].
Ionescu,

Dota

sub

raportul

înstrăinării,

p. 44; M. A. Dumitrescu, I, No. 59 urm.).
5- Femeea
comerciantă are o
canacitate aproape întreagă în ceea ce privește averea sa parafernală: ea poate,
peniru

tot

ce

priveşte

comerţul

său,

să

se oblige, să ia cu chirie un magazin,
să vândă, să împrumute,
să
accepte
trate, etc. (Planiol,: ed.
6-a. 1, No. 94;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 642, 643;
Nacu,
I, |. 402; Alexandresco,
ed. 2-a,
1, p. 758; Planiol et Ripert, 11, No. 499;
Ioan 1. Ionescu, Dota sub raportul înstrăinării, p. 4),
6. Femeea comerciantă, pentru
toate
actele străine comerţului său, trebueşte
să aibă
autorizaţia soţului său.
(Planiol. ed. 6-a, [, No. 946; Planiol et Ripert,
II, No. 47 urm,; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 758, 759; M. A. Dumitrescu,
1, No.
594),

7.

Când

cianță
rizată
comerţ,

soțului
toare

femeea,

publică,
de către
are

său
la

măritată

este

comer:

cu toate că a fost autosoţul său pentru a face

totuși

nevoe

în acţiunile

comerţul

său.

de

autorizaţia

în justiţie,
(Mourlon,

privied.

7-a,

I. No. 771; Dalloz. Râp.. Commerce. No.
216;
Mariage, No. 775;
Suppl.. Commerce, No. 426; Mariage, No. 521; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 936; Contra: Nacu, 1 p.
406; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 758; Matei Cantacuzino,
p, 709;
Planiol et Ripert, II, No. 429; Ioan 1. Ionescu, Dota
sub raportul înstrăinării,
p. 4%; M. A.
Dumitrescu, 1, No. 593 urm.).
8. Actele făcute de femeea măritată,
comerciantă sunt presupuse a fi făcute
în vederea comerţului său, afară dacă ele
nu sunt de natură civilă sau dacă nu
rezultă, contrariul din cuprinsul actului.
Deci dacă se cere anularea unui act făcut de ea, cei ce cer anularea, vor trebui
să facă dovada că actul nu a. fost făcut
în vederea
comerţului femesi,
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 759).

Art. 2083. —

Codul

SȚILOR

civil

9. Prezumpţia de comereialitate poate
îi răsturnată prin ori ce mijloc de dovadă. (Demolombe, IV, No. 302; Bauary
et Houques-Fourcade, II, No. 2277: Ale-

xandresco,

ed, 2-a, 1, p. 759, nota

1).

10. După o altă părere însă prezumpţia de comercialitate este juris et jure.

(M, A.

Dumitrescu,

i.
De oarece
femeea măritată
puse

a

fi

făcute

1, p. 189,

No.

343).

toate actele făcute de
comerciantă sunt presupentru

comerţul

ce-l

e-

xercită, chiar dacă sar dovedi că actul
făcut de femee fără autorizaţia soţului
său, nu a fost în vederea comerţului. său,
actul va rămâne valabil, în cazul când

terțele

persoane

au

fost

dinţă şi au putut crede că
cut în vederea comerţului
femee, (Demolombe, IV,-No.

bry et Rau,

de

bună

cre

el a fost făexercitat de
301, 302; Au-

ed. 4-a, V, $ 472, nota 733, p.

156; Huc, II, No. 266; Baudry
ques-Fourcade,
Il,
No.
2276;

et

dresco, ed, 2-a. 1, p. 759).

HouAlexan-

12. Potrivit
dispoziţiilor art. 15 din
codul comercial, femeea. măritaţă chiar
dacă este autorizată să facă, comerț, nu

poate intra, în o societate în nume

colec-

tiv sau într'o societate în comandită în
care să fie comanditată; poate însă să fie
acţionară într'o societate anonimă, pe acțiuni sau comanditară într'o societate în
comandită. (Nacu, 1, p. 399, 400; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 759, 760; M. A. Dumitrescu, 1, p. 387, No. 588; Comp. Planioi et Ripert, I[, No. 429),
18. Femeea măritată care este comerciantă, nu poate să garanteze o datorie
comercială sau civilă a unui terţ, fără o
autorizaţie specială. (Demolombe, IV, No.
298; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 1760; Contra:
Duranton,
II, No, 4%;
Baudry et
Hougques-Foureade, II, No. 2279).

14.

Bărbatul carea dat soţiei sale au-

torizaţia ca să facă comerț, poate oricâna
să-şi retragă autorizaţia ce a dat, înde-

plinind

formalităţile

cerute

de

art.

10

c.

com., pentru ca terțile persoane să poată
cunoaşte incapacitatea ei. (Huc, II, No.
267; Baudry et Houques-Fourcade, II, No.
2336; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 757, 158,
nota

4),

Când bărbatul este căzut sub o condamnaţiune

criminală, chiar la caz când deciziunea este dată în lipsă (contu-

mace), femeea chiar în vârstă legiuită, nu poate în timpul cât ţine
osânda să pornească judecată, nici să contracteze decât după
autorizațiunea tribunalului care poate în acest caz să dea autor
izațiunea sa, fără ca să fi chemat sau ascultat pe bărbat. (Civ.
197, 199, 204; Pr. civ. 624 urm.; C. p. 7, 22; Pr. p. 470
urm.,

481, 483; L. jud. ocoale, 43; Civ. Fr. 221).

Tezi. fr. Ari. 221. — Lorsque le mari est frapp6 d'une
condamnation
emportant peine aflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait
6t6 prononee que
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par contumace,

la

femme,

ȘI DATORIILE

mâme

majeure,

SOȚILOR

ne peut,

Art. 204

pendant

la dure

de la

peine, ester en jugement, ni contracter, qu'aprts s'âtre fait autoriser par le
Juge, qui peut, en ce cas, donner lautorisation, sans que le mari ait 6t6 en-

tendu ou appel€.
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4. După o altă părere însă, chiar în
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cât durează
degradarea
civică,
bărbatul nu are dreptul să autorizeze pe
soția sa ca să stea în instanţă sau să

contracteze, ci în acest caz autorizaţia
trebueşte acordată de tribunal. (Delvincourt, I, p. 164; Beudant, L'6tat et la capacite des personnes, 1, No. 333; Nacu, î,
p. 409).
5. In tot timpul contumaciei bărbatului, femeea, trebueşte autorizată de justiţie. (Dalloz, Rep., Mariage, No. 867; Colin et Capitant, ed. 4-a,I, p. 645; Nacu,
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No. 333; Huc, II, No. 271; Baudry ei Houques-F'ourcade, Il, No. 229%; Lyon-Caen
et Renault,
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comercial,
VII, No. 208 quater; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 177).
8. Bărbatul care potrivit dispoziţiilor
art. 1122 şi urm. ce. civ. rom. a făcut cesiunea tuturor bunurilor sale, are dreptul a autoriza pe soţia sa, (Demolombe,
IV, No. 230; Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 229; Alexandresco, ed. 2-a,
I, p. 17).

Jurisprudenţă
(continuare
1.

A

dela

se vedea:

1924 până

art.

199,

la 1927)

nota

4.

Art. 204, — Dacă bărbatul se află sub interdicţiune, sau
absent, tribunalul poate, după aprecierea împrejurărilor, a autoriză
pe îemee sau ca să steă la judecată, sau ca să contracteze. (Civ.
106

urm.,

197,

199,

200,

205,

urm.; L. Jud. oc. 43; L. Timbr.

435

urm.,

448;

Pr.

civ.

626,

643

20 $ 9; Civ. Fr. 222).

Text. fr. Art. 222. — Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en
connaissanece de cause, autoriser le femme, soit pour ester en jugement, soit
pour

contracter.

Bibliografie
SraeLicescu

Ar.

Notă

1926, II, 273.

sub

(continuare).
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1926,

Pana.

ia

Rom.

Art.
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INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Absenţă

9,

Absență

15-19.

prezumată

16,

Acţiune î, 3, 4,15, 16, 17.
Administraţie 2, 3, 6, 11,
Alienație
mintală, a se
vedeâ cuvântul:
„Interdicţie* şi 5-10.

Anulare 19.
Apreciere suverană 7, 10.
Asistenţă

" Autorizaţia

21, 22,

bărbatului

5,

10, 13, 14, 20-23,
Autorizaţia just, 1 urm.
Bărbat interzis, a se vedeă cuvintele:
„Inter.

dicţia bărbatului“.
Casă de sănătate 8, 9,
Consiliu de familie 6, 14,
Coasiliu judiciar 20-23,
Contractare 1, 3, 15-18,

Contract
a

se

„Dotă“.

de

căsătorie,

vedeă

cuvântul:

Demenţă, a se vedea cu.
vintele: „Alienaţie mintală“,
„Interdicție»,

Domiciliu

17, 18.

Dotă 2, 3.
Existenţă 19.

Femee interzisă
Folosinţă 2, 3,

Interdicţia bărb. 1-10.
Interdicţia femeei 11-14,
Internare 8, 9, 10.
Interval lucid 5,
Judecată, a se vedeă cu-

vântul: „Acţiunee.

Lucide intervale 5,
Mobile hunuri 4,
Nebunie, a se vedea cuvintele:: „Alienaţie mintală“, „Inaterdicţie:,
Neprezentarea bărbatului

17.18,

Nulitate 19.
Omologarea tribun. 6.
Paraternă 1, 3.
Prezenţă 17, 18.
Prezump. de 'absenţă 16,
Proces, a se vedea cuvântul:
„Acţiunes,
Putere maritală 13,
Smintire, a se vedea
cu-

vintele: „Alienaţie min„talăc, „Interdicţier,
Stare în judecata, a se
vedeă cuv.: „Acţiune.

Tutor 11-14,.
Tutoare 1, 2, 4,6,

11-14.

Urgenţă

18.

Uzufruct

2, 3,

1.
Când bărbatul este interzis şi chiar
dacă, femeea, sa, este tutrice,
ea trebueşte
să dobândească autorizaţia justiţiei
pentru a sta în judecată sau a
contracta şi
chiar pentru bunurile sale
molombe, IV, No. 927, Mour proprii. (De
lon, ed. 7-a,
1, No, 780; Daltoz, Râp.. Suppl
., Mariage,
No. 489; Laurent, III, No. 131;
Baudry et
Houques-Fourcade, II, No. 2286;
Planiol,
ed. 6-a, I, No. 965; Colin et
Capitant, ed.
a, Î, p. 644 Nacu, 1. p.
409, 410; Alexandresco, ed, 2-a, |, p.
778; Comp. Planiol
et Ripert, II, No. 473).

bărbatul

este interzis

şi prin
contractul de căsătorie el avea.
admi
straţia, şi uzufructul bunurilor femee nii şi
dacă femeea sa. este tutrice,
ea va juca
rolul unui ţutor obicinuit şi
va avea administraţia,
şi folosinţa acestor
bunuri
lucrând în numele bărbatului
său interzis. (Demolombe, IV, No. 227; Dallo
Mariage, No, 871; Laurent, III, z, Rep,
No. 131;
V, No. 802; Hue, II, No. 270; Baudry
et
Houques-Fourcade, II, No. 2286;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 780).

3.

Când bărbatul este interzis şi dacă

în contractul de căsătorie
se arată că,
femeea are administrarea, şi folosința. bunurilor sale proprii, ea va avea în acest
caz administraţia şi folosința acestor bunuri fără nici o autorizaţie care va fi
necesară numai pentru a sta în judecată
şi pentru toate actele cari exced dreptul
de administraţie,
(Demolombe,
IV,
No.
227;
Dalloz,
R&p.,
Mariage,
No.
871;
Comp.:

Alexandresco,
ed. ?-a, I, p. 780).
„ După o altă părere însă, dacă bărbatul este interzis şi femeea
sa este tutrice, ea nu are nevoe de
izaţie, pentru a sta în judecată cu autor
privire la inte-

—

Codul

civil

vesele sale mobiliare, (Duranton, Iti, No.
754; Dalloz. Rep, Mariage, No. 871),
5= Autorizarea
dată
de
un
bărbat
smintit, însă neinterzis, este validă, dacă
este dată
în intervale lucide. (Laurent,
III, No. 130; Huc, 11, No, 210; Planiol
et
Ripert, Ii, No. 472; Alexandresco, ed. 2-a, 1,

p. 179).
6.

Când

meea,

este

bărbatul
tutoare,

este

pentru

|

interzis
tot

ce

şi

fe-

priveşte

bunurile bărbatului, se vor aplica. regulele tutelei,
femeea tutrice putând
face
unele acte singură iar celelalțe cu
autorizaţia, consiliului de familie şi omologa
rea tribunalului. (Dalloz, Râp., Mariage,
No. 871).

7.

Dacă

bărbatul

este în. stare de de-

Menţă, tără a fi interzis, femeea,
va trebui să dobândească autorizaţia tribuna
lului care va aprecia în mod . suveran
,
după împrejurări, starea soţului ae
imposibilitate
de a-şi exprima. voința, sa.
(Demolombe,
IV, No, 223; Dalloz,
Mariage. No. 873; Planiol et Ripert, II, Rp,
No.
48; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 644).

8. Când

Doctrină.

2. Când

SOȚILOR

bărbatul

este

internat

într'o

Suppl.,

Mariage,

No.

casă de nebuni, fără a fi interzis, după
o
părere, acest caz trebuește asimilat
cu
cel de interdicţie şi femeea, trebueşte să
dobândească
autorizaţia
tribunalului,
(Duvergier
sur
Toullier,
II, No.
6%;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, p. 231,
nota a; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 780; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 412, nota 40, p.
147;
Dalloz,
R&p,
Mariage,
No.
8%;
Suppl., Mariage, No. 490; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 905; Planiol et Ripert, II, No. 4%;
Colin et Capitant,
ed. 4-a,
1,
644;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, |, p. 178).
_9. După o altă părere în acest caz
îemeea nu „poate cere de la tribunal autorizaţia, de oare ce tribunalul are
competența să autorizeze pe femeea, măritat
ă
numai în caz de interdicţiune sau dă absenţă a bărbatului. (Demolombe, IV, No,

225;

Dalloz,

Râp.,

490; Laurent, III, No. 130; Huc, 1], No.
270;
Baudry et Houques-Fourcade,
II,
No. 2284).
10. După o a treia părere, tribunalele
vor aprecia starea mintală a soţului şi
va, putea acorda autorizaţia femeei dacă
va găsi că bărbatul său nu poate să-şi
șzprime voința sa. (Demolombe, IV,
No.
229).
11. Când femeea măritată este
inter-

zisă şi bărbatul

său este tutor, el

va administra averea femeei potrivit
regulelor
prescrise în materie de tutelă.
(Alexandresco, ed, 2-a, I, p. 780).
Ă 2.

Când

femeea

măritată

este

zisă şi bărbatul său nu este tutor, interactele
pe care femeea le putea face
singură
,
vor fi făcute de către tutor
singur. (Ale-

xandresco,

„13. Când

ed. 2-a, 1, p. 780).

femeea

zisă şi bărbatul
pe care femeea
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măritată

este inter-

său nu esfe tutor, actele
le putea face” numai cu

Codul

civil
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ŞI
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autorizaţia bărbatului, după o părere, vor
fi făcute de către tutor cu autorizaţia
bărbatului, de oarece interdicţia femeei
nu poate aduce
atingere puterei maritale. (Baudry et Houques-Fourcade,
II,
No. 2288).
14. După o aliă părere însă, în acest
caz se vor aplica regulele prescrise la materia tutelei, tutorul putând face actele şi
acţiunile
mobiliare
singur
iar pentru
cele imobiliare trebuind să obţie autorizaţia consiliului de familie. (Demolombe,
IV, No. 228; Mourlon, I, No. 780; Alexan-.
dresco, ed. 2-a, I, p. 781).

15.

Când

bărbatul

este

declarat

ab-

sent, femeea măritată va trebui să dobândească
autorizaţia tribunalului pentru a sta în judecată sau pentru a contracta. (Mourlov, ed. 7-a, 1, No. 178; Dalloz. R&p., Mariage, No. 870; Suppl., Mariage, No. 486; Planiol, ea, 6-a, I, No. 963;
Planiol et Ripert, II, No. 47; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 7, p. 644; Nacu, ], p. 40%;
Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 777; Matei Cantacuzino,-p. 711).
16. in caz de
absenţa prezumială
a
bărbatului, femeea măritată va trebui să
dobândească,
autorizaţia
tribunalului
pentru

a contracta

sau

a sta

în judecată,

(Dalloz, Rep. Mariage, No. 870; Suppl,
Mariage, No. 486; Planiol, ed. 6-a, I, No.
963; Planiol et Ripert, II, No. 4%; Colin ei
Capitant, ed. 4-a,Î, p. 644; Nacu, 1, o. 408;
Alexandresco, ed. Za I. p. 777; Matei Cantacuzino, p. 711).
17. Când bărbatul nu este prezent la
domiciliul său, însă nu este absent, după
o părere, fenrieea, sa nu poate, în principiu,
dobândi
autorizaţia
tribunalului.

(Marcadă, Art. 229; Aubry et Rau, ed. 4-a
V, $ 472, nota, 39, p. 146; Dalloz, Râp., Mariage, No. 870; Suppl., "Mariage, No. 487;
Laurent, III, No. 18; Huc, II, No. 269;
Baudry
et "Slouques-Fourcade.
II, “No.
2281; Carre et Chauveau, Lois dela, procâdure, VI, partea II, Question, 2925 bis).

18.

După

o altă părere

însă, în cazul

când bărbatul deşi nu e absent, însă nu
e prezent, la domiciliul său şi este în'depărtare de la domiciliu şi este urgenţă,
tribunalul poate autoriză pe fergeea măritată ca să contracteze sau să stea în
judecată. (Pothier, Puissance du mari,
No, 18; Toullier, II, No. 651; Duranton,
II, No. 5%; Beudant, I, No, 333; Demolombe, 1V, “No. 214; Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 778; Dalloz, Rep. Mariage, No. 870;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 963; Planiol et Ripert, II, No. 472; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 644 Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, I,

p. 778).

19. F'emeea poate cere anularea actelor făcute de ea în timpul absenței bărbatului, fără autorizarea justiţiei, însă ea
trebueşte să dovedească că în momentul
facerei actului ea era căsătorită, deci să
probeze existenţa bărbatului său. (Pla-

niol et Ripert.

I, No.

53).

—

20. Când
Jiu

Art. 204

SOȚILOR

judiciar,

bărbatul
după

este pus

părerea

sub consi-

dominantă,

el

nu poate să autorizeze pe femeca sa, ci
autorizaţia va îi dată numai de către tri-

bunal.

(Demolombe,

IV,

No.

226;

Aubry

et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, nota, 45, p. 148;
Dalloz, Rp...
Mariage, No. 87%; Suppl,
Mariage, No. 491).
21. După o a doua părere,
bărbatul
pus sub consiliu judiciar va putea da autorizaţie soţiei sale însă pentru actele pe
care el nu le poate face fără asistența
consiliului judiciar, el va trebui să aibă
asistența, acestuia când va da autorizaţie
soţiei sale, (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 780;
Dalloz,

Rep.,

Mariage,

No. 874; Planioi,

ed.

6-a, I, No. 966; Comp.: Laurenţ, III, No. 132;
Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 2287).

22. După

o a treia

părere,

bărbatul

pus sub consiliu judiciar va putea fâutoriza pe soţia sa, chiar pentru actele pe
care e] nu le poate face fără asistenţa
consiliului
judiciar. (Duranton; II, No.
506;
Dalloz,
Rp;
Mariage,
No.
84;
Suppl., Mariage, No. 491).
23. După o a patra părere, bărbatul

|

- pus sub consiliu judiciar va putea să autorizeze pe soţia sa, pentru actele pe care
le poate face singur fără autorizaţia consiliului său, însă pentru celelalte acte,
autorizaţia va fi dată de tribunal, (Planiol
ei Ripert, II, No. 473; Colin et Capiiant,
ed. 4-a, 1, p. 644; Alexandresco, ed. 2-a, |,
p. 779, text şi nota, Z Matei Cantacuzino,
p. 711; Comp.: Nacu. I, p. 411).

surisjrudeată
(continuare de ia 1924 până la 1927)
1.

Autorizarea

soţului

pentru

femeea

măritată este cerută atât pentru a sta în
judecată cât şi pentru a face orice act
exira-judiciar, oricare ar fi regimul sub
care sau căsătorit soţii.
Deşi art. 197, 200, 203 şi 207 cod. civ.„
prin cuvintele „porni judecată“ ar lăsa
să se deducă, intenţia legiuitorului român de a modifica, sistemul codului Napoleon, cerând autorizarea soţului numai
când

femeia

este

reclamantă,

totuşi

ex-

presiunile „sta în judecată” din art, 204
şi 205
cod. civ.,
înlătură orice
discuțiune, pe lângă împrejurarea că nu ar fi
nici o rațiune de a distinge după sensul
literal al textelor pentru a deduce în anume cazuri că este nevoie de autoriza” .
rea, soțului, când nu ar fi nevoie de ea.
In favoarea acestei interpretări este şi.
dispoziţia art. 1985 cod. civ., după care
femeea.

măritată

nu

poate

sta în judecată

pentru averea parafernală fără autorizaTea, soţului, asa în cât în regulă generală
autorizarea

soțului

este necesară

şi numai

prin excepţie (art. 198 cod. civ.) femeia
poate» sta în judecată ca defendoare fără a
îi autorizată de soţ. (Trib. Ilfov s.I c. cs
sentința 851 din 8 Octombrie 926, Dreptul 35/1926, Pand. Rom. 1926, II, 973).

2. A

3083 —

se vedea:

art, 199,

nota

4).

|

Art. 205—206

DREPTURILE

Art. 205.
aibă

—

Dacă

autorizaţiunea

ca să poată
Pr. civ. 624,

ȘI

DATORIILE

SOȚILOR

bărbatul este

tribunalului

sau

Codul

minore,
ca

să

femeea

stea

civil

trebuie -să

la judecată,

sau

contractă. (Civ. 197, 199 urm., 342, 408, 421,427 urm.;

626

urm.;

Text. fr. Art. 224.

nâcessaire ă la femme,

L. Jud.

—

oc.

43;

Civ.

Fr.

224).

Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est

soit; pour

ester en jugement, soii pour contracter.

Bibliografie (continuare)
SraEuicescu Ar, Notă
1926, II, 273,

sub

Trib.

Ilfov s. Le.

c., 85%

Doctrină.

să

stea

în

judecată,

totuşi

minorul

poate să autorize pe femeea sa în actele
pe care le poate face el singur, în calitate de minor emancipat, fără asistenţa
curatorului său;
pentru toate
celelalte
acte pe care el nu le poate face singur,
femeea va trebui să fie autorizată
de către tribunal. (Toullier, II, No. 653; Durabton, II, No. 505; Demolombe, IV, No.
221; Marcagă. Art, 224, No. 3; Mourlo
a,
ed. 7-a, I, No. 79; Aubry et Rau, ed.
4-a,

V, $ 472, nota 43, p. 148; Dulloz, Râp., Ma-

riage, No, 8%; Suppl,, Mariage, No. 49;
Laurent, III. No. 128; Huc, II, No. 2%;
Colin et Capitant, ea. 4-a, IL, p. 644, 64%;
Alexanaresco,
ea. 2-a, I, p. 792; Comp.
Planiol, ed. 6-a, I, No, 964; Planiol et
Rita 1, No. 251; 11, No, 4%; Nacu, IL, p.
410
2,

Când

toate

singur,
dească
poate

bărbatul

actele

pe

care

este
el

minor,

nu

le

în

camera

de

pentru

poate

femeea sa va trebui să
autorizaţia
tribunalului

chema

8 Octombrie

sa este- minoră,

1. Cu toate că art. 24 c. civ. îr, (205
c. civ. rom,) arată că dacă bărbatul este
minor, femeea trebueşte să aibă autorizaţia tribunalului ca să poată contracta

sau

din

face

dobâncare

consiliu

pe

1926,

Pand. Rom.

femeea, va putea, face cu

autorizaţia, soţului său actele pe cari
minorul
emancipat
le poate face
singur,
cur ar fi actele de administraţie. (Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 782; Comp.: P:anio
l
et Ripert, II, No. 473).
5. Dacă bărbatul este major şi femieea
sa este minoră, pentru actele pe care minorul ernancipat nu le poate face singur,
femeea va trebui să dobândească autorizaţia bărbatului ca. bărbat şi curator, a
consiliului de familie şi omologarea tribunalului, când este cerută de lege. (De:
molombe,
IV, No. 229; Beudant, I, No.
333; Laurent, III, No. 129; Huc,
II, No.
2:2: Raudry et Houques-Fourcade,
II, No.
2283; Alexandresco,
ed. 2-a, ÎL, p. 78;
Comp.:

Planiol et Ripert, II, No. 457, 4173).

* Dacă bărbatul este major şi femeea,
sa este minoră, pentru ca aceasta
să stea

îm

judecată,

bărbatului.

va,

fi

suficientă

(Alexandresco,

ed.

autorizaţia

2-a, 1.
p.
Î= Când
ul este major şi temeea
sa nste rninoră, însă bărbatul nu-şi
poate
exercita puterea sa maritală,
femeea va
trebui să dobândească, autorizarea
jus=
titisi, (Demolomhbe, IV, No. 229;
Baudry
et Houqies-Fourcade, II. No. 2283;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 783).

183; Comp.:

Planiol et Ripert, ÎI. No. 473).
bărbat

bărbat pentru lămuriri, (Toullier, II, No.
8. Când
şi bărbatul şi femeea sunt
653; Vazeilie, Trait6 du mariage, II, No.
minori, bărbatul va putea autoriza pe
348; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, nota
femeea
sa numai pentru actele pe cari
44, p. 148; Dalloz, Râp.. Mariage, No. 875,
le poate face singur, cum ar fi actele
889; Suppl., Matiage, No. 492; Planiol ea.
da
administraţie,
pentru
celelalte
6-a, 1, No. 964, 975; Planiol et Ripert,
acte
şi
pentru a sta în judecaiă,
I,
femeea, va, treNo. 251; Comp.:: Alexandresco, ed. 2-a. [|
bui
să
dobân
deasc
ă autorizaţia, justiţiei,
p. î82; V. Gh. Tataru, Prezidentul Tribu(Laurent, III, No. 129; Alexa
nalului, p. 48, 49).
ndresco, ed.
2-a, 1, p. 783; Comp. Baudry
3. Când
bărbatul este surdo-mut,
el
Fourcade, II. No. 2283; Planio et Houquesl et Ripert
poate autoriza pe femeea sa dacă poate
„IL, No. 473; Plastara, 1, p.
- să-şi exprime voința sa într'un mod oa300).
9. A se vedea art. 197
recare. (Dalloz, Rp. Mariage, No.
cu notele res87).
pective.
4. Dacă

bărbatul este major

şi femeea,

Art. 206. — Orice autorizaţiune
generală, chiar când este
stipulată prin contractul de căsătorie,
nu
este valabilă decât pentru
administraţiunea bunurilo

1225,

1242,

1535

urm.;

r care sunt parafernale.
Civ. Fr. 223),
—
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(Civ. 200,

1224,

Codul

civil
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ȘI
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Art.

SOȚILOR

206

Text. fr. Art. 223. — Toute autorisation gentrale, mâme stipulte par contrat de mariage, n'est valable que quant ă administration des biens de la femme.
Bibliografie
Vox

I. D.,

Aotă

sub

INDEX

Autorizaţie

generală

1-4,

9, 11, 12.
Autorizaţie
10, îi.

specială

3-8,

Mandat 1.
Mandat general
Nulitate 3.

de căsăt.

9, 10,

12,

Obiect 6.

Ordine publică 41,
Preţ 6,8.
Proces, a se vedeă
vântul: „Acţiune“,
Putere maritală 9,

Condiţiuni 7, 8.
Contract 4-7, 10,
Contract

29/1935, Jur.

doctrină)

1, 2.

cu-

Redacţiune 1.

1,2,3.

Contractare 3.

Buzău

ALFABETIC

(a
Acţiune 3, 5.
Administraţie
Anulare 3.

Trib.

Dotă 1.
Imprumut 12.
Instrăinare 12,
Ipotecă 12.

Stare în judecată,
vedeă
cuvântul:
ţiune<.

a se
„Ac-

Vindere-cumpărare

8, 12,

Terţe persoane 9, 10.

Doctrină.
1. Art. 993 c. civ fr. (906 ce, civ. rom)
nu ste bine redactat de oare ce dacă
părbatul are prin contractul de căsătorie
administrarea

bunurilor

femeei,

în

caz

când bărbatul îi dă autorizaţie generală,
de administrare, această autorizare este
un mandat din partea, soţului către femee
de a administra bunurile în numele său.
(Demolombe,
IV, No. 205; Mourlon, ed.
i-a, I, No. 800; Dalloz; Râp., Mariage, No.
848; Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 9%;
Planiol et Ripert, II, No. 456; Alexandresco. ed. 2-a, 1, p. 765, nota 2).
2.

lar în cazul

când

prin

acestor

bunuri

îi

aparţine

„ fără a avea nevoe de autorizaţia soţului.
(Demolombe, IV, No. 205; Mourlon, ed.
1-a, I, No. 800; Dalloz, Râp., Mariage, No.
845; Comp: Planiol, ed. 6-a, I, No. 919;
Planiol ei Ripert,
II, No. 456; Alexan-

dresco, ed. 2-a, I, p. 765. nota 2).
3.

bărbat

Orice

soţiei

autorizaţie

sale,

atât

generală

prin

dată

de

contractul

de căsătorie cât şi în timpul căsătoriei,
pentru a sta în judecată sau a contracta
este nulă; uutiorizaţia pentru aceste acte
trebuind să, fie specială. (Pothier, Puissance

du

mari.

No.

63;

Proudhon,

|],

p.

201; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 799; Dalloz,
R6p., Mariage, No. 846; Suppl., Mariage,
No. 416; Planiol, ed. 6-a 1, No. 915; Planiol
et Ripert, II, No. 451 urm.; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 642: Nacu, I, p. 412,
413).
4. Tribunalul nu poate să dea femei
măritate o autorizaţie generală
ci specială pentru
fie care act. (Demolombe,
IV, No. 271; Beudant, 1. No. 331; Dalloz,

Rsp... Mariage,
No.

416,

508;

86370, — Codul

No.

911;

Laurent,

Suppl.,
III,

Civil adnotat.

No.

Mariage,

141;

Huc,

Gen.

1925, No.

531.

II, No. 261; Baudry et Hougques-Fourcade,
Ii, No. 2309, Planiol, ed. 6-a, 1, No. 9%;
Colin si Capitant, ed. 4-a, 1, p. 642; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 765, 766; Plastara,
I, p. 297). .
- Da Prin autorizaţie specială se înţelege
autorizaţia

care

este

dată

peniru

un

a-

numit proces sau pentru un anumit contract ce voeşte să-l închee femeea. (Proudhon, ÎI, p. 465. 466; Duranton, II, No.
449; Demolombe, IV, No. 207; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 799; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 4%,
p. 153; Dalloz, B6p.,
Mariage,
No. 846, 911;
Suppl., Mariage,
No. 4%;
Laurent, III, No. 113; Huc, II, No. 21;
Baudry
et
Houques-Fourcade,
II, No.
2245 urm.;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 97;
Planiol ei Ripert, II. No. 451 urm.; Nacu,

La:

413; Alexandresco,

ed. 2-a. I, p. 766,

401).

6. S'a decis că autorizaţia de a face
anumiie contracie fără, să se arate obiectul

şi

suma

nu

este.

autorizaţie

spe-

cială. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 42,
text şi nota 06, p. 153; Planiol, ed. Ga. ],
No. 977; Planiol et Ripert, II, No. 452, 453,
454; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 64;
Nacu, I, p. 443; Alexandresco, ed. 2-a,
IL, p. 167).
71. S'a mai decis că dacă autorizaţia
nu

contractul de

căsătorie, administrarea bunurilor femeei
îi aparţine, ea nu are nevoe de autorizaţie
generală de administrare de oare ce administraţia

(continuare).

a

arătat

epoca

când

trebueşte

făcut

contractul şi principalele condițiuni, ea
nu este specială. (Demolombe,
IV, No.
207;

Planiol,

ed.

6-a,

1,

No.

977;

Comp;

Planiol et Bipert, II, No. 155).
8. Autorizaţia
dată de bărbat soţiei
sale de a vinde un anumit imobil, chiar
fără să arate preţul şi celelalte condițiuni
ale vânzării este o autorizaţie specială
în sensul legii.
(Duranton, II. No. 449;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, nota 66;
Contra: Den:olorbe, 1V, No. 207; Planiol,
ed. 6-a, No. 977; Nacu, 1, p. 413; Comp:
Planiol et Ripert, II, No. 453; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 642; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 167).
9. Bărbatul nu
poate da unei terţe
persoane un mandat general şi nedeterminat ca să autorizeze pe soția sa ca să
contracteze,

de

oarece

el

nu

poate

trece

altei persoane dreptul de putere maritală,
(Demolombe,
IV, No. 209; Dalloz,
Rep,
Mariage, No. 856;
Baudrv et EHouquesFourcade, II, No. 2248; Colin et Capitant.
ed. 4-a, 1, p. 642: Alexandresco, ed. 2-a, ],
p. 768).
10.

Bărbatul

poate

un

pe

să

contracteze

fixând

condiţiunile

femee

cială,

305 —

mandat

însă

persoane

da

pentru
o

unei

a

terțe

autoriza

afacere

principale.

spe-

(De-

20

Art.

207
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ŞI

moiombe, IV, No. 209; Dalloz, Râp., Mariage No. 856; Suppl, Mariage No. 480;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 642; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 768),
Îi.
Autorizarea specială. a femeei măritate este de ordine publică şi bărbatul

nu. poaţe deci a o autoriza, de mai
de

a face

orice

acte

va

crede

de

înainte

cuviinţă,

(Alexanaresco, ed. 2-a, I, p. 766).
12. Femeea
măritată
nu
poate -da
bărbatului său un mandat general de a
înstrăina, ipoteâa şi de a se împrumuta
pentru ca, şi în numele său, (Demolombe,

IV, No. 210; Aubry

et Rau,

ed. 4-a, V, $

472, text si nota 67, p. 154; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 766; Comp: Planiol et
Ripert»

II, No.

44),

13. Bărbatul poate da, soţiei sale
o autorizaţie generală de a vinde sau
ipoteca,
bunurile sale personale, adică
ale bărbatului, de oare ce aceasta nu e
o autorizaţie în sensul dispoziţiilor art.
223 ce.
civ. fr, (206 c. civ, rom) ci un
mandat,
(Demolombe, IV, No. 204; Mourlon,
ed.
7-a, I, No. 809; Dalloz, Râp., Mariage,
No.
84; Suppl, Mariage, No. 47%;
Baudry et
Houques-Foureade, II. No. 2252;
Planiol,
ed. 6-a, I, No, 976; Planioi
et
No. 456; Alexandresco, ed. 2-a, Ripert, Il,
1, p. 766)

Jurisprudenţă
(continuare

de la 1924 până

la 1927)

Art. 20%,
anularea

cere

autorizațiune.
1251,

1265,

1900;

âtre opposâe

Codul

civil

autorizaţie valabilă din partea soţului.
Admitere.
In drept: Procura dată de soţ în termenii generali nu poate fi valabilă de
cât pentru acte de administraţie (art. 206
cod. civ.), pentru vânzare e necesară
o
procură
specială determinând
obiectul,
prețul.
cumpărătorul
şi orice alte elemente esenţiale sau privite ca, esenţial
e:
altminteri

nu

poate

cu

dispoziţiunea

fi

vorba,

de

autori-

zare maritală în sensul art. 199
cod. civ.
Vânzarea efectuată în lipsa unei
atari
autorizări valabile este nulă, (Trib.
Buzău, s. 2, sent. civ. din 19 Ianuarie
1925,
Jur. Gen, 1925, No. 331).

2.

Faţă

codul

civil,

care

prevede

art.

că

206

din

autorizaţiu-

nea, generală, chiar când este
stipulată
prin contractul de căsătorie, nu
este valabilă decât pentru administrarea
bunurilor cari sunt parafernale, rezultă
imPlicit că pentru celelalte acte juridice
,
între cari şi vânzarea, este necesa
ră o
autorizaţiune specială.
Prin

autorizaţiune

specială,

trebue

în-

țeles specificarea condiţiunilor în
care
actul trebue făcut, raţiunea pentru
care
legiuitorul cere o asemenea, autorizaţie
justificând necesitatea ca soţul să examineze actul ce soţia sa voeşte să facă,
să studieze condiţiunile şi efectele, să
nu
„dea deci, autorizațiunea Qecât în complectă cunoştinţă de cauză,
Prin urmare, în speţă autorizaţia dată
de

soțul

ei,

neavând

caracte-

rul unei autorizaţiuni speciale pentru
a
vinde imobilul său, căci nu se precizeazi
nici condiţiunile, nici preţul,
sub
care
trebueşte
făcută,
vânzarea „este
nulă,
şi deci nu se pot
aplica
dispoziţiunile

art. 1298

codul

civil. (C. A.

Bucureşti,

MII, decizia civ. 180 din 27 Mai
Gen. 1925 No. 1539),

după palipsă de

1925.

s.

Jur.

Numai femeea, bărbatul sau moștenitor
ii lor: pot
tocmelilor sau a pornirilor de judecată făcut
e fără
(Civ. 197, 199, 820, 951, 952, 1164, 1167, 1190,
Civ.

Tezi. fi. Art. 225.

peut

SOȚILOR

reclamantei

1. In fapt: In actul Qotal se prevede
alienabilitatea, imobilului dotal cu
-consimțimântul înzestrătorului, Soţul dotal
dă
îazestrâtorului procură de a vinde imobilul fără
a indica numele
cumpărătorului, nici preţul, .
.

Acţiune în anulare intentată
tru ani de soţii dotali
pentru

DATORIILE

que

—

par

Fr.

225),

La

nullit6

fondee

sur le dâfaut

d'autorisation

ne

par le mari, ou par leurs hâritiers.

la femme,

Bibliografie (continuare).

CERBAN

ALEX, Aotă sub Trib. Mehedinţi s. 1. 718
din 17 Dec. 1925, Curier. Jud. 36/1926 ;
STRELICESCU Ar.., Aotă sub Trib. Ilfov
s. ]. c. c., 854

1926, 11, 273;
G. N, Notă
1926, 11, 276.

VRĂBIESCU

INDEX

din

sub

Trib.

Ilfov s. III,

ALFABETIC

43,

Acceptarea donaţiunei
47.

Acţiune indirectă 12,
Acţiunea moștenitorilor,

Acţiunea bărbatului 5,
22,
, 3
Acţiunea
femeei
1,2, 4,

Acţiunepauliană
1

Act fals 24,

2, 23, 28, 43,

a se vedeă
cuvântul:
» Moştenitorie.

Anulare

din

12 Decembrie

Apel 29, 31, 37,

(la doctrină)
Absenţă

741

8 Octombrie

1 urm,

—

ţ,

Autoritate
decat 2.

de

lucru

ju-

Autorizaţie anterioară 35,
Autorizaţie concomitentă 35,
Autorizaţia justiţiei 43,

utorizaţie
rioară 33, 34,
Avantaj 18,

306—

poste-

1926, Pand.

1919,

Pand.

Ayant-cause

Rom.
Rom.

13,

ărbat, a se vedea
Vintele: „Acţiunea

batuluie.
Beneficiu 17.
Citare 28.
Confirmare,

a

se

cubăr-

vedea

cuvântul: „Ratificarec,
Contestaţie 30,
Contractare 3%, 37,

Codul

civil

DREPTURILE

„ Creditori 11, 12, 14,
40, 42,
Daune-interese 25.

Nulitate
Nulitate

47.
1,3,

9,

Nume fals 23,
Obligaţie 36, 37.
Oficiu 28.

46,

Donaţiune 47,
Dovadă 22, 43.
Eroare 23, 25, 27.
Executare 30.
_ Existenţă, a se vedea cuvântul: „Absenţă“.
Fals 24,
Femee, a se vedeă cuvintele: „Acţiunea femeei€.

Opoziţie 29.

Prescripție 44, 46.
Preţ 10.
Probă 22, &.
Procedură 28,

Profit 17.

Putere maritală 14.
Ratificare 38-42, 45,
Recurs 29, 32, 37,
Reparaţia prejudiciului 2.
Secret 26.
Succesori, se vedeă cu-

Fraudă 2U, 24-27, 41.
Garanţie 16.

Hotărîre 28, 29, 30.
Imbogăţire pe nediept 17.
Inşelare 20, 21.
Interes 5, 7, 8, 15, 19, 47.
Invocare din oficiu 28,
Lucru judecat 29,
Manopere
frauduloase 23-27.
Moştenitori 6, 7,8, 17, 19,
»

absolută
relativă

28, 40.

Desfacerea căsătoriei 4, 5,

22,

DATORIILE

Nulitate 1 urm.

15, 19,

Debitor 11, 12, 15.
»

ȘI

vântul:

Terţe

+„Moştenitnri*,

persoane

23, 25, 26,

9, 20, 21,

Urmărire 30,
Văduvă 20, 2|,

Valabilitate 20, 27, 34.

Vindere-cumpărare

28,

10, 13,

Actele

făcute

de

529; Huc, îl, No. 277%; Baudry et HouguesFourcade, II. No. 2345, 2346; Colin et Capitani, ed. 4-a. 1, p. 648; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 819; Planiol, ed. 6-a.
I, No. 988; Planiol et Ripert, Î, No. 289,
292; II, No. 464; Nacu, I. p. 417; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 190, 792; Plastara,
I, p. 801).
6. Moștenitorii
femeei. măritate.
au
dreptul să ceară anularea actului făcut
de femee fără autorizaţie. (Mourlon, ed.
"1-a, IL, No. 820; Dalloz, Râp.. Mariage, No.
915, 937; Planioi, ed. 6-a, I. No. 98%; Planiol,
et
Ripert,
II,
No.
464;
Colin
et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 649; Nacu,
I, p. 417; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 7%;
Plastara, 1, p. 302).
7. Moștenitorii bărbatului au dreptul
a. cere anularea actului făcut de femee
fără autorizaţie,
interes material.

Doctrină.
1.

Art. 207

SOȚILOR

însă numai dacă au un
(Dalloz,
Râp.. Mariage,

No. 937, 939; Suppl., Mariage, No. 529; Pla-

femeea

măritată, . niol, ed. 6-a, 1, No. 988; Planiol et Ripert,

II, No. 464; Nacu, 1, p. 418; Plastara, |, p.
fără autorizaţia
bărbatului său, când
302; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4a. 1,
legea, cere această autorizaţie, sunt anulap. 649; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 799).
bile. (Mourlon, ed. T-a, I, No. 816 urm;
8. După
o altă părere,
moștenitorii
Dalloz, Râp.. Mariage,
No. 935; Suppl,
bărbatului nu au dreptul să ceară anuMariage, No. 529; Planiol, ed. 6-a, 1, No
„area actelor făcute de femee fără auto- 987; Planiol et Ripert, 1, No. 289; II, No,
rizaţia bărbatului, de oarece ei nu au
463; Colin ei Capitant, ed. 4-a, 1, p. 648;
nici odată un interes material şi numai
Nacu, I, p. 4lî; Alexandresco, ed, 2-a, 1, p.
din eroare textul art, 225 ce. civ. fr. (207
788; Matei Cantacuzino, p. 711; Plastara, |,
-€. civ. rom.) i-a trecut printre persoap. 300; Ioan 1. Ionescu, Dota sub rapor=
nele
cari
pot
cere
anularea.
(Mourlon,
tul înstrăinării, p. 151, 152),
2, Când femeea cere şi obţine anula- "ed. 7-a, 1, No. 820; Huc, 11, No. 279; Alerea unui act făcut fără autorizaţia so-: xandresco, ed. 2-a, II, p. 7%).
9. Terţele
persoane,
cari
au
contraețului său, -ea nu este obligată la vreo
reparaţie

de

oarece

uzează

de

un

drept

al

său. (Dalloz, Râp., Mariage, No. 945),
3. Nuiitatea unui act făcut de o femee măritată tără autorizaţie este relativă şi nu poate fi cerută decât de anumite persoane. (Mourlon, ed. T-a, Î, No.
818 urm.; Dalloz, Râp., Mariage, No. 935;

Suppl.

Mariage,

No. 529; Planiol, ed 6-a,

I, No. 987 urm.; Planiol et Ripert, I, No.
289, 292; II, No. 463, 464; Colin et Capitant,
ed. 4-a, Î, p. 648 urm. Nacu, ], p. 417; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 788; Plastara,l],
p. 300, 301).
4. Nulitatea poate fi cerută în primul
rând de femee. fie în timpul căsătoriei.
fie după desfacerea căsătoriei. (Mourlon,
ed. 7-a, IL. No. 8î8; Dalloz, R€p., Mariage;
No. 936; Laurent. III, No. 157, 159; Baudry et Houqnes-Fourcade, II. No. 2361;
Planio!, ed. G-a, 1, No. 988; Planiol et Riperi, I, No. 289, 292; II, No. 464; Colin et
Capitant ed. 4a 1, p. 648; Nacu, 1, p.
417; Alexandresco, ed. 2-a-, [, p. 188, 790;
Plastara, I, p. 301).
5. Nulitatea poate îi cerută şi de către bărbat, însă numai în timpul căsă-

toriei,

pentru

orice

fel de interes;

după

desfacerea căsătoriei, numai un interes
material îi dă dreptul a cere nulitatea.

(Demolombe,

Mariage,

No.

IV,

936;

No.

341;

Suppl.,

Dalloz,

Mariage.

Râp.,

No.

tat

cu

femeea

măritată,

nu.au

dreptul

a cere anularea actelor făcute da femeea,
măritată fără autorizaţia bărbatului,
(Dalloz.
Râp., Mariage,
No. 948;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 989; Planiol et Ripert, I, No. 2%; II, No. 463; Colin et Capitant,
ed. 4-a. 1, p. 649; Alexandresco,
ed. p-a,-I, p. 788).
.
10. Când o temee măritată vinde-un
imobil, fără să fie autorizată şi dacă ea
cere
preţul
dela
cumpărător,
acesta
poate refuza plata preţului până când
femeea va dobândi
autorizația ca să-l
primească, sau până când va garanta
restituirea preţului. în cazul când ulterior sar anula vânzarea. (Dalloz, Râp.,

Mariage,

No.

94;

Colin

et Capitant,

ei.

„4-a, I, p. 649; Nacu, 1, p. 419).
11.
Creditorii femeei, după o părere,
nu au dreptul să ceară anularea actelor făcute de debitoarea, lor fără autorizaţie. (Toullier, VII, No. 766; Dalloz.
Râp.. Mariage,
No.
939; Comp: Planiol
et Ripert, 1, No. 292; II, No. 464).
12. După o altă părere, creditorii femeei ar putea, în virtutea dispoziţiilor
art, 1166 şi 1167 ce. civ. fr. (914, 375, 976
e.

civ.

rom.),

să

ceară

anularea

actelor

făcute
de debitoarea, lor fără autorizaţie.
(Merlin, Questions de droit, Hypotăqgue,
$ 4, No. 4 5; Duranton, II, No. 512; X,
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DREPTURILE

ȘI

DATORIILE

No. 561; XII, No. 569; Demolombe, IV,
No. 342; Vazeille. Trait6 du mariage, II,
No. 383, 384; Mourlon, 1, No. 820; Marcade, Art. 225, No. 3; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 472, p. 162; Beudani. I, No. 337;
Dalioz, R6p., Mariage, No. 939: Obligation, No. 930; Laurent, III, No. 163; Huc,
II,

No.

27%;

Baudrv

et

Hougques-Four-

cade, II, No. 2348; Planiol et Ripert, 1],
No. 464; Colin -et Capitani, ed. 4a, I, p.649; Nacu, 1, p. 418; Alexanâresco, ed. 2-a,
1, p. 793; Plastara, 1, p. 301, 302).
13. Un_ayant-cause, al femeei.
cum
ar îi un cumpărător al imobilului, poate
pre anularea actului. (Nacu, I, p. 4l?,
14. Creditorii bărbatului, după o părere, nu au dreptul să ceară anularea
acielor făcute de femee fără, autorizaţie,
de oarece dreptul de anulare este exclusiv personal bărbatului, fiind bazat pe
puterea maritală.
(Demolombe,
IV, No.
342; Dalloz. Rep.. Mariage. No. 939: Huc,
II, No. 218; Planiol et Ripert, IL, No.-464;
Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 193).
15. După o altă părere, în cazul când
interesul

săi pot

soțului

este

cere anularea

pecuniar,

actelor

creditorii

făcute

de

femeea debitorului lor fără autorizaţie.
“Merlin, Questions
de droit
Hypotăque,
$ 4. No, 5; Duranton, II, No. 512; Marcads,
art. 225, No. 4; Vazeille, Trait6 de mariage. II, No. 384: Aubry et Rau, ed. 4-a, V,

$ 4722, p.

age,
dry
Colin
LA p

163; Dalloz Rep,

Suppl,

torizaţia

ei.

Rau,

soţului,

(Demolombe,

nu

poate

IV,

No.

cere

343;

et

moștenitorilor
ceară
anularea

818;

Aubry

et Rau,

ed.

4-a,

V.

$

femeea,

bărbatul

sau

moşte-

manopere

frauduloase

pentru

a

in-

duce în eroare pe terţi. (Pothier,
Puissance du mari,
No. 28 54; Duvergier
sur Toullier, II, No. 624; Duranton, II,
No. 462, 494, 495; Demolombe,
IV, No.

328;

Mourlon,

d. 7-a, Î, No.

818;

Aubry

et Hau, ed, 4a, $ 472, p. 169; Dalioz, Rep.
Mariage, No. 96V; Suppi., Mariage, No.
544; Laurent, III. No. 161; Huc, II, No.
216;
Baudry
et Houques-Foureade,
II,
No. 2379; Planiol et Ripert, 1, No, 29%; II,
No. 469; Colin et Capitant, ed. 4-a, |,
p.

631; Alexandresco,
tara, 1, p. 294).

ed. 2-a, 1, p. 191; Plas-

„24. Ca manopere
frauduloase
se pot
cita:
cazul
când femeea
şi-a
dat
un
nume fals sau a, întrebuințat un act fals.
(Mourlon, ed. T-a, 1, No. 818; Dalloz,
R&p,

femeei
actului

—

I, No.

472, p. 168; Dalloz, Râp.. Mariage, No.
959; Suppl., Mariage, No. 543; Laurent,
III, No. 160; Huc, Îl, No. 276; Baudry et
Houques-Foureade. II, No. 2380; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 639; Alexandresco,
ed. 2-a, I, p. 790, 791; Plastara, 1. p. 294).

țat

I, No. 987; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
790).
19.
Creditorii
să

_

21. După
o altă părere însă, dominantă, în acest-,caz, actul este atins de
- nulitate, de oarece terjii cari au coniractat, aveau obligaţia
să
cerceteze
dacă, femeea este sau nu căsătorită. (Pothier, Puissance du mari. No. 53, 54;
Merlin,
Repertoire,
Autorisation
maritale, section 6, .p. 9%; Toulliier, II, No.
622; Duranton, ÎL, No. 462, 49%; Demolombe, IV, No. 327; Vazeille, Traite du
mariage, II, No. 312; Mourlon, ed. 7-a,

p. 162; Dalloz, Râp., Mariage
No. 938;
Suppl. Mariage, No. 531; Baudry et Houques-Fourcade, II, No. 2360; Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 764, 793, 794).
23.
Femeea
măritată,
după părerea
generalmente admisă, nu poate cere anularea actelor făcute fără autorizaţia
soţului său, în cazul când a întrebuin-

anularea

ed. 4-a, V, $ 472, p. 163; Alexanare-

dreptul

cad6, arţ. 225, No. 2, 3).

Zachariae, I, $ 134, nota 63, p. 243; Aubry et Rau. ed. 4-a, V, $ 472, nota 101,

obligaţie
fără au-

sco, ed. 2-a, I, p. 793).
17. Când'.se anulează un act făcui de
îemee, fără autorizaţia soţului său, şi
dacă acel act a profitat femeei, ea sau
moștenitorii săi, trebuesc să întoarcă celeilalte părţi contractante, beneficiul realizat. (Demolombe, IV, No. 336; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, 8 472 text şi nota 101,
p. 162; Mourlon, I, No. 821; Dalloz, Râp.,
Mariage, No. 942; Suppl., Mariage, No.
532; Laurent, III, No. 162; Huc. II No.
216; Pianiol et Riperi, II, No. 469; Colin.
ei Capitant, ed. 4-a, I. p. 631: Alexandresco.
i 2-a, I, p. 192; Matei Cantacuzino, p.
211).
,
18. Nu este necesar a se cerceta aacă
actul făcut de femeea măritată fără autorizaţia, soţului său, este sau nu avantajos pentru femee,
pentru a-l declara
nul, este de ajuns că el nu a fost contractat cu autorizaţia soțului.
(Dalloz,
Nâp., Mariage, No. 941; Planiol. ed. 6-a,
au

făcut; de femeea măritată fără autorizaţia bărbatului, când au un interes bănesc. (Baudry ei Houques-Fourcade, II,
No. 2350; Alexandresce, ed. 2-a, 1, p. 9%,
nota 4).
20. Când femeea măritată
a înşelat
pe terţii cu care a contractat, dându-se
drept văduvă sau necăsătorită, în scopul
de a se sustrage dela autorizaţia soțului
după o părere, actul este valabil. (Mar-

22. Când

Mari-

Aubry

civil

nitorii lor cer anularea unui act făcut
fără
autorizaţie,
ei nu
sunt
obligaţi
să
facă
nici
o
dovadă,
ci
rămâne
ca cealaltă parte contractantă să dovedească că femeea a fost autorizată sau
că avea dreptul să facă acel act fără
autorizaţie. (Toullier, I[, No. 646; Demo»
lombe, IV, No. 336; Mass6 et Vergâ sur

No. 530; Laurent. III, No. 158; Banet Houques-Foureade, 11, No. 2349;
et Capitant, ed. 4-a. I. p. 649; Nacu,
418; Comp.: Pianiol et Riperi, II, No.

16. Acel care a garantat o
contractată, de o femee măritată

Codul

SOȚILOR

Mariage, No.
IL p. 791).
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960;

Alexandresco,

ed. 2-a

-:

Codul

DREPTURILE

civil

25. După o altă părere, femeea poate
cere anularea actelor făcute de către ea
fără autorizaţia soţului său, chiar ar
tunci

când

ar

fi

întrebuințat

manopere

frauduloase
pentru a induce în eroare
pe terţi; în acest caz însă, terţul ar putea să ceară daune interese rezultate din
manoperile frauduloase întrebuințate de
femee. (Toullier, II, No. 624;
Vazeille,
Traii€ du mariage, II, No. 314: Dalloz,
Rep.. Mariage, No. 960; Suppl., Mariage,
No. 544).
__26, Când căsătoria unei femei a fost
ţinută secretă, actele făcute de ea fără
autorizaţia

bărbatului

nu

pot

fi

atacate

în nulitate. (Toullier, II, No. 623; Duranton, II, No. 463; Demolombe, IV, No. 330;
Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No. 818; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 472, p. 168; Laurent,
III, No. 161; Baudry et Houques-Fourcade, Il. No. 2378, 2381; Comp.: Planiol et
Ripert, II, No. 469).

21. Când

femeea

măritată

a trecut în

ochii tuturor ca nemăritată şi când prin
actele şi faptele sale a, contribuit a se
acredita, eroarea comună, chiar fără să
fi
întrebuințat
manopere
frauduloase,
actul făcut de ea fără autorizația bărbatului său, rămâne
valabil. (Mourlon,
I, No. 818; Laurent, III. No. 161; Baudry
et Houques-Foureade,
II, No. 2381; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 791; Comp.: Demolombe, IV, No. 332; Planiol et Ripert,
II, No. 469).
28. Tribunalele nu pot ridica din oficiu nulitatea procedurii,
prin necitarea
soțului
său
în
instanţă petru autorizare, de oarece nulitatea unei hotărîri
pentru

lipsă

de

autorizare

este relativă, şi nu poate
cât de către femee, soţ,
rii

lor.

(Baudry

et

a

Art. 207

ȘI DATORIILE SOȚILOR

bărbatului

fi invocată desau moştenito-

Houques-Fonrcade.

IL, No. 2365; Planiol et Ripert,, II, No.
462; Contra: Alexandresco, ed. 7-a, IL, p.
746),
29. Hotăriîrile pronunţate
în
contra
unei femei, fără autorizaţia soţului, dobândesc autoritate de lucru judecat şi
pot fi atacate numai pe căile ordinare;
opoziţie. apel şi recurs, iar nu si pe cale
principală de acţiune în nulitate. (Mer-

lin, R&pertoire, Appel, section 1, $ 5; Nullită, $ 7, No. 4; Demolomhe, IV. No. 354:

Dalloz, Râp.,
Mariage,
No.
95%;
Baudry et Houques-Foureade, IL No. 2364;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 993; Planiol et
Ripert, II, No. 461; Colin et Capitant,
ed. 4-a, |, p. 651; Nacu, 1, p. 418, 419;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 794, 795; Matei Cantacuzino, p. 711; Contra: Delvinra
Y, p. 79, nota 8; Duranton, II, No.
30. Bărbatul care nu a îost chemat în
judecată pentru a da autorizaţie soţiei
sale, poate face contestaţie la executarea,
hotărîrei în cazul când i se aduce atingere unui drept al său. (Planiol et Ripert, II, No. 461; Nacu, I p. 419; Alexan-

dresco, ed. 2-a, I, p. 79%).

—

31.

Nulitatea

autorizaţie

rezultând

a femeei

din

măritate

lipsă

de

de

a sta

în judecată, poate
îi
propusă
pentru
prima oară în apel, chiar după apărarea
în fond. (Dalloz, Râp., Mariage, No. 955;

Suppl,

Mariage

No

539;

Planiol et Ri-

pert. II, No 465; Colin et Capitant ed.
4-a
1. p
651; Nacu 1, p. 418; Alexan-

dresco, ed. 2-a, 1, p. 746, 774).
82. Această nulitate poate fi propusă

chiar pentru prima. oară înaintea instanei de recurs. (Demolombe, IV, No. 354;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, nota 110;
Chauveau, Lois de la procedure, Suppl.,
p. 785; Dalloz, Rep. Mariage. No. 95;
Suppl, Mariage, No. 539; Huc, II, No.
243; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 99%; Planiol
et Ripert, II, No. 465; Colin et Capitant,
ed. 4-a, IL. p. 651: Nacu. 1. n. 418 Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 746; Contra: Baudry et Houques-Fourcade, 11, No. 2365;

ed.

Alexandresco,

774).

1, p.

2-a,

33. Autorizaţia maritală, dată posterior facerei actului, după o părere, nu
este valabilă şi nu poate împiedeca pe
femee de a cere anularea actului. (Merlin, Râpertoire,
Autorisation
maritale,
section 6, $ 3, No. 2; Toullier, 1, No. 648;
Duranton, II, No. 518; Valeite sur Proudhon, Î, p. 467; Demolombe, IV, No. 211;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 762. 817; Dailoz,
Rep, Suppl., Mariage, No. 481; Huc, II,
Baudry et Hougques-Fourcade,
No. 253;
II, No. 9369; Planiol, ed. G-a, 1. No. 950,
992; Planiol et Ripert, 1, No. 267; Colin
ed. 4-a, IL. p. 650; Alexanet Capitant,
dresco, ed. 2-a, 1, p. TE, 797; VII, p. 31;

Piastara,

,

_

1, p. 303).

34. După o altă părere însă, autorizaţia maritală dată posterior îacerei actu-

lui, este valabilă, dacă
căsătoriei

către

şi înainte

femee

are loc în timpul

de

anularea

a

se fi cerut

actului.

de

(Delvin-

court, V, p. 79, nota 11; Proudhon, £ p.
466: Duvergier sur Toullier, II, No. 648,
nota Î; Vazeille, Trait6 du mariage, II.
No. 381; Massâ et Vergâ6 sur Zachariae,
1, p. 989; Marcadă, Art. 225, No. 1: D=
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. 1,
No. 305 bis, VIII; Aubry et Rau, ed. 4-a,

V,

$ 4%,

nota

118,

p.

165;

Dalloz,

Rev,

Mariage, No. 857; Suppl., Mariage. No.
481; Laurent, III, No. 157; Comp.: Nacu,
1, p. 416; Plastara, 1. p. 297, 298).

85. Bărbatul

poate

să

autorizeze

pe

soţia sa înainte de facerea actului sau
chiar odată cu facerea lui adică prin
însăşi actul. (Mourion, ed. 7-a, I. No. 792
urm.;
Dalloz, Râp.. Mariage. No.
857;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 950).

36. Nulitatea

unei

de o femee măritată,
Vului său, nu poate
prima oară. înaintea,

obligaţii

consimţită

fără autorizaţia sofi invocată
pentru
instanţei de recurs.

(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 472, nota 108,

p. 163; Baudry et Houques-Fourcade, TI,
No. 2362; Planiol et Ripert, II, No. 465;
Chauveau, Lois de la procedure, Supplă-
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Codul

civil

ment p. 785: Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
tant, ea. 4-a, ], p. 650; Matei Cantacuzino,
753, p, 17%, nota 4).
p. îl]; loan I. Ionescu, Dota sub rapor"87. Această nulitate însă, poate îi intul înstrăinării, p. 159),
_vocată,
pentru
prima oară în apel,
46. Acţiunea în nulitate prevăz
de
ută de
oarece este un mijloc de fond. (Aubry et "art, 285 c.
civ, fr. (207 c. civ, rom.) se preRau, ed. 4-a, V, $ 4% nota, 1083, p. 163;
scrie prin trecere de zece ani
dela desBaudry
et Houques-Fourcade,
facerea căsătoriei, (Planiol,
II,
No.
ed. 6-a, I, No,
2362; Planiol et Ripert, II, No. 465;
990; Planiol et Ripert, 7, No.
Ale292; II; No,
xandresco, ed. 2-a, 1, p. 753, 774; nota
466; Colin et Capitant, ed.
4).
4-a, 1, p. 650,
38. Actul făcut tără autorizaţie, poate
651; Alexandresco, ed. 2-a, |, p.
798; VII,
îi ratificat de femee
împreună
cu
p. 92; Matei Cantacuzino, p.
bărfil; Plasbatul
său.
(Mourlon,
ed.
T-a,
1, No.
tara,
I,
p.
302).
817; Planiol et Ripert, 1, No. 292; II, No.
41- Când
o femee a acceptat o do467; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 649;
nâțiune, fără autorizaţia, soţului
său, nuAlexandresco, ed. 2-a, I.:p. '796, 797).
litatea, acceptărei este absolută
şi poate
39. Nulitatea unui act făcut de o
fi cerută de orice persoană
feinteresață,
mee măritată,
fără autorizaţia
chiar de donator, (Aubry et Rau,
soţului
VII, $
său poate fi confirmată, ațât de
652, text şi nota 12, p. 60, 61;
bărbat
Troplong,
cât şi de femee, (Alexandresco,
"Donations,
ed. 2-a, ],
11,
No, 1118, 11%;
p. 796; Comp.: Planiol et Ripert,
XII, No. 259; Huc, VI, No. 195; Laurent,
II, No,
VII, No.
467).
.
62;
Planiol
et Ripert.
II,
No.: 463;
40. Confirmarea
actului
anulabil
Colin
de
et
Capitant,
ed. 4-a,
către soţi sau de către soţie cu
1, p. 654;
autorizaContra: Valetie sur Proudhon,
ţia soțului său, face ca acest
II, p. 47;
act să nu
Laro
mbit
re
Oblig
ations, 1, Art. 1125, No.
mai poată fi anulaţ nici de către
soţi nici 5; Demolombe, IV, No. -348;
de către creditorii lor. (Aubry
XX, No. 219;
et
Rau,
Mourl
ed,
on, II, No. 673; Alexandresco,
4-a, V, $4%, p. 167; Baudry
ed.
et
Houque
s2-a,
|, p. 788; V, p: 3%).
Fourcade, II, No. 2368;
Alexan
48. A se vedea: art, 197, 199,
2-a, Lp. 7%; Comyp.: Planio drestca, ed.
201, 952
l et Ripertr
cu notele respective.
II, No. 467).
|
Î. In cazul cână actul a
fost confirmat în frauda creditorilor,
ei pot să a.
Jurispradenţă
tace coniir
marea

prin

acţiunea,

paulia

nă,
(Aubry et Rau, ed, 4-a, V,
$:47%2, p, 167;
Baudry
eţ Houques-Fourcaae,
II,
No,
2268;
Alexanâresco,
ed. 2-a, 1, p.
7%,
nota 4)..
42. In cazul câng creditorii
femeei au
cerut anularea actului făcut
de către ea,
fără, autorizaţia, soțului
său, soţii nu mai
poi confirma, acel acţ,
(Aubry et Rau, ea,
da, V, $48B,p. 167; Laurent,
III, No. 165;
Baudry
e
Houques-Fourcade,
II,
No.
2368; Alexandresco, ed,
2-a, IL, p. 79%, 797,
nota, 4),
43. Femeea poate cere
lor făcute de ea în timpul anularea acteabsenței băr-batului, fără autorizaţia,
ea trebueşte să dovedească justiţiei, însă
că în momentul facerei actului ea
era,
să probeze existenţa, bărbat căsătorită, deci
ului său. (Planiol et Ripert, 1, No.
53; II, No. 462),
44.
Acţiunea

anulârea

actului

bărbatului

făcut

pentru

a

cere

consimţimântul său se de soția sa fără
prescrie prin trecere de zece ani din
cunoscut actul, (Huc, momentul când a,
VIII, No. 19%; Colin et Capitant, ed.
4-a,
noir, Propriâte e contrat |, p, 651; Butt, p. 721 urm.
Alexanâresco, ed. 2-a,
1, p. 79, 799; VII,
p. 92,9%; Contra: Baudry
et Barde, Obligations, III, No. 2042;
Planiol eţ Ripert,
II, No.

466).
45. Când temeea îşi reia liberul
exerciţiu al capacităţii sale, adică
după desîacerea căsătoriei,

ea poate ratifica un
aci făcut de către ea în
fără autorizaţia, soțului, timpul căsătoriei
(Colin et Capi-

“

|
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(continuare de 1a 1924 până

la 1927)

1. Efectele
lipsei de autorizare
a femeei măritate este nulitatea,
acţiunei, ce poate fi invocată, relativă a
de femee,
de bărbat sau de moştenit
orii lor şi în
„Ori ce stare sar afla, proc
esul. (Judecătoria ocel Ocnele-Mari (Vâl
cea), 413 din
14 Octombrie
194,
Justiţia,
(Craiova)
15/1924),
:
2. Femeea, este în drept
rea unei vânzări consimţi a cere anula.
tă
de dânsa,
fără autorizaţia, soţului,
chiar dacă nu a
suferit vreo leziune, (Trib.
Tecuci, 194 din
8: Mai 19%, Dreptul 28/19
25).
3. a) Soţul. poate cere anul
area acţului tăcut de soţia sa, tără
să fi avut autorizaţia lui şi justiția, treb
nunţe această anulare, îără ueşte să pProa mai obliga,
pe soțul reclamant la
altă dovadă decâţ
a aceea că actul a căru
i anulare se cere,
a avut loc în timpul
căsătoriei şi că nu
este desfăcută căsătoria,
şi îără a fi pevoe ca soţul să facă
dovada existenţei
vreunui prejudiciu
pentru el sau pentru
soţia sa.
b) Dispoziţiunile
art. 199 din codul
civil, potrivit căruia
poate nici înstrăina, femeea măritată, nu
tlu gratuit sau oner nici dobândi cu tios O avere a sa,
consimţimântul
fără,
bărbatului,
substrat
ca
autoritatea maritală, având
urmează
că actul făcut de soţie,
fără,
acest consimțămâni,
este anulabil şi Soţul
,
potrivit
art. 207 e. civil, poat
e cere de la justiţie
anularea lui, chiar
dacă prin actul fă-

—

Codul

civil

DREPTURILE

ȘI

DATORIILE

Art. 208

SOȚILOR

cut sojia şi-a îmbunătăţit situaţia, mărindu-și patrimoniul. (Trib. Buzău, s,.II,

momentul
desăvârşirei vânzărei
fiindcă
odată vânzarea
desăvârşită, acest consimțimânt nu mai poate fi retras şi deci

4. In fapt: Apelanta. vinde fără autorizaţia soţului ei 5 ha, pământ intimaților; iar mai târziu vinde acelaş pământ
cu
autorizaţia
soţului
altora.
Primul
cumpărător chiamă în judecată pe vânzător să recunoască, dreptul la jumătate
din lucrurile vândute celui de al doilea
cumpărător. Judecătoria admite acţiunea
pe baza lipsei la interogator a pârâţilor, Pârâţii fac apel,
In drepti: 1. In dreptul modern nulitatea actelor îemeei măritate făcute fără,
consimţimântui și autorizaţiunea soţului
său, este o nulitate relativă, şi potrivit
art. 207 cod. civ., o poate invoca numai
femeia, bărbatul sau moştenitorii lor,
Dacă termenii în care se exprimă, acest
articol sunt restrictivi, aceasta. nu însemnează că legiuitorul a vrut să deroge dela,
vechiul drept, care consideră nulitatea
rezultând din lipsa
de
autorizaţie
a,
soțului ca o nulitate absolută, de interes
general, şi în consecinţă permitea, oricărei

nu

186 din 9 Mai

persoane

In
care

1925,

interesate

Dreptul

să

o

26/1925),

opue.

speţă. cumpărătorul
de
cumpără
dela
femeia

al doilea,
autorizată

acelaș imobil, pe care femeia fără autorizaţie îl vânduse anterior altei persoane,

in ce priveşte imobilul

cumpărat

decât
un
reprezentant
ayant
— cause
al ei,
şi

nu

este

al
femeei—un
deci
are toate

drepturile pe care dânsa le avea asupra
acelui imobil, implicit şi dreptul de a
opune nulitatea contractului de vânzare
aj imobilului fără, autorizaţiunea bărbatului.
Femeia autorizată de soţul său tratând
cu terţii să le vândă imobilul pe care îl
vânduse anterior fără autorizaţiune altor

persoane,

atţât

femeea,

cât

şi soţul

își

iau de data aceasta sarcina de a face să
cadă contractul anterior, care este anulabil
şi dacă ei nu se ţin de cuvânt,
cumpărătorul poate foarte bine să opună
nulitatea în numele femeei.
2. Autorizaţiunea fiind dată pentru a,
doua vânzare, care sa şi desăvârşit, el
putea să şi-o retragă, dar numai până în

Art, 208. — Femeea
soțului

său.

(Civ.

800,

802,

poate
807,

mai

poate

confirma

vânzarea

ante-

rioară,
In speţă, atât femeia, cât și bărbatul
pot deci cere nulitatea primului contract,
tăcut fără autorizaţia soţului, dar nu pot
confirma acel contract, din moment:ce
au
făcut a doua vânzare
îndeplinind
toate formele legale, pentru că ar urma
ca o vânzare pentru care sau îndeplinit
toate formele să rămână sau nu în picioare,
după simpla voință a părţilor.
_(Trib, Mehedinţi s. 1, sentinţa civilă 718

din 17 Decembrie 1925, Curier Jud. 36/926).

5. Dacă art. 207 cod, civ„ acordă femeiei măritate,. precum şi moştenitorilor
săi, dreptul de a anulă convenţiunile sau
acţiunile în judecată făcute fără autorizarea soţului, atunci când aceştia justifică un interes pecuniar, dreptul soţului
de a cere anularea în virtutea dispozițiunilor

atunci

menţionatului

când

el,

din

calitatea

sau

testamentar

de

ca

în

text

de

speţă,

mostenitor

—

se

lege

nu

ab

naşte

—

decurge

intestat

din

intere-

sul moral ca în timpul căsătoriei, puterea maritală să nu fie atinsă prin faptul
femeiei de a lucra fără autorizarea soţului, în calitate de şet al familiei;
Pentru

conservarea

acestui

principiu,

soţul având mandat dela lege de a cere
anularea actelor făcute de soţie fără autorizare,

cesar

în caz

când

bărbatul

ar

găsi

aceasta în interesul mentinerei

ne-

pu-

terei maritale, este evident că acest man-,
dat legal încetează după desfacerea căsătoriei prin moarte sau divorţ.
Deci în speţă, soţia reclamantului decedând în cursul procesului, prin acest
fapt mandatul deţinut dela lege de reclamant de a cere anularea vânzărei în
discuţiune făcută de soţia sa, a încetat
de plin drept, făcând prin aceasta inadmisibilă
acţiunea
îintentată
ca nemai
având cauză. (Trib. Vâlcea. s. I-a sent.
No. 19/1926, Jur, Gen. 1926, No. 1122).

6.

186,

A

se vedea:

nota

5;

ari.

art.

1162,

430,

nota

notele

2;

art.

1 şi 2.

!

îace testament, fără autorizaţiunea
815,

858

urm.,

937,

1265,

1538;

Civ. Fr. 226).
Tezt. fr. Art. 226. — La femme peut tester sans Pautorisation de son mari.

Bibliografie (continuare).
CONSTANTINESCU

JAC. N.

Despre testamente,

p. 62.
sonale. a testatorului şi apoi testamentul
nu aduce atingere puterei maritale, de

Doctrină,
4. Femeea măritată poate face un testament fără autorizaţia soțului său de
oarece testamentul este opera voinţei per-

—

oarece

efectele

sale

se

produc

după

des-

facerea căsătoriei. (Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 787; Dalioz. Râp., Mariage, No. 23;

3ll—

Art. 209—210

pEsrACEREA

CĂSĂTORIEI.

DESPRE

A DOUA

CĂSĂTORIE.

Codul

civil

Suppl., Mariage, No. 459; Plani
ol, ed, 6-a,
Rep. Mariage, No. 23; Supn
1, No.
938;
Planiol
l, Mariage,
et Ripert, II, No.
No. 459; Huc, ÎI, No. 281; Baud
418;
Colin
ry et Houet Capitant,
ed. 4-a, [| p.
ques-Fourcade, [[, No. 2219;
630; Nacu,
1, p. 401; Alexandresco,
Planiol, ed.
ed.
6-a, I, No.
938;
2-a, LI, p. 75%, 154; Matei Cant
Planiol
et Ripert, II,
acuzino, p.
No. 418;
Colin et Capitant, ed. k-a,
710; Plastara, 1, p. 294),
1,
DP. 630;
Nacu,
2. Femeea măritaţă, poat
1, p, 402; Alexandresco,
e să revoace
ed.
2-a,
testamentul său, fără autor
I, p. 754%; Matei Cantacuzino,
izaţia, soţup.
710; Plasiara, 1, p. 294),
lui.
(Demolombe, IV,
No.
18;
Dalloz,

CAPITOLUL

VII

Despre desfacerea căsătoriei.

Art. 209. — Căsătoria se
desfac
1. Prin moartea unuia din soți e:
.
2. Prin despărțenia legal pro
nunţată 9.
Fr. 227).

(Civ.

211

urm.;

Civ.

Text. fr. Art. 227. — Le mar
iage se dissout:
12 Par la mort de l'un des
&poux;

2? Par le divoree legalement pro
nonc€;

30 Par la condamnation
emportant mort civile.

devenue

definitive de lun des €poux,
ă une peine

,
1. Art. 209 ce. civ. Tom.
nu este bine
redactat, de oarece ar fi
trebuit a se opune la, alineatul 2 că o
căsătorie se consideră
destăcută,
din ziua
transcrierei
hotărârei ds divorţ în term
enul prevăzut
de lege, de oare ce până
la transcrierea,
hotărârei
de divorţ, căsătoria,
subsistă

de şi justiţia a, pronunţat
desfacerea, ei.
(Alexandresco, ed. 2-a, ],
p. 799, texţ şi
nota 2),
2. Absența ori. cât de înde
lungată ar
fi, nu este o cauză de desf
riei; aşa în cât soţul unei acerea, căsătopersoane ahsente nu poate trece în
o a, doua, căsătorie., (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 496, 822;
Planiol, ea. 6-a, 1, No. 1120)
.

Doctrină.

CAPITOLUL
Despre

a doua

VIII
căsătorie.

Art. 2102)
— (Mod. L. 15 Martie 1906).
Văduva și femeia a
cărei căsătorie a fost declarată
nulă
,
nu
pot
tre
ce în a doua căsătorie decât după 10 luni
dela desfacerea prin moarte,
anularea căsăto
sau
(Civ.

riei

162

211; Civ. Fr. 228).
Text.

fr.

precedente,

urm.,

170,

176,

|

afară

209,

dacă

278

a născut

urm., 289,

în

340;

acest
C.

p.

Art.

228. — La
qu'aprâs dix mois râvolus depuis femme ne peut contracter un nouveau mariage
la dissolution du mariage prâeâd
ent,
Teat. fr. Art. 228, (Modificat prin
legea din 9 August 1919). — La fem
ne peut contracter un nouv
me
eau mariage qu'aprâs trois
cents jours rvolus
depuis la dissolution du mariage prâe
âdent.
1) Art. francez Corespun
zător, 227, mai
definitive de t'un des €pou
ede şi un al treil
x, a une paine empoprev
riant mori 6ivilee,ea motiv:
A se vedea şi textul art.
213
Cod Civil român.

2) Text
iu al art. 210.
dela desfacerea ulceleivech
dintâiu căsătorii, Femeea

nu poate trece în a doua

i

„Par ia

con,
i
condamnation

căsătorie decât după

devenue

10 luni depline

marar a

interval.

Codul

civil

DESPRE

Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 463, nota 5.p.
82; Dalloz, Rep., Mariage, No. 966, 969;
Suppl., Mariage, No. 112; Laurent, II. No.
48%; III, No. 290; Huc, II, No. 284, 399;
Baudry
et Houques-Fourcade,
II, No.
1861; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1128; Planiol et Ripert, II, No. 250, 308; Contra:
Deivincouri, I, p. 65, nota 4; Proudhon,
1, p. 40%; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, I.
p. 804 (care arată că în dreptul român,
ofiţerul de stare civilă care celebrează o
căsătorie în disprețul dispoziţiilor
art.
210 c. civ.. nu este pedepsit de oarece legiuitorul nostru a suprimat art. 194 c.
pen. îr.),
3. Duţă, desfacerea căsătoriei, bărbatul se poate căsători când voeşte, legea
nefixându-i vre-un termen. (Mourlon, ed,
7-a, 1, No. 823; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1129; Nacu, I, p. 299).
4, Dispoziţiile art. 228 ce. civ. îr. (210
e, civ. rom.) au un caracter privat şi prevăd o chestiune de capacitate guvernată
de legea personală a femeei.
(Laurent,
Droit civil international. V. No. 131; Huc,
II, No. 399; Vraye et Gode, ed. 2-2. Divorce, II, No. 621; Alexandresco, ed. 2-a,

Doctrină.
1. Motivul
care a determinat pe legiuitor ca să fixeze termenul prevăzut de
art. 228 ce. civ. îr. (210 c. civ. rom.), pentru ca femeea să poată trece în a doua
căsătorie, a fost pentru a împedeca nesiguranța în privinţa paternităţii copitului

în

cazul

când

a

doua

căsătorie

ar

fi contractată
imediat după
desfacerea,
căsătoriei precedente. (Mourlon, ed. 7-a,
1. No, 823; Dalloz, Reâp.. Mariage, No. 955;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1125, 1129; Pla114; Colin
et:
niol et Ripert,
II,
No.
Capitani,
ed.
4-a,
IL. p. 142; Nacu, Il,
p. 998, 420; Alexandresco, ed. 2-a, I, p.
802; Maiei Cantacuzino, p. 686).
2. Căsătoria
contractată în disprețul
dispoziţiiior art. 228ce. eiv. îr. (210 ce. civ.
rom.) nu este nulă, de oarece legea nu
o declară
ca atare,
împedecarea
fiind
numai

probibitivă,

ci

prevede

pedeapsă pentru ofiţerul de
care
a celebrat-o.
(Merlin,

Noces

(secondes),

$ 2, No.

numai

o

stare civilă
R6pertoire,

1; Locre, II, p.

379;
'Touilier,
II,
No.
651,
664;
Duranton, Ii. No. 176; Valette sur Proudhon, ], p. 40%; Demolombe, III, No. 337;
Beudant, 1, No. 241; Marcadt, Art. 228,
No. 1; Mourlon, ed. T7-a,.I, No. 562, 824;

I, p. 805 urm).

5. A se vedea:
tele respective.

TITLUL

Despre

Art. 211

DESPĂRȚENIE

art.

278

si

289

cu

no-

VI!)

despărţenie?)
CAPITOLUL

1.

Despre cauzele despărţeniei.

Art. 211.— Bărbatul sau femeea poate cere despărțenia pentru
cauză de adulter. (Civ. 194; C. p. 269, 270; Civ. Fr. 229, 230).
Tezi. fr. Art. 229.
d'adulttre

La

Le mari pourra demander le

—

Notă

EvGEN,

INDEX
(a

Trib.

Seine,

1, 5.

Concert fraudulos 8.

1926, Jur.

Dovadă 3,
Enumerare

ALFABETIC

Eroare

limitativă

4.

_

Gen. 1926,

No. 664.

Motive de divorţ 1, 5.
1. | Probă 3.
Provocare

9.

Familiarităţi eulpabile 10, | Reciprocitate 7,
10.

2, 6.

Constatare „de visu“ 3.
Culpabilitate 2,
Domiciliu

(continuare).

s. IV, 1 Aprilie

doctrină)

Consimţământ

Căsătorie 2.

de divorţ

sub

Condiţiuni 2.
Conduită proastă

Adulter 2-10,
Apreciere 5.
.
Bărbat 5, 6, 7.

Cauze

cause

Tezi. fr. Art. 230 (Tezt nou rezultând din legea din 27 Iulie 1834, art. 1).—
femme pourra demander le divoree pour cause d'adultere de son mari.
Bibliografie

Pemir

pour

divoree

de sa femme.

conjugal

6,

Femee 5, 6, 7.
Fraudă 8.
Injurii grave 10,
Inscris 3.

Limitativă
Marturi

enumerare

Respingere 8, 9,
Sex 2.
Toleranţă 9.
Viol 2, 6.

1. | Voinţă

2, 6.

3.

i
1) In edițiunea oficială, din eroare acest titlu poartă No. IV în loc de VI.
2) Inaintea codului civil (1865) divorţurile se pronunţau de tribunalele bisericeşti, conform părţei a
JI, cap. IV a „Pravilei bisericeşti“ din 1851. Codul Caragea, în partea a II, cap. 16, prevede şi el divorţul!
pentru anumite cauze, specificate anume, Deasemenea şi codul Calimach în $ 121 al. 3.

La Francezi, divorţul s'a admis la început prin legea din 31 Martie 1803, Prin legea din 8 Mai 1816,
pe lângă dispoziţiile
el a fost desființat şi în fine reînființat prin legea din 27 lulie 1884, Legiuitorul român,

o parte şi din vechile noastre legiuiri: Codul Calimach şi Caragea,
legii franceze, a împrumutat
î
Caragea.
de ex, este dispoziția din art. 215 Cod. civ. A se vedea şi art, 3, $ 5, cap. 16 din codul

—

3813—

după

cum

Art. 212

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Doctrină. .
Î. Cauzele de divorţ stabilite
de
229—932 cod. civ. fr, (211—213 cod. art,
civ.
rom.) sunt limitative. (Duranton, II,
No.
531; Demolombe,
IV, No. 400; Aubry et
Rau, V, $ 491, p. 1%; Dalloz, Râp.,
Suppr,
Divorce et sâparation de corps, No, ,
32;
- Carpentier, Trait6 theorique
et. pratigue
du divorce, I, No. 3; Planiol,
ed. 6-a,1,
No. 1157, 115; Alexandresco, ed.
II, p. 5;
Comp.: Plastara, I, p. 329, 323).
2. Pentru existența delictului
de adulter se cer trei condițiuni: 1) împr
eunarea
sexelor; 2) Existenţa căsătoriei
uneia, dintre părţi; 3) Voința, culpabilă de
a, comite
adulterul. (Daltoz, Rep., Adultâre,
No. 10
urm; Suppl., Adultăre, No. 5;
Divorce et
separation de corps, No. 37; Huc,
II, No.
289; Alexandresco, ed, 2-a, II,
p. 6 urm,
ET 3; Comp: Planiol et
Ripert, II, No.
508),
3. Faptul de adulter poate
rezultă din
înscrisuri, martori Și din
diferi
jurări din care să reiasă, neînd te împreoios comiterea lui; nu este necesară
constatarea lui
de visu. (Demolombe, IV,
No.
No. 289; Comp.: Planiol, ed. 478; Huc, II,
6-a, 1. No.
1162; Planiol et Ripert, II,
No. 509, 574;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1,
p. 206: Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 8, nota, p. 12).

= Nu poate există adulter, când
există
viol sau eroare. (Beudant, II,
No.
loz, Rep.. Suppl.. Divorce et s&par 394: Dalation de
corps, No. 40; Baudry et Chauv
eau, III,
No. 16, 22; Planiol eţ Riperi,
II, No. 508;
Alexandresco, ed, da, IL. p.
9 nota),
5. Adulterul bărbatului ca
femeei este o cauză peremptori şi acel al
e de divorţ
şi judecătorii nu au dreptul
să aprecieze,
din moment ce se constată
că adulterul a
îost comis, (Demolombe, IV,
No. 71; Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et
s&paration de
corps, No. 43; Beudant.
II, No. 393; Huc,
II, No. 288; Carpentier, Trait
6 thâorique eţ
praiique du divorce, I, No.
s6paration de corps, I, No. 1609; Divorce et
urm.: Bau-

Codul

civil

dry et Chauveau, III, No. 21; Planioi,
ed.
6-a, I, No. 1167; Planiol ei Ripert
, II No.
507; Couin et Capitant, ed. 4-a,
IL, p. 20;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 12,
13; Piastara, ÎI, p. 323; Contra: Vraye et
Gode, Le
divorce et la, sparation de corps,
ed. 2-a,
I, No. 37).
6. Chiar în cazul când adulte
rul femeei ar fi fost determinaţ de
lipsa,
lungată a soțului său sau de faptul îndecă soţul a introdus un bărbat străin
în domiciliul conjugai, divorţul trebueşte
pronun.
-țat, dacă se constată că adulte
rul a fost
consumat
cu
consimțământul
femeei,
(Dalloz, R&p. Suppl., Divorce
eţ s&paration de corps, No. 40; Comp.:
Planiol et
Ripert, II, No. 42).

7.

Feciprocitatea adulterului

soţilor, nu
împiedică acţiunile de divorţ
ale ambilor
soţi. (Planiol et Ripert, II, No. 539;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
13).
8.

Când soţii printr'un concert fraudu

los, convin ca unul dintre ei
să comiţă
un adulter pentru a aveă un
motiv de
divorţ, cererea de despărțenie
trebueşte
respinsă, de oarece cauzele de
divorţ trebuesc să fie reale. (Dalloz, Rep..
Sâparation de corps, No. 17),
3. Dacă unul dintre soţi provo
vorizează sau tolerează, adulterul acă, faceluilalţ
soț, divorţul nu poate fi pronu
nţat, (Demoloiube, IV, No, 415; Planiol
et Ripert.
II, No. 542; Contra: Colin
et
4-a, |, p. 206, 207; Plastara, Capitant, ed.
1, p.
10. Conduita proastă şi uşoar 323).
ă şi familiarităţile culpabile ale
unuia, dintre
soţi, nu pot fi echivalate cu
adulterul pentru a, constitui o cauză ae
divorţ, însă pot
constitui injurii grave
de natură a duce
la desfacerea. căsătoriei
prin divorţ. (Demolombe, IV, No. 379;
Beudant, II, No.
394; Dalloz, REp.. Suppl.,
Divorce et sâpavation de corps, No, 37;
Huc, II, No. 289;
Alexandresco, ea. 2-a, IL,
p. 8, nota).

11- A se vedea: art. 212, 227 din codul
cu notele

civil

respective.

Art. 812. — Căsătoriţii pot,
fiecare în parte, cere desfac
erea
căsătoriei pentru excese, cruzim
i Sau insulte grave ce-şi
făcut unul altuia. (Civ. 194
va
îi
—19 „ 215, 241, 242, 831; C.
p. 238,
urm., 299, 300; Civ. Fr. 231). 6
divoree

Tezi, fr. Art. 231.
pour

ALEXANDRESCO

excâs,

sâvices

—

Les €poux pourront rec
oquement demander
ou injures graves, de Pun ipr
d'eux envers L'autr
e.
Bibliografie (continuare).

D., Notă sub Trib, Gaill

ac, 8 Nov. 19%, Jur. Gen. 1925
vuţie sub Trib. Gray
No.
Tomescu A. I., Notă sub Cas.(Haute-Sa6ne) 8 August 1920, Pand. Rom. 196,
fr.
reg.
30
Nov. 1925,
VERMEULEN H, JEAN, otă
sub Cas, elg. s. |, 4 Iun J ur. Gen. 19'6, No. 395

sub Cas. belg. 1925, Jur. Gen.
1926, No. 109,

14

—

.
10

le

no

i Qbser

ie 1925, Jur. Goa 1926, No.
24; Notă

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Incetare.din viaţă 72,
Injurii grave 4-11, 14-26,
scris 4, 19, 28-31,

Absenţă 41.
Act

Acţiune 25.
Acuzaţie infamantă
Adulter 25, 42.

Atitudine 43, 46,

Avere 57.
Beţie 6, 7,

28, 30-40, 42.51 bis, 54-56,
62. 64, 66, 67.

24.

Agravare 22, 23,
Ajutor 35.
Alienaţie mintală 5,
Antipatie 32.
Anularea căsătoriei
Apreciere &, 17, 18,
Ascultare 36, 37,
Ascundere 66.
Atemate 2.
Autoritate de
decat 74.

8, 53.
44.
71.
.

ju-

Căsătorie, cerere
lare 43.

de

Obicei 18, 23.
Onanism 34.

anu-

Căsătorie religioasă 49.
Cauze de divorţ 1, 5, 6,
7 urm.

agravante

»

Concert fraudulos 70,
Condemnare corecțională
62, 63.

Condemnare infamantă 66,
7,

Condemnare

poliţienea-

32. 33.

Definiţie 2, 3, 4.
9.

Demenţă 5, 8, 53.
paternitate

A

39,

conjuga!

40,

38,

Refuz 32, 33-39, 48, 49, 50.

Religie 49, 50, S0 bis, 51.
Repetare 10. 23, 30.
Respragere 29, 70.
Rule 15, 46

Sărăcie 57, 58.
Sarcină 33. 66, 67.
Scrisoare 4, 19, 28-31,
Scchestrare 12,
Sifilis, a se vedeă cuvântul: „Boală:,
Simulaţie 70,
Spontaneitate 23,
Sprijin 35.

18, 50.

Enumerare
Excese
2,

17, 53.

limitativă
4-14,
14,

Familiarităţi 43,
Fapte anterioare

riei 66, 67,

1,
15,

căsăto-

Stâneerea acţiunei de di-

- Forţă 13,
Fraudă 70.

vorţ.

72,

Străini 75.

Gelozie 47.

Graviditate 16, 20, 23.
Impotentă 61.
Ira ș. utatiuni
injurio:
aze 28-3

Ioâciuari zi

ode

Reciprocitate 71.
Reclamaţie 25.
Recunoaşterea
copilului
natura! 68.

Risivirea averei 38,

Dovadă 69.
Dreptari conjugale 13,
Drepturi legitime 44,
Ebrietate 6, 7, 9, 56,

* Educaţie

i

Purtare 27, 43, 66, 67.
Putere părintească 50.
Raporturi intime 13,

46, 68,

Dispreţ 32.
Domiciliu

35,

Publicitate 18, 22, 23.

Copil natural 68,

"de

4,

Probă 69.
Protecţie

Cruzimi 3-17, 55.
Deces 72.

Denegare

5-7,

Onoare 20, 21, 63.
Pârăsirea
domiciliului coniugal 38, 39, 40,
Părinte 46.
Paternitate 26, 27,
Pedea psi ă
corecţională 62,
Pedeapsă d ciplinară 64,
P. deapsă polițien. 65.
Pederastie 34.
Perderea averei 57, 58.
Poziţie socială 18, 23,
Prescripţie 73.
Prezervativ 33,

11,

Conduită 27, 43, 66, 67.

Delict

1,

9.11, 14, 15, 18, 20, 23-26,
2R, 30, 31.

Nebunie 5, 8, 53,
. Nuhtatea căsâtoriei

Căsătoria a doua 45.

Copii

Mamă 4%
Mărturisire 69.
Moarte 72.
Motive de divorţ

,

Boală 13, 52, 5; 54, 53.
Botez 50.
.
Brutalitate 46,
Calomnie 25, 26, 28, 29,
Caracter 23

„scă 65.
Condiţiuni

Injurii verbale 23.
Insărcinare 33, 66, 6
Inscris 4, 19, 0007
Instigare 15,
Inienţiune 5, 34.
Interzicere 48.
Joc de cărţi 60, 60 bise
Lenevie 59.
Limitativă
enumerare 1,

Lucru judecat 74.

lucra

9,

Circumstanţe

Cauzele:

de

Tagad+

de patern.

Tentativă de
| Terţ 31,
Toleranţă
Trândăvie

26, 27,

adulter 42,

15.
59.

Doctrină.
divorţ stabilite de art.

229—-232 cod, civ. fr. (211—213 cod. civ.
rom.) sunt limitative. (Duranton, II, No.
531; Demolombe, IV, No. 400; Aubry ei
Rau, ed. 4-a, V, $ 491,p. 179; Dalloz, Râp,
Suppl., Divorce et s&paration de corps,
Trait
thtorique et
No. 32; Carpentier,
pratique du divorce, I, No. 5; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1157, 1158; Alexandresco, ed. 2-a

II, p. 56; Comp.:
2,

Prin

Art. 212

DESPRE DESPĂRȚENIE

Codul civil

Piastara,

„excese“

se

sau atentatele unui soţ cari pun în pevicol viața celuilalt soţ; în cazul când se
constată. în sarcina unui soţ aceste fapte,
divorţul irebuieşte pronunţat. (Locr6, LEgisiation civile, V, p. 103, No. 7, art, 3 p.
1, 262; Toullier, II, No, 672; Duranton.
No. 550; Demolombe, IV, No. 383, 384;
Moarlon ed. 7-a, I, No. 843; Aubry et Rau,
ed, ta, V. $ 491, nota 18, p. 117; Dalloz,
Rep.
Suv,
Divorce
et s&paration de.
corps, No. 56, Laurent, III, No. 186, 187;
Vraye et Gode, ed. 2-a, I, No. 46: Bauâry
et Chauveau, III, No. 35; Nacu,I, p. 42%;
Matei Cantacuzino, p. 698; Comp.: "Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1163; Planiol et Ripert, II,
No. 51; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,p.
208; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 16; Plastara, |, p. 893).
3. Prin „cruzimi“ se înțeleg, actele de.
cruzimi, de brutalitate şi de răutate, cari
chiar

unul

pun

în

pericol

dintre

soţi

aduce

viaţa

atingere

motive de divorţ. (Dalloz, R6p.,

so-

onoarei

Suppl.,

S6-

paration de corps, No. 13; Comp: Laurent, III, No. 189; Carpantier, Trait6, 1,
No. 28; Pianiol et 'Ripert, II, No. 517; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 14, nota 4).
7
Dacă. însă excesele, cruzimile şi in-

violențele

—

nu

şi consideraţiei
celuilalt soţ.
(Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 543; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1166, 1168; Plastara, I, p. 323, 324; Comp.
Planiol et Ripert, II, No. 523; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 209; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 18),
5. Pentru ca. excesele, cruzimile şi înjuriile grave să poată constitui motive
de divorţ, trebuesc ca ele să fie făcute cu
intenţiune şi să emane de la o persoană
răspunzătoare în mod moral de actele
sale iar nu de la o persoană ale cărei facultăţi
mintale
sunt
alterate.
(Demolombe, IV, No. 401; Dalloz, Rp. Suppl,
Divorce et s&paration de corps, No. 47;
S&paration de corps, No. 13; Laurent, III,
No. 189, 190; Carpenitier, Traitâ, thâorique et pratique, I, No. 28; Vraye et Gode,
I, No. 65; Planiol et Ripert, Ii, No. 517;.
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 204; Nacu,
ed. 2-a, IL p.
1, p. 489; Alexanidresco,
14. 17).
6. - Excesele, cruzimile şi injuriile grave
comise de un soţ asupra celuilalt soţ, în
stare de ebrietate voluntară, constituese

1, p. 922, 323),

înţeleg

dacă

ţului cari le suferă totuşi îi fac viaţa în
comun insuportabilă,
(Toullier, II, No.
67%; Demolombe, IV, No. 383; Mourlon,
ed. T-a, 1, No. 843; Dalloz, R&p.. S&parar
tion de corps, No. 23; Supri., Divorce
“et s&paration de corps, No. 55, urm.; Lau-.
rent, III, No. 186, 187; Vraye et Gode, îi.
No. 47; Carpentier, Traite, ], No. 24; Baudry et Chauveau, III, No. 35; Nacu, IL, p.
423;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 17;
Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1163; Planiol et Ripert, II, No. 521; Colin et Capitani, ed. 4-a, 1,
gp. 208; Matei Cantacuzino, p. 698; Plastara, 1, p. 3923)
&, Prin cuvintele: „injurii grave“ se înțeleg actele
sau
scrisorile
prin
cari

315
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juriile grave au fost comise în Stare de
ebrietate involuntară sau accidenţală, ele
nu consiitue motive de divorţ, (Dalloz,
R&p., Suppl., Divorce et separation. de
corps, No. 81; Comp.
Alexandresco, ed
2-a, IL, p. 14, nota 4).
8. 'Tribunalele apreciază în Mod suveran dacă starea mintală a, soţului care
a comis faptele de excese, cruzimi sau
injurii grave,
face
să-i
fie imputabile

aceste

fapte

pentru

a

duce

la,

desfacerea,

căsătoriei prin divorţ. (Vraye et Gode, ed.
2-a, IL, No. 6; Carpentier, I, No. 28)
Y- Chiar
dacă excesele, cruzimile
şi
injuriile grave nu constituese îapte
delictuoase,
ele pot
fi motive de
divorţ.
(Dalloz, Rep. Suppl., Divorce et sâparation de corps, No. 49; Baudry et Chauveau, III, No. 41; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 15).
10. Nu este necesar ca, excesele,
cruzimile şi injuriile grave să fie repstate
,
ci un singur fapt poate după împrejurări
constitui un motiv de divorţ. (Demolombe,
IV. No. 393; Dailoz, Rp. Suppl., Divorce
et s6paration de corps, No. 53; Sâparation de corps, No. 16; Laurent, III,
No,
181, 193; Huc, II, No. 293; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 17; Comp. Vraye et
Gode,
Le divorce et la separatţion de corps,
ed.
2-a, LI, No. 63; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1165;
Planiol et Ripert, II, No. 515; Colin
et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 208, 209).
|
11.
Pentru ca excesele şi cruzimile unuia dintre soţi să poată duce la desfacerea căsătoriei prin divorţ ele trebues
e

să

fie

luilalt
corps,

14)

îndreptate

soţ.

No.

în

(Dalloz,

contra

Râp.,

25; Alexandresco,

persoanei

Separation
ed, 2-a,

ce-

de

IL, p.

12. Sechestrarea
unui
soţ de
către
celalt soț constitue un fapt de
cruzime.
(Dalloz
Rp,
Suppl., Divorce
et s6paration de corps, No, 58; Carpentier
, 1, No.
46; Divorce
et sâparation „de
corps, I,
No. 371; Planiol
eţ Riperi, II. No. 52];
Colin et Capitant,
ea.
4-a, 1, p, 20%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 16).
13. Faptul
soţului
de a întrebuința,
forța, pentru a-şi exercita drepturile
sale
conjugale de a avea, raporiuri
intime cu
soția sa, excesive şi de natură
a dăuna,
sănătăţii sale, constitue o cruzi
me. (Colin et Capitant, ed. 4-a, LI, p.
208; Planiol
et Ripert, II, No. 521, 526).
14, Pentru ca excesele, cruzimile
şi injuriile să constitue un motiv de
divor
trebueşte ca ele să nu fie exercitare ţ,
a unui drept legitim al soțului. (Huc,
II, No.
298; Carpentier, Traits îh€orique
et pratique. î, No. 31; Planiol et Riper
t, II, No.
526; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 15),
15.
Pentru ca excesele,
cruzimile
şi
injuriile să poată, constitui moti
vorţ irebuesc să emane de la ve de ditre soţi iar nu dela, rudele sale; unul dindacă însă
unul dintre soţi instighează
sau tolerează.
aceste fapte din parte
a, rudelor sale, ele
constituesc un motiv
de divorţ. (Carpen-

—

DESPĂRȚENIE

Codul

civil

tier, Trait6 thcorique et pratique, I,
29; Bauary et Chauveau, III, No. 37; No.
Planiol et Ripert, II, No, 516; Alexandres
co,
ed, 2-a, îl, p. 13, 14),
16. Cuvântul „grave“ din
art,
civ. îr. (212 c, civ. rom.) se referă, 231 c.
nu numai la insulte ci şi la cruzimi,
(Baudry
et Chauveau, III, No. 35; Planiol
et Riperi. II, No. 513; Alexândresco, ed,
2-a, II,
p. 17).
17. Faptele
cari
constituese
excese,
cruzimi sau injurii grave pentr
u a duce
la destacerea căsătoriei prin
divorţ, sunt
apreciate în mod suveran de
tribunale
(Merli

n,

Separation

de corps,

$

1, No.3;
Duranton, II, No. 552, 553;
Taulier, I, p.
364; Demolombe, IV, No. 385;
Aubry et

Rau,

V, $ 491, p. 177; Mourlon,

I, No, 843;
Dalloz, Râp., Suppl., Divorce
et s&paration de corps, No. 50; Huc, II,
„Laurent, III, No. 187, 193; Plani No. 293;
ol et Ripet, II, No. 513, 519, 520;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 1, 16; Comp.:
Colin
putant ed, 4-a, 1, p. 208, 209; Nacu et Ca, 1, p.
18. Tribunalele vor apreciă fapte
le cari
motivează, cererea de divorţ
şi în special
injuriile grave, luându-se în consi
deraţie
educaţia, poziţia, socială, genul
de viaţă,
şi obiceiurile soţilor şi grad
ul de publicitate a faptelor
(Pothier,
Cont
mariage, No. 509; Merlin, S6pa rat - de.
raţion de
corps, $ 1, No. 3; Taullier,
1, p. 364;
Duranton, II, No. 552, 553:
Demolombe,
IV, No. 385; Vazeille, II, No. 541;
Marcade.
Art. 306, No. 3; Aubry et Rau,
$ 491, nota 21, p. 177; Mourlon, ed. 4-a, V,
ed. T-a, 1,
No. 843; Beudant, II, No. 395;
Dalloz, Rep.
Suppl., Divorce et separation
51; Vazeille, Trait€ du Mari de corps No.
age, II, No.
541; Huc, II, No. 296; Vray
e et Gode ed.
2-a, IL, No. 68: Carpentier,
Trait, I, No.
34; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 209;
Alexandresco, ed. 2-a II,
p. 16; Contra:
Laurent, III, No. 188, 194 Comp
. Planiol.
ed, 6-a, 1, No. 1167, 1168; Plani
Ii, No. 514, 5%; Nacu, I, p. ol et Ripert,
429; Matei
Cantacuzino, p. 698; Plastara,
1, p.
19. Injuriile grave pot fi făcut 323),
e prin
viu grai sau prin scris. (Demolom
be, IV,
No. 383; Aubry et Rau, V, $ 491,
p. 1%,
176; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
843; Dalloz,
Rp...
Suppl., Divorce et S&paration
de
corps, No. 60; Huc, II, No.
292; Colin et
Capitant, ed. 4a |. p.
209; Baudry et
Chauveau, III, No. 35;
Vraye et Gode, I,
No. 53; Planiol eţ Ripert,
xandresco, ed. 2-a, 11, p. II,18).No. 523; Ale20. Pentru ca injuriile
cauză de divorţ, trebuesc să constitue o
să fie grave şi
să aducă
atingere
onoarei soţului
în
contra căruia sunt îndr
eptate. (Mourlon, ed. 7-a, I, No, 843; Dall
oz, Rp. S&paraton de corps, No, 28;
Huc, II, No. 292;
Nacu, 1, p. 429; Alexan
âresco, ed. 2-a, II,
p. 14, 15, 18;
1. Injuriile Srave pot
fi făcute prin
acte materiale sau prin
inacţiune şi care!
a» aduce atingere onoarei
soţului în con-
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tra căruia sunt îndreptate. (Dalloz, Rep.
Suppl., Divorce et s6paration de corps,
No. 60; Comp.: Colin et Capitant. ed. 4-a,
I, p. 209).
22, Nu este necesar ca injuriile grave
să fie făcute în public; publicitatea constitue numai o
agravare a injuriilor.
(Merlin, Râpertoire, Sâparation de corps;
$ £, No. 4; Toullier, II, No. 672; Duranton, II, No. 554; Demolombe, 1V, No. 38%
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 491; notele 23
urm.
p. 177; Vazeille.
Traite du mariage, II, No. 549; Dalloz, Rep, Sâparation de corps, No. 28; Suppl., Divorce ei
sâparation de corps No. 61; Laurent, HI,
No. 204; Vraye et Gode, ed. 2-a, 1, No. 54%;
Carpeniier, ÎI, No. 37; Alexandresto, ed.
2-a, II, p. 18; Comp.: Planiol et Ripert, II,
No. 522),
23. 'Tribunalele vor aprecia dacă injuviile verbale sunt o cauză de divorţ, după
natura,
gravitatea, repetarea,
publicitaiea şi spontaneitatea lor, luându-se în
consideraţie, caracterul şi obiceiul soţilor
şi mijlocul social în care ei trăesc. (Dalloz, R&p., Suppl., Divoree et separation de
corps, No. 63; Comp.: Merlin, R6pertoire,.
Sâparation de corps. $ 1, No. 4 Toullier,
II, No. 672; Duranton, II, No. 554% Mourlon, ed. 1-a, 1, No. 843; Planiol, ed. 6-a. I,
No. 1166 urm; Planiol et Ripert, IL. No.
522; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 19, 20).
24. Dacă unul dintre soţi adresează
celuilalt soţ o acuzaţie infamantă sau capitală, această acuzaţie. constitue o injurie gravă de natură a duce la desfacerea,
căsătoriei.
(Merlin, Repertoire,
S&paration de corps, $ 1, No. &; Duranton, II,
No. 5ii, nota 1; Dalloz, Râ&p.. Sâparation
de corps, No. 29; Alexandresco, ed. 2-a,
Ti, p. 3%).

25. Reclamaţia

ce un

soţ ar face con-

tra celuilalt, pentru adulter, sau o cerere
de divorţ pentru motive de adulter, constituesc motive de divorţ când se bazează
pe

fapte

presupuse

şi

au

un

caracter

ca-

lomnios.
(Merlin. Râpertoire, S&paration
de corps, $ 1, No. 4; Duranton, II, No.
554; Demolombe,
IV, No. 387, Aubry et
Rau, 6d. 4-a, V, $ 491, text şi notele 11,
19, p. 175, 176; Dalloz, R€p., S6paration de
corps; No. 30; Suppl., Divorce et s6paration de corps, No. 65; Laurent III, No.

193; Vraye et Gode, ed. 2-a, 1. No. 51; Pla-

niol, ed. 6-a, I, No. 1162; Planiol et Ripert,
II, No. 593; Alexandresco, ed. 2-a, II p. 30,
31; Comp: Vazeille, Trait6 du mariage II,
No. 550; Baudry et Chauveau, III, No.
39, 40).
,
|
26. Denegarea de paternitate făcută de
bărbat, poate constitui o injurie gravă în
cazul când se constată că este făcută fără

dovezi

şi cu caracter calomnios, (Dalloz,

R€p., S&paration de corps,
et Ripert, II, No. 523).

27. Cânăâ

însă

No. 31; Planiol

conduita

femeei

Art.

DESPĂRȚENIE

era

susceptibilă de a autoriza bănuiala soțului, acţiunea în denegare de paternitate, care a fost respinsă, nu poate con-

212

stitui un motiv de divorţ. (Duranton. II,
No. 541; Demolombe, IV, No. 387; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 491, p. 175, 116; Baudry et Chauveau, III, No. 36; Planiol et
Ripert. II, No. 523; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 31),
28. imputaţiunile injurioase şi calomnioase adresate de către un soţ celuilalt
soţ prin o scrisoare ce i-o adresează, pot
constitui o cauză de divorţ. (Merlin, R6per-

toire, Lettre

missive,

$ 1, art. 4; Duran-

ton, II, No. 55% Demolombe, IV, No. 393;
Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 491, nota, 34,
p. 180; Dalloz, Râp. Lettre, missive, No.
22; S6paration de corps, No. 38; Suppl.,
Divorce et sâparation de corps, No. 69;
Vraye eţ Gode, I, No. 53; Planiol et Ripert. ÎI, No. 523; Alexandresco, ed, 2-a,
II, p. 18, nota 1, 21 urm.).
23. Dacă însă se stabileşte că o scrisoare a fost adresată de un soţ celuilalt,
pentru a-i da un mijloc să poată obţine
mai

pinsă.

uşor

divorţul,

(Aubry

cererea

et Rau,

trebueşte

res-

ed. 4-a, V, $ 491,

p. 180; Dalloz, Rp... Suppl., Divorce et
s&paration de corps, No. 69; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 23).
30. Nu este necesar ca unul dintre soţi
să adreseze celuilalt mai multe scrisori
injurioase, ci una singură poate constitui o cauză de divorț. (Demolombe, IV,
No. 393; Dalloz, R6p,, Sâparation de corps,
No. 41).
31. Chiar
dacă o scrisoare,
care ar
conţine imputaţiuni injurioase la adresa,
unuia dintre soţi, a. fost adresată de către ceialt soţ unui terţ. ea poate constitui
un motiv de divorţ, când intenţia celui
ce a, scris-o a, fost ca această scrisoare să
fie comunicată celuilalt soţ sau să i se
repete imputaţiunile injurioase ce ea, le
conţinea. (Demolombe, 1V, No. 393, urm;
Dalloz Râp., Su»pl., Divorce et s6paration de corps, No. 70; Comp.: Vraye et
Gode, 1, No. 53; Planiol et Ripert, II, No.
523; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 18, nota
1, 21 urm).
32. Faptul că unul dintre soţi refuză
în

mod

persistent

de

a avea

relaţiuni

in-

time cu celalt soţ, din cauza, dispreţului
sau antipatiei ce o are faţă de el, constitue o injurie gravă de natură a duce
la. desfacerea, căsătoriei. (Aubry et Rau,

ed.

4-a.

V,

$ 491, -p.

176;

Dalloz,

Rep.

Suppl., Divorce et s&paration de corps,
No. 77; Laurent, III, No. 185; Huc, II,
No. 295; Baudry et Chauveau. III, No. 48;
Vraye et Gode, ed. 2-a, I, No. 49; Carpentier, Trait€ thâorique et pratique du
divorce, Î, No. 41; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1169; Planiol et Ripert, II, No. 525; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 209; Nacu, 1, p.
430; Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 24 25;
Plastara, IL, p. 324).
83. Faptul unui bărbat de a se fi servit în relaţiunile intime cu soţia sa de
prezervative contra sarcinei, constitue o
injurie gravă. (Baudry et Chauveau, II],
No. 49; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 31).
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34. Faptul bărbatului dea
practica onanismul şi pederastia constitu
e o injurie

"gravă,
32).
35.

(Alexandresco,

Dacă unul

ed.

2-a,

II,

p.

31,
-

dintre

soți refuză celuilalt soţ sprijinul, ajutorul şi prote
cţia, prevăzu

te de codul civil, acest
tue o injurie gravă de natură îapt constia duce la
desfacerea căsătoriei, (Dur
anton, II, No,
551; Vazeille, Trait6 au mari
age, 11, No.
548; Dalloz, R6p, Suppl.,
Divorce et ss.
paration de corps, No. 15;
Plan
pert, II, No. 528; Alexandresco iol et Ri, ed. 2-a, II,
p. 27; Matei Cantacuzino,
p. 698).
36. Dacă temeea refuză a
da bărbatului său ascultare, acest fapt
ar putea, constitui
o
injurie
gravă.
Râp,
Suppl., Divoree eţ s6parati(Dalloz,
on
de corps,
5) 76; Comp.: Planiol et
Ripert, II, No.
DI),

37. După
o altă părere,
refuzul. femeei de a âa ascultare
bărbatului numai
atunci ar putea, constitu
i o injurie gravă
când ar fi întovărăsit
de o circumstanţă
agravantă, (Dailoz, R6p.
, Suppl., Divorce
et separation de corps, No.
'%; Carpentţier,
ÎI, No. 45),
:
38. Dacă bărbaţul refu
sistent să primească în ză în mod percasa sa pe soţia
sa, acest fapt constitu
e
de natură a duce la. desf o injurie gravă
(Duranton, II, No. 555; acerea căsătoriei,
Demolombe, IV,
No. 388; Vazeiile, II, No.
545, 547; Mourlon, ed. T-a, I, No. 75%;
4-a, V, $ 491, nota 14, p. Aubry et Rau, ed.
1%6; Dalloz, Rep,
Suppl., Divorce et s&pa
ration de corps,
No. 71; Laurent, III, No.
195; Huc, II, No.
295; Vraye et Gode, ed.
2-a,
pentier, I, No. 42; Baudry I, No. 50; Careţ Chauveau,
III, No. 44 urm.; Planiol,
ed. 6-a, I, No.
1169; Planiol et Ripert,
ÎI, No. 503; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1, p. 209; Nacu, 1,
p.

429; Alexandresco,

ed. 2-a, II, p.

26),
89.Dacă temeca, refuză
în mod persistent şi fără just motiv,
să revie în domiciliul conjugal, acest
fapt poate constiţui
o injurie gravă care
să motiveze cererea
de divorț a bărbatului.
(Duranton, II, No.
555; Deinolombe, IV, No.
388; Vazeille, II,
No, 345, 547; Aubry
et
$ 491, p. 176, 177; Laur Rau, ed. 4-a, V,
ent, III. No. 193;
Huc, II, No, 312; Vray
e et Gode, ed. 2-a,
I, No. 50; Carpentier,
I.
et Chauveau, III, No. 44 No. 42; Baudry
Ripert, II, No. 503; Coli urm.; Planiol et
n et Capitant, ed.
Soo
p. 209; Alexandresco, ed.
2-a, II,

40. Părăsirea

domiciliului

conjugal
sau părăsirea, Unui S0ţ
de către celalt,
poate constitui injurii
grave de natură
să ducă la admiterea
cererei de divorţ,
chiar dacă, aceste fapte
nu sunt întovărăşite de circumstanţe
agravante, (Dalloz, Râp.,, Suppl, Divorce
eţ s6paration
de corps, No. 14; Carp
enti
Comp.: Baudry et Chauve er, I, No. 48;
au, INI, No. 44
urm.; Planiol, ea. 6-a,
7, No. 1169; Planiol

et Ripert,

II, No. 503;

Colin et Capitant,

—

Codul civil

ed. 4-a, I, p. 209; Nacu,
1, p. 429, Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
26, 27).
41. Absența unuia dintre
soţi nu poate
constitui o cauză de divorţ.
(Carpentier,
I, No. 13; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 27,
nota 3, p. 56; Comp: Plan
io] et Ripert,

II, No.

503),

.

42. Tentativa
de adulter constitue o
injurie gravă care poate
motiva admiterea cererei de divorţ, (Dall
oz, Rep, Suppl.,
Divorce
et sâparation de corp,
No, 80;
Planiol, ea. 6-a, I, No.
1169; Planiol et
Ripert, II, No. 527; Colin et
4-a, 1, p. 210; Comp.: Vray Capitant, ea.
e et Gode, ea.
aa, 1, No. 56),
43. Atitudinea
şi conduita, proastă a
unuia, dintre soţi cum ar
fi familiarităţile
femeei faţă de un terț poat
e constitui o
injurie gravă care să, moti
veze admiterea,
cererei
de divorţ.
(Demolombe, IV, No.
379; Dalioz, R6p., Suppl.,
Divo
ration de corps, No, 8; Plan ree et sâpaiol et Ripert,
II, No. 527, 530; Colin et Capi
tant, ed. 4-a,
IL p. 210; Nacu, 1, p. 429;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 37).
44. Cererea
de anularea
căsătoriei,
făcută de unul dintre soţi
şi
un motiv injurios, poate const bazată pe
itui o injurie gravă. (Dalloz; R€p.,
S&pa
corps, No. 57; Suppl., Divorce ration ae
et s&paration de corps, No. 84; Contra:
Merlin, R&pertoire, Separatţion ae corps
, $ 1, No.5;
Duranton.
ÎI, No. 557; Demolombe, IV.
No. 391; Huc. 11, No. 299;
Carpentier, 1,
No. 48; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 31).
45. Dacă unul dintre soţi
contractează
o nouă căsătorie înainte
de desfacerea.
celei dintâi, acest fapt cons
titue o injurie gravă, (Dalloz, Rp.
Suppl, Divorce
et s&paration de corps,
No, 86).
46. Atitudinea
şi britalitatea
unuia.
dintr6 soţi îaţă de rude
le celuilalt : soţ
cum ar fi părinţii şi copii
săi din prima
căsătorie, pot constitui, după
împrejurări,

injurii

grave.

(Dalloz,

R6p., Suppl., Dide corp
dry et Chauveau, III, No. s, No. 83; Bau428; Alexandresco, ed. 2-a, 37; Nacu, IL. p.
Carpentier, I, No. 48; ContII, p. 14; Comp:
ra: Planiol et
Ripert, II, No. 516),
41. Gelozia excesivă a. unui
a dintre
Soți,
vorce

et sâparation

mai cu seamă când
ficată, poate fi considerată nu este justica o injurie
gravă. (Baudry et Chau
veau, III, No. 55;
Planiol et Ripert, II.
sco, ed. 2-a, II, p. 31). No. 527; Alexandre.
48. Faptul soţului de
a interzice soţiei
sale să comunice cu
mama sa, poate conStitui un motiv de
divorţ, (Alexandresco,
ed. 2-a, 11, p. 31;
Comp.
Planio! et Riperi. II, No. 529).
9.
acă unul dintre soţi,
după căsătoria civilă, refuză
să consimtă, la, celebrarea
căsătoriei Teligioase,
acest fapt
poate constitui o inju
rie gravă, (Demolombe, IV, No. 390;
Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 491, noța

16, p. 1%; Dalloz, Râp,
,
et
No. 87; S&paration aes&paration ae Corps,
corps,
Suppl.,

Divorce

No, 24; Vraye
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civil

et Gode,

ed.

2-a,

I, No.

5î;

Carpentier,

Traite thâorique et pratigue du divoree,
1, No. 48; Divorce et s&paration de corps,
I, No, 655 urm.; Baudry et Chauveau, III,
No. 56; Planiol, ed. 6-a, I, No, 1169; Planiol et Ripert, II, No. 524; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 210; Nacu, 1 p. 430;
Contra: Beudant, I, No. 207; Laurent, III,
No. 196; Huc, II, No. 299; Alexandresco,
ed. 2-a. II, p. 28).

50. Dacă tatăl refuză a, se boteza copii

săi, acest fapt nu poate
gravă

de oarece

puterea

constitui o injurie
părintească

îi dă

dreptul a. dirija educaţia religioasă a,
copiilor, (Demolombe, IV, No. 390; Dailoz,
Rep., S&paration de corps, No. 60; Huc,
II, No. 298;-Vraye et Gode, ed. 2-a, I, No.
58, Baudry
et Chauveau,
III, No. 56;
Alexandresco,
ed.
2-a, II,
p.
28, 29;
Contra: Planiol,
ed.
6-a,
1, No.
1169;
Comp.: Nacu, I, p. 430,
431; Planiol et
Ripert, 1, No. 529).
50 bis. Faptul unui bărbat de a împedeca pe femeea sa de a-şi îndeplini datoriile religioase, poate constitui o injurie
sravă. (Demolombe, IV, No. 390; Dalloz,
Râp., Suppl.,
Divorce
et s&paration de
corps, No. 88)
51. Faptul
unuia
dintre soți de a-şi

schimba

religia

în timpul

căsătoriei, nu

poate constitui o injurie gravă. (Duranton, II, No. 532; Demolombe, IV, No. 390;
Dalloz, Râp., S&paration de corps, No. 59;
Suppl.,
Divorce et s&paration de corps,
No. 89; Baudry et Chauveau, III, No. 56;
Carpentier, Trait6, I, No. 48; Huc, II, No.
295; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 28).

52. Faptul

că

unul

dintre

soți

sufere

de o boală, chiar contagioasă, nu este un
motiv de divorţ, (Duranton, II, No. 531;
Demolombe, IV, No. 400; Aubry et Rau, ed.
4-a V, 8 491, p, 179; Nacu, I, p. 430; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 29, 30, nota 3).
53. Alterarea facultăţilor mintale ale
unuia dintre soţi nu este un motiv de divorț, chiar dacă viaţa comună între soţi
a devenit iraposibilă, (Merlin, Râp., S6p.
de corps, No. 10; Duranton, Îl, No. 533;
Demolombe, ÎV,
No. 401;
Dalloz,
Rp,
Suppl., Divorce et s&paration de corps, No,
47: Vazeille, II, No. 544; Laurent III, No.
189 urra,; Carpentier, Traite thâorique et
pratique du divorce, I. No. 28; Planiol et
Ripert, il, No. 503; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 911; Alexandreseo, ed. 2-a, II,
p. 19).

54.

După o părere, faptul că unul din-

tre soți comunică celuilalt o boală venerică, constitue o injurie gravă de natură,
a duce la desfacerea căsătoriei. (Carpentier, Trait6 thâorique et pratique du divorce, ÎI, No. 15; Divorce et s&paration de
corps, I, No. 587 urm,.; Planiol et Ripert,
IX, No. 521, 526; Colin et Capitant, ed, 4-a,
I, p. 210; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 29).
55. După o altă părere însă, faptul că
unul
dintre soţi
comunică celuilalt
o
boală venerică nu poate constitui prin el

însăși un motiv de divorț; acest fapt nu-
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- mai

atunci

ar

constitui

o cauză

de

divorţ

când ar îi întovărăşit de împrejurări accesorii cari i-ar imprima, caracterul de
excese, cruzimi sau injurii grave, cum ar
fi cazul când soţul a comunicat, cu ştiinţă
celuilalt
soţ, boala,
(Merlin, Reperioire,
S&paratţion de corps, $ 1, No. 9; Toullier,
II, No. 757; Duranton, ÎL, No. 534; Demolombe, IV, No. 389; Marcad6, Art. 306,
No. 3; Vazeille, Trait€ du mariage, II, No.
552; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 491, nota
17, p. 176; Dalloz, R6p.,
Separation
de
corps, No. 51; Suppl., Divorce eţ sâparation de corps, No. 59, 78; Vraye et Gode,
ed. 2-a, I, No. 59; Baudry et Chauveau,
INI, No. 51; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1169;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 526).
56. Bejia
obicinuită
a unuia
dintre
soţi, constitue prin ea însăşi o injurie
gravă. (Vraye ei Gode, ed. 2-a, I, No. 66;
Carpentier, II, No. 19; Planiol et Ripert,
TI, No. 530; Colin et Capitant, ed. 4-a, IL, p..
209; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 54, nota).
57. Faptul că un soţ, a pierdut averea
sa, nu poate constitui o cauză de divorţ.
(Nacu, I, p. 430).
58. Faptul bărbatului de a fi risipit
averea femeei sale, nu este un motiv de

divorț.

(Alexandresco,

ed.

2-a,

II, p. 15,

nota 1).
59. irândăvia bărbatului nu este un
motiv
de divorţ.
(Alexandresco, ed 2-a,
II, p. 15, nota 1, p. 56).

60.

Obiceiul de a juca

cărţile, nu este

un motiv de divorţ. (Alexandresco,
II, p. 56).
60 bis. Când însă din obiceiul
de

a

juca,

la

noroc,

rezultă

ed. 2-a,
soţului

pentru

celalt

soţ o umilire, acest fapt poate constitui
o,iniurie gravă. (Planiol et Ripert, II, No.
61.

Impotenţa

naturală

nu

poate

con-

stitui un motiv de divorţ. (Merlin, R&pertoire, Separation de corps, $ 1, No. 8, 10;
Carpentier, Trait6, I, No. 5; Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 525, 531; Colin et
Capitant, ed. 4-a, p. 210; Alexandrescu, ed.
R-a, II, p, 84 urm).
62. După o părere condamnarea corecțională a unuia dintre soți, poate constitui prin ea însăşi o cauză de divorţ.
(Dalloz, Rep.. Suppl., Divorce s&paration
de corps, No. 94; Sâparation de corps, No.
27; Huc, Il, No, 297; Vraye et Gode, ed.
2-a, 1, No. 61; Carpentier, Traite thâorique et pratique du divoree, I, No. 48;
Baudry et Chauveau, III, No. 58).
63. După o altă părere, însă, condamnarea corecțională a unui soţ numai atunci ar putea constitui o cauză de divorţ când faptul comis ar atinge în mod
direct onoarea sau drepturile de soţ ale
celuilalt soţ, caz în care însuși faptul comis constitue o injurie gravă.
(Dalloz,
Rep. Suppl.,
Divorce et s&paration
de
corps, No. 93; Sâparation de corps, No. 27;
Comp.: Demolombe, IV. No. 396; Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 491, nota 925, p. 178; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 117%; Planiol et Ri-
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pert, II, No. 511, 518; Colin et Capitant, ed.
4-a; 1, p. 207; Alexandresco, ed. 2-a,
II,

p. 44).
64.

putea

O simplă,

AO

pedeapsă

îi considerată

INI

disciplinară

ar

câte odată ca o in-

jurie gravă; şi în acest caz iDjuria
gravă
o constitue nu atât pedeapsa, cât.
faptul
dezonorant care a motivaţ aplicar
ea, peE
(Colin et Capitant, ed. 4-a, 1,
p.
07
65. Condamnarea unui soț la o simpl
ă

li

pedeapsă

tui un
veau,

poliţienească,

motiv

III, No.

nu

de divorţ.

poate

(Baudry

64; Alexandresco,

consti-

et Chaued.

2-a,

II,

44).
66. Faptele
anterioare
căsătoriei
şi
cari ar fi fost ascunse celuilalt
soţ,
ar fi însărcinarea, femeei, reaua conduicum
tă,
a femeei, o condamnare infamantă
ete.,
p.

pot

constitui

motive

de

divorţ,

(Demolombe, îV, No. 39%; Beudant,
1, No. 39;
Dalloz, Râp., S&paration de corps,
No. GI;
Suppl.,
Divorce eţ S6paration de corps,
No. 91; Separation de corps, No.
25;
et Gode, ed. 2-a, 1. No. 62, 85 urm; Vraye
Carpentier. Trait6, ÎI, No. 38; Planiol,
ed. 6-a,
I. No. 1170; Planiol et Riperi,
II, No. 518,
527, 531; Natu, [, p. 432; Alexandres
co, ed,
2-a, p. 34; Matei Cantacuzino,
p, 698).
67. După
o altă părere însă,
aceste
"fapte petrecute înainte de căsăt
orie nu
pot constitui injurii grave; numa
i în cazul când
ele

ar

avea

loc

posterior

căsătoriei pot constitui un motiv de
divorţ,
(Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a,
I, No. 374 bis, IV; 11, No. 7 bis;
Aubry et
Rau, ed. 4-a, V. $ 491, nota 26, p.
178; Dalloz, Râp., Suppl.. Divorce et sepa
ration de
Corps, No. 91; Separation de corps
,
25; Laurent, III, No. 192; Huce, II, No, No.
294;
Baudry et Chauveau. III, No. 61;
Comp:
Planiol et Ripert, II, No. 527).
68. Recunoaşterea
unui copil natural
făcută de unul dintre soţi
înain
sătorie şi chiar în timpul căsăt te de căoriei, fără
voia celnilalt soţ nu constitue
prin ea
însăşi un motiv de divorţ.
(Huc, II, No.
298; Alezandresco, ed, 2-a,
Il, p. 34).
69. Proba faptelor
cari
constituese o
cauză de divorţ, nu poate rezul
ta numai
din mărturisirile soţului
căruia
aceste
fapte îi sunt imputate. (Vraye
et Gode, 1,
No. 173).
70. Dacă Soții printrun
concert fraudulos, au simulat pretinse cauze
de divorţ, cererea de despărţenie
trebu
pinsă, deoarece cauzele de divor eşte resţ trebuesc
să fie reale. (Dalloz, Râp., Suppl,
Divorce
ei, s6paration de corps, No. 35).
71. Beciprocitatea motivelor
de divorţ,
rămâne la aprecierea judecătorilor,
(PlaStara, IL, p. 325, Comp.: Planiol
et Ripert,
II, No. 546, 591),
72. Decesul unuia dintre soți
instanţei, stinge acţiunea, de divorînţ. cursu)
(Planiol et Riperi, II, No. 545; Matei
Cantacuzino,

p. 699; Plastara,

1, p. 325).

„ Prescripțiunea
nu
în materie de divorţ. (Dem este aplicabilă
olombe, IV, No.

—

Codul

civil

409; Plastara, I, p. 325; Contra:
Beudant,
II, No. 400; Laurent, III, No. 215;
Baudry
et Chauveau, IV, No. 239; Planiol
et Riperi, II No. 532, 533), 74. Dacă unul dintre soţi a
introdus o
acţiune de divorţ pentru un
motiv oarecare şi acţiunea, a fost respinsă,
el poate:
introduce o nouă acţiune de
divorţ pentru un alt motiv, de oarece
cauzele de
divorţ, nu se exclud unele pe
altele. (Nacu,
I, p. 431; Plastara, I, p. 325,
326; Comp.
Planiol et Ripert, II, No. 532).
75. Pentru străinii domiciliaţi în
Frania (România), nu se pot admite
alte cauze
de divori decât cele stabilite de
codul civil
francez jromân), chiar dacă
legea lor națională a+ prevede
alte cauze. . (Dalloz,
R6p., Suppl..
Divorce
et s6paration
de
corps, No. 32, 148),
75. A se vedea: art. 211,
215, 297, 241
din codul civil, cu notele
respective,
(continuare

Jurisprudenţă

de la 1924 până la 1927)
1. Legea nedefinind injuriile sau
insultele grave cari pot să determine
divorțut
şi lăsând la aprecierea, suverană
a judecătorilor fondului cauzele cari
pot
stitue o insuită sau injurie gravă să con, aceştia,
sunt datori a se pronunţă asupr
a tuturor
faptelor invocate de sojul recla
mant. (Cas,
II, 139 din 17 Martie 199%. Pand.
Săpt,
10/1925).
2. Instanţa de fond apreciază
suveran
dacă, o cerere de divorţ e sufic
ient sau nu
motivată,
Când după împăcarea Soţilo
r urmează
noi injurii cari duc la divorţ
,
servi şi qe insultele proferate soţii se pot
înainte de
îimpăcare,
Injuriile grave, în sensul
art. 212 cocă.
Civ. nu trebuesc să fie publi
ce. (Cas. II,
318 din 3 Iulie 1925, Pana.
Săpt. 4/1926).
3. In fapt: Soţul a intentat acţiu
ne în
divorj pentru insulţe grave
aduse
ție, și în urma probelor administra de sote de
soț, sa admis acţiunea în favoarea
acestuia. Soţia intimată face cerere reconvenţională, prin- care cere pe deopa
rte
respingerea acţiunei soţului, iar
pe de altă
parte sii se admită desfacerea,
căsătoriei
în favoarea sa.
:
.
In drept: O atare cerere.
astfel formulată, nu poate fi considerată,
ca un simplu

mijloc

de

apărare,

de

opunere

la pretențiunile reclanantului, ci
prezință caracterul unei adevărate acţiuni
conf. art, 327 pr. civ, cereri de divorţ. Dacă
ca mijloc de apărare la le cari servesc
acţiunea, principală se pot face pentru
prima oară în
apel,
în
speţă,
citatul
găsi apiicaţiunea, (C. A. text nu-și poate
București, s, III, deciz. civ. 40 din 7 Oct.
1925, Jur. Gen.
1926, No. 169).
» In principiu în materi a
e de divorţ
peniru cauze determina
cum prevede art. 212 te de lege, astfel
gatorul nu esțe admi codul civil, interosibil,
-
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Dacă, o atare probă ar fi adraisibilă în
materie de divorţ, soţii prin acest mijloc
ar putea să transigă asupra divorțului,

ceea

ce

legea

nu

o

permite,

Din dispoziţiile cod. civ. care tratează
despre formalităţile despărţeniei
pentru
cauze determinate de lege, rezultă că divorţul are a îi stabilit numai prin dovezi obiective, iar nu şi prin proba inte-

rogatorului,

care

ar

constitui

un

mijloc

de înţelegere între soţi.
Dacă s-ar admite înterogatorul ca probă
în materie de divorţ pentru cauză determinată s'ar transforma acest divorţ întrunul prin consimţământ
mutual eludându-se

astfel

ediciată
fel

de

procedura

lege

de divorţ.
Prin
- urmare,

pentru

anevoioasă

acest

se respinge,

din

în speţă,

urmă
inte-

rogatorul ca inadmisibil (C. A. Buc. III,
jurnalul No. 28 din 9 Ian. 1926, Jur. Gen.
1926, No. 394).
5, Art, 196 codul civil dispune că femeea, este datoare să locuiască împreună
cu bărbatul său şi să-l urmeze în orice
loc va, găsi el de cuviinţă să-şi stabilească

locuința

iar bărbatul

este

şi a-i înlesni tot pentru
starea şi puterea sa.

„_

dator

a o primi

vieţuirea ei, după

Art, 218.— Desființarea

Art.

DESPĂRȚENIE

Tribunalul
vorţ

a

243;

C. p.

7; Civ.

pe

acţiunea

motivul

că

nu

de âise

poate

împuta soţiei faptul: părăsirei
domiciliului conjugal, pentru că fiind institutoare şi având catedră în altă parte decât domiciliul soţului, nu se poate lipsi
de avantagiile protesiunei sale, urmând
pe soţ în domiciliul acestuia, ori unde
ar fi transferat, a pronunţat o sentinţă
care

nu

se

bazează

pe

nici

un

text

de

lege, fiindcă din moment ce se stabileşte
că soția n'a urmat pe soj la domiciliul
său, acest fapt constitue o părăsire a
domiciliului conjugal şi deci o insultă
gravă pentru soţ, în sensul art. 212 cod.
civ. (C., A. Bucureşti III, decis. 12 din 8
Mai 1926, Curier Jud. 25/1926).
6. Doi soţi italieni separați de corp,
nu pot obţine
divorţul
în ţară, chiar
dacă unul dintre ei ar fi devenit cetăţean român, pentru că legea italiană nu
admite divorţul, iar art. 1 şi 8 din Convenţia dela Haga. cere ca divorţul să fie
adinis atât de legea naţională comună
a. soţilor cât şi de aceea a, locului unde
se face cererea. (C. Apel Braşov, s. |,
1924
din 6 Octombrie 1926,
Dreptul 38
Gin 1926).

căsătoriei

se

când unul din soţi va fi osândit la muncă

(Civ.

respingând

soţului

213

Fr. 232).

Text. fr. Art. 232.
— La condamnation

de

poate

cere şi dobândi

silnică sau recluziune.
lun

des 6poux

ă

infamante sera pour lautre &poux une cause de divoree.

une

peine

Text. fr. Art. 232. (Modificat prin legea din 27 Iulie 1834). — La condamnation de lun de &poux 4 une peine afflictive et infamante sera pour
Vautre 6poux une cause de divoree.
Bibliografie (continuare).
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36370, — Codul Civil adnotat

1926, No. 24:

Doctrină.

(la doctrină)
Amnistie

1925, Jur. Gen.

—

1.

Dispoziţiunile

213 cod. civ. rom.)

art,

239

îşi găsesc

cod.

civ.

fr.

aplicaţiune

numai când unul dintre soţi este condamnat la muncă silnică sau recluziune,
indiferent de calificarea ce s'a dat taptuiului judecat;
prin
urmare, dacă unul
dintre soţi prin aplicarea circumstanţe-

lor

atenuante, este

deapsă.

corecțională

condamnat
pentru

la o pe-

un fapt

cali-

ficat
crimă,
această
condamnare
nu
poate intra în cadrul de aplicaţiune a
acestui
articol.
(Duranton, Il, No. 559,
Demolombe, V, No. 396; Aubry et Rau eă.
4-a, V, $ 591, nota, 25, p. 178; Dalloz, R6p.
Separation de corps, No. 81; Suppl,, Divorce et s6paration
de corps,
No.
97;
Vraye et Gode, ed. 2-a, 1, No. 76; Carpentier. Trait6 thâorique et pratique du
divorce, ÎI, No. 51; Baudry et Chauveau,
III. No. 64; Comp: Planiol, ed. 6-a, TI;

321 —

a

.

Art,

213

DESPRE

5) 1174; Colin et Capitant. ed. 4-a, L..p.
207).
2.
Chiar dacă hotărîrea de condamnare ar emană dela o jurisdicţiune excepţională, cum este Consiliul de răsboi,
această condamnare constituie un motiv
de divorţ. (Huc, II, No. 300; Carpentier,
Trait6 thâorique et pratique,
1, No. 53;
Baudry et Chauveau, III, No. 63; Vraye
et Gode, I, No. 8; Planiol et Ripert, îl,
No. 512; Alexandresco,-ed. 2-a, II, p. 45),
"Bu Tribunalele sunt obligatie să pronunțe divorţul când se face dovada că
unui
dintre soţi a fost condamnat 'la
“Tthunca, silnică sau recluziune; condamnarea, fiind o cauză peremptorie de divorţ. (Dalloz., Râp.,
Suppl.,
Divorce
et
s&paration de corps, No. 96; Planiol et
Ripert,
II, No. 511; Colin
et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 207).
4. Pentru ca. dispoziţiile art. 232 cod.

civ. îr. (213 cod, civ. rom.)

aplicaţiunea,.

trebueşte

să-şi găsească,

ca

hotărirea

demmnatprie să fie definitivă,

con-

adică să nu

fie susceptibilă de a fi atacatţă pe o cale
de recurs care suspendă
executarea, ei.
(Duranton, II, No. 560; Toullier, II, No.
373; Demolombe IV, No. 397, Vazeille, II,
No. 55%; Aubry et Rau, V, $ 491; p. 1%;
Mourlon ed. T-a, [, No. 844%; Huc, II, No.
300; Dalloz, Rep., Suppl., Divorce ef s6patation de corps, No. 99; Vraye et, Gode,
ed. 3-a, 1, No, 77; Carpentier, Traitt thâorigue et pratique du divorce, I, No. %;
II, No. 79; Planiol, ed. Ga, [, No. 1173;
Planiol et Ripert., II, No. 512; Colin et
Capitant,
ed. 4-a, I, p. 208; Alexandresco,
ed. 2-a. II, p. 4%).
”

5. Pentru

a, se dovedi

că hotărîrea de

Codul civil.

DESPĂRȚENIE

No. 100; Huc, II, No. 300; Vraye et Gode,
ed. 2-a, 1, No. 78; Carpentier, Trait6 thâorique et pratique du divoree, 1, No. 34;
Baudry et Chauveau, III, No. 65; Planiol

et

Ripert,

II,

No.

512,

2;

nota

Colin

o cauză

imediată

(Toullier, II,

de divorţ.

No. 261).
9. Faptul că hotărîrea de condamnare
este susceptibilă de revizuire, nu este o
(Dedivorţului.
piedică la pronunţarea
IV, No, 397; Masse et Verge
molombe,
sur Zachariae, I, p. 251, nota 16; Aubry
et Rau, V, $ 491, nota 28, p. 178; Dalloz,

Râp.,

de corps, No. 83; Suppl,

S&paration

Divorce et sâparation de corps, No. 101;
Vraye et Gode, 1, No. 80; Planiol et Ripert, II. No. 512, nota 9; Alexandresco,

ed. 2-a,

II, p. 47, notă

2),

10. Dacă însă sa introdus cerere de
revizuire şi s'a. suspendat executarea hotărîrei, de condamnare, conform art. 444
cod. instr, crim. fr. (446 pr. pen. rom,),
această cerere este o piedecă la pronunțarea. divorţului, (Aubry et Rau, ed. 4-a,

V, $ 491,

nota

28,

p.

178;

Dalloz,

Rep.

Suppl., Divorce et separation de corps,
51,
II, No.
No. 101; Planiol et Ripert,
nota 2; Comp.: Alexandresco, ed, 2-a, II,
p. 47 nota 2).
„11.
Condamnarea
la
muncă
silnică
sau
recluziune încetează
să mai
fie o
cauză de divorţ în caz de amnistie (sau
reabilitare în dreptul francez). (Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 491, nota 30, p. 1%;
Dalloz, R6p.,. Suppl., Divorce et separa
tion de corps, No. 105; Huc, II, No. 300;
Vraye et Gode, ed. 2-a, Î, No. 8; Carpentier Trait6 thâorique et pratique du
divorce, 1. No. 52; Baudry et Chauveau,
III. No. 66; Planiol, ed. 6-a, 1, No, 11%;
Pianioi et Ripert, II, No. 519; Colin et
Capitan, ed, 4-a; 1, p. 208; Garraud, Pr6&
cis, No. 257; Trait, [1, No. 556; Blanche,
Etudes, I, No. 153 urm.; Nacu, I, p. 431;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 48).
12. In cazul când condamnatul a, fost

condamnare a unuia dintră soţi a rămas
definitivă, celalt soţ va alătură la aciunea. sa de divorţ, copie de pe decizia
de condamnare şi un certificat dela grefă
constatator că decizia a rămas
definitivă. (Dalloz, Rep., Suppl., Divorce et s6paration de corps, No. 412; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 45, 4%; Comp.: Vraye et,
Gods, ed. 2-a, I,. No. 90).
6. Condamnarea unuia dintre soţi de
către o instanţă a unei ţări străine, nurai atunci poate fi un motiv de divorţ
grațiat sau
i s'a admis o comutare
de
când ar constitui o injurie gravă, (Vraye
. pedeapsă, condamnarea sa continuă a, fi
et Gods, I, No. 78; îl, No. 918; Planiol et
o cauză de divorţ. (Duranton, II, No, 559;
Ripert, I, No. 519),
Demolombe, IV, No. 396; Mass ei Verge
* Zi După
părerea. dominantă,
soţia uzur Zachariae, |, p. 521. nota 16; Vazeille,
nui. condamnat
în contumacie,
nu va;
Trait6 du maăriage, Il, No. 557; Mourlon,
Putea. cere şi obține divorţul pentru moed. t-a, I, No, 844; Aubry et Rau, ed. 4a,
tivul
condamnării
soţului
său,
decât
V, $ 491, nota 29, p. 179;
Dalloz,
după douăzeci ani dela, condamnare, de
Rp.
Separation ae corps, No. 84%; Suppl, Dioarece atunci rămâne definitivă hoţărivorce et separation de
rea

de

condamnare

prin

expirarea,

ter-

Huc,

corps,

II, No. 300; Vraye et Gode,

No.

10;

menului acordat condamnatului de a se
prezentă. (Proudhon, 1, p. 291; Durantom,
II, No. 560; Demolombe, IV, No. 397; Valette
-sur Preudhon, I, p. 368; Vazeille,

Trait

du

ed. 2.
I, No. 81; Carpentier, Trait6
et pratique du divoree, [. No. 52; theorigque
et Chauveau, I]I, No. 66; Planiol, Baudry
ed. 6-a,

Supp.,.

Divorce

I. p. 431; Alexamdresco, ed. 2-a, II, p. 47).
13. Prescripţia pedepsei nu este us
obstacol la cererea

mariage,

II, No. 554; Aubry

et
Rau, ed, 4-a, V, $ 491, nota 27,
p. 1%;
Palloz, Rep, Separation de corps,
No. 82;
et

sparation

de

corps,

et

Capitant, ed. 4a, 1, p. 208; Alexandresco,
ed. 2-a, IL, p. 45),
condamnarea
9. După o altă părere,
unuia, dintre soţi în contumacie, constitue

I, No. 1173; Pianiol et Riperi, II,
No. 512;
Colin et Capitant, ed, 4-a, I, p. 208; Nacu,

—3 2 —

şi

admiterea

divor-

Codul

civil

DESPRE

DESPĂRȚENIE

țului, (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 191,
p. 179; Dalioz, Râp., Sâparation de corps,
No. 98;
Suppl.,
Divorce
et
sâparation
-de corps,
No.
103; Huc,
II, No.
300;
Vraye et Gode,
ed. 2-a, I, No. 81 bis;
Carpentier, Traii€ theorigue et pratique
du divorce, I, No. 52; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 208; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. &î, nota 2).
.44. Când unul dintre soţi a fost condamnat la muncă silnică sau recluziune
şi chiar Qacă
el şi-a ispăşit pedeapsa,
celalt soț poate
cere
divorțul, (Alexan-.
dresco, ed. 2-a, II, p. 45, 47 mota 2).
15. Chiar dacă infracţiunea a fost comisă în timpul căsătoriei, ea nu poate
îi un motiv de divorţ dacă nu se pronunţă în timpul
căsătoriei o condamnare. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1173; Colin

et Capitant,

ed. 4-a,

18. în cazul

când

celalt

soţ nu

a cu-

noscut înainte de celebrarea căsătoriei,
condamnarea,
după
o părere,
această
condamnare nu poate constitui prin ea
însăși
gravă

un
de

motiv
oarece

tion de corps, No. 86; Suppl, Divorce et
separation de corps, No. 107; Vraye et
Gode, 1, No. 86 urm.; Baudry et Chauveau, III, No. 67; Plamniol, ed. Ga, [, No.
1173; Planiol et Ripert, î1, No. 519; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 208; Nacu, 1,
p. 432; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 46. 47),
19. După o altă părere, însă, condam-

narea

de divorţ, ei o injurie
soţul condamnat
a as-

cuns celuilalt soţ condamnarea.
II, No. 261; Demolombe,
IV,
Mass€ ei, Vergâ sur Zachariae,

(Toullier,
No.
39%;
1, p, 250.

nota 15; Marcade, art. 306, No. 4; Vazeille,

Traiţe du mariage, II, No. 560; Beudant,
II, No. 399; Aubry et Rau, ed. 4a,'V, $
491, nota 26, p. 178; Dalloz, Râp., Separa-

unuia dintre soţi chiar anterioară

căsătoriei constitue un motiv de divorţ
când ea a fost ascunsă
celuilalt;
soţ.
(Delvincourt, 1, p. 347, Duranton, II, No.
562;
Dalloz, Rep,
S&paration de corps,
No. 86; Suppl., Divorce et s&paration de
corps, No. 107; Vraye et Gode, ed. 2-a, 1,
No. 87; Carpentier,
Traite
theorique et
pratique du divorce, I, No. 52),
20. In orice caz, ascunderea condamnării, constitue
o injurie gravă.
(Delvincourt, 1, p. 78, nota 7; Demolombe, IV,
No.
39%;
Dalloz,
Râp.,
Separation
de
corps, No. 8; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1173),
21. Soţul care cere divorţul trebueşte
să dovedească că nu a cunoscut condamnarea celuialt soţ. (Dalloz, Râp., Sparation de corps, No. 86).
22.
Când ambii
soţi sunt
condamnaji la muncă silnică sau recluziune îiecare dintre ei nu are dreptul a cere divorţul.
(Alexandresco,
ed.
2-a,
II, p

1, p. 208),

16. Simpla
arestare a unui
soţ
nu
este o cauză de divorţ. (Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1174).
17. Condamnarea unuia, dintre soţi la.
munca silnică sau la recluziune înainte
de celebrarea căsătoriei şi dacă ea a fost,
cunoscută. de celalt soț înainte de celebrare, nu este o cauză de divorţ. (Demolombe, IV, No, 392; Aubry et Rau, ed. 4-a,
V, $ 491, nota 26, p. 17%; Dalloz, R6p.
Suppl., Divorce
et sâparation de corps,
No. 107; Pianiol
et Ripert, II, No. 513;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 46),

Art. 214

3

- 23. In cazul când se cere divorţul pentru motivul că unul dintre soţi a fost
condamnat la muncă silnică sau reclu=
ziune, încercările de împăcare prevăzute
de art. 221 cod. civ. rom., nu mai au loc
ci un singur ţermen, cu citarea soțului
condamnat, este deajuns pentru dobândirea
desfacerei
căsătoriei.
(Alexandres
sco, ed. 2-a, II. p. 46; Tataru, Prezidentul
Tribunalului, p. 54%; Comp.:
Dalloz;
R6p., Suppl.,
Divorce
ei sâparation de
corps, No. 158)
24. A se vedeă: art. 212, 243 din co,
civ., cu notele respective.

Art. 214. — Consimţimântul mutual şi stăruitor al soților, exprimat în chipul prescris de lege, în condiţiunile și după cercările
determinate de lege, va servi de dovadă îndestulă, că viaţa în
comun le este nesuierită și că, în privinţa lor, este o cauză peremptorie de despărțenie 1). (Civ. 254—277; Civ. Fr. 233).
Texi. fr. Art. 233.
— Le eonsentement mutuel et persâvârent des &pouzx,
exprim de la manitre preserite par la loi, sous les conditions et aprts les

Gpreuves quelle dâtermine, prouvera, suffisamment que la vie commune leur est

insupportable, et qu'il existe, par rapport
divorce.

ă

euz,

une

cause

p6remptoire de

Doctrină,
Î. A se vedea: art. 254 şi urm, din
dul civil, cu notele respective.
prin

1) Legea Franceză din 27 Iulie 1884,
consimţământ mutual. Astăzi deci, art.

co-

care reînființează divorțul, nu admite cu toăte acestea divorțul
214 c. civ,
român, nu mai are echivalentul său în c. civ. francez.

—

828

—

Art.

215—216

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Codul civil

Art. 215. — Despărţenia se poate pronunţă:
In contra soțului care a vrăjmăşit viaţa celuilalt soţ, sau știind
că alţii o vrăjmăşesc nu i-a făcut arătare îndată 1). (Civ. 194, 217,
831; C. Carag. art. 6, p. 3, cap. 16; C. Calimach, Art. 121, 122).
Doctrină,

3.

Art, 215

codul

civil român,

este de.

1» Articolul 215 din codul civil român
este luat din vechile legiuiri române.

prisos, de oarece prin cuvântul „vrăjmMășie“ se înţeleg „excesele” din art. 212

II, p. 49 urm.; Plastara, 1, p. 323).
2. Prin cuvântul: „vrăjmăşie“

tat soțului vrăjmăşia vieței sale de către
o terță persoană, constitue o injurie care

(Nacu,

1, p. 431; Alexandresco,

buințat
codul

de către

civil,

se

legiuitor

înţeleg

ed. 2-a,
între-

în art..215

orice

fapte,

de

ame-

din acelaş co; iar faptul de a nu fi arăeste

Civil

prevăzută
român.

51, 52; Plastara,

dintre

rom,

atentat
p. 49).

care pun

soți.

în pericol

(Alexandresco,

viața

ed.

unuia

2-a,

II,

4.

CAPITOLUL
Despre

despărţenie

pentru

A

se vedea:

cu

notele

de

art.

212

(Alexandresco,

ninţări, vorbe de ură sau dușmănie, orice

1, p. 393).

art, 212 din

respective,

din codul

ed.

2-a,

codul

p.

civ.

II
cauză

determinată.

Secţiunea, 1. — Despre formalităţile despărțeniei pentru cauză
determinată.

Art. 216. — Oricare ar îi natura faptelor sau a delictelor,
care
ar provocă cererea de despărţenie pentru cauză determinat
ă, o
asemenea cerere nu se poate face decât numai la tribun
alul civil
al districtului, în care soţii își au domiciliul. (Civ. 87, 93,
196, 260,
299;

Pr. civ.

1904 (Mon.

58,

340;

L. Timbr.

Of. 49 din 3 lunie

20

1904);

$

16;

Legea

Civ. Fr. 234).

din

10

Martie

Text.

fr. Art. 234. — Quelle que soit la nature des faits ou
des dâlits
qui donneront lieu ă la demande en divoree pour cause dâtermi
nâe,
cette demande ne pourra âtre formâe qu'au tribunal de P'arrondissement
dans
lequel
les
&poux auront leur domicile.
Tezi. fr. Art. 234. (Modificat prin legea din 27 Iulie
1894). — La demande en divoree ne pourra

lequel les &poux

aurront

âtre formţe qu'au
leur domieile.

tribunal de Varrondissement dans

Tezi. fr. Art. 234. (Modificat prin legea din 18 Aprilie 1836).

— L'spoux
qui veut former une demande en divorce prâsente, en personn
e, sa requâte au
president du tribunal ou au juge qui en fait fonctio
n.
En cas d'empâchement dâment constat, le magistrat se transpo
rte, assist€
de son greffier
En cas

, au domicile de Ppoux demandeur.
d'interdiction l&gale râsultant d'une condemnation,

fin de divorce ne peut

tre prâsentâe

par le tuteur

avec l'autorisation de Pinterdit,
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1) Acest

articol

nu

are

echivalent
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—
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Consimţământ mutual 44.
Convenţia dela Haga 37.
Copii minori, a se vedeă
cuvâatul: „Minor*.

Creditori 2,

Crimă 31,
Cult 42, &.
Curator 7, 8, 9,
.
Curator „ad hoc“ 8.
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cu-

„Interdicţiune

judiciară*,
Ordine publică

39, 41.

_

7,8, 9, 11, 14, 15,

19, 22, 26, 29, 33, 34, 35,

Patron 26.
Penal tribunal 31.
Personal drept 1, 9.
Personal statut 36-41,
Preoţi 44.
Procedură 32.

Ratificare

21,

Reciamant 7-10, 12, 13, 15,

17, 18, 22, 23,25, 27, 28,
30, 31, 39,
Reconvenţională
cerere
33,

Refuz

3

22.

Reşedinţă 28, 30.
„România,
vântul:

a se vedeă
„Străini“.

Separaţie de corp 41.
26,

Stare civilă 3%,
Statut personal 36-41,
Străini 36-43,
Succesori 3, 4.
Tribunal civil 25, 31.
Tribunal penal! 31.
Turci 43

Tutor 12, 13, 14

Doctrină,

Art, 216

rent, III, No. 217; Carpentier, Trait6, 1,
No. 73; Baudry et Chauveau, III, No, 70;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1180; Planiol et Ri-

pert, II, No. 545),

= După o altă părere, o acţiune de di.
vVorj începută de unul dintre soţi, ar putea fi continuată
de moştenitorii
săi,
după încetarea sa din viaţă, sub motiv
că odată cu divorțul se regulează şi înteresele materiale ale soţilor. (Duranton,
II, No. 580; Carrâ et Chauveau, Lois de

lateres material 4,
Internare 15,
Interval lucid 43, 15.
Legi personale 36-44.
Minister Public 24
Minor 7, 8, 9, 24.
Moarte 3, 4,
Moştenitori 3, 4.

Servitor

43.

Domiciliu 25-29.
Drept personal 1, 9.
Emancipare
Evrei 42,

Iasultă gravă
Interdicţiune

Motive de divorţ 39, 44.

6-9, 25-28, 30,

Canoane bisericeşti
Capacitate 36,

DESPĂRȚENIE

cu-

la

procâdure,

IV,

pariea

II,

Question

2985 bis).
5. Femeea nu are nevoe de autorizaţie pentru a intentă acţiune de divorţ, în
contra soțului său. (Dalloz, R&p,, Suppl,
Divorce ei sâparation de corps, No. 114;
Huc, II, No. 30%; Baudry et Chauveau,
III, No. 110; Vraye et Gode, 1, No. 117; Carpentier, Traii6, No. 68; Planiol et Ripert, II, No. 547; Colin et Capitant, ed,
4-a, I, p. 214; Plastara, |, p. 326),
6. Când acţiunea de divorţ este introdusă de către bărbat, soţia sa nu are ne
voe de autorizaţie, deoarece prin intentarea acţiunei în contra-sa, ea este autorizată
în
mod
tacit,
(Dalloz, R&p.,
Suppl.,
Divorce et sâparation de Corps,
No. 126; Huc, II, No. 304; Planiol et Ripert, II, No. 547).
„ Femeea sau bărbatul
minor
care
voește să, intenteze acțiune de divorţ, sau
să se apere în o asemenea acţiune, trebueşte, după o părere, să obţie asistenţa,
curatorului său, (Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 133, nota 17, p. 850;
Dalioz, Râp.,
Suppl., Divorce et sâparâtion
de corps,
No. 115, 127; Baudry et Chauveau, III,
No. 100).
8. lar dacă soţul este
curațor, soţia
minoră, va, trebui să ceară numirea unui
curator „ad hoc“. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $, 133, p. 850; Dalloz, Râp, Suppl., Di-

1. Dreptul
de
a cere
divorţul
este
personal soților şi nu poate fi exercitat
decât de către ei. (Dalloz, Rp, Suppl,
vorce
et separațion
de
corps,
No.
115;
Divorce et sâparațion de corps, No. îi;
Contra: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1184; AHuc, II, No. 30%;
Carpentier,
Traite |,
lexandresco, ed. 2-a, II, p. 60, nota 5,
No. 64; Vraye et Gode, I, No, 120; Plain fine).
niol, et Ripert, II, No,-544; Planiol, ed.
9. După o altă părere însă, soţul mi6-a, 1, No. 1180; Alexandresco, ed. 2-a,
hor nu are'nevoe de asistenţa curato
ruII, p. 59),
„lui său pentru a intentă sau a se
apăra
2. Creditorii soţilor nu au dreptul să,
în o acţiune de divorţ, de oarece această
întenteze o acţiune de divorţ în numele
acţiune este privitoare mai mult la persoţilor. (Demolombe, IV, No. 427; Aubry
soana minorului decât la bunurile sale
et Rau, ed. fa, V, $ 492, p, 182; Dalloz,
ŞI apoi nu este prevăzută de art. 482 cod.
R6p., Suppl.,
Divoree et sâparation
de
Civ. fr. (428 cod. civ. rom.) printre acţiucorpS, No. 112; Laurent, III, No. 216; Huc,
nile pe cari minorul
emancipat nu le
II. No. 30%; Carpentier, TFraită, 1, No. 2;
poate susține decât cu asistenţa. curatoVraye et Gode, 1, No. 102; Baudry ei „rului său; afară de acestea
autorizaţia.
Chauveau, III. No. 70; Planiol, ed. 6-a, 1,
preşedintelui tribunalului este suficientă,
No. 1180; Planiol et Ripert, Ii, No. 54;
(Merlin, Rpertoire, Separation de corps,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 50, 60).
$ 3, No. 8; Toullier, II. No. 767 urm.; Du3, Moștenitorii soţului decedat, nu au
ranton, II, No. 585; Demolombe, IV, No.
dreptul să intenteze o acţiune de divorţ
445; Demante et. Colmet de Santerre, ea.
în locul soțului decedat, nici să continue
3-a, I, No. 329 bis, I; Dalloz, Râp,, Suppl,
o acţiune de divorţ intentată de către el.
Divorce et s&paration de corps, No. 115;
(Demolombe, IV, No. 429 urm.; Aubry et
Carr6 ei, Chauveau, Lois de la procedure,
„Rau, V, $ 492, p. 182; Dalloz R&p,
VI, p. 729, question 2964; Carrâ. ChauSuppl.. Divorce et s6paration de corps,
veau et Dutruc.
Suppl,
Stparation de
No. 113; Vraye et Gode, I, No. 15; Laucorps,
No. 3; Garsonnet,
Traitt, ihtori-
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que et pratique, VI, No. 1362; Vraye et
Gode.
ed.
2-a,
1, No. 118; “Carpentier,
Trait6 thâorique ei pratique du divoree,
1, No. 68; Divorce et separation de Corps,
I,.:No, 788; Laurent, III, No. 107; Huc,
II, No. 244, 304% Planiol, ed, Ga, I,
No.
1181, 1184; Planiol et Ripert, 1, No. 637;
II, No. 548; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1,
p.

214,

215;

Alexandresco,

ed,

2-a,

II,

80).
10. Dacă unul dintre soţi este absent,
nimeni nu are dreptul să introducă,
o
acțiune de divorţ în numele său. (Carpentier, Trait6, I, No. 6î; -Baudry et Chauveau, III, No. 101; Planiol et Ripert
No. 552; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. II,
60,
nota 4; Plastara, 1, p. 327).
11. Dacă unul dintre soți este
absent,
p.

soțul

prezent

poate

cere

divorţul

în

contra absentului, considerându-se
absenţa,
sa, ca o insultă gravă; însă
soţul absent
nu poate fi reprezentat prin
cei trimeşi
în posesie, ci acţiunea, se îndrep
tează în
contra, . absentului, (Dalloz, Rep.
Suppl.
Divorce.et sâparaţion de corps,
No. 131;
Baudry et Chauveau, III, No.
101; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 57,
60 nota 4;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
552).
12. Tutorul. unei: persoane
puse sub interdicţiune, nu are dreptul
să intenteze

în: -numele.

interzisului

vorţ.. (Dalloz,

o

Râp.,. Suppl.,

acţiune

Divorce

de

ai-

et

s6
de xOrps, No. 118; Laurent,
III,
No. 216; Huc,
IT, No,
305;
Baudry et
Chauveau, TiI; No. 97; Planiol, ed.
6-a, I,
paration

No.

1180; Planiol

et Ripert,

1,

No.

260,

704; II, No. 549; Colin et Capita
nt, ed. 4-a,
IT, p. 215, 591;. Nacu,
1, p. 441; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 61; Plastara,
1, p.
326, 327; Contra: Demolombe, 1V,
No. 428;
Aubry. et Rau, ed. 4-a, V, $
4%, p. 183;
Vraye et Gode, I, No. 109).
13. Persoana pusă
sub interdicţiune,
poate să intenteze o acţiune
de divorţ,
cu asistenţa tutorului său,
în intervale
lucide. (Laurent, III, No.
216;
No. 305; Baudry ei Chauveau, Hue, II,
97; Nacu, 1. p, 441; Alexandresco, III, No.
ed. 2-a,
II, p. 61; Contra: Planiol, ed.
6-a, 1, No,
1182; Planiol eţ Riperi, II, No.
549; Colin et “Capitant, ed. 4-a, 1, p.
591, 592;
Carpentier, Trait6, I, No. 70).
14. Dacă soţul unei persoane
inter
introduce o acţiune de divorţ, pers zisă
oana
interzisă va fi reprezentată de
către
torul său, în această acţiune. (Plan tuiol,
ed. 6-a, I, No. 1180; Planiol et
Ripert, II,
25 549; Colin et Capitant, ed, 4a,
1, p.
15).
15. Un dement internat, însă
neinterzis, poate stă în o acțiune de divor
ţ in
intervale - lucide; (Colin et Capit
ant, ed.
4-a, 1, p. 216; Alexandresco,
ed, 2-a, II,
Pi pe Comp.: Planiol.eţ Riper
t, II, No.

..16. Cele ce sau spus
interzis judiciar, în mateîn privința unui
rie de divorţ,

sunt

aplicabile.

şi

unui

dement,

fără

a fi

Codul

civil

declarat interzis. (Huc, II, No. 306; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1180; Baudry et Chauveau, III, No. 98; Comp.: Planiol et
Ripert, II, No. 549; Colin et -Capitant,
ed.
4-a; 1, p. 315; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p.
62)
17. Soţul
care se -atlă sub interdiețiune legală poate introduce acţiu
ne de
divorţ în contra celuilalt soţ. (Plan
iol et
Ripert, II, No. 551; Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 692).
18. Persoana pusă sub consiliu
judiciar, are nevoe
de asistenţa consiliului
sau pentru a intentă o acţiune de
divorţ.
(Demolombe, - VIII,
No.
723;
Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, p. 873; Dalloz
, Rep.
Suppl., Divorce et s6paration
de corps,
No. 116; Vraye et Gode, ed. 2-a, I,
No. 119;
Baudry et Chauveau, III, No.
9%; Planio
ed. 6-a, 1, No. 1185; Planiol et Ripert l,
, I,
No. 163; 11, No. 550; Colin et Capit
ant,
4-a, I, p. 215; Contra: Carpentier, Trait6ed.
,
”1, No. 69; Laurent, V, No. 361; Huc,
II,
No. 307; Nacu, I, p. 442; Alexandresco, ea.
2-a, II, p. 62).
193. Deasemenea
persoana
pusă
sub
consiliul judiciar, are nevoe de asistenţa
consiliului seu pentru a se apără într'o
acţiune de divorţ. (Dalloz, R&p., - Suppl,
Divorce et separation de corps, No. 116,
128; Vraye et; Gode, 1, No. 119; Bauâry
eţ
Chauveau,
III, No. 99; Planioi, ed. 6-a,
I, No. 1185; Planiol et hipert, II, No. 550;
Colin et Capitant, ed. fa, 1, p. 215; Contra: Carpentier, Trait6, I, No. 69; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 62). .
20. Deasemenea
este
necesară
asistenţa consiliului pentru -ca, risipitorul
să
declare apel în contra unei hotăriri
de divorţ. (Dalloz, Râp, Suppl,, Divorce et
s6paration de corps, No. 116).
- 21. Dacă insă persoana pusă
sub consiliu judiciar a declarat apel, fără
asistenţa consiliului său, acest, apel este
valabil dacă este ratificat de către consiliul judiciar, de oarece risipitorul poate
face acte de conservare
valabile,
fără

asistenţa consiliului. (Dalloz, Râp., Suppi.,

" Divorce et sâparation de corps, No. 116).
22.In cazul când consiliul judiciar al
unui prodig, refuză în mod nedrept de
a
asistă. pe acesta în o acţiune de divorţ
incapabilul poate cere numirea
unui consiliu judiciar „ad-hoc“, (Planiol,
ed. 6-a,
I, No.:1185; Planiol et Ripert, II,
No. 550;
Colin et Capitant, ed. 4-a, T, p. 215).
23. Falitul are dreptul să
introducă
o_ acţiune de divori în contra
soţiei sale.
(Bauary. et Chauveau, III, No. 101;
LyonCaen et Renault, Traite de
droit eomercial, VII, No. 230; Aiexandresco
, ed. 2-a,

1, p. 62),

24. Ministerul

E

public

nu

ia parte

la

judecarea unei acţiuni de divorţ,
potrivit
legii din 29 Octombrie 1877, decât
numai
atunci când soții ce se divorţea
ză au copii minori, (Alexandresco, ed. 2a,
II, p.
62, 63).
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25, Oricare ar fi soţul care ar intentă
acţiune de divorţ. ea trebueşte intentată
la tribunalul

civil

al

judeţului

unde

este

domiciliul bărbatului, de oarece femeea
are domiciliul legal la domiciliul soţului
său, (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et s6paration de corps, No. 132, 134; Huc, II,
No. 310; Carpentier, Traitâ,
II, No. 33;
Vraye et Gode, I, No. 157; Alexandresco,
<Q. 2-a, II, p. 69, 66, 67; Matei Cantacuzino,
p. 100; Plastara, I, p. 327; V. G, Tataru,
Prezidentul Tribunalului, p. 554% Comp:
Pianiol, ed. 6-a, I,. No.
1188; Planiol et
Ripert. II, No. 554%; Colin et Capitant, ed,
4-a, 1, p. 216).
26. După o altă părere în cazul când
femeea pârită, are alt domiciliu decât acel a, soţului, cum ar fi în cazul când locueşte

la.

patronul

la

care

lucrează,

rerea, de divorţ
trebueşte
îndreptată
tribunalul
acestui
domiciliu.
(Nacu,

p. 441),

ce-

la
1,

27. In cazul când domiciliul actual al
bărbatului este : necunoscut,
femeea trebueşte să intenteze acţiune de divorţ la
tribunalul ultimului
domiciliu al bărbatului. (Dalloz, R6p., Suppl., Divorce et
separation de corps, No. 135; Huc, II, No.
310; Carpenitier, Trait6, IL, 34; Planiol,
ed. 6, îi, No. 1190; Planiol et Ripert, II,
No.
55%;
Matei
Cantacuzino,
p. 700:
Comp.:
Alexandresco,
ed.
2-a,
II,
p.
67; _V. G. Tataru, Prezid. Trib,, p. 55).
28, Dacă
domiciliul
bărbatului
nu
este

cunoscut,

acţiunea

de

divorţ

se

va

intentă la reşedinţa sa conf. art. 58 proc.
civ. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 6;; V.
5 Tătaru, Prezidentul Tribunalului, p.

dh),

29. Dacă
ciliui după

pârâtul
îşi schimbă
domice reclamantul a prezentat,

președintelui
tribunalului
cererea
divorţ, tribunalul
regulat
sesizat
ceastă
cerere,
rămâne
competent

sa de
cu
ade a

dacă.

crimă,

judecă mai departe acţiunea. (Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1189; Planiol et Ripert,
II, No. 554%; Baudry
et Chauveau,
III,
No. 82, 84%; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
68; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1.
p. 216).
30. S'a mai decis că dacă bărbatul
a dispărut şi femeea sa, intentează o acţiune de divorţ, tribunalul competent ca,
să judece acţiunea, este acel al reşedinţei
actuale a femeei. (Planiol, ed. 6-a, [, No.
1190; Planiol et Ripert, Ii, No. 554).
31. Numai
tribunalele civile pot judecă acţiunile de divorţ; o acţiune de divorț nu poate fi dusă pe cale de acţiune
civilă înaintea. unui tribunal penal chiar
motivul

de

divorţ

ar

fi

0

sau un delict comis de soţul pârât, (Dalloz, R6p, S&paration
de corps No. 95;
Suppl, Divorce et s&paration de corps,
No. 151; Laurent, III, No. 218; Huc, II,
No. 310, 313; Vraye et Gode, 1, No. 159;
Carpentier, Trait€, II, No. 31; Baudry et
Chauveau, III, No. %; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1186; Planiol
de Ripert, 11, No.

Art. 216.

593; Colin et Capitani, ed. 4-a, 1, p. 216;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 66, nota. 1,
p. 75; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 699),
32. In materie de divorţ, procedura, de
urmaț, este aceea prevăzută de Codul civil
şi numai în cazul când Codul civil nu prevede vre-o procedură se va urma conform
(Nacu, 1, p.
codului de procedură civilă
433; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 1. 7%;
Matei Cantacuzino, p. 699).
|
33.
Cererea, reconvenţională
a părt-!
tului prin care tinde ca divorțul să se.
pronunţe în favoarea sa, este admisibilă în materie ae divorţ ca şi în orice
materie, (Planio! et Ripert, II, No. 546,
591, 586 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 63 urm.; Plastara, 1, p. 328).
34. Cererea reconvenţională,
în ma-

terie

de

divorţ,

este

admisibilă,

chiar

dacă, faptele pe care sar sprijini această,
cerere, ar fi avut loc posterior aeţiunii
ed. %a, II,
(Alexandresco,
prisipale.
p.

.

-

35.
Cererea reconvenţională, în materie de divorţ, este admisibilă numai cât
timp cererea principală se găseşte îna-.
intea, primei instanţe, iar nu şi când ea
se găseşte în apel. (Alexandresco. ed, 2-a,
TI, p. 63 urm.; Plastara, I, p. 328; Comp.:
Aubry et Rau, V, $ 492, text şi nota 30,
p. 188; Laurent,
III, No. 24; Vraye et
Gode, I, No, 391).
36. Legile privitoare la aivori fac parte

din

Statutul

personal

de

oarece

sunt

re-

lative la starea civilă şi la capacitatea,
persoanelor. (Alexandresco,
ed.
2-a, II,
p. 68).
37. Dacă
legea ţării
soţilor nu
admite divorţul.
acești
soţi
nu
pot divorţă în România, în baza principiilor
de drept şi a convenției
dela Haga
la
care a aderat și România prin legea din
10 Martie 1904, publicată în „Monitorul
Oficial“ No, 49 din 3 Iunie 1904 (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 69),
“
88. Când soţii nu au nici o naţionalitate, se va aplică în privinţa dreptului
de a divorţă,
legile
române,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 69),
39. Dacă legea personală a soţilor admite divorţul, ei se vor putea, despărţi
in ţară, însă motivele de divorţ vor fi
acele prevăzute de legea personală a sotului reclamant, afară de cazul când acele motive ar fi contrare ordinei publice din România, (Vraye et Gode, II,
No. 928; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 7,
nota 5).
40. Tribunalele române numai atunci
vor pronunţă divorţul între doi străini
când statutul personal al ambilor soţi îl
admit, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 71,
nota 2; Contra: Laurent, Droit civil international, V. No. 167).
41. Tribunalele
române
nu pot pronunţă. separaţia de corp între doi străini,
conform
statutului
lor
personal
de
oarece acest statut este contrar ordinei
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bunelor

moravuri

din

Româ-

apel separat qe apelul contra
de fond, soţul nu avea, deschisă

nia. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. W.
42. Codul civil român nu face nici o

pentru

deosebire între diferitele culte, în ceiace
priveşte divorţul; prin urmare Evreii cari
locuiesc în România se vor divorță potrivit codului civil român. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. '%2, 73).

43. Musulmanii

din

Dobrogea,

vor

Codul civil

DESPĂRȚENIE

Jurisprudenţă,
(continuare de ia 1924 până 1a 1927)

invocă

excepţiunea

de

netom-

petinţă, de cât pe aceea a apelului
contra
hotărîrei de fond;
Numai dacă hotărirea de admiiere
în
principiu ar fi supusă apelului imedia
t şi
separat de apelul contra hotărîrei de
fond,
excepţiunea, de necompetinţă n'ar
îi puțut
fi invocată pentru prima oară în apel.
(Cas. II, decizia civilă 460 din 5 Octombrie 925. Jur. Rom. 4/192b).
|
2. Potrivit dispoziţiunilor art. 216
cod.
civ. acţiunea, de divorţ nu se poate intenta.
decât la Tribunalul civil al districtului în
care soţii au domiciliu,
Excepţiunea de necompetinţă, conform
„ari. 111 pr. civ., trebue însă, propusă în
limâne litis.
Prin urmare, în speţă, deşi se constată
că atunci când s'a pornit procesul de divorj soţii îşi aveau domiciliul în Odobeşti

di-

vorţă
la tribunalele
mahomeiane, conform prescripţiilor lor religioase,
după
cum prevede pi, 40 din legea din 10 Mai
1886; ei însă se vor putea adresă şi tribunalelor române, de oarece
sunt
români
prin anexiune.
(Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 3).
44&. Deşi canoanele
bisericeşti opresc
pe preoți de a, se despărţi pentru alte
cauze afară de cele pentru adulter, totuşi de oarece sunt cetăţeni români, li se
aplică dispoziţiile codului civil, în privinţa, divorţului lor şi prin urmare ei se
vor putea despărţi şi pentru alte cauze
decât cele de adulter şi chiar prin Cconsimțământu! mutual; autoritățile bisericeşti însă pot să caterisească, pe preoţi
în acest caz. (G. Tocilescu, Cuws de procedură civilă, vol. III, p. 21, nota; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 73, 74),
45. A se vedea: notele
sub
art, 226
din codul civil,

a

hotărirei
alţă cale

totuşi au intentat procesul la Trib. Buzău,

„iar acţiunea a ajuns în faza asculțării
martorilor deci s'a intrat în fondul procesului, retragerea acţiunei de reclamant
nu se mai poate
face
fiindcă
această
excepţiune de necompetinţa trebuia, propusă înainte de a se intra în fondul procesului, adică în limine litis.
Deşi în materie de divorţ, codul civil
prevede o procedură specială însă această
procedură este privitoare la fazele prin
care

trebue

să

treacă

acţiunea

de

divorţ,

iar nu la modul de chemare a părţilor

1.
Apelul fiind devolutiv de instanţă,
soţul poate să invoace pentru prima oară
în instanţa de apel excepţiunea de. necompetinţă neridicată la prima instanţă
unde a lipsit, iar, pe de altă parte, hotărîrea Tribunalului prin care s'a declarat
admisibilă în principiu acţiunea de divorţ
nefiind susceptibilă de a fi atacată cu

şi

diferitele incidente, cari urmează a, fi solţionate după
dreptul
comun,
în privința acestora urmând a se aplică procedura, civilă, care reglementează modul şi
timpul în care incidenţele pot .fi ridicate
în şedinţă. (Trib. Buzău,
s, 1, ProcesVerbal 1738 din 26 Februarie-1926, Curier
Jud. 35/1926).

Art, 219, — Dacă „Vreuna din faptele imputate de soțul care
cere desfacerea căsătoriei va îi de natură a da loc urmărirei criminale din partea ministerului public, acțiunea despărţeniei se va
suspendă până ce se va da hotărîrea curţei cu juraţi; atunci se
va puteă reîncepe judecata fără a fi permis a deduce din acea
hotărîre vreo respingere sau excepţiune prejudiciabilă în conțra
soțului care a făcut cererea. (Civ. 211 urm,, 215; Pr. pen. 8,
212
urm.,

226;

Civ.

Fr.

235).

|
Tezi. fr. Art. 235. — Si quelques-uns des faits alleguâs par V'&pouxz
demandeur donnent lieu ă une poursuite eriminelle de la part du
ministt
re
public,
laction en divorce restera suspendue jusqu'aprâs Varrât de la
cour d'assises ;
alors elle pourra &tre reprise, sans qu'il soit permis d'inferer
de l'arrât aucune
fin de non-recevoir

ou exception prejudicielle contre Ptpoux

demandeur.
Tezi. fr. Art. 235. (Modificat prin legea din 27 Îulie 1884).
— Si quelques_ uns de faits allegues par l'6poux demandeur donnent
lieu
ă
une
poursuite
eriminelle de la part du ministâre public, Paction
en divoree restera suspendue
—
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Codul civil
jusqu'aprăs

DESPRE

la „decision

DESPĂRȚENIE

de la jurisdietion

reprise sans qu'il soit permis

Art. 218

r6pressive;

alors

elle pourra &tre

d'infârer de cette decision aucune fin de noa-rece-

voir, ou exception prejudicielle contre l'6poux demandeur.
Doctrină,

5,

1. Cuvântul:
„criminal“
din art. 217
din codul civil român, este luat în sensul de „penal“. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 14, nota 4).
2 Cuvintele:
„Curţei
cu juraţi“, din
ari. 217 de codul civil român, trebuese
înlocuite cu cuvintele: „instanţei represive“. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. %,
nota 5).
3, Numai tribunalele civile pot judecă
cererile de divorţ; o acţiune de divorţ,
nu poate îi dusă pe cale de acţiune civilă înaintea unui tribunal penal, chiar
dacă motivul de divorţ ar fi o crimă sau
un delict comis de soţul pârât.
(Dalloz,
R6p., Sâparation de corps, No. 9%; Suppl.
Divorce et separation de corps, No. 154;
Laurent, III, No. 218; Huc, II, 310, 313;
Vraye et Gode, I, No.
159;
Carpentier,
“Traite, II. No. 31; Baudry et Chauveau,
III, No. 75; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 118%;
Planioi et Ripert, 11, No.
553%; Colin et
Capitant, ed. 2-a, II, p. 66, nota 1, p.
15: Comp.: Matei Cantacuzino, p. 699).
4. Dacă ministerul public a început
urmăriri contra soţului pârât în acţiunea de divorţ, acţiunea de divorţ se va
suspendă până ce se va pronunţă o ho-

pentru

tărîre în acțiunea

publică.

(Dalloz,

Râp.,

Suppl., Divorce et s6paration de corps,
No. 152; Planiol et Ripert, II, No. 553;
Ajexandresco,
ed. 2-a, îl, p. 75; Matei
Cantacuzino, p. 100; Comp: Plastara, |,
p. 329, 380).

Dacă

faptele

care

unui

judecate
dintre

în

soţi

a

penal. şi
fost

con-

damnat,
formează
un motiv de divorţ
din partea celuilalt soţ, tribunalul civil,
înaintea
căruia se desbate
procesul de
divorţ,.

trebuieşte

să

ia

în

consideraţie

hotărîrea
penală
de
condamnare
care
are autoritate în materie
civilă, rămânând numai să hotărască
dacă
acele
fapte constiţuiesc un moțiv
de
divorţ.
(Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1187; Planiol et
Ripert, II], No. 509; Matei Cantacuzino,
p. 700; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
58, '75, 76),
E
6. Dacă soţul în contra căruia, se cere
divorţul a fost achitat, tribunalul -civil
trebuieşte să examineze dacă acele fapte
apreciate din punct de vedere civil nu
constituesec
motive
de
divorţ.
(Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1187; Alexandresco, ed. 2-a,
TI, p.
75; Matei
Cantacuzino,
p. 700;

" Comp.:

Nacu,

1, p. 439),

1.

Dacă

bueşte

să

examineze

oarece

în

caz

divorţul
tate

soţul în contra

a fost

absolvit,

constituese

dacă

motive

de

căruia, se cere

tribunalul
de

absolvire,

faptele

tre-

impu-

divorţ,

de

instanţa

pe-

nală, hotărăşte că. inculpatul este culpabil de comiterea, faptului, însă acest fapt
nu
cade
sub
prevederea
legii penale.
(Laurent, III, No. 220; Huc, II, No. 313;
Baudry et Chauveau, III, No. 76; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1187; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 75; Matei Cantacuzino, p. 700).

Art. 218. — Orice cerere de -despărțenie va arătă cu amănuntul faptele; cererea se va da dimpreună cu dovezile, de vor:
îi, preşedintelui tribunalului, sau judecătorului ce-i va ţine locul,
de către soțul ce cere desfacerea căsătoriei în persoană, afară
numai dacă va fi împiedecat de boală, în care caz, după cererea
sa şi eliberarea unui certificat de boală a vreunui medic, magistratul se va duce la domiciliul reclamantului ca să primească acolo
cererea

sa. (Civ.

209,

211

urm.,

219

urm.,

art. 20, $ 17, 24,;$ 17; Civ. Fr. 234, 236).
Text. fi.

224, 225; Legea

timb.

Art. 234. (Modificat prin legea din 15 Aprilie 1886). — L'6-

poux qui veut former une demande

en divorce presente, en personne, sa requâte

au prâsident du tribunal ou au juge qui en fait fonetion.

_ Em cas d'empâchement dâment constat, le magistrat se transporte, assist6
de son greffier, au domicile de l'6poux demandeur.

En cas d'interdiction l6gale râsultant d'une condamnatioa, la requâte ă
fin de divorce ne peut âtre prâsentte par le tuteur que sur la requisition ou
avec L'autorisation de Linterdit.
|
Test. fr. Art. 236. — 'Toute demande en divoree dâtaillera les faits: elle
sera remise, avec les piăces ă l'appui, sil y en a,-au prâsident du tribunal ou
—— 829—

Art. 218

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Coăul civil

au juge qui en fera les fonetions, par l'6poux
demandeur en personne, ă moins
qu'il n'en soit empâche par maladie > auquel
cas, sursu sa rquisition et le certifieat de deux docteurs en. medecine ou
en
sant,
sa

le magistrat

demande.

chirurgie, ou de deux officiers
de
se transportera au domieile du dema
ndeur, pour Y receroir

Tezi. fr. Art. 236. (Tezt nou rezu
Le juge peut, par l'ordonanee permetta nt ltând din. legea din 13 Aprilie 1856). —
ă resider separâment en indiquant, stil de citer, autoriser T'&poux demandeur
s'agit de la femme,

dence. provisoire.
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p. 78, nota 2),
ă
$. Persoana pusă sub consiliul
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DESPRE
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şi el nu se poate prezentă înaintea preşedintelui tribunalului
ca 'să prezinte
cererea, după o părere, preşedintele tribunalului competent va adresă o comisiune

rogatorie

preşedintelui

tribunalu-

lui locului unde se află reclamantul pentru a, se transportă acolo ca să primească cererea sa, (Dalloz, Rep., Suppl, Divorce

et

s6paration

de

corps,

No.

171;

Vraye et Gode, ed. 2-a, 1, No, 19%; Planiol, ed. G-a, I, No. 1193; Planiol et Ripert, II No. 559; Alexandresco, ed. 8-a,

II, p. 8%, nota 5).

o altă

După

12.

nu

reclamantul

ţia

tribunalului

cererea,

sa,

transportă.
troduce

ca

competent
de

el

şi

tribunal,

acţiune

în circumscrip-

se găseşte
divorţ,

de

ia

când

cazul

în

părere,

să

judece

se

nu

poate

el

nu

poate

in-

divorţ,

de

oarece

nu

se admite în această materie comisiune(Dalloz, Rp., Suppl., Divorce
rogatorie.
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pentru a-i primi declaraţia, nu este nevoe să fie întovărăşii de grefier. (V. G.
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1, 59).
14, Cererea de divorţ trebueşte să cuprindă o expunere sumâră a faptelor cari
(Dalloz,,
constituesc motivele de divorţ.
Rep.,

Suppl.,

Divorce

et

s&paration

de

corps, No. 160; Huc,
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16. 0 cerere de divorţ în care sar arătă ca motive de divorţ faptul de adulter sau insulte grave, fără a se arătă
împrejurările în care sa comis adulterul
sau cuvintele și faptele cari constituese
insultele grave, ar putea fi respinsă ca

neregulat

introdusă.

(Laurent,

III,

No.

226. 227; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 79).
17. Nu este necesar că reclamantul să
arate în petiția de divorţ: ziua, locul şi
ora când au avut loc faptele cari constituese motivele de divorţ. (Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 79, nota 3).

18.

Aparține

judecătorilor

ag

fond

dreptul de a aprecia în mod suveran,
dacă acţiunea. de divorţ a fost sau nu
suficient motivată. (Laurent, III, No. 226,

227: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 79, nota 3).
19.

După

prezentarea, cererei de divorţ

preşedintelui
nu. mai poate

tribunalului,
articulă fapte

enunțate,
(Dalloz, Rep., Suppl., Divorce
et s&paration de corps, No. 162; Laurent,
III, No. 227; Huc, II, No. 312; Carpentier,
Traite, II, No. 43; Baudry et Chauveau,
III, No. 93; Alexandresco, ed. 2-a, I1,p.
78, nota 1, 80; Contra: Vraye et Gode,
ed. 2-a, 1, No. 184; Comp.: Planiol et RiEee II, No. 558; Matei Cantacuzino, p.

20. S'a decis că reclamantul
cursul instanţei de divorţ. să
îapte

atunci

nu

cari

când

coroborează

pe

enunțate

tost

au

aceste

fapte

cele

poate în
articuleze
în acţiune,

complectează

deja

enunțate.

şi

(Lau-

rent, III, No. 227; Carpentier, Traitâ, I,
No. -101; Baudry et Chauveau, III, No.
93; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1. No. 11%;
- Planiol et Ripent, II, No. 558; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 78 nota 1, 80).
21. Reclamantul
ar putea să articuleze chiar fapte posterioare intentării. acțiunei de divorţ cu condiţiune ca ele să
fie privitoare la cauza. de divorţ care a
făcut obiectul arţiunii iar nu la o cauză
nouă. (Laurent, III, No. 227; Carpentier,
Traită, 1, No. 101; Baudry et Chauveau,
III, No. 93; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
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22. După o părere,
reclamantul
ar
putea,

complecta

motivarea,

cererei

de

di-
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preşedintelui tribunalului, însă înainte de
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tribunalului. (Laurent, III, No. 226; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 19).
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cauzele arătate în petiția de divorţ. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 80).
24. A se vedea: art. 291 şi 225 ain
codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare

dela

1924 până

la 1927)

1. Art. 218 cod. civil, dispune „Că orice
cerere de despărțenie va arăta cu amănuntul faptele“; de unde consecința că,
o cerere de divorţ care nu ar fi făcută în
conformitate
cu
prescripțiunea, . acestui

text de lege ar urmă
neregulat introdusă,
Aparține instanţei

să fie respinsă ca

de

a aprecia, în mod

suveran

de

nu

divorţ

este

sau

fond

dreptul

de

dacă, acţiunea,

destul

de

detailată;

grave,

constând

In speţă, deciziunea, supusă recursului
constată că acţiunea de despărţenie inteniată de soţ este pe deplin motivată de
oarece el arată că cere divorţul pentru că,

soţia, i-a adresat

injurii

în cuvinte şi expresiuni ocărâtoare,
părăsit » domiciliul conjugal;

Intrucât instanţa

reclamantul
noi cari nu

de fond

constată

şi a

că

acţiunea, de divorţ satisface cerinţele art.
218 cod. civil, motivul de casare bazat pe

ar fi accesoriile şi confirmarea celor deja

--

Art. 218

33l

—

Art.

219

violarea

DESPRE
acestui

text

este

II, 339 din 1925, Jur.

Gen.

nefondat;

DESPĂRȚENIE

(Cas.

1925 No.

1929;

Cas. II, 37%8 din 3 Iulie 1925, Jur. Gen.
1925 No. 1979).
2. Art. 218 din codul civil dispune că
orice cerere de despărțenie va arăta cu

amănuntul

faptele;

de unde

consecinţa,

că

o cerere de divorţ care nu ar fi făcută
în
conformitate cu acest texi de lege ar urmă,
să fie respinsă ca neregulat introdusă;
_
In materie de despărţenie însă, legiui“torul a creiat o procedură specială; după
art. 229 cod. civil, la ziua, fixată de
tribunal peniru înfăţişarea soţilor în şedinţă

publică, tribunalul mai întâiu se pronunţă

asupra admiterii sau neadmiterii în principiu a acţiunei de divorț şi dacă pârâtul
a propus o fine de neprimire, tribunalul
poate respinge acţiunea, iar dacă
nu s'a,
propus nici o cauză sau dacă cele propuse

nu

sunt

intemeiate,

tribunalul

admite

acţiunea în principiu; de unde rezultă
că, soţul pârât care socoteşte că în
acţiu-

nea,de divorţ

ce i-a fost întentată

nu

se

Codul

arată, faptele cu

amănunt,

civil

el este dator,

atunci când se prezintă la înfăţişarea
de
admiterea în principiu a cererei de
des- părţenie să ridice excepţiunea de neregulată, formulare a acţiunei, căci altiel
dacă nu face nici o obiecţiune în această,
privinţă el este implicit presupus că
consideră, acţiunea, ca satistăcâna cerințele
art. 218 cod. civil şi nu mai poate ulterior
să invoace această regularitate a, acţiunei
nici la celelalte înfăţişeri înaintea tribu-

nalului,

și nici în apel,

Prin urmare, în speţă fiind constatat că
în şedinţa în care a fost admisă în principiu acţiunea de divorţ a soţului său, recurenta care era prezinte nu a, făcut nici
o obiecţiune cu privire la modul în care
au îost arătate faptele, ea nu mai eră în
drețt să invoace ca mijloc de apel neregularitatea acţiunei de divorţ, din punctul
de vedere al dispoziţiunei art. 218 coa.
civil. (Cas. II, decizia civilă 473 din 12

Octombrie
3.

A

se

1925, Jur. Rom.
vedea:

art.

2/1926),

212,

nota

2.

Art. 219. — Judecătorul, după ce va îi ascultat pe reclam
ant,
şi îi va face observaţiunile ce va socoti de trebuință, va
parafă
cererea şi dovezile alăturate, şi va încheiă proces-verbal
pentru
primirea lor.
Acest proces-verbal se va subscrie de judecător şi de reclamant, afară numai dacă nu va şti a scrie, pentru care se
va face
menţiune în procesul-verbal. (Civ. 218, 220 urm. ; Civ. Fr.
235, 237).
Tezi. fr. Art. 235. (Tezt nou rezultând din legea din 18
Aprilie 1886). —
le demandeur et
avoir fait les observations
quiil croit convenables, ordonne ai bas de la lui
requtte que les parties comparaîtront devant lui au jour et ă, 'heure qu'il indiqu
e, et commet un huissier
pour notifier la citation.
Text. fr. Art. 237—.Le juge, aprăs avoir
avoir fait les observations qu'il eroira convenables,entendu le demandeur, et lui
paraphera la demande et
les piăces, et dressera procâs-verbal de la remise
du tout en ses mains. Ce procâs-verbal sera sign par le juge et par le demandeur,
ă moins que celui-ci ne
sache ou ne puisse signer; auquel
Le juge, aprăs avoir entendu

Tezi. fr. Art. 237.

cas il en sera fait mention.
(Tec nou rezultând din legea din 189 Aprilie

1936). —
La, requâte et l'ordonnance sont signifies, en
tâte de la citation donnte î V'&poux
trois jours au moins.

„ defendeur

les dâlais

de distance,

avant le jour fix6 pour la comparution,

le tout

ă peine

de nullite.

outre

Cette citation est dâlivrte par huissier commis
et sous pli ferme.
INDEX: ALFABETIC

Persoană 6,
Preşedintele

(la doctrină)
Ac Î iune reconvenţională 5.
Anulare 3, 4, 6,
erere reconvențională 5.
Condemnare 10,
.
Facultativ 7,

refier 7.
Impăcare 1-5, 7-10,
laterdicţiune 8, 9,

| Intervale lucide 9,
Mandatar 6.
Muncă silnică 10.
Naulitate 3, 4, 6.
Observaţii,

cuvântul:

a

şi 2, 3,7.

se

Prezentare în persoană 6,
Procedură

de

preliminară

Proces verbal 3, 6.

vedea

citare

_1.
3.

"|

1, -

Recluziune 10,
Reconvenţională cerere3.
Stângere,

vântul:

Tutor

8,

a se vedeă

„Impăcare:,

cu-

Doctrină.

„Impăcare:,

Ordine publică 4.

Ordonanţă

tribunalului

1 urm.

Procedura

in materie
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preliminară

de divorţ cuprinde

de împăcare
două

faze:

Codul

civil

DESPRE

1) Se prezintă numai reclamantul; 2) Când

ambele

părţi

sunt

Suppl.,

Divorce

citate. -(Dalloz,

et

sâparation

Râp.,

de

dacă

cheiat

de

se face

menţiune

în

procesul-verbal

în-

tribunalului,

nu

preşedintele
de

observaţiunile

fierului

când

primeşte

cererea

preşedintele
de

divorţ

tribunalului
şi

face

obser-

vaţiuni soţului reclamant,
totuşi
pre
zenţa sa. este necesară iar nu facultativă.
(Huc, II, No. 316; Vraye et Gode, ed. 2-a,
II, No. 200; Carpentier, Trait6, I, No.
103, 104; II, No. 51; Comp.: V, G. Tataru.
Prezidentul Tribunalului, p. 51, 52; Contra: Planiol et Ripert, II, No. 559),
8. Pentru cei cari admit
că tutorul
unui interzis poate introduce în numele

corps,

No. 118).
2. Preşedintele tribunalului irebue să
asculte explicaţiile reclamantului şi să-i
facă
observaţiile
cuvenite,
cercând a
stinge procesul de divorţ. (Dalloz, Rp
Suppl., Divorce et separation de. corps,
No. 178; Planiol et Ripert, II, No. 559;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 8; V.G.
Țataru, Prezidentul Tribunalului, p. 52).

3. Chiar

Art. 220

DESPĂRŢENIE

acestuia

acţiune

de

divorţ,

încercarea,

de

împăcare nu poate avea loc, de oarece
nu se poate sfătui pe interzis să renunţe
la o acţiune pe care nu a introduse el,
(Demolombe, LV, No. 438; Dalloz, Rp.
Suppl., Divorce et separation de corps,
no, apr Comp: Alexandresco, ed. 2-a, II.

ce le-a

făcut soţului
reclamant,
ordonanța de
citare a ambilor soţi înaintea sa, nu este
nulă, (Vraye et Gode, [, No. 203; Baudry
et Chauveau, III, No. 109; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 79, nota 1).
4. Încercarea
de
împăcare
înaintea
președintelui tribunalului este de ordine
publică. şi este prevăzută sub pedeapsă
de nulitate. (Demolombe, IV, No. 434; Aubry et Rau, ed. 4%a,
V. 8 49%, p. 1%;
Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et s6paration de corps, No. 156; Huc, II, No. 316;
Carpentier, Trait6, 1, No. 110; II, No. 51;
Baudry et Chauveau,
III, No. 105; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 8; Matei Cantacuzino, p. 699).
5. Încercările de împăcare trebuesc să
aibe loc chiar şi în cererile reconvenţionale introduse de soţul pârât, în acţiunile qe divorţ. (Laurent,
III, No.
271,
343; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 82, 8;
V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului,
p. 5&; Contra: Demolombe, IV, No. 436;
Aubry et Rau, ed, 4-a, V, $ 493, p. 190).

p.

8%).

9. Pentru cei cari admit că interzisul
poate introduce acţiune de divorţ, în intervalele lucide, încercările de împăcare
vor putea, avea loc în aceste intervale lucide.
(Alexandresco,
ed.
?-a, II. p. 8,
nota 6)
10. In cazul când
se
cere
divorţul
pentru motivul că unul dintre soţi a fost
condamnat la muncă silnică sau recluziune, încercările de împăcare prevăzute
de art. 22 cod. civ. rom., nu mai au loc,
ci un singur termen, cu citarea soţului
condamnat, este deajuns pentru dobândirea desfacerei căsătoriei. (Duranton, II,
No,. 586; Valette sur Proudhon. 1. p. 536;
Demolombe,
IV,
No.
435; Carpentier,
Traite, I, No. 111; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 46, 82; Tataru, Prezidentul Tribunaiului,
pag. 5%; Comp.:
Dalloz, Râp.
Suppl.. Divorce et stparation
de corps
No. 158).

6. Procesul-verbal încheiat de preşedintele tribunalului, trebueşte să arate, sub
pedeapsă de nulitate, prezentarea în per-

Jurisprudenţă

soană a soţului reclamant. (Baudry et
Chauveau, III, No. 109; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 79, nota 1).
.
7. Deşi legea, nu prevede prezenţa gre-

(continuare
1.

A

se

dela

vedea:

1924 până
art.

240,

la 1927)

nota

1.

Art. 220. — Judecătorul va ordonă prin procesul-verbal ca
părțile să se înfăţişeze înaintea sa la ziua şi ora ce va determină.
Spre acest sfârșit se va trimite copie după ordonanța sa persoanei
în contra căreia se cere desfacerea căsătoriei. (Civ. 221, 224 urm.,
239; Pr. civ. 99; Civ. Fr. 235, 237, 238).
Text. fr. Art. 235. (Teat nou, rezultând din legea din 16 Aprilie 1886). —

LeFjuge, aprâs avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations
quiil croit convenables, ordonne au bas de la requtte que les parties compa-

raîtront devant lui au jouretă Vheure qu'il indique, eteommet un huissier pour
notifier

la

citation.

Text fr. Art. 237.

(Tezt nou rezultând din legea din 18 Aprilie 1886). —

La regutte et ordonnance son signifites, en tâte de la citation donnâ ă lEpour
dâfendeur, trois jours au moins avant le jour fix€ pour la comparution, outre
les dâlais

de distance,

le tout ă peine

de

nullit€.

Cette citation est dâlivre par huissier commis et sous pli fermâ.
—
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Art.

221

DESPRE

„Tezt. fr.
que les parties
qu'il indiquera;
sce ă la partie

DESPĂRȚENIE

Codul

civi]

Art. 238. — Le juge ordonnera, au bas de son
comparaîtront en personne devant lui, au jour procăs-verbal,
et ă lheure
et qu'ă cet eftet, copie de son ordonnance
sera par lui adrescontre laquelle le divorce est demand.
Bibliografie (continuare),

ALEXANDRESCO

D., Wolă

sub

23 din 1925.

C,

Apel

Constanţa,

Doctrină,
1. In cazul când soţul recl
amant perzistă în cererea, sa de divorţ,
preşedintele tribunalului 4ă o ordonanţă
(procesverbai) prin care permite ca
părţile să fie
citate înaintea sa pentru
a se încercă
împăcarea lor. (Dalloz, R&p., Suppl
., Divorce et separation de corps, No.
179; Planiol_ et Ripert, II, No. 561; Alex
andresco,
ed, 2-a,
2,

In

II, p. 81).

ordonanță

trebueşte

neap

arat
trecută, ziua şi ora când vor
îi citate
Părţile înaintea preşedintelui
tribunalului. (Dalloz, Rp, Suppl., Divo
rce et aâparation
de corps,
No.
179;. Vraye et
Gode, 1, No. 205; Planiol et
Ripert, II,
No. 561),

nu

3. Ordonanţa
poate

Art.

de citare

fi atacată

cu

a ambilor

apel.

(Huc,

soţi

I1, No.

2

din

4 Februarie

1924,

Curier

Jua.

317; Carpentier, Trait€, I, No.
117;
Planiol et Ripert, II, No, 561; Alexa
ndresco,
ed. 2-a, II, p. 81, nota 1).

Jorisprudenţă
(continuare

1.
tul

fuză,

care

de

ia 1924 până

Procesul-verbal,
sau

ca.

judecătorul

ocazia

ale soţilor,

prin
care-l

la 1927)

care

preziden- .

înlocueşte,

preliminărilor

de

de a, referi cazul

re-

împă-

tribu-

nalului, spre mai departe lucrare,
nefiind
o hotărîre judecătorească,
nu
poate
fi
atacată cu
apel
înnaințea,
Curţei,
ci
numai cu recurs în Casaţie. (C. Ap.
Constanţa 2 din 4 Febr. 1924, Curier
Judiciar
23/1925).

2. A se vedea: art, 240, nota 1.

221.

— In ziua hotărită judecătorul va da
ambilor soţi, de
se_vor înfăţișă, sau reclamantului, dacă numa
i singur se va înfățişă, consiliurile ce va găsi cu cale spre
a săvârși împăciuirea.
De nu va puteă izbuti va încheiă proces-v
erbal și va ordonă a
se comunică cererea şi dovezile ministerul
ui public!) și va referi
despre toate tribunalului. (Civ. 222 urm.,
229 urm,, 261; Leg. 29
Oct. 77; Civ.
Fr.

238,

239).
Tezi. fr. Art. 238. (Tezt nou rezultând din
legea din 18 Aprilie 1856). —
Au jour indique, le juge entend les parti
dans l'impossibilit de se rendre auprâs esdu en personne; si Pune d'elles se trouve
juge, ce magistrat dâtermine le lieu
ou sera, tentâe

la conciliation, ou donne commission pour
entendre le defendeur;
en cas de non-eoneiliation ou de
dâfaut, il rend une ordonnance qui const
la non-conciliation ou le dâfaut, et autor
ate
ise le demandeur & assigner devant
le
tribunal.

Le juge statue â nouveau, sil
mandeur, sur la garde provisoire des y a lieu, sur la râsidence de l'Epoux deenfants, sur la remise des effets personne
et il a la faculte de statuer
ls,
egalement, sil y a lieu, sur la
demande d'aliments.
Cette ordonnance est excutoire par
provision ; elle est susceptible d'appel
dans les dâlais fix6s par Vartiele 809
du Code de proctdure civile.
Par le fait de cette ordonnance,
|
la femme est autorisce ă faire toute
cedures pour la conservation de ses
s prode l'instance et des operations qui endroits, et ă ester en justice jusqu'ă la fin
sont les suites.
,
Lorsque le tribunal est saisi, les mesu
res provisoires preserites par
Juge peuvent âtre modifices ou complâttes
au cours de Linstance, par Jugementle
DI
„
„1Î) Această
icare de acte
desființată
buţiunilor ministerulcomun
prin art. 3 al legii din 29 Oct
ui public, precum este
şi prin atig: din Proc.
ie
civ. s
siomvrie

—

384—

1877
- 77

asupra atri

i-

Art. 221

DESPĂRȚENIE

DESPRE

Coăsl civil

du tribunal, sans prejudice du droit qu'a toujours le juge de statuer, en tout
,
E
&tat de cause, en râfâr6, sur la râsidence de la femme.
Le juge, suivant les circonstances, avant d'aatoriser le i demandeur ă eiter,
peut ajourner les parties ă un dâlai qui n'excăde pas vingt jours, sauf ă orden-

,
|
Na
ner les mesures provisoires necessaires.
L'6poux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui
lui a 6t€ aceordâe, par Pordonnance du prâsident,
,
ă partir de cette ordonnance.

Faute par l'&poux

dans un dâlai de vingt jours
,
LL

d'avoir us€ de cette permission dans ledit

demandeur

dâlai, les mesures provisoires ordonnâesă son profit cesseront de plein droit.
“Tezt. fr. Art. 239, — Au jour indiqut, le juge fera aux deux Epoux, sils
se prâsentent, ou au demandeur, siil est seul comparant, les representations qu'il
eroira propres ă optrer un rapprochement: silne peut y parvenir, il en dressera procăs-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pitees
au ministăre publice, et le râfer6 du tout an tribunal.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Anulare

1, 4, 11,

Autorizaţie 5.
Citare 1,

Consiliu judiciar

Curator 5.

Decădere 11, 12.
Dezistare 6, 7.
Emancipat minor

Impăcare 1 urm.

12,

13.

Nulitate

1,

4,

11, 12,

Observaţii 8,
Ordine publică 1.

5.

Ordonanţă

13.

6, 9,

Președintele tribunalului
urm.

Proces-vertal 9, 10,
Procurator 2.

_
5.

Prodig 5.

Lipsă 6, 7.
Impedecare 6, 7.
Mandatari 2.
Minor emancipat 5.
Neregularităţi 11, 12,

Raport 13.
Renunţare 6, 7,
Siaturi 8.
Sfătuitori 3, 4,

buesc
telui

Doctrină.
1. Citarea, soţilor şi în special a so”
ului pârât înaintea, Preşedintelui tribuDalului pentru a doua încercare de împăcare, este de ordine publică şi sub pedeapsă de nulitate. (Demolombe, IV, No.
43%; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 49%, p.
190; Carpentier, Trait6, 1, No. 110; II, No.
63; Bauary et Chauveau, III, No. 10%;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 82; Matei
Cantacuzino, p. 699).
,
2. Părţile nu se pot prezentă înaintea
preşedintelui tribunalului, prin mandatari
în preliminările de conciliaţiune. (Dalloz,
R&p., Suppl.,
Divorce
et sâparation de
corps, No. 196; Laurent, III, No. 238 Huc,
II, No. 321; Vraye et Goda, I, No. 22%,
Carpentier, Trait6, 1, No. 105; II, No. 58;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1193, 1196; Planiol
et Riperi, II, No. 561; Colin et Capitant,
ed,

4-a, I,

p.

217,

218;

Alexandresco,

ed.

2-a, IL, p. 78, 81; Matei Cantacuzino, p. 700;
Plastara, 1, p. 327; V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului; p. 54.
3. In perioada preliminărilor de împăcare părţile nu se pot prezentă înaintea președintelui tribunalului întovără-

şite

de

sfătuitori.

(Dalloz,

R6p.,

|

1009 urm.; Colin et Capitant, ed. 4a,. 1,
p.. 218; Alexandresco, ed. 2-a, Îl, p. 8%).
4. Totuşi dacă părţile se prezintă asistate de sfătuitori, nu se poate face un
motiv de nulitate din această cauză. (Dalloz, Rep., Suppl., Divorce et separation de
corps, No. 196; Laurent, III, No. 228; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 82; Comp.: Baudry et Chauveau, III, No. 102).
5. Minorul emancipat şi prodigul tre-

Suppl.

Divorce et s&paration de corps, No. 19%;
Laurent, III, No. 238; Huc, II, No. 321;
Vraye et Gode, ed. 2-a, [, No. 222; Carpentier, Traitâ, I, No. 105; II, No. 58; Divorce
et
sâparation
de _ corps, I, No.

să se prezinte
înaintea
tribunalului
singuri
şi

Președinneasistaţi

de curator sau consiliu judiciar. (Laurent, III, No. 238; Huc, II, No. 321; Vraye
et Gode, I, No. 222; Carpentier, Traite,
T, No. 105; II, No. 58; Baudry et Chauveau, III, No. 102).
6.
Cânâ
reclamantul,
fără a arăta
motivul de împedecare, nu se prezintă la
tribunal pentru încercarea de împăcare,
după o părere, lipsa sa trebueşte considerată ca o părăsire a, cererei sale şi în
acest
caz preşedintele
tribunalului
nu
trebueşte
să dea, o ordonanţă.
(DemoI6mbe, 1V, No. 439; Dalloz, Râp.. Supply
Divorce ei s6paraţion de corps, No. 20%;
Huc, II, No. 322; Vraye et Gode, ed. 2-a,
I, No. 234, 235; Bauary et Chauveau, III,
No. 10%; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 81,
82; Matei Cantacuzino, p. 700).
d. După
o altă părere însă în cazul
când reclamantul nu se prezintă la înfăţişarea
de
conciliaţiune,
preşedintele
tribunalului poate amâna înfăţişarea la
un termen ulterior. (Carpentier, Trait6,
I, No. 106; III, No. 60; Nacu,
I, p. 444
urm.; V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului, p. 53).
8.
Preşedintele tribunalului trebueşte
să facă soţilor observările ce va crede de
cuviinţă şi să le dea sfaturi pentru împăcare. (Dalloz; R6p., Suppl., Divorce et
s&paration de corps, No. 198; Planiol et
Ripert, II, No. 561; Alexandresco, ed, 2-a,
II, p. 81; V. G. Tataru. Prezidenţul Tribunalului, p. 52).
9. Dacă părţile. se împacă, preşedintele tribunalului nu mai dă ordonanţă

-— 8335 —

Art, 221
și

nu

DESPRE

dresează

nici

un

proces-verbal

DESPĂRȚENIE

10.

In

cazul

când

preşedintele

tribu-

Trait€,

1, No.

109; Comp.:

Planiol

et

Ri.
“pert, II, No. 562; Alexandresco.
ed. 2-a,
II, p. 81; V. G. Tataru, Prezidentul
Tribunalului, p. 52; Contra: Vraye
et Gode,
I, No. 228)
1î.
Toate
neregularităţile
săvârşite

. Până

la

înfăţişarea

părţilor

pentru

conciliere,
vor fi rezolvate de preşedintele
tribunalului,
(Dalloz, Rep.
Suppl.,
Divorce et. separation de corps,
No. 217).

„ Dacă

pârâtul

nu

opune

înaintea
președintelui
tribunalului
neregularitățile comise, el este decăzut
din dreptul
de a le mai opune mai
târziu înaintea,
tribunalului, el fiind consi
derat că a reRunţat LR acest
drept.
(Dalloz,
Rep.
uppl.,
ivorce et s&paration
,
No. 217).
p
de corps
13.
Facerea
raportului
tribunalului către tribunal, prezidentului
Drevăzut de
art. 221 din codul civil
român, nu este
prevăzut sub pedeapsă
de nulitate. (Lausent, TI, No. 228, 249;
Alexandresco, ea.
a»
ÎI, p.
81,
2; Contra; Car
i
Trait6. 1. No. nota
116),
penter,
14. „A se vedea: art.
216 şi 226 in codul civil cu notele respe
ctive.
(continuare

1.

Jurisprudenţă
dela

1924

până

la 1927)

In fapt: Prezidentul
pe ambii soţi la a doua, concţrip. chemând
iliere potrivit

art. 220 c, civ., reclam
antul refuzând să
expue motivele cari Tau
îndemnat să intenteze divorţul, președint
ele a dresat un
proces-verbal care dis
pune că numai este
cazul a se referi proces
ul complectului
trib., conform arţ. 224 €.
civ. Apel, InadMisibilitate.
In drept: In speţă nefiind vor
ba de o
hotărire ori o încheiere a
Trib., ci deo
lucrare a presidenţului, nu
poate fi atacată cu apel, ci singura, cale
deschisă în
contra actelor sau rezoluțiu
nilor judecătoreşti date de un president este
recursul
direct în Casaţie (art. 31 leg. C.
Casaţie).
Un drept de apel nu se poate
concepe :
de cât numai în condiţiunile
de a avea
un efect devolutiv, instanţa
de apel putând face

aceea ce prima instanţă a omis

să facă;
Ori în speţă, Curtea de
apel nu ar putea interveni să reconcil
ieze părţile în qi-

—

ciril

vorţ, această însărcinare fiind Qată prin
lege, în mod exclusiv numai prezidentului tribunalului,
i
"Dacă Curtea de apel ar putea anulă
“ lucrarea prezidentului, ar fi datoare să,
evoace fondul, iar nu să trimeată înapoi
lucrurile cu obligaţiunea pentru presi-

pen-

tru a nu rămâne nimic din neînţelegerea lor. (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et
s6paration de corp, No. 207; Huc, III,
No. 324; Carpentier, Trait6, 1, No. 108;
Ii, No. 62; Planiol et Ripert,. II, No. 562;
Alexandresco, ed. 2-a, II, :p. 81).
nalului nu reuşeşte să împacepe soţi, el
va încheia un proces-verbal în care va
face menţiune că nu sa putut reuşi la
împăcarea soților, fără a se arăta cele
ce
sau spus înaintea sa.
(Carpentier,

Codul

dent de a le reface, un atare drept nefiin-

du-i conferit prin nici un text de lege.

-

In afară de aceasta, presidentul Trib.
nu este legat prin măsura luată, el putând
reveni asupra ei, fiind vorba de o măsură,
preliminară şi antemergătoare procesului
propriu zis de divorţ înaintea completului
Trib.
Insfârşit, chiar dacă reclamantul
ar
porni o nouă acţiune în divorţ intemeindu-se pe aceleași motive, nu i Sar putea
opune excepțiunea, autorităţii lucrului judecat, nefiind vorba de o hotărîre judecă-

torească

pronunţată,

pe

calea

contenci-

oasă,
de o instanţă de : fond.
(C.
A.
Constanţa, dec. civ. No. 2 din 4 Febr. 1924,
Jur. Gen. 1925 No. 1050).
2, Acţiunile de divorţ îşi au procedura
lor specială, prevăzută de art. 219, 220 şi
221 c. civ., procedură creiaţă de legiuitor
în scopul de a nu se hotărt desfacerea
căsătoriei decât atunci când toate formalităţile de conciliere au fost îndeplinite
şi ca atare discuţiunea, acţiunei de divorţ
în şedinţă este necesară spre a se pro-

nunţă

hotărîrea.

Prin urmare, în speță, acţiunea, de divort a soţiei fiind intentată, după ce faza
preliminară din camera, de consiliu a acțiunei soțului a fost desăvârşită, şi nu-i
mai rămăsese soțului decât să pronunțe
despărţirea,
acţiunea soţiei nu se mai
poate conexă, la ziua fixată pentru judecată, cu aceea a, soțului; căci a se admite
cohexarea, ar însemna să se subordoneze
soluţiunea acţiunei soţului şi desface
rea
căsătoriei, voinţei soţiei, care are tot interesul să tergiverseze judecarea, divorţului și să tragă cât mai mul timp folos:

de pensiunea alimentară ce soțul e obligat

să-i servească.
Deci Tribunalul, ca instanţă de judecată, nefiind legat în mod legal cu acţiunea întrodusă de soţie, conf. art. 110 al.

ult. pr. civ. şi art. 61 pr. civ., conexarea,
ei cu aceea a soţului, afiată în faţa trib,

la pronunţarea
misibilă,

Chiar

dacă

derată

poate

ca

o

hotărirei,

acţiunea
cerere

nu

soţiei

este

ar fi consi-

reconvenţională,

să tie introdusă

care

în orice stadiu

procesului, ea nu poate fi conexată
acţiunea soțului, în speţă, fiindcă
nu

fost comunicată,

ad-

al
cu
i-a

(Câs. 4, dec. din 6 Noe-

mbr. 1876, Bult. pag. 432), formalitate
care
nu sa îndeplinit, (Trib. Tecuciu, senţ.
civ,

No.

No.

3:

336—

62 din 27 Iunie

1001).

A

se vedea:

1924,

art.

Jur, Gen. 1935

240, nota

1.

Codul civil

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Art. 222

Art, 222. — După 3 zile tribunalul, după referatul preşedintelui
sau al judecătorului ce îi ţine locul şi după concluziunile ministerului public) va acordă sau va suspendă permisiunea de a se face
citaţiuni părţilor; suspendarea nu poate trece peste 20 zile. (Civ. 221,
77; Civ. Fr.

29 Oct.

art. 21 $ 16; Leg.

timbr.

Leg.

223;

238,

240).

Texi. fr. Art. 238, al. 6 și 7. (Text nou rezultând din legea din 18
Aprilie 1886). — Le juge, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur ă citer, peut ajourner les parties ă un dâlai qui n'excăde pas vingt jours,
sauf ă ordonner les mesures provisoires n6cessaires.
&poux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui
lui a 6t6 accordte, par l'ordonnance du prâsident, dans un dâlai de vingt jours

-

a partir de cette ordonnanee.

Art. 240. — Dans les trois
prâsident ou du juge qui en
ministăre public, accordera
ne pourra exeâder le terme
Bibliografie

PETIT

EUGEN,

sub

Notă

(continuare).

1925,

Cas. AL, 3839 din

Jur.

1.

Tribunalul
dacă

este

a

se

în

mod

suspenda

susau

nu facerea citaţiilor. (Dalloz, Râp., Suppl.
Divoree et s&paration de corps, No. 213).

2.

vorţ,

Chiar

este

în

când

cazul

peremptorie,

cum

cauza
ar

îi

de

di-

adulte-

rul, se poate suspenda permisiunea, de a,
se cita părţile. (Dalloz, R6p., Suppl., Divorce et s&paration de corps, No. 209;
Bauâry et Chauveau, IIf, No. 104; Comp.:
Carpentier, Trait6, 1, No. 61). 3. Termenul
de suspendare
prevăzut
de art. 922 din codul civil român, începe
a curge din ziua ordonanţei tribunalului.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 83).
4. De la data ordonantei tribunalului
va

curge

termenul

de

perimare.

(Alexan-

aresco, ed. 2-a, II, p. 83).
5, După expirarea termenului de suspendare. tribunalul nu poate refuza facerea, citaţiilor. (Vraye et Gode, I, No.
249; Cawpentier, Trait,1, No. 115; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 83, 84).
6. După expirarea termenului de suspendare, tribunalui nu poate ordona 0
nouă suspendare. (Carpentier, Traite, 1,
No. 115; „Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
83, 84).
7. Iacheierea dată de tribunal pentru
permiterea,
scoaterei citaţiilor sau suspendarea lor, nu este apelabilă. (Vraye
et Gode, I, No. 25; Carpentier, Trait. I,
No. 117; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 84).

1929.

1. Art. 922 cod. civil dispune că după
trei zile, tribunalul după referatul Preşedintelui sau judecătorului ce-i ţine 1ocul, şi după concluziunile
Ministerului
Public, va acorda sau va suspenda permisiunea

—

a

se

Tribunalului
va
nele prezente.

face

citaţiuni

părţilor,

fi

subscris

de

persoa-

Dispoziţiunile
acestor iexte nu
sunt
prescrise sub pedeapsă de nulitate;
In deciziunea atacată cu recurs,
instanţa, de fond constată că cerinţele art,
222 cod. civil sunt satisfăcute, iar că la
înfăţişarea înaintea Tribunalului nu sa.
prezentat decât reclamantul;
Chiar dacă
susţinerile recurentei,
că,
dispoziţiunile arţ. 222 şi 227 cod. civil nu
au fost,
aceasta

respectate,
nu poate

ar fi întemeiate, încă
atrage
casarea
hotă-

rârei de divorţ întrucât prescripţiunile
din menţionatele texte de lege nu sunt
sancţionate cu pedeapsa nulităței şi întrucât înaintea Curţii de Apel recurenta,
nici măcar nu a alegat că din singura
neîndeplinire a acestor formalități i sar

fi adus

vre-o vătămare;

|

Că,
dar, motivele de casare
nefiind
fondate, recursul urmează a se respinge,
(Cas. s. II, Dec. civ. No. 339 din 95, Jur.
Gen. 1925, No. 1929).
:

1) Prin art, 2 al legii din 29 Octomvrie31977 asupra

terzișilor şi a celor puși sub consiliul judiciar.

de

iar art. 227? din acelaş cod prescrie că
procesul verbal de constatare a spuselor, observaţiunilor şi mărturisirilor făcute de părţi la înfăţişarea lor înainţea

“Procurorului, în această materie, au fost desființate.
Deasemenea prin art. 81 din noua procedură ci vilă
coacluziunile ca parte alăturată, decât numai în procesele

86370, — Codul Civil adnotat.

No.

1925,

(continuare de la 1924 până la 1927)

apreciază
locul

Gen.

Jurisprudenţă

Doctrină.
veran

jours qui suivront, le tribunal, sur
aura fait les fonctions, et sur les
ou suspendra la permission de citer.
de vingt jours.

atribuţiunilor

ministerului

din 1900, Ministerul public,
în

337—

cari sunt

puse în joc

public,

concluziunile

nu este obligat a pune

interesele

minorilor,

9
N

Text. fr.
le rapport du
conclusions du
“La suspension

în-

Art, 293—224

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Codul

civil

Art. 223. — Reclamantul va cere dela tribu
nal a se cită, după
formele obicinuite, pârâtul, ca să se înfăţişeze
în persoană în Şedință
secretă

şi în termenul

prescris

de

lege;

se va
preună cu citațiunea părței pârâte copie
după cererea
țenie și după actele doveditoare. (Civ. 218,
224 urm.;
10, 72, 74, 76, 78, 99; Leg. timbr. art. 18
$ 17; Civ. Fr.

trimite îm-

de despărPr. civ. 85,
239, 241),

Teat. fr. Art. 239. (Modificat. prin
cause est instruite et jugte dans la forme legea din 13 Aprilie 1856). — La
ordinaire, le ministăre public entendu.
Le

demandeur
divoree en demande

peut en tout tat de cause,
en sEparation de corps.

transformer

sa

demande en

reconventionnelles en divoree peuvent €tre introduites par
un simple acte de conelusions.
Les tribunaux peuvent ordonner le huis
|
La reproduction des dâbats par la voie declos.
la presse, dans les instances en
divoree, est interdite, sous peine de l'amende
de 100 î, 2000 franes €diette par
l'article 39 de la loi du 30 juillet 1881.
Tea. fr. Art. 241. — Ie demandeur, en
vertu de la permission du tribunal, fera citer le d6fendeur, dans la forme
ordin
aire, ă comparaître en personne
ă Laudience, ă huis clos, dans le delai de
la
loi;
il fera donne» copie en tâte
de la citation, de la demande en divoree et
des piăces produites î Vappui.
Les

demandes

Doctrină.
1-

Termenul

înaintea,

pentru

tribunalului,

în

vrimele

materie

citaţiuni

vorţ, este acel prevăzut de art. de di74 din
procedura
civilă română, adică de
30
zile
de
la
predarea, citaţiei.
(Alexandresco, ed. 2-a, 1], p. 89).

2. Potriviţ dispoziţiilor
art. 223
din
codul civil român şi 99 din codul de
procedură civilă română
şi contrar dispoziţiilor art. 239 al. 4 din codul
civil francez, ședințele în materie de
divorţ sunt
„obligatoriu
secrete iar nu
facultative.
(Alexandresco,
ed. 2-a,
II,
p.
87
88;
Comp.: Plastara, I, p.
328).

Art, 224. — La expirarea ter
menului, dacă partea pârâtă,
se
va înfățișă sau nu, reclamantul
în persoană, azistat de un
sţătuitor, de va găsi de trebuinţă
,

Tea. fr. Ari. 239. (Modificat
prin legea din 18 Aprilie 1586).
cause est instruite et jugâe dans
— La
Îa forme ordinaire, le ministtr
e public entendu.
Le demandeur peut, en tout
tat
de cause, transformer sa dem
divorce en demande en sEparati
ande en
on de corps.
Les

demandes reconventionnelles
en divoree peuvent âtre introd
„un simple acte de conelusions,
uites par
Les tribunaux peuvent ordonner
le huis elos.
„La reproduetion des dEba
|
ts
par
la
voie de la presse, dans les inst
divorce, est interdite, sous
ances en
e de lamende de 106 ă
l'article 39 de la, loi du 30 pein
2000 franes €dictâe par
Juillet 1881.
„Zet. fr. Art. 242.
pâraisse ou non, le demand—A l'âchtance du dElai, soit que le defendeur
comeur en personne, assist€
Propos, exposera ou fera
d'un conseil, s'il le juge
,
expo
ă
ser.
E,
les
mot
.
ifa
de sa, demande;il rep
pieces qui l'appuien
t, et nommera

râsentera, les
les temoins qu'il se propos Lă
e de faire entendre.

Codul

DESPĂRȚENIE

Art. 924

ALFABETIC

martori.

(Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 491,

doctrină)

text
şi nota
33, p. 179;
Dalloz,
Râp.,
Suppl..
Divorce et separation
de corps,
No; 420; Laurent, III, No. 205; Vraye et
Gode,
ed. 2-a, Î, No. 177;
Carpeniier,

DESPRE

civil
INDEX
(la

Act aatentic 3, 4, 5,6.
Act scris 3, 4, 5, 6.
Anulare 8.
Apel 42.
Apreciere 4,
Boală 13,

Certificat medical

Hotârire 1, 12.
Inscris 3-6.
Juncţiune 1.
Jurământ 10, 1.
Lipsă 12, 13.
Marturi 7, 8.

13.

Citaţii 8.

- Codul de procedură
vilă 8,
'Coluziune 4.
Conezxitate 1.
.
Curte de Apel 12.

Trait6,

Nulitate 8.
Pârât

ci-

2, 6.

Plata citaţiilor 3.
Prezumpţiuni 4 9.

Probe 3, 4, 6-11.
Procedură
Reclamant
Renunţare

Decădere 8.
Dezistare 12.
Dovezi 3, 4, 6-11.
Fraudă 4.

terie

civilă 8.
2, 5, 12,
12.

13,

de

conexității

ce

există

între

de

sezisat

este

tribunalul

ele,

aceste
cauza

că

și

sau

nu

pentru

și pârâsfătuitori

are

dreptul

a

în cauză,

tribunalului.

înaintea

depune

acte

noi

ment,

378;

IV,

român;
a

vorbeşte

că

procesului

acte noi.
89, 90).

7.

de

să

de

va, puteă
producă

(Alexandresco,

Faptele

divorţ,

numai

pârâtul

de

pot

cari
fi

reclamant,

în orice

constituesc
dovedite

prin

2-a,

un

re-

stare

mijloace

ed.

sau

II,

p.

motiv

cu

proba

—

nece-

sa

depus

lista

nu

poate

de

în

avea

martori

termen

loc

în

de

aceasta

pot

fi

dovedite prin

pre-

ajutorul

ed.

et Rau,

(Aubry

f-a, V,

$ 2, art. 2, No.

Duranton,

No.

6; Toullier,

X,No.

XIII, No. 5%4%; Demolombe,

47%; Aubry

et Rau,

ed. 4-a. V,S

tribunalul

nu

rământul

supletoriu.

poate

deferi

din

(Merlin,

oficiu

ju-

Râ&pertoire.

491, p. 182; Dalloz, Rep. Suppl., Divorce
et s&paration de corps, No. 439; Laurent,
III, No. 207; Huc, II. No .291; Vraye et
Gode, ed. 2-a, I, No. 175; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 58, 59; Contra: Carpentier,
Traitâ. I, No. 20; Planiol. ed. 6-a, I, No.
- 1914; Planiol et Ripert,
II, No. 516; Baudry et Chauveau, III, No. 118).

mai

afară

martorilor

Sermeni, $ 2, art. 2. No. 6; Demolombe,
IV, No. 475; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,S

în prima

el nu

numele

491, p. 182; Dalloz, Râp., Suppi., Divorce
et s&paration de corps, No. 439; Laurent,
III, No. 207; Huc, Il. No. 291; Vraye et
Gode. 1, No. 115; Carpentier, Traite, 1, No.
20; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 1214; Planiol
et Ripert. II, No. 576; Baudry et Chauveau, III, No. 118; Alexandresco, ed. 2-a,
TI, p. 58; VII, p. 365; Plastara, IL. p.327).
1i.
Deasemenea în materie de divorţ,

acele pe cari le-ar fi dobândit în urmă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 89).
6. De oarece art. 224 din. codul civil.
zultă

II,

Separation de corps, No. 288; Suppl., Divorce et s&paration de corps, No. 436;
Laurent, III, No. 205; Vraye et Gode, ed.
2-a, 11, No. 177; Carpentier, Trait6, 1, No.
1&; Curre et Chauveau, Lois, Question 935;
Planiol et Riperi, II, No. 572; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 57).
10. In materie de divorţ, faptele cari
îi constituese motivele, nu pot fi dovedite prin jurământul pe care un soţ lar
deferi celuilalt. (Merlin, Râpertoire, Ser-

motiv de divorţ. pot fi dovedite prin acte
scrise şi în special prin acte - autentice.
(Dalloz, Rep., Suppl., Divorce et sâparation de corps. No. 413; Comp. Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1211; Colin et Capitant, ed.
4-a, I, p. 224; Nacu,1, No. 443, 444; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 5t; Matei Cantacuzino, p. 701).
4. Tribunalele cari judecă cererile de
divorţ vor aprecia dacă actele scrise prezentate de către părţi, nu au fost redactate pentru trebuinţa cauzei şi dacă sunt
coroborate
de dovezi
accesorii sau
de
prezumpţiuni., (Demolombe, IV, No. 473;
Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et separation de corps, No. 413; Vraye et Gode, ed.
2-a, I, No. 174; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 57, nota 2; Matei Cantacuzino, p. 701).
5. După ce reclamantul a depus acşedinţă

Ripert,

$ 491, text şi nota 33, p. 179; Dailoz, Rep.

a

In materie de divorţ, ca şi în orice
materie, faptele cari constituesc un

tele de care se serveşte

et

plătit. citaţiile

zumpțţiunilor.

după cum arată art. 236 din codul civil
român. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 87,
90, 91. 94, 96).
3,
aliă

nu

zile,

divorţ,

fi ambele soluționate prin una şi aceiaș
senţinţă. (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce ei
s&paration de corp, No. 241; Nacu, I, p.
447; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 65; Matei yceniaeuzino, p. 701; Plastara, |, p.
328).
2, Deşi art. 224 vorbeşte de un singur
sfătuitor,
părţile
(reclamantul
tul) pot să fie însoţite de trei

Planiol

materie specială. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 89, nota 2).
9. Faptele cari constituesc motive de

Doctrină.

Când

14;

divorţ,

faptul
cinci

1.

No.

sari dovedirei motivelor de divorţ, se arată în şedinţă şi decăderea, rezultată din

Respingere 12, 13.
Sfătuitori 2.

două cereri reciproce de divorţ,
din
juncţionate
trebuesc
cereri

1,

No. 572; Alexandresco, ed. 2-a. ÎI, p. 57;
Plastara, 1, p. 327).
8. Contrar dispoziţiilor art. 186 din codul de procedură civilă română, în ma-

12.

Reclamantul

care

nu

se prezintă,

îără just motiv, înaintea tribunalului, în
piocesul său de divorţ, se consideră că a
renunţat la acţiunea sa şi va trebui să
reînceapă procesul de Ia început; el nu
are dreptul să facă apel la Curtea de
Apel, de cât atunci când ar fi lipsit la
termenul fixat pentru pronunțarea hotărârei. (Alexandresco, ed. 2-a, TI, p. 90,
91, 105, 106).
.

339—

Art.

295—926

|

DESPRE

DESPĂRȚENIE

13.
Dacă reclamantul nu se prezintă
înaintea tribunalului din cauză, de
boală,
care trebueşte
constatată, conform
art.
218 din codul civil român, prin cerțif
icat
medical, procesul de divorţ se va
amâna
la un alt termen, cânăâ oricare ar
fi mo-

-

Codul civil

tivul lipsei reclamantului, această
lipsă
aduce respingerea acţiunei sale. (Alexa
ndresco, ed. 2-a, II, p. 91).
,
|
14. A se vedea: art. 212, 213 şi 227
din
codul civil, cu notele respective,

Art. 225. — In materie de despărţire
de căsătorie părțile nu
vor puteă să se înfăţișeze prin procurat
ori cari să pledeze !). (Civ.
218,

220,

224,

231,

236,

237,

260,

Doctrină

III,

No.

23%;

Huc,

Pr.

(Nacu,

Il, No.

321;

Vraye et Gode,
1, No. 222:
Traitâ, 1, No. 1%; 11, No. 58; Carpentier,
Planiol, ed.
6-a, 1, No. 119%, 1196; Colin
et
ed. 4-a, 1, p. 217, 218; AlexandresCapitant,
co,
ed,
2-a, II, p. 78, 81, 85; Maţei
Cantacuzino,
p. 700; Plastara, 1, p. 327;
V. G Tataru,
Prezidentul Tribunalului,
p. 54).
= Din articolele 218, 221, 295
întregul sistem al legei, rezul cât şi din
tă că soții
trebuesc să se prezinte în
persoană înaintea tribunalului, în mater
ie de divorţ.

civ.

1. p. 41;

94).
Alexandresco,

ed. 2-a,
II, p. 85, 86, 91; Comp.:
Matei Cantacuzino, p. '700),
3. Inaintea tribunalului, în
materie de
divorţ, părţile se pot înfăţişa
însoţite de

1. Părţile
nu se pot
prezenta
prin
mandatari, în preliminările
rde conciliaţiune
ce au loc înaintea
preşedintelui
tribunalului.
(Dalloz, Rep. Suppl.,
DiVorce
et sâparation de corps,
No. 19%;

Laurent,

276;

unul

Vocaţi.

sau

trei

sfătuitori,

(Alexandresco,

91. 94, 96; Comp.:

ed,

Matei

cari

2-a,

pot fi adIl,

Cantacuzin

p.

3%,

o, p.
700).
4. In apel, părţile se pot preze
nta prin
mandatari, de oarece părțile
trebuesc să
se prezinte în persoană numa
i înaintea
primei
instanțe.
(Laurent, III. No. 947;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
106, nota 4).
5. Inaintea Curţii de Casaţ
ie, în materie de divori,
părţile se pot prezenta
prin mandatari,
(Alexandregco,
ed. 2-a,
II, p. 85. 8, 112).

Art. 226. — Dacă pâritul se va
înfăţișă în persoană, va puteă
propune observările sale atât asu
pra motivelor cererei câț Şi asu
pra

țişă şi asupra cărora reclamant
ul va face şi el observaţiunile
(Civ. 232 urm., 237 urm., 239;
sale.
Pr. civ. 186; Civ. Fr. 239, 243)
.
Tezi. fr. Art. 239,2 (Modificat

pri

n legea din 18 Aprilie 1856).
est instruite et jugte dans la
— lu
forme ordinaire, le ministăre
public entendu.
Le demandeur peut, en tout
Gtat de cause, transformer sa,
divoree en demande en sEpara
demande en
tion de corps.
Les
cause

demandes reconvent
simple acte de conclusions. ionnelles en divoree peuvent tre introduites par un
Les tribunaux peuvent ordonner
le huis clos.
La reproduction

des d€bats par la voie
de la presse, dans les
instances en
sous peine de l'amende
de 100 ă 2000 franes
lartiele 39 de la loi du 30 juillet
€dictee par
1881.
Tezi. fr. Art. 243, —
Si le dâfendeur comparaît
fond€ de pouvoir, il pou
en personne ou par un
rra proposer ou faire
proposer
sur les motifs de la demand
ses observations tant
e que sur les
divorce, est interdite,

pitces produites par le
et sur les t&moins par lui
demandeur
nommâs. Le d6fendeur nom
temoins qu'il se propose
mera, de son câte. les
de
fair
reeiproguement ses observaţions e entendre, et sur lesquels le demandeur
.
fera
DI
IRI
1) Acest articol nu are
echivalent

în codul civil francez,

—

340—

el fiina adăugat de legi
uitorul român,

Codul

DESPRE

civil

Art, 997

DESPĂRȚENIE

4-a. 1, p. 216, 217; Comp.: Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 67, 68).
3. S'a decis însă că dacă pârâtul face
rezervă. în privinţa competenţei, înaintea

Doctrină.
1. Excepţiunea de incompetenţă a tribunalului civil de a judeca cererea de divorţ, este relativă, şi trebueşte propusă
Suppl.
(Dalloz, Rp,
„in limine litis*.
Divorce et separation de corps, No. 139;
Vraye et Gode, I, No. 158; Planiol, ed. 6-a,
1. No. 1191; Colin et Capitant, ed. 4-a, |,
p. 216, 217; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
67; Comyp.: Planiol et Ripert, II, No. 555;
Nacu, Î, p. 440, 441).
2. După o părere, incompetenţa relativă a altui tribunal civil decât acel al
ridicată,
trebueşte
soţilor,
domiciliului
înaintea prezidentului tribunalului când
este citat pârâtul. (Demolombe, IV, No.
447; Dalloz, Râp., Suppl.,
Sâparation de
corps, No. 34, 32; Laurent, II, No. 219;
Huc, Il. No. 324; Vraye et Gode, I, No.
170; Carpentier, Traitâ, 1, No. 112; II, No.
37; Baudry et Chauveau, III, No. 85, 8;
Planiol, ed, 6-a. LI, No. 1191; Planiol et Ripert, II, No. 555; Colin et Capitant, ed.

tribunalului,

preşedintelui

el

poate

pro-

pune declinatorul de competenţă la începutul procedurei ce are loc înaintea tribunalului. (Dalloz, Rep., Suppl., Divorce
et s&paration de corps, No. 139).

4.

Deasemenea

s'a decis

că, dacă

pâ-

râtul nu sa prezentat înaintea președintelui tribunalului el nu este decăzut din
dreptul

de

a

opune

incompetenţa

rela-

tivă. (Dalloz, R6p., Suppl., Divorce et s&
paration de corps, No. 139; Carpentier,
Traite, II, No. 37).
5. După o altă părere, chiar dacă se
opune excepţiunea de incompetenţă relatribunalului,
tivă înaintea, preşedintelui
acesta
nei ci

nu poate statua
trimete pe părţi

asupra excepțiuînaintea tribuna-

lului care urmează să o rezolve. (Dalloz,
Râp., Suppl., Separation de corps, No. 33).
6. A se vedea: art. 224 din codul civil,
cu notele respective.

Axt. 229. — La a lor înfăţişare se va întocmi proces-verbal
despre spusele şi observaţiunile părților, precum asemenea şi mărturisirile ce unul sau altul poate îace.
Se va da cetire procesului-verbal persoanelor întăţișate, cari
se vor îndatoră a-l subscrie, și se va face într'adins mențiune
despre semnătura lor sau declaraţiunea că mau putut sau n'au
voit să subscrie. (Civ. 238; Civ. Fr. 239, 244).
Tezt. fr. Art. 239.

prim legea din

(Modificat

18 Aprilie

1886). — La

cause est instruite et jugte dans la forme ordinaire, le ministăre public entendu.
Le demandeur peut, en tout 6tat de cause, transformer sa demande en
divorece en demande en s6paration de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent 6tre introduites par

un simple acte de conelusions.

Les tribunaux peuvent ordonner le huis elos.
La reproduction des d6hbats par la voie de la presse, dans les instances
en divoree, est interdite, sous peine de lamende de 100 ă 2000 franes 6dietâe

par article 39 de la loi du 30 juillet 1881.
Tezţ. fr. Ari. 244.

—

Il sera dress procăs-verbal des comparutions, dires,

et observations des parties, ainsi que des aveux que lune ou l'autre pourra
faire. Lecture de ce procâs-verbal sera donne aux dites parties, qui seront
requises de le signer; etil sera fait mention

expresse de leur signature, ou de

leur dâelaration de ne pouroir ou ne vouloir signer.
-“ Bibliografie (continuare).
Peri

Ecou,

Notă sub Cas. II, 339/1925, Jur. Gen. 1925, No. 1929.
Doctrină.

1.
Proba
faptelor
cari constituesc- o
cauză de divorţ, nu poate rezulța numai
aceste
soţului căruia
din mărturisirile
fapte îi sunt imputate. (Demolombe, IV,

—

No. 474; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 491,
p. 181; Chauveau sur Carr6, VI, Question
2981; Dalloz, R6p., S6paration e corps,
No. 260; Suppl.. Divorce et separation de
corps, No. 437; Laurent, III, No. 206; Huc,
TI, No. 289; Vraye et Gode, Î, No. 176;

3841—

i

Art. 228—9229
D

|

eniier

i

DESPRE
Ne.

17;

DESPĂRȚENIE

II,

No.
6;
piaentier grai We No,
1213; Planiol et
Hipert, HI, No, 575; Coli
n et Capitant, ed.
4-a, 1, p. "924; Baudry
et Chauveau, III,
No. 116; Nacu, [, p. 443;
Alexandresco,
ed. 2-a,
p. 57, 58, 90; Matei Can
zino. p. “11,
tacu701)

va

tribunalul

Îi
Şaa o (bemenoiapur ui
inierogator

Rep.

Suppl.,

Divorce

A

>

poate

P

.

”

suspenda

tanţa de fona constacată cu recurs, instă, că, cerintele art.
222 cod. civil sunt
satisfăcute, iar că
la
Prezentat decâţ rec
lamantul;
Ă
Chiar dacă
susținerile
recurentei, că
dispoziţiunile art.
222 şi 227 e. civ, nu
au
fost resfreciate,
ar
aceasta nu poate atr fi întemeiate, încă
.
age
cas
ÎN
are
de
e a hot
divorţ,
AC ărârei,
întrucât
prescripţiunile
Menţionatele
din

i]
puiet

224 din codul

va,

Dispoziţiunile acestor
texte nu sunt rrescrise sub pedeapsă de
„nulitate;
,
In deciziunea, ata

et s&paration. de
,
_
NP n6;* (38: rav
e Lggde ed 2 AT „
.
=
:
protbdurg alea,
sir Carre,
ea
iniă
:
sue fionnaire crtadueec 8
:
, In
âdure, Int
errogatoiVir
re

vi] Ii notele pai ant

sau

permisiunea
de a, se face citaţiuni. părț
ilor, iar art, 997
din acelaş cod Firescrie
că Procesul verbal
de constatare a, spusel
or, observaţiunilor
şi mărturisirilor făcute
de părţi la, înfăţişarea lor inaint
subscris de persoaea Tribunalului va fi
nele prezente;

2. Câna faptele alegat
e de unul dintre
soți şi cari constitue
tului, sunt pertinent se motivele divor.

e,

acorda,

Codul civi]

ij.

texte

ționate cu pedeapsa de

cei

lege

nu

sunţ

sănc-

nulităţei şi întrucât
înaintea
Curţii de Arel rec
urenta, nici
Măcar nu a, alegat
deplinire a acestor că din singura - neînfor
adus vre-o vătămare; malităţi i S'ar fi
Că, dar, motivele de
casare nefiind fondate, Tecursul urm
eaz
a, se respinge.
(Cas. S. II, Dec. civ. ă
No. 339 din 925, Jur.
Gen. 1925 No. 1929
).
.
i

.
2
Jurisprudenţă

(continuare de 1a 1924
până la 1927)

1. Art. 222 coa. civi
l dispune că, după.
trei zile, tribunalul
dintelui sau judecă după referatţul Preşetor
şi după concluziunil ului ce-i ţine locul,
e Ministerului
Public,

Art. 228. — Tribunalul
va soroci părțile pent
lică a cărei zi Şi Oră
ru audiență pub0 va fixă; va ordonă
rile ministerului Public
a se comunică lucră1) și va numi un raportor.
1; Pr. civ. 78, 81, 86,
(Civ. 220, 229, 230,
96, 99; Leg. 29 Oct
. 77; Civ. Fr. 239,
245).
din 18 Aprilie 1836).
dans la forme ordinaire
— La
, le ministâre

Tezi. fr. Art. 239. (Modif
icat prin
cause! est instruite et
Jjugte
Le demandeur

peut,

Les demandes

en

tout

&tat

legea

de

cause,

transformer

rec

publie entendu.
sa, demande en

onventionnelles en div
un simple acte de conclu
orce peuvent ctre int
roduites par
sio
Les tribunaux peuventns.
ord
onn
er
le
hui
s elos,
La reproduction des deb
ats par la voie
en divorce, est interd
ite, sous peine de l'a de la presse, dans les instances
par lartiele 39 de la
mende de 100 ă 2000
lo:
franes 6dictâe
Tezit. fr. Art. 245. —du 30 juillet 1881.
Le
tri
bunal ren
blique, dont il fixera,
le Jour et Pheure,; il verra, les parties ă, Paudience
puprocâdure au ministâre
ordonnera, la communic
ation de la
dfendeur n'aurait păs Public, et commettra un vapporteur. Dan
s le cas ou le
l'ordonnance du tribun comparu, le demandeur sera, tenu de
lui
al, dans le d6lai qu'
faire signifier
elle aura dât
ermine.

Doctrină,

1.

-.

Articolul 228 din
codul civi] român,
de articolul cor
unzător din
civil francez,.de esp
oarece nu se cerco-e

diferă

dul

ca în caz

munice

de lipsa

acestuia,

tribunalului

rea

părţilor.

p. 92).

Pârâtului

copia

prin care

de

pe

să

(Alexandresco.

i se co-

ordonanța

s'a dispus
ed.

chema-

2-a,

11,

Art. 229. — La zi
ua Şi ora hotărită
cătorului raportor,
după ce se va as , asupra raportului judecultă ministerul Pu
blic 2), tri1, 2) A se vedea nota
de sub text
ul art, 221 Cod. riv,

—

342—

Art. 230

DESPĂRȚENIE

DESPRE

|

Codul civil

bunalul va hotărî mai întâiu asupra. neadmiterei cererei de despărțenie, de va îi fost propusă.
Când motivele neadmiterei se vor găsi temeinice, cererea de
e va respinge; în cazul contrariu, sau de nu se va
despărțenise
îi făcut propunerea de neadmitere, cererea de despărțenie se va
(Civ.

admite.

239, 246).

230 urm.;

221,

Tezt. fr. Art. 239.

Pr.

(Modificat prin

cause est instruite et jugte dans la forme
Le

peut,

demandeur

6tat

en tout

Leg.

99;

civ.

legea din

77; Civ.

Oct.

29

Fr.

1886). — La

18 Aprilie

ordinaire, le ministâre public entendu.
transformer

cause,

de

divoree en demande en sâpâration de corps.

sa

demande

en

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent âtre introduites par
simple acte de conelusione.
Les tribunaux peuvent ordonner le huis elos.
La reproduction des dâbats par la voie de la presse, dans les instances
en divorce, est interdite, sous peine de lamende de 100 ă 2000 franes Edictee
par Varticle 39 de la loi du 30 juillet 1881.
Teai. fr. Art. 246. — An jour etă, lheure indiquts sur le rapport du juge

un

commis, le iministăre

d'abord sur les fins

statuera

publie entendu, le tribunal

de non-recevoir, siil en a &t6 proposâ. En cas qu'elles soient trouvâes concluantes,

le cas contraire, ou sil na pas 6t6

divorce sera rejetâe: dans

la demande en

en divorce sera admise.

propost de fins de non-recevoir, la demande
Bibliografie

Sion

Notă

FLORIN,

sub

Cas. II, 434 din

9 Oct.

1. Termenul prevăzut de art. 228 si
299 in codul civil român, nu mai trebueşte să fie de 30 zile ca cel prevăzut
de art. 293 din acelaş cod. (Alexandresco,
.
i
ed. 2-a, II, p. 93).
5. Admiterea în principiu său respingerea acţiunei de divort, are loc în şedinţă publică. (Alexandresco, ed. 2-a. II,
!
p. 93).
3. Admiterea în principiu a acţiunei de
divorţ; este apelabilă conform art. 244 din
codul civil român. (Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 93, 103; Matei Cantacuzino, p. 101).

4. Motivele

de neadmitere

cum

lipsa unei cauze
prevăzute de art.

ar

1923, Pand.

a actiunei

fi împăcarea

Rom.

1925,

|, 73,

afară de incompetenţa tribunalului,

mân,

Doctrină.

de divorţ,

(continuare).

pot fi propuse în orice stare sar găsi
procesul şi chiar pentru prima oară în
(Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 9%
apel.
Contra: Laurent, iil, No. 231).
5. Nu poate constitui un motiv de casare, violarea dispoziţiilor art. 228 şi 229
din codul civil român, dacă nu sa făcut
- în această privinţă nici o obiecţiune îna(Alexandresco,
intea instanței de fond.
“ed. 2-a, II, p. 93, nota 2).
6. A se vedea: art. 224 şi 226 din codul
civil, cu notele respective.
,

.

:

legale de divori, etc,
229 din codul civil ro-

Jurisprudență

(continuare dela 1924 până la 1927) -

soților,
1.

A

.

se

vedea:

art.

218,

notele 1

şi 2.

Art. 230. — Indată după admiterea cererei de despărțenie,
asupra raportului judecătorului raportor, ascultându-se şi ministerul
public ), tribunalul va hotărî asupra fondului, dacă va găsi cauza
în stare de a fi judecată; la din contră, va admite pe reclamant
a dovedi faptele, pe care 'şi fondează arătările şi pe pârit a dovedi

contrariul.

(Civ. 211

urm.,

229, 231

Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 239, 247).
1) A se vedeă

nota de sub textul art, 221 Cod, civ.

—

343—

-

urm.;

a

Pr. civ. 91,

99;

Art. 231

DESPRE DESPĂRȚENIE

Text. fr. Art. 239 (Modificat prin

câuse est instraite et jugse dans la
forme
Le

demandeur

peut,

en

tout

legea

Codul civi]

din

18 Aprilie

1586). — La

ordinaire, le ministăre public enten
du.

tat de cause, transformer sa
demande en
divorce en demande en separation de
corps
Les demandes reconventionnelles en .
divoree peuvent âtre introduites par
un simple acte de conelusions.
E
„Les tribunaux peuvent ordonner
le huis clos.
|
La reproduction des dâbats par la
voie de la presse, dans les instances
en divoree, est interdite, sous
de l'amende de 100 ă 2000 franc
par article 39 de la loi du 30peine
s 6dictte
juillet 1881.
Text. fr. Art. 247. — Immeâdiateme
nt aprăs ladmission de la demande|
ivoree, sur le rapport du juge
en
commis, le ministâre public ente
nal statuera au fond. Il fâra,
ndu, le tribud'âtre jugte; sinon, il admettra, droit ă la demande, si elle lui parafît en âtat
par lui all6guâs, et le defendeur le demandeur ă la preuve des faits pertinents
4 la preuve contraire.
-

Bibliografie
ALEXANDRESCO

D., Notă

După

țiunei
găsi

hotărî

Trib. civil Tarascon

Doctrină,

-

1.

sub

admiterea

de

divorţ

cauza

în

asupra

“şi

stare

9 Maiu

dresco.

în principiu

dacă
'de a

(continuare).

fi

a ac-

tribunalul

judecată,

va

tacuzino,

2.

vil

va

fondului, în aceiaşi
şesau respingând acţiunea; în caz contrar va amân
a, cauza pentru ca reclamantul să-şi
dovedească ariunea, în şedinţă secretă,
iar pârâtul să
combată dovezile reclaman
tului, (Alexan-

A

cu

1921,

Jur.

Gen.

1925,

No. 85.

ed. 2-a, II, p. 9%, 94; Matei
p. 701),

se

vedea:

art. 224

din

noiele respective,

Can-

codul

ci-

ă

dinţă, - admițând

|
(continuare
1.

A

Jurisprudenţă
dela

se vedea:

1924 până

art. 212,

nota

la 1927)
4.

„Art. 231. — Asupra fiecărui
act a] pricinei, părţile după
portul judecătorului, și mai înai
rante de a vorbi ministerul pub
lic 1),
pot propune contestațiunile
lor, mai întâi asupra motive
lor de
admitere și apoi asupra fon
dului, dar în nici un caz
azistentul
reclamantului nu va fi adm
is, dacă reclamantul
însuși
înfăţişă în persoană. (Civ.
225, 229, 232 urm. ; Civ. Fr. nu se va
239, 248).
Tezt. fr. Art. 239 (Modific

at prin legea din 15 Aprilie
cause est instruite et juge dans
1556). — La
la forme ordinaire, le ministăr
e publie entenâu.
Le demandeur peut, en tout
ctat de cause, transformer
divoree en demande en sepa
sa, demande en
ration de corps.

Les demandes reconvent
un simple acte de conelusions.ionnelles en divoree peuvent &tre introduites par
Les tribunaux peuvent ordonn
„La r&production des dâbats er le huis clos.
par la voie de la presse, dans
en divorce, est interdite,
les instances
sous peine de l'amende de
109 ă 2000 franos 6diette
par article 39 de la, loi du 30
|
Zet. fr. Art. 248. — A juillet 1881.
ehaque acte de la cause, les
aprâs le rapport du juge, et
parties pourront,
avant que le ministâre public
Proposer ou faire proposer
ait
pris Ia parole,
leurs moyens respectifs,

d'abord sur les fins de nonrecevoir, et ensuite sur le
sera admis, si le demand fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur
eur n'est pas comparant
ne
a
en personne.
Î) A se vedea nota de
sub textul

art. 221 Cod, civ.

—

344—

Codul

DESPRE

civil

nere în acţiunea de divorţ.
ed. 2-a, 11, p. 94).
:

Doctrină.
sfătuitorii lor nu

pot

cu

notele

(Alexandresco,

civil

art, 224 din codul

A se vedea:

2.

4. Potrivit
dispoziţiilor art. 231
din
codul civil român, dacă părţile lipsesc;

232—238

Art.

DESPĂRȚENIE

respective.

-

N

-

face nici O propu-

Art. 239. — Indaţă ce se va pronunță hotărîrea care va ordonă a se face cercetări, grefierul tribunalului va ceti partea procesului-verbal care conţine numele martorilor propuşi, și pe cari
părțile au cerut a îi ascultați.
Părţile vor îi vestite de către preşedinte că mai pot propune
şi alţi martori; însă, că după aceasta nu vor mai puteă îi primite
a mai face şi alte propuneri. (Civ. 221, 224, 226 urm., 233, 234,
235 urm., 239; Civ. Fr. 239, 249).
1886). — La

Aprilie

18

prin legea din

Text. fr. Art. 289. (Modificat

cause est instruite et jugte dans la forme ordinaire, le ministere public entendu.
Le demandeur peut, et tout Gtat de cause, transformer. sa demande en
|
divoree en demande en separation de corps.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent tre introduites
un simple acte de conelusions.
Les tribunaux peuvent ordonner le huis elos.
La, reproduction des d&bats par la voie de la presse,
est interdite,

en divoree,

de Vamende

peine

sous

les instances

dans

de 100 ă 2000

par

Ediete:

francs,

par Lartiele 39 de la loi du 30 juillet 1881.
Tezi. fn. Art. 249, — Aussitot aprăs la prononciation du jugement qui

ordonnera les enqustes, le greffier du tribunal donnera leeture de la partie du
procâs-verbal qui contient la nomination dâjă faite des t&moins que les parties
se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le prâsident, qu'elles
peuvent encore en dâsigner d'autres, mais qu'aprăs ce moment elles n'y seront.
plus regues.

Jurisprudenţă

Doctrină.

(continuare dela 1924 până la 1927)
Nici un text de lege nu opreşte, ca.
1.
atunci când s'a admis în principiu proba
cu martori, dacă unul dintre martori a.

1. Articolul 232 din codul civil român,
dispune ca preşedintele 'şedinței să vespe

tească

părţi

că

au

dreptul

a

propune

murit înainte de a îi ascultat, pentru ca

pentru ultima oară şi alţi martori. (Alexanaresco, ed. 2-a. II. p. 94%; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 701).
|

să

Axt. 233. — Părţile vor face

acelor

marturi

ce

232,

234

vor

voi

a

nu

se

mai

poată

propune

un

altul.

(Trib. Botoşani, Jurnal 8336 din 21 Orctombrie 1924, Jur. Gen. 1924, No. 2166).

propunerile

se depărtă.

lor îndată în contra

Tribunalul

va hotări

asupra acestor propuneri, după ce va ascultă pe ministerul public 1).

(Civ. 226,

Tezi. fr. Art. 239.

urm.;

Octomv.

Leg. 29

(Modificat prin

77;

legea din 18

Civ.

Fr. 239,

250).

Aprilie 1886). — La

cause est instruite et jugte dans la forme ordinaire, le ministăre public entendu.
Le demandeur peut, en tout 6tat de cause, transformer sa demande en
divoree en demande en separation de corps.
un

Les demandes reconventionnelles
simple acte de eonelusions.

en

divoree peuvent &tre introduites par

1) A se vedeă nota de sub textul art. 221 Cod. civ.

—
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Art. 234

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Codul

civil

Les tribunaux peuvent ordonner le huis
elos.
La reproduction des dâbats par la voie
de
la presse, dans les instanees
en divorce, est interdite, sous peine de
l'amende de 100 ăi 2000 francs 6dictâ
e
par l'article 39 de la loi du 30 juillet 1881.
Tezi. fr. Art. 250. — Les parties proposeron
t de suite leurs reproches
- respectifs contre les temoins qu'elles voudr
ont 6carter. Le tribunal statuera sur
ces reproches, apres avoir entendu le ministăre publi
e.
Doctrină

atunci, depunerile acestor martori
pot fi
discutate mai târziu Şi chiar în apel
pen-

1.

Cu toate că art, 233 din codul civil
român,
facă

tru

arată că părţile sunt obligate
să
propunerile lor de îndată, în contra

martorilor

chiar

dacă

ce

nu

vor

au

voi

a

făcut

se

aceste

prima

oară,

dacă

părțile

dovedesc

că nu au cunoscut motivele de îndepă
rtare atunci când ele erau obliga
te să
facă opunerile lor. (Laurent, III,
No. 235;
Alexandresco. ea. 2-a, TI, p.
9%)

îndepărta,

propuneri

Art. 234. — Rudele părților, afară
de copii şi descendenţi, nu
pot fi respinși ca martori, sub cuvânt
de rudenie, precum ase-

menea

nici slugile

căsători

ţilor, sub cuvânt că sunt slugi;
dar trişi va apreciă după împrejurări depuneri
le
rudelor
şi ale slugilor. (Civ. 224, 232 urm.; Pr.
civ. 191, 192; Civ.

bunalul va judecă

Fr. 245, 251).
Text. fr. Art. 245. (Modificat prin legea
din 18 Aprilie 1836). — Lorsqu'il
ya lieu ă enquâte, elle est faite conf
orm6
ment
aux dispositions des artieles
252 et suivants du Code de procâdure civile
Les parents, i, Vexception des desc .
endants „et les domestiques des „&poux
peuvent €tre entendus comme t&moi
ns.
Tea. fr. Art. 251. — Les pare
nts des parties, ă l'exception de leurs
fants et descendants, ne sont pas
enreproehables du chef dela parent€,
non plus
que les domestiques des &poux, en rais
on de cette qualit€; mais le trib
aura tel €gard que de raison aux
unal
depositions des parents et des domestiq
ues.
INDEX
ALFABETIC

mai
copiilor
şi
descedenţilor
comuni
ci şi copiilor şi descendențil
or din o căsătorie anterioară, (Dalloz,
Rep, Suppl.,
Divorce et s&paration de
corps, No. 424;
Laurent. III. No. 234; Huc,
TI, No. 3%;

(la doctrină)

Adopţiune 3, 4.

fini 5, 7.
Apreciere suverană 10,
Căsătorie anterioară 2.

Copii

1, 2, 3, 6.

Copi: adoptivi 3, 4,
Copii minori 8.
Capii naturali 3.
Descendenţi 1, 2, 3, 5.9,

Ginere 6.

Incapacitate 3,
Marturi 1 urm.
Minori 8.
Noră 6.

Ordine publică 9.

Rude 1,5,7.
Servitori 1,
Soţi 5, 6.
Suverană apreciere

Tată 4,

Vraye

10,

Doctrină.
1.
Spve deosebire
comun, în materie

dele,
cu
denţilor,

de materiile de drept
de divorţ, toate ru-

excepţiunea,
copiilor
pot fi audiate
ca,

şi

descen-

martori;
de
asemenea pot fi audiaţi
şi servitorii părilor.
(Demolombe,
IV, No. 480; Dalloz,
R6p.,
Suppl., Divorce et s&pa
ration de
corps, No. 422, 429; Laur
ent, III, No. 235;
Huc.
II. No. 374; Carpentier,
Trait6, 1,
No. 154: II, No. 116;
Planiol, ea. 6-a, 1,
No. 1212; Planiol et
Ripert, II, No. 573;
Colin et Capitant, ea. 4-a,
1, p. 224; Alexandresco. ed. 2-a,
II, p, 99; Matei Cantacuzino, p. 101; Plas
tara, 1, p. 327).
* Dispoziţia
care

opreşte pe copii
descendenţi de a fi audi
şi
aţi ca martori în
materie de divorţ,
este

aplicabilă

nu

nu-

et Gode,

ed.

2-a,

I,

No. 226; Carpentler, Trait6,
1; No. 134%; Baudry «et
Chauveau, ŢII, No, 130;
Nacu, 1. p. 443;
Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 100; Contra:
Demolombe, IV. No. 480
bis).
= Dispoziţia care opreşte
pe copii şi
descendenţi de a îi ascu
ltați ca, martori
în materie de divorţ,
este aplicabilă şi
copiilor naturali recunosc
uţi, copiilor adoptivi
şi
descendenților
lor.
(Dall
R&p.., Suppl.,
Divorce et s6paration oz,
de
Corps, No. 425; Vraye
No. 277 urm. Laurent, eţ Gode, ed. 2-a, 1,
II, No. 3%; Carpentier, II], No. 234; Huc,
Traite, 1, No. 154;
Comp.:
Planiol et Nipert,
II, No.
573;
Nacu, I, p. 443; Alex
andresco, ed. 2-a,
p. 100).
II,
&.
Copilul adoptiv poat
e fi ascultat ca
martor întrun proc
es de divorţ în
care
este. parte,
tatăl părintelui adop
tiv
al!
martorului, (Dall
oz, R&p,, S&paration de
corps, No. 246; Huc,
II, No. 37%; YVraye et
Gode, I, No. 278;
Alex
II.

p.

5.

— 846 —

100).

Rudele,

andresco,

ed.

2-a,

afinii şi soţii descenden
ților

Codul
nu

poi

DESPRE

civil
fi

ascultați

ca

martori

în

xandresco,

acţiu-

soţi

sunt

admise

Dili

235. —

Orice

99;

Plastara,

[,

:

de

a

fi

ascultați

ca

martori

în

ma-

terie de divorţ; prin urmare tribunalul
trebue să înlăture din oficiu mărturisirile lor. (Dalloz, Râp., Suppl., Divoree et
separation de corps, No. 430; Huc, II, No.
374; Vraye et Gode,; ed. 2-a, I, No. 28;
Carpentier,

Trait6,

II.

No.

116;

Planiol,

ed. 6-a, 1, No. 1919; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 101).
10. Tribunalele apreciază în mod su-

a fi

veran

audiate ca martori, cu atât mai mult
sunt admişi afinii lor. (Laurent, III, No.
234; Huc, II, No. 375; Carpentier, Traite,
1, No. 15%; Vraye et Gode, I, No. 285 urm;;
Baudry 'et Chauveau, III. No. 130; Ale-

Art.

II, p.

8. Copiii minori sunt admişi ca martori în acţiunile de divorţ. (Plastara, 1,
p._ 327).
9. Descendenții părţilor suni incapa=

6. Soții copiilor celor cari se judecă în
o acţiune de divorţ, nu pot îi audiaţi ca
martori.
(Daloz, Râp., Suppl.,
No. 42%;
Vraye et. Gode, ed. 2-a, 1, No. 279; Baudry et Chauveau, III, No. 130; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 224; Alexandresco,
ed, 2-a, II. p. 99; Contra: Planiol et Ripert, II, No. 573).
7. Intru'cât în . materie de divorţ, ru-

dintre

ed, 2-a,

p. 329).

nile de divori.. (Dalloz, Râp., Suppi., No.
426; Vraye et Gode, ed. 2-a, IL, No. 2%9;
Baudry et Chauveau, III, No. 130; Contra: Planiol et Ripert, II, No. 573),

dele unuia

Art. 235—9236

DESPĂRȚENIE

valoarea

depunerilor

martorilor.

(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 761, p. 297;
Alexanâresco, ed. 2-a, II, p. 98 99, 100).
11.
A se vedea: ari. 224 din codul civil

cu

notele

respective.

hotăriîre care ar admite

vre-o

dovadă

testi-

monială va denumi pe martorii ce urmează a îi ascultați, şi va
hotări ziua şi ora în cari părţile sunt datoare a-i aduce la tribunal.
(Civ. 224, 226, 232, 234,236

urm.; Pr. civ. 186, 187; Civ. Fr. 245, 252).

Text. fr. Art. 245. (Modificat prin legea din 18 Aprilie 1886). — Lorsqu'il
y a lieu ă enqute, elle est faite conformâment aux dispositions des artieles
252 et suivants du Code de proeâdure eivile.
Les parents, ă Pexception des descendants, et les domestiques des 6poux
peuvent âtre entendus comme temoins.

qui admettra

Tei. fr. Art. 252. — Tout jugement

niale, denommera, les temoins qui seront entendus, et
Vheure auxquels les parties devront les prâsenter.
mandate

Doctrină.

2-a,

2,

1. Deşi art. 235. din codul civil român
arată că părţile sunt datoare a aduce
martorii

la

tribunal,

însă

în

această

se

ma-

terie dispoziţiile art. 188 şi 189 din codul
de procedură civilă română îşi găsesc aplicaţiunea aşa în cât dacă martorii lipsesc,

ei

vor

fi

amendaţi

şi

aduşi

II.

de

une preuve testimo-

dâterminera le jour et

aducere.

(Alexandresco,

p: 9%).

După

ce tribunalul

dovedească

prin

a admis

martori,

ed.

ca să

faptele

cari

constituesc motive de divorţ, partea care
a propus această dovadă, poate renunţa

la ea. (Dalloz, Râp., Suppl.. -Divorce
separation de corps, No. 434).

et

prin

Art. 236. — Depunerile martorilor se vor primi la tribunal în
şedinţă secretă de faţă cu ministerul public '),-cu părţile, sfatuitorii
sau amicii lor, până la numărul de 3 din fiecare parte. (Civ. 224,
237; Pr. civ. 100, 194 urm.; Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 239, 253, 254).
Text.

fr. Art. 289, al 1, 4.

(Modificat prin legea din

18 Aprilie

1886).

— La cause est instruite et jugţe dans la forme ordinaire, le ministere publie
entendu. (alineatul 1).
Les tribunaux peuvent ordonner le huis clos. (alineatul 4).
Text. Jr. Art. 253. — Lesd&positions des temoins seront râgues par le tri-

bunal sâant ă huis clos, en prâsence du ministire public, des parties, et de
leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque câte.
la

'1) Conform

art, 2 al legii

din 29 Octomvrie

1877 asupra

şedinţă, în această materie, nu mai este necesară. A se vedeă

—
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atribuţiunilor ministerului

şi art.81. Proc. civilă.

public,

prezența

sa.

Art. 237—938

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Codul ciri]

Tezi. fr. Art. 254. (Modificat prin legea din
J a lieu ă enqutte, elle est faite conformâment 13 Aprilie 1886). — Lorsqu'il
aux dispositions des articles
252 et suivants du Code de procâdure civile.
„
|
Les parents, ă lexception des descendants, et les
domes
tidue
s
des
&poux
peuvent &tre entendus comme
t&moins.

Doctrină.

1.

Depunerile

martorilor,

în

No. 236; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 9),
8. Deşi art, 994 vorbeşte de un singur siătuitor, părţile (reclamantul şi
pârâtul) pot să fie însoţite de trei sfătuitori după cum arată art. 236 din codul
civil român.
(Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 87,_90, 91, 94, 96).

materie

de divorţ, trebuesc făcute în şedinţă
gecretă şi jurnalul] tribunalului sau curţii
trebueşte să conţie menţiunea că
aceste
depuneri au avut loc în şedinţă, secret
ă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 9,
text şi
nota 1).
.
2. Când martorii
au reşedinţa îndepărtată de tribuna), ei pot fi
ascultați
prin comisiune rogatorie. (Laur
ent, III,

4.

Dacă

reclamantul

lipseşte,

martorii

nu se vor mai asculta şi acţiunea
de divorţ se va, respinge.
(Alexanaresco, ed.
2-a, II, p. 96).
e

Art. 237. — Părţile, prin sine sau
prin organul sfătuitorilor,
pot îace martorilor observaţiunile şi inte
rpelaţiunile ce vor găsi de
cuviință, fără însă ca să-i întrerupă în curs
ul depunerilor ce au a
face. (Civ. 226, 228 urm., 233, 238 urm.
; Pr. civ. 199; Civ. Fr. 245, 254).
Tezt. fr.

Arţ.

245.

(Modificat prin

legea -din 18 April

ie 1856). — Lorsenquâte elle est faite conformâment aux dispo
sitions des artieles
252 et suivants du Code de procâdure
civile.

qu'il ya lieu a
peuvent

es parents,

ă

âtre entendus

l'exeception

comme

des

descendants,

t&moins.

et les domestiques

des

&poux

Text. fr. Art. 254. — Les parties, par elles
ou par leurs conseils, pourront faire aux tâmoins telles observatio
ns et interpellations qu'elles jugeront
ă
propos, sans povoir nâanmoins les interrompr
e dans le cours de leurs dâpositions.
Doctrină,
1. Părţile pot întreba, pe marto
pra împrejurărilor caracteristice ri asuîn care
Sau comis faptele imputate
unuia dintre soţi, pentru ca tribunalul
să poată
deduce din aceste fapte, conse
cinţele juridice. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Separation
de
corps,
No.
9;
Comp.:
Carpentier,

Trait€, I, No. 145; Alexandresco
, ed. 2-a,
II, p. 94).
2. Martorii ceruţi şi admi
şi ca probă
și contra probă, vor fi ascultați
numai
asupra faptelor cari au fost
recunoscute
de tribunal ca, pertinente
şi cari au fost
admise de tribunal ca constitu
de divorţ, (Huc, II, No. 374; ind motive
Carpentier,
Traite, I, No. 145).

Art. 288. — Fiecare depunere se
va tace înscris, precum
și toate zisele

menea

depuneri.
ilor;

și observaţiunile ce se vor face
asupra

aseacelor

Procesul-verbal al cercetăresei va
citi atât martorilor câţ Și părşi unii Și alții vor îi datori a-l
sub

scrie. Se va face mentiu
despre subscrierea lor, sau des
ne
pre
a
lor
declarare că nu pot sau
nu Voesc a subscrie. (Civ.
227,

236,

Fr. 245, 255),
„a.

231;

Pr. civ.

198

urm.; Civ.

Zeal. Jr. Art. 245. (Modifica
t .prin legea din 18 Aprilie
1856). — Lorsenqutte, elle est faite confor
mement auz dispositions des
252 et suivants du Code de
articles
pro ure civile.
Les parents, ă exception eâd
des descendants, et les dom
peuvent €tre entendus
estiques deş Epoux
comme
qu'il ya lieuă

tâmoins.
—
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Art. 239—240

“DESPRE DESPĂRȚENIE

Coâul civil

Text. fr. Ari. 255. — Chaque d6position sera râdigâe par 6erit ainsi que
les dires et observations auxquells elle aura donn6 lieu. Le procâs-verbal d'enquâte

sera

lu tant

temoins

aux

parties:

qw'aux

les uns

seront

et les autres

requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature ou de leur dâelaratio qu'ils ne peuvent

ou ne veulent signer.

codul de procedură civilă română, cetirea, depoziţiei în auzul martorilor cât

Doctrină.

şi

1. Martorii, înainte de a-şi face depoziţiile, vor presta jurământul cerut de
ai. 196 pr. civ. rom. (Alexandresco, ed.
2-a, Il, p. 97).
2, Contrar
dispoziţiilor art. 200
din

subscrierea

acestor

-depuneri

de

către

ei, nu sunt prevăzute sub pedeapsă
nulitate.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II,
96, 97).

de
p.

Art. 239. — După săvârşirea celor două cercetări sau a celei
cerute de reclamant, dacă pâritul nu a adus martori, tribunalul
va soroci părţile pentru şedinţa publică a cărei zi şi oră o va
determină. Va ordonă a se comunică lucrările ministerului public +)
şi vă numi un raportor.
Ordonanţa de sorocire se va notifică pâritului în termenul ce
se va hotărî

prin

(Civ.

ordonanță.

acea

urm., 240; Pr. civ. 81; Leg. 29 Oct.

220

223

urm.,

77; Civ. Fr. 239,

Test. fr. Art. 239. (Modificat prin legea din

urm.,

228

256).

18 Aprilie 1586.). — La

cause est instruite et jugte dans la forme ordinaire, le ministăre public entendu.
Le demandeur peut, en tout tat de cause, transformer sa demande en divorce en demande en s6paration de corps.

Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent
un simple acte de conelusions-

âtre introduites par

Les tribunaux peuvent ordonner le huis elos.
La reproduction des dtbats par la voie de la presse, dans les instances en

divorce,

est interdite,

sous

peine de l'amende

de

100

francs

ă 2000

Edictte

par

Particle 89 de la loi du 30 juillet 1881.
Tei. fn. Art. 256. — Aprăs la elture des deux engustes ou de celle du

demandeur, si le defendeur n'a pas produit de temoins, le tribunal renverra les
parties ă Paudience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera
a communication de la procedure au ministtre public, et commettra un rapporeur. Cette ordonnance sera signifite au dâfendeur, ă la requâte du demandeur

dans le dâlai quelle aura dâtermin6.

3. Chiar dacă soțul pârât a fost prezent la înfăţişare, trebueşie a i se comunica,
copia
de pe
ordonanţă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 102).
4. Este valabilă comunicarea ordonanței prevăzută de art. 239 din codul civil
român, chiar şi peste termenul prevăzut

Doctrină.
„1,

După

dispoziţiile

art.

239 din

codul

civil român, roartorii vor fi ascultați într'un singur termen sau în două termene.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 101; Comp.
Matei Cantacuzino, p. 701).
2. Nefacerea
raportului prevăzut
de
art. 239 şi 240 din codul civil român, nu
atrage vre-o nulitate. (Alexandresco, ed.
2-a, IL. p. 102).

într'însa,

de

oarece

nu

nulitate. (Alexandresco,
nota 1).

se

prescrie

ed. 2-a,

vre-o

II, p. 1%,

pentru judecata definitivă se va
da cetire raportului de către judecătorul însărcinat cu el. Părţile
Art. 940. —

La

ziua

hotărită

1) A se vedeă nota de3sub textul art, 221 Cod, civ.

—
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Art. 241

DESPRE

DESPĂRŢENIE

Codul

civi]

vor puteă mai la urmă face prin ele
înşile
ce vor socoti folositoare pricinei lor. Dup toate observaţiunile
ă aceasta ministerul
public va luă concluziunile sale 1),

Hotărîrea definitivă se va pronunță
în şedinţă publică. (Civ,
239; Pr. civ. 118; Leg. 29 Oct.
77; Civ. Fr, 239, 257, 258).
Text. fr. Art. 289. (Modificat prin legea
din 18 Aprilie 1886). — La
eause est instruite et Jjugee dans la
forme ordinaire, le ministăre publie
entendu.
Le demandeur

238,

divoree en demande

i

peut, en tout tat de cause, tran
stformer
en separation de corps.

sa demande en

Les demandes reconventionnelles en divo
rce peuvent âtre introduites par un
simple acte de conclusions.
Les tribunaux peuvent ordonner le
huis elos.
La reproduction des debats par la voie
de la presse, daus les instances en
divorce, est interdite, sous peine de l'a
men
de
de 1003, 2000 francs 6dictâe par
l'article 39 de la loi du 30 juillet 1881
.
Teat. fr.

Art.

sera fait par le juge

257. —

commis:

Tezt. fr. Art. 258,— Le jugement dâfin
itif sera pronone6 publiquemenit:
le divorcee, le demandeur sera autor
isă îă se retirer devant
Vofficier de l'6tat civil pour le faire
prononce

lorsqu'il admettra

r.

Doctrină.
1.
la

La,

judecarea

pronunțarea,

lului

procesului

hotărârei

de

în

fond

ţ, ca şi
la celelalte termene înaintea
tribunalului, părţiie se pot prezenta.
însoţite
de,
sfătuitori. (Alexandresco, ea.
2-a IL, p.
101, nota 3, 102). .

„2 Observațiile părinților și ale sfătuito-

rilor lor se fac
in şedinţă
mai pronunţarea sentinţei

dinţă publică.
p. 102).

3.

secretă
are loc

(Alexandresco,

Cheltuelile procesului

ed..

şi nuîn şe-

2-a,

II,

de divorţ, tre-

buesc puse în sarcina, părții care pierd
e
Procesul, însă tribunalul poate comp
ensa,
cheltuelile în totul sau în parte
, luând
în consideraţie că procesul se deshb
ate între soţi. (Dalloz, Rep. Suppl..
Divorce et.
s6paration de corps, No. 461),
4 Execuţiunea provizorie a
hotărârilor, este: inadmisibilă în materie
de diVorț. (Alexandresco, ed; 2-a,
II, p. 104).
5. Prin
aplicaţiunea principiilor
ge-

nerale

de

procedură

civilă,

hotăr

ârea, de
divorţ trebueşte motivată.
(Dalloz, Rp,
Suppl., Separtion de corps,
No. 100).
= După o părere, hotărârile tribu
na-

Art.

241.

în lipsa

uneia

dintre

părţi se
pentru
pariea care a lipsit. (Nacu,
1, p. 44).
„-După o altă părere, senti
nţele tribunalelor pronunțate
în materie de diVorţ, în hpsa unuia dintr
e soţi, nu sunt
supuse opoziţiunei. (Alexandresc
II, p. 43, 109; Matei Cantacuz o, ed. 2-a,
ino, p, 101;
Comp.: Laurent, III, No.
229. 245; Carpentier, Traits, I. No. 21;
Baudry et Chauveau, III, No. 158).
8. A se vedea: art. 224
urm, din codul civil cu notele respe
ctive.

şi

divor

date

pronunţă

cu

dreptul

de

opoziţie

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927
)
1. Acţiunile de divorţ îşi
au procedura
lor specială, încâţ este inadmisi
bilă conexarea acţiunii soţiei, care
este încă în
- faza conciliaţiunei, la Preşedin
tele Tribunalului în camera de consiliu
, cu acţiunea
soțului, care este pendinte
în şedinţa, pullică, urmând; a se pronunța
, despărțenia.
(T. Tecu

ciu
jud. 41/1925,

62 din 97 Iunie 194. Curier
Justiţia (Craiova) 4/1925).

— Când

cererea de despărţenie se va îi
făcuţ pentru
motiv de violență, asprime sau în jurii
grav
e,
chia
r
dup
ă ce toate
vor fi bine constatate, judecătorii
a
au
facu
ltat
ea
de
a
nu admite
indată despărțenia. In acest
caz mai înainte

de a hotărî, vor au-

DN

1) A se vedeă

nota de sub

textul art, 22:

—

e

Cod. civ,
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Art. 941

DESPĂRȚENIE

DESPRE

Codul civil

„toriză pe femee a părăsi locuința bărbatului său, fără a fi datoare
să-l primească la dânsa, dacă ea nu va voi; şi vor condamnă pe
bărbat a-i plăti o pensiune de întreţinere în proporțiune cu mijloacele sale, dacă femeea însăși nu va aveă venituri îndestulătoare
pentru susținerea trebuinţelor sale. (Civ. 93, 190, 1 96, 212,:242,
Pr.

250;

408,

civ.

259).

246,

Fr.

Civ.

409;

Art. 246. (Modificat prim legea din 18 Aprilie 1886). — Lors-

Text. fr.

que la demande en divoree a 6t6 formte pour toute autre cause que celle qui
est prâvue par Larticle 232, le tribunal, encore que cette demande soit bien
&tablie. peut ne pas prononcer immâdiatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou preserit l'habitation separe et les mesures
provisoires, pendant un dâlai qui ne peut exeâder six mois.

le tribunal,

Aprăs le delai fix6 par

si les 6poux ne se sont pas râcon-

cili6s, chacun deux peut faire citer Lautre ă comparaitre devant le tribunal,
dans le dâlai de la loi, pour entendre prononcer le jugement de divoree.
„ Tezt. fr. Art. 259. — Lorsque la demande en divoree aura ct6 formee
pour cause d'exeâs, de stvices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien 6ta-

blie, les juges pourront ne pas admettre imrtdiatement le divorce. Dans ce cas,
avant de faire droit, ils autoriseront la femme ă quitter la compagnie de son
mari, sans âtre tenue de le recevoir, si elle ne le juge ă propos; et ils a confacultes, si la femme

pension

une

damneront le mari ă lui payer

n'a pas elle-mâme

alimentaire

proportionnţe

suffisants

des revenus

ă

ses

pour fournir &

ses besoins.
INDEX
(a
Acţiune

dovedită

ALFABETIC
doctrină)

3.

Acţiune reconvenţională
10 b is.
Adulter 1.
An de incercare 1 urm.
Apel 9-12
Apreciere suverană 4,
Asprime 2,
Autorizaţie 6,
Bărbat 3,
Cerere reconveaţională
10 bis,

Comunicare 8 bis,
Condemnare

Cruzime 2.

1.

Excese 2.
Femee 5, 6.
Hotărire 3, 8, 8 bis, 9, 10.

Impăcare 3.

Lipsa pârâtului 7, 8.
Motive de divorţ 1.
Muncă silnică 1,
Notifieare 8 bis.
| Opoziţie 8.
Părăsirea domic. conjugal 6.
.
Pârât 7, 8.

Recluziune

1.

Reconvenţională

10 bis.

Curgerea
termin, 8 bis.
Curte de Apel 11, 12.

Domiciliu conjugal 6.
Dovedită acţiune 3.

acţiune

Suverană apreciere
“Tribunal 11, 12.

4.

Violenţă2.
| Vrăjmaşie 1.

Doctrină.
1.

Termenul

pronunţat

de

de către

încercare
tribunal

nu
de

poate
cât

îi

atunci

când divorţul a fost cerut pentru motivele arătate în art. 246 c. civ. îr. (241
c. civ, rom.) iar nu şi în cazulcând divorțul a îosi cerut pentru motivul că unul
dintre
soţi a fost
condamnat
la
munca silnică sau recluziune, iar în dreptul român şi pentru cazul de adulter sau
vrăjmăşia vieţii. (Duranton, Ii, No. 610;
Demolombe.
IV, No. 486; Dalloz, Rep,
Suppl.,
Divorce ei separation de corps,
No. '443; Laurent, III, No. 243; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 225; Nacu, I|, p.
438; Alexandresco, ed. 2-a. .IÎ, p. 38, 4i;
Comp.: Plastara, 1, p. 331, nota 1).

2, Articolul 241 din. codul civil român,
întrebuințează cuvintele: violenţă şi assunt
sinonime
cuvintelor:
“prime
cari
excese şi cruzimi, prevăzute în art. 212
ec. civ. român. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 38).
3.

Termenul

de

încercare

nu

poate

fi

pronunţat de cât atunci când faptele cari
constituesec motive de divorţ, sunt bine
constatate
şi tribunalul trebuia să admită cererea; cererea de despărţenie irebuind să fie neapărat admisă la expirarea, termenului, în cazul când soţii nu
sar împăca.
(Dalloz, Rep, Suppl.,
Divorce et sâparation de corps, No.
443;
Vraye et Gode, I, No. 296; Huc, II, No.
378; Carpentier, Trait6, II, No. 117; Co-:
lin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 225; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 38; Matei Cantacuzino, p. 701).
,
4. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă este cazul să ordone anulde
încercare, (Alexandresco, ed. 2-a, p. 38).
5, Dispoziţiile art. 241 și 242 ce. civ,
român sun aplicabile atât în cazul când
femeea, cere despărţenia cât şi în cazul
când bărbatul o cere. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 40).
6. Art. 241 din codul civil român este
în contradicţie cu art. 250 din acelaş cod
în ceea ce priveşte părăsirea domiciliului
conjugal

de

către

femee,

de oarece

în pri-

mul afticol se arată că tribunalul autovizează pe femee să părăsească domicidiul conjugal
pe când art. 250 permite
femeei
să
părăsească
acest
domiciliu

— 351 —

Art. 245

DESPRE

fără
nici o autorizaţie.
(Alexandresco,
ed. 2-a, îl, p. 39, 40)
7. Termenul de încercare poate fi
dat
de către tribunal, chiar.în lipsa pârâtu
lui, (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce
et s6paration de corps, No. 447; Vraye et
Gode,
ed. 2-a, 1, No. 294).
8. Hotărârea care acordă anul
de încercare nu este supusă opoziţiei
când se
- Pronunţă în absența soţului pârât.
(Alexandresco, ed. 2-a, IM, p. 42,
43; Contra;
Huc, II, No. 378).
bis. Hotărârea care acordă
încercare, nu trebueşte comunica anul de
tă. 'Termenul curge de la pronunțare,
(Planiol
et Riperi, II, No,
68),
9. Hotărârea, care ordonă. term
enul de
încercare, în materie de divor
i, nu poate
îi apelată, (Carpentier, Trait6,
I, No. 124;
Baudry et Chauveau, III, No.
147; Planiol et Ripert, II, No. 568; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 225;
Alexa
e 2-a, II, p. 42; Matei Canta ndresco,
cuzino, p,
îi

DESPĂRȚENIE

„. Codul

civil

10. După o altă părere, hotăr
ârea, care
pronunță termenul de încercare
este susceptibilă de apel. (Dalloz, R&p, Suppl.
..
Divorea et sâparation de corps
, No. 453;
Laurent, III, No. 246; Huc, ÎI,
No. 378;.
ie
et Gode, I. No. 302; Nacu, 1, p.
448).
10
nu

bis.
se

In

poate

timpul
introduce

anului
o

de

încercare,

cerere

reconven-

țională de divorţ.
(Planiol et Ripert, II,
No. 568).
11. Dreptul de a da un term
en
cercare, aparține numai tribunalul de înui iar:
nu şi Curţii de Apel, "(Carpenti
er, Trait6,
I, No. 181; Baudry et Cheauveau,
III. No.
147; Planiol et Ripert, II, No.
568; Colin
ei Capitant, ed. 4-a, |, p. 225).
12.
După
o altă părere acesţ drept
aparţine şi Curţii de Apel însă cu condi
ţiunea, că tribunalul să nu fi uzat
de a- .
cest drept. (Dalioz, Rep., Suppl.,
Divorce.
et s&paration de corps, No. 451;
Vraye
et Gode, ed. 2-a, 1, No. 301; Huc,
II, No.
301; Huc, II, No. 378; Nacu, I, p. 448).

Art. 242. — După un an de cercare,
dacă părţile nu vor reveni la împreună vieţuire, soţul re
clamant poate îacea se cită celălalt soț înaintea tribunalului în t
ermen
ul prescris de lege, pentru
a_ ascultă definitiva hotărire, care
atunci va admite despărțenia.
(Civ. 241; Pr. civ. 74, 15, 78; Civ.
Fr. 246, 260).

Tezt.

fr. Art. 246. (Modificat pri
que la, demande en divoree a 6i6 forinâe n legea din 18 Aprilie 79836). — Lorspour toute autre cause que celle qui
est prâvue par larticle 232, le tribu
n al, encore que cette demande
soit bien
&tablie, peut ne pas prononcer immâdiat
ement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit
l'habitation separde et les mesures
Provisoires, pendant un dâlai qui ne
peut excâder six mois.
Aprâs le d€lai fix6 par le tribunal, si
les €poux ne se sont pas reconeili6s, chacun d'eux peut faire citer Paut
le dâlai de la loi, pour 'entenăre pronre i comparaitre devant le tribunal, dans
oncer le jugement de divorce.
Teat. fr. Art. 260, — Aprts une annc
e d'Epreuve, si les parties ne se
sont pas r6unies,

l'6poux demandeur pourra faire citer
Pautre €poux ă comparaître au tribunal, dans les delais de
la loi, y entendre prononcer le juge
definitif, qui pour lors admettra
ment

le divoree.

Doctrină.
1.

începe

Procedura

cât timp

de încercare

(Dalloz, Rep.
tion de corps,

2.

După

divorțului

nu

pronunţat

a

nu

expirat
de

re-

termenul

către

Suppl., Divorce
No. 450).

expirarea

poate

tribuna].

et

termenului

s&para-

de

în-

cercare, dacă soţii nu s'au îrnpăcat,
soţul
reclamant, poate cere fixarea
unui
men pentru ca tribunalul să, pronunţe terîn
mod obligator sentinţa de divorţ,
fără a,
se mai
desbate procesul.
(Beudant, II,
No. 409; Dalloz, R6p,, Suppl.,
Divorce et
s&paration de corps, No.
454, 455; Lau-

—

rent, III, No, 243; Huc, II,
No. 378; Vraye
et Gode, ed. 2-a, 1, No.
Traite, II, No. 117; Bau 296; Carpentier,
ary
III, No. 145; Colin et Capi et Chauveau,
tant, ed. 4-a, |,
p. 225; Nacu, |, p. 439;
Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 40; Matei Cant
acuzino, p. 701;
Comp.: Planiol et Ripe
rt, II, No. 567),
3. Soţul pârât
are dreptul
să opus,
după expirarea, termenul
iMpăcarea ce a urmat ui și citarea sa,
între el şi soţul
reclamant în timpul
termenului de încercare, (Daloz, Rep.,
Suppl., Divoree et
Sepa

„_â=

ration
Dacă

incercare,

352—

de corps, No. 455), după expirarea, termenul
ui de
nu se
cere

fixarea, unui

termen

Codul civil

|

DESPRE

DESPĂRȚENIE

instanţa de divorţ se poate perima. (Dal-:
loz, R€p., Suppl., Divorce et sparation de
corps, No. 450).
5. Deşi art. 242 din codul civil român,
vorbeşte de: „hotărâre detinitivă“, acea-

Art. 243—944

stă, hotărâre, care se pronunţă de tribunal după trecerea anului de încercare,
fără ca soţii să se fi împăcat, este supusă
apelului.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
40, 41).
-

Art. 2483. — Când despărțenia se va cere pentru cuvântul că
unul din soți se află condamnat la osânda muncei silnice sau a
recluziunei, singurele formalități de observat constă: a înfățișă
tribunalului de prima instanţă o copie legalizată după hotărîrea
prin care s'a condamnat, cu un certificat dela curtea cu juraţi,
care să constate că acea hotărîre nu mai poate fi atacată prin
nici o cale legală. (Civ. 213, 217; C. p. 7; Pr. pen. 226, 396, 450
261).

Fr.

Civ.

urm.;

Text. fr. Art. 261. — Lorsque le. divoree sera demandâ par la raison
quun des &poux est condamnt ă une peine infamante, les seules formalitâ
s ă
observer consisteront ă prâsenter au tribunal de premitre instance une expâdition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat
de la
cour d'assises, portant que ce -mâme jugement n'est plus susceptible d'âtre
r€form par aucune voie l&gale.

Bibliografie (continuare).
VeRMEULEN H. JEAN, Nulă sub Cas. belg. s. 1, 4 Iunie 1925, Jur.
Gen.

1926, No. 24.

Doctrină.
1. A se vedea: art. 213 şi 217
dul civil cu notele respective.

din

co-

Art. 244. — In caz de a se îace apel în contra sentinței de
admisiune, sau a judecăței definitive date de tribunalul de prima
instanță în materie de despărțenie, cauza se va cercetă
şi se va
judecă de urgenţă de către curtea apelativă. (Civ. 229, 240,
245
urm.; Pr. civ. 78, 316, 326; Civ. Fr. 248, 262).
Tezi. fr. Art. 248. (Modificat prin
Februarie 1893). — L'appel est recevable

dans les dâlais
civile.

legile din 18 Aprilie 1886 și din 6
pour les Jugements contradictoires,

fixe par les articles 443 et

Sil s'agit d'un jugement

suivanis

En cas d'appel, la
-

Les demandes
considErtes

comme

Le delai

Code de procedure

par defaut, le delai ne commence

partir du jour ou l'opposition n'est plus recevable.
urgente.

du

cause siinstruit ă

reconventionnelles
demandes nourelles.

audience

peuvent

se

â courrir qu'ă

ordinaire comme

affaire

produire en appel, sans tre

pour se pourvoir en cassation court dn jour de la signification
ă partie, pour les arrâts contradictoires, et, pour les arrâts par
dâfaut du jour

ou l'opposition n'est plus recevable.
Le pourvoi est suspensif en matiăre de

divorce

et en matiîre

de

s6pa-

ration de corps.
Text. Jr. Art. 262. — Ea cas d'appel du jugement d'admission
ou du jagement d€finitit, rendu par le tribunal de premitre instance en matidre
de divoree, la cause sera instruite et jugte par la cour royale comme affaire
urgente,
86370. — Codul Civil adnotat,

—
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a

Bibliografie

Codul civil

(continuare).

Benișacnz C. Rewus, Notă sub C. Apel Constanţa, Jurnal 122 din 10 Iulie 1919, Pand,
Rom. 1925, II, 37;

Sron

FLonr,

Wotă

sub

INDEX

Cas.

II, 434 din

9 Oct.

ALFABETIC

(la doctrină)

Admitere
Apel

în

principiu 2. ! Ordine publică î1.

î urm,

Pârât

8

Cauză 9.

Probe

Cod de procedură civilă 5,

Procedură

7.
civilă 5.

Dezistare, a se vedea cu- | Procedură excepţională 4.
vântul: „Renunţare“ şi | Procurator 6.
1, 14, 12,
Reciamant 1, 9,
Dovezi 7.
Renunţare, a se vedeă cu:
Expertiză 7.
vântul: „Dezistare* şi

Fapte

noi 9,

1,

Forma apelului 5,
Hotărîre 1, 2,
Lipsa reclamantului
Mandatar 6.
Marturi 7, 8,

1.

10,

11

Revizuire 13.
Stare civilă 1,
Tranzacţie 11,
Urgenţă 3, 4,

Vacanţă.

judiciară 3,

Doctrină.
1.

Reclamantul care, fără just motiv,
nu se prezintă, înaintea, tribunalului, în
procesul său de divorţ, se consideră că a
renunţat la acţiunea sa şi va trebui să
reînceapă procesul de la încerut; el nu
are dreptul să facă apel la, curtea. de apel
de cât atunci când ar fi lipsit la termenul îixat pentru judecarea procesului în
fond şi pronunţarea hotărârei, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 90, 91, 10, 106). 2.

Se

poate

face

apel

în

contra

sen-

tinței de admiterea sau respingerea divorțului în principiu. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p, 93, 103, 104; Matei Cantacu-

zino,

p. 01).

,

=

|

De oarece codul civil ârată eă în
apel cauza de divorţ se va judeca de urgenţă, Curțile de apel trebuesc să judece
divorțurile
în timpul
vacanţelor
judiciare. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Divorce et
“s6paration de corps. No. 494),
4. După o altă părere,
prin urgență,
legiuitorul a voit să înțeleagă numai că
în apel nu--se va mai urma, procedura
excepţională din prima, instanţă,
ci ea
urmează să se judece ca o afacere ordinară, Curtea, trebuind să ia în considerație caracterul particular» de urgenţă
a
atacerei. (Laurent, III, No. 247; Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 106; Matei Cantacuzino, p. 108 Comp.: Huc, II, No.
381;
Carpentier, Traits, 1, No. 181; II, No. 137).
5. Apelul se face în forma, prevăzută
de codul
de procedură, civilă, (Huc, II,

No. 383).

1923,

Pand.

Rom.

1925, 1, 78.

382; Carpentier, Trait6, I, No. 181;. Vraye
et. Gode, TI, No. 336; Nacu, 1, p. 447; Comp.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 106).
8. In cazul când pârâtul nu a cerut
dovada cu martori înaintea primei instanţe,
el nu o mai poate face pentru
prima
oară în apel, (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 90).
|
9. Soţul
reclamant
ar putea să invoace şi alte farte pe lângă cele arătate
la tribunal, chiar înaintea, Curţii de apel,
cu condiţie ca ele să fie privitoare la
cauzele arătate în cererea, de divorţ, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 8; Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 579).
„ Asupra, chestiunei
dacă se .poate
renunţa la dreptul de apel în materie de
divorţ, după o părere renunţarea este
admisibilă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $
493, text în nota 15, p. 199; Laurent III,
No. 248; Carpentier, Traitâ, 1, No. 186;
Nacu, Î, p. 448; Alexandresco, ed. ?-a, II,
p. 107; Matei Cantacuzino, p. 109).
11.
După
o altă părere, părţile
nu
pot renunţa la dreptul ae apel în materie de divorţ, materie care fiind privitoare la starea civilă a persoanelor, deci
de ordine „publică, nu poate face obiectul unei iranzacţii,
(Duranton, II, No.
608; Demolombe, IV, No. 488; Planiol et
Riperi, II, No. 578; Plastara, 1, p. 329).

12.

Apelantul

se poate

dezista

de

la

apelul ce l'a introdus în contra unei sentințe
de divorţ.
(Laurent, III, No. 248;
Nacu, I, p. 448; Alexandresco, ed.. 2-a,
Il, p. 107, 108; Contra: Planiol eţ Ripert,
II, No. 578).
|
13. Este admisibilă revizuirea în materie de divorţ. (Planiol et Ripert, I1,. No.
585;
Nacu, I, p. 448;
Contra:
Laurent,
III, No. 249; Alexandresco. ea. 2-a, II, p.
114; Matei Cantacuzino, p. 702).
14. A se vedea: art. 922, 225 şi 245 cu
notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare

de la 1924 până

1, Neprezentarea,
unul din termenile

la 1927)

soţului reclamant
procesului

la

6. In apel. părţile se pot prezenta
prin
mandatari, de oare ce părţile trebuesc
să
se prezinte în persoană numai înainte
a
primei instanţe. (Laurent, III, No.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 106, nota 247;
4).

de divorţ
la tribunal, nu poate îi soco
tită ca'o deZistare, care să atragă decădere
a lui din

de

dura, divorțului urmează să fie
din punctul în care a fost lăsată reluată
Ja tribunal, (C. Apel Constanţa, Jurnal 192
din
10 Iulie 1919, Pand. Rom. 1925,
11,
2. Din cuprinsul art. 244 coa. civ.37).
re-

7..In

apel

se

instrucţiune,

pot

cum

admite
ar

fi

noi

măsuri

dovada

cu
martori, expertiză sau orice
altă operațiurie preparatoare. (Dalloz,
Râp., Suppl,
Divorce et s&paration de
corps, No. 49;
Laurent, III,. No. 247;
Hue, II, No. 381,

dreptul de a face apel la Curte.
Este prin
urmare
admisibil, în principiu, apelul

tăcut în asemenea, condițiuni de
către reclamant la Curtea de Apel, unde
proce-
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Codul

DBBPRE

civil

zultă în mod categoric că se admite dreptul 'de apel: numai în contra hotărârei
prin care se admite sau se respinge în
fond acţiunea. de divorţ, dar şi contra

şi categoric, fără posibilitate de controversă, dreptul de apel în .ambele hotărâri,
dar.

această

soluţiune

se

sprijină

încă

şi

pe împrejurările că chiar lucrările pregătitoare a codului civil francez. (art. 262)
arată. că în această materie de divorţ apelui este. prevăzut limitativ contra hotărârilor de admitere în principiu şi a
celor definitive. (Trib. Iaşi, S.
Jurnal
din 20 Qetombrie 1926, Jurispr. Gri 1926,
No. 1825).

hotărârei prin
care se admite
sau respinge în principiu acţiunea de divorţ.
Această soluţiune rezultă nu numai din

modul de redactare al art.
care prin întrebuinţarea
„Sau“ şi prin virgula ce o
înainte de acest disjunctiv,

Art. 245

DESPÂRȚENIE

244 cod. civil,
disjunetivului
pune imediat
admite precis

Art. 245. — Apelul nu se va primi decât dacă va fi fost dat
în cele 2 luni socotite din ziua din care sa comunicat apelantului
hotărîrea dată în ființa ambelor părți, sau în lipsă; termenul spre
a face recurs

de

casaţiune

în contra unei

hotăriri

definitive,

va îi

de 3 luni din ziua comunicaţiunei hotărirei.
Recursul în casaţiune va suspendă executarea hotărirei. (Civ.
244,

246,

248,

270 urm.; Pr.

civ., 137, 318,

Text fr. Art. 248. (Modificat prin

legile

337;

Civ. Fr. 248, 263).

din 18 Aprilie 1556 și din 6

Februarie 1893). — Lr'appel est recevable pour les jugements contradietoires,
dans les d€lais fix6s par les articles 443 et suivants du Code de procâdure civile.
Sil sagit dun jugement par dâfaut, le dâlai ne commence ă courir qu'ă
partir du jour oă l'opposition n'est plus recevable.

En cas d'appel,

la cause

s'instruit ă audience

ordinaire comme affaire

urgente.

Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans tre
considârâes comme demandes nourelles.
Le delai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification
ă partie, pour les arrâts contradictoires, et, pour les arrâts par d6fuut, du jour

ou Popposition n'est plus recevable.

Le pourvoi est suspensif en matiăre de divoree et en matiăre de separation:
de corps.
Text. fr. Art. 263. — L'appel ne sera, recevable qu'autant qu'il aura 6t6

interjet6 dans les trois mois ă compter du jour de la signifieation du jugement

rendu contradictoirement ou par defaut. Le dâlai pour se pourvoiră la cour
de cassation contre un jugement en dernier resşort, sera aussi de trois mois ă,
compter de la signification. Le pourvoi sera, suspensif.
Bibliografie
Bexișacae C. Remus,
Rom.

1%5,

Notă sub C. Apel Constanţa, Jurnal 122 din 10 Iulie

1.

In

materie

este

de

suspensiv

divorţ,
de

termenul

executare.

de
(Dal-

loz, Râp.. Suppl., Divorce et sâparaiion
de corps, No. 49%; Laurent, III, No. 24;
Carpentier, Trait6, II, No. 139; Planiol,
ed, 6-a, 1, No. 1218; Planiol ei Ripert, II,
No. 579; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p
228; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 104; Plastara, IL, p. 329).
2. Termenul de opoziţie asupra deciziilor pronunțate de Curte în materie de
divorţ, este suspensiv de executare. (Pla-

-

1919, Pand

II], 37.

Doctrină.
apel

(continuare).

*—

niol, ed. 6-a, I. No. 1222; Planiol et Riperi, II, No. 582; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 228).
3. In recurs, în materie de divorț, se
vor aplica, regulele de procedură ca şi în
ori ce altă materie. (Huc, II, No. 384).
4. Inaintea Curţii de Casaţie, în materie: de

divorţ,

părţile

se

pot

prezenta

prin mandatari.
(Alexandresco,: ed. :2-a,
II, p. 85, 86, 112).
5. Termenul de recurs este suspensiv
de executare. (Laurent, III, No. 249; Huc,
TI, No. 384; Carpentier. Trait€, I, Nu. 193;

Aubry

385 —

et Rau,

V, $ 493, p. 19%;

Planiol;

Art.

246

DESPRE

ed. 6-a, I, No.

1219,

1220;

Planiol

DESPĂRȚENIE

et Bi-

nie, ci a reglementat-o el însuşi în mod
special, aducând unele derogări la, principiile de 'drept comun, aşa că dispoziţiunile procedurale din codul civil în materie de divorţ prezintă un caracter de
excepţiune şi constituesc în totalitatea lor
o lege specială în înţelesul al. II al art.
33 din legea
Curţii de Casaţie;
şi dar
dispozițiunea art. 245 codul civil, conform
căreia termenul de recurs în materie de
divorţ este de trei luni de la comunicare,
trebueşte respectată şi sub noua lege a
Curţii de Casaţie.
Dispoziţiunea art. 245 din codul civil,
nu a fost abrogată nici prin art. 52 din
legea. accelerării judecăților. (Cas. II, 110
din: 5 Mai 1926, Pand. Săpt. 32/1926, Jurispr. Rom. 16/1926. Dreptul 4211926).
2. In materie de divorţ, în codul civil,
nu se prevede nici o dispoziţie specială
cu privire la motivarea apelului; aşa că
urmează a se aplica dispoziţiunile art,
35 din legea accelerării, qupă care motivele trebuese depuse în termen de 15 zile
de la comunicare. (C. Apel Bucureşti, s.
IV, 32 din 8 Octombrie 1996, Bul. C. Apel

pert, II, No. 583, 584; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 228; Matei Cantacuzino, p.

702; Plastara,

LI, p. 329).

6. Părţile pot renunţa la dreptul de
recurs în casaţie, în materie de divorţ.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 113).
7. După o părere, hotărârile tribunalelor date în lipsa unuia dintre soţi, se

pronunţă

cu

dreptul

de

opoziţie

pentru

soţul care a lipsit. (Nacu, I, p. 444).
Ă
8. După o altă părere sentinţele tribunalelor pronunţate în materie de aivorț nu sunt supuse opoziţiei. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 43, 109; Matei Cantacuzino, p. 201; Comp.: Laurenţ, III, No.
229, 245; Carpentier, Traite, I, No. 21,
179; Baudry et Chauveau, III, No. 158).

9.

dul

A se vedea:

civil cu

notele

art.

244 şi 247

respective.

din

co-

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până

Codul civil

Ia 1927)

î.

Codul civil nu sa referit la. codul
de procedură civilă în ce priveşte proce-:
dura de urmat în materie de despăr
ţe-

18/4926, Dreptul 42/1936).

Art. 246. — In virtutea oricărei hotărîri dată în ultima
instanţă,
sau care a dobândit putere de lucru judecat, și care
va îi autorizat despărțenia, soțul ce a dobândit-o va fi dator
a înfăţișă oticerului stărei civile, în termen de2 luni, copie legali
zată după
acea hotărire spre a se înscrie în registrul stărei
civile, în care

s'a înscris

şi actul de căsătorie.

2176,

1200, 1201;

Civ.

Fr.

251,

252,

(Civ.

Pr. civ. 373 urm.;
264).

27,

35,

151,

247

Reg. act. st. civ. 8,

urm.,

248,

132 urm;;

Text. fr. Art. 251. (Modificat prin. legea
dispositif du jugement ou de Llarrât est transerit din 18 Aprilie 1856). — Le
sur les registres de l'âtat civil
du lieu oi le mariage a
6t6 celebre.
Mention est faite de ce jugement

ou arrât en
conformâment ă Particle 49 du Code civil. Si le mariamarge de lacte de mariage,
ger, la transcription est faite sur leş registres de ge a 6t6 câlâbre ă L'etranl&tat civil du lieu ou les
&poux avaient leur dernie

r domicile, et mention est faite en marge de
acte de
mariage sil a 6t6 trauscrit en France.
Text. fr. Art. 252, (Modificat prin legea
din 18 Aprilie 1886). — La
transeription est faite ă, la diligence de
la partie qui a obtenu le divorce;â
cet effet, la dâcision est signifi€e, dans
un dâlai de deux mois, ă partir du jour
oi elle est devenue definitive, 4 Lofficier
de l'âtat civil competent, pour âtre
transerite sur les registres. A cette sigaificatți
on doivent âtre Joints les certifi-

cats noncâs en Larticle 548 dn Code de
a eu arrât, un certificat de non pourvoi. procâdure civile, et en outre, sil y
„_
Cette transeription est faite par les soins de loffic
ier de lâtat civil, le
cinguidme jour de la râguisition, non
€dictees par l'article 50 du Code civil. compris les jours feries, sous les peines

A detaut, par la partie qui a obtenu le
divoroe, de faire la signifieation
premie
mierr moismois, , lautre partie a le
droit
, concurremment avee elle, de
„faire cette signification dans
le mois suivant.
dans
i

le

7

—

356
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Codal

civil

DESPRE

A defaut
deux

mois,

par les partie

le diroree

Le jugement

d'avoir

est considere

dâment

Art. 240

DESPĂRȚENIE

requis la

comme

transcription dans le dâlai de

nul

transcrit remonte,

et non

avrenu.

quant ă ses effets entre Epoux au

jour de la demande
Tezt. fr. Art. 252. (Modificat prin legea din 26 lunie 1919). — La transeription est faite au
son avou6,

nom

sous

de la partie qui a obtenu le divorce

peine

d'une amende

dernier.

de cent

francs

(100

et ă la diligence de
fr.) ă la charge

de ce

“

A cet effet, la decision est signifiâe dans le dâlai de quinze jours, ă compter

de la date

oi

elle

est devenue

dâfinitive,

ă l'officiur de l'6tat

civil

compâtent,

pour âtre transerite sur ses registres. A cette signification doivent âtre joints
les certificats &noneâs en article 518 du Code de procedure civile et, en outre,

siil y a eu -arrât, un certificat de non pourroi.

En cas de rejet d'un pourroi form$ contre un arrât prononţant le divorce, le
greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du prononcâ de larrtt,
adresser un extrait dudit arrât ă lavout de la partie qui a obtenu la dâeision
definitive prononcant le divoree. Le delai prevu par la reguisition de la transcription ne courra, dans ce eas, quă partir de la râception par lavou6 de
Vextrait de Larrât de rejet.

La transcription est faite par

les soins de

officier de

ltat

civil, dans

un d€lai de cinq jours ă compter de la rEquisition, non compris les jours fâri€s,
sous les peines 6dictees par lartiele 50 du Code civil.
A d6faut par l'avou€ dela partie qui a obtenu le divorce de faire la sig-

nification, dans le delai de quinze jours, lautre partie a le droit de faire cette

signification et de requsrir
Le jugement ou l'arrât
&poux, en ce qui touche leurs
effet au regard du tiers que
Tezi. fr.

Art.

264.

—

la transeription.
devenu definitif remontera, quant A ses effets entre
biens, au jour de la demande. Mais il ne produira
du jour de la transeription.
En vertu

de tout jugement rendu

en dernier ressort,

ou pass6 en foree de chose jugâe, qui autorisera le divoree, l'6poux qui laura
obtenu, sera oblig& de se presenter, dans le dâlai de deux mois, devant lofficier de Vâtat civil, Pautre partie dâment appelte, pour faire prononcer le divorce.
rârei de divorţ. (Dalioz, Râp., Suppl., Divorce et s6paration de corps,
No. 533;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 120, nota 2).
2, Pentru înscrierea hotărirei de di-

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acţiuni reciproce î,
Anulare 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22,

Autoritate de

pcâi 15, 16

lucru

jude-

oală
5.
Capacit. persoanelor
clehrarea

căsătoriei

Competenţă 6. 7, . 8, 14,
18, 19

Domiciliu
Eroare 15. 5, 7, 19,

Ministerul

Nulitate 1

Public

12, 22.

îi 16, 17, 18,

:

Petiţiune

2.

Prucedură 16.

Proces-verbal $.
Procuror 12, 22.
2.

Extract 9.

Recrproce acţiuni
Reclamaat 14,

Formulă executorie 8.
Fraudă 15,
Greta tribunalului 12.
Hotărire 1 urm,
Impăcare 17.

14,

Inscricre + urm.
Interes 13, 2],
investire cu formulă
cutorie 8.

13, 16.

Menţiune 11, 12,

,
22
13, | Ofiţer de slare civilă
6,
urm.
Pârât3, 19.
“archet 12, 22.
parchet
2

că 8, 4.
erere
2. medical 5,
Certificat

Incompetență

Lucsu judecat
Mandatar 4,

exe-

1.

Registre de stare civ. 10.
Rezuiamcentul actelor de
. stare civilă 10, 1, 12,
Stare civilă 13.
Străinătate 7, 8.
Țară străină 7, 8.
raaseriere 1 urm.

"1. Dacă au fost acţiuni reciproce de
divorţ şi ambele au fost admise, ambii
au

dreptul

a

cere

înscrierea

hotă-

—

partea,

trebueşte

ofițerului

de

sa

stare

adreseze

civilă.

o

pe

(Dallez,

„
Suppl.
ivorece et sâparation
cos
Na '537)
€
ii
e
, P
3. Soţul în contra căruia sa pronuntat divorţul,
au poate cere, îinscrierea
a
i
i

rârei

II,

Doctrină.

soţi

1

vort,

uţiune

p.

dei

divorţ.

(Alexandresco,

ed.

2-a,

120; Plastara, 1, p. 331).
4. Soţul carea obţinut hotărârea de
divorţ, trebueşte să se prezinte în persoană înaintea, ofițerului de stare civilă
iar nu prin mandatar. (Alexandreseco, ed.
2-a, II, p. 115, 120. 121; Contra: Matei
Cantacuzino, p. 102).
5. Dacă el este bolnav, ofiţerul de stare
civilă, în urma unui certificat medical;
se va
transporta la domiciliul
soţului
pentru a-i lua declaraţia, încheind
un
proces verbal pe care îl va înscrie odată
cu hotărârea
de divorţ.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 121).
,
6. Ofiţerul de stare civilă competent
ca să facă înscrierea hotărârei de divorţ

3517 —

:

Art. 247
este

acel

DESPRE DEŞPĂRȚENIE
al

locului

unde

s'a,

celebrat

14. Se poate cere anularea transc
unei sentințe de “divorţ în cazul rierei
când

că-

sătoria, (Alexandresco, ed, 2-a; TI, p. 11,

Matei

Cantacuzino,

„2. „Dacă

p.

celebrarea.

709).

.

căsătoriei

bărbatului.

sentința

nu

a

fost. transerisă, după csredacă a fost transcrisă
după termenul legal; dacă a fost
transcrisă de un ofiţer de stare civilă
! - petent; dacă s'a transcris-o sentinţăincomcare
nu era încă definitivă, (Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 204, 205).
.

a. avut. - rea reclamantului;

loc în străinătate, transcrierea hotărârei
de .divori se face la .ofiţerul de stare ci-

vilă al domiciliului

Codul civil

(Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 118). 8. Dacă celebrarea, căsătoriei a avut
loc în ţară însă divorţul s'a pronunţat
15.
Se poate anula
pe calea unei acîn străinătate, înscrierea hotărârei de dițiuni
principale
o hotărâre de
Vorţ, după ce va, fi învestită cu formula
.divorţ
smulsă
prin manopere
frauduloase
executorie de tribunalele române, va avea,
și
prin. inducerea în eroare a justiți
loc la ofiţerul de stare civilă unde s'a.
ei. (Ale- „ Xandresco, ed. 2-a, II, p. 206,
207).
celebrat căsătoria, (Weiss, Traite, III,
p.
16. Nu se poate cere anuarea senti
596; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 118, nota).
n"ței de divorț pentru o lipsă de proce
9. inscrierea hotărârei de divorţ se va
dură!
a “divorţului, de oare ee hotăr
face în. extract,
ârea, care
legea: necerână să. fie
a dobândit autoritatea de lucru judeca
trecută în întregime,
t,
(Alexandresco, ed. „ a acoperit
toate
nulită
ţile de procedură,
2-a, Il, p. 119 text şi nota, 3).
(Alexandresco, ed. 2-a, 11, p.
206),
0. Inscrierea hotărârei de divorţ treNu se poate cere anularea tranbueşte: făcută în registrul anului curent . „17.
scrie
rei
sentinţei de divorţ, pe motivul că
peniru. căsătorii, după
cum prevede şi
soții s'au împăcat în intervalul
art. 52 din Regulamentul pentru
acordatactele
de lege pentru transcriere. (Alexandresc
de stare civilă din 1886. (Alexandre
o,
sco,
ed. 2-a, II, p. 206),
ed. 2-a, II, p. 118; 119; Comp.: Plasta
ra,
18.
Cerer
ea
de
anul
are
se
va, adresa la
I, p. 329),
|
:
.
“imibunalul
care
a “pronunțat . âivorţul,
11
Este bine ca să se îacă menţi
une
(Alexan
dresco,
ea.
2-a, II, p. 20).
pe marginea registrului unde
a îost
19. După o altă părere, cererea de anucut actul de căsătorie, despre desfac treerea
lare
se va adresa tribunalului domieiliuei. (Alexandresco, ed. 2-a, IL,
p.
“lui pârâțului. (Carpentier, Traită, I, No.
12. După înscrierea hotărârei 119),
de di200).
vorț în- registrele de stare civilă,
ofiţerul
20. Cererea de anulare poate fi făcută
de stare .civilă
va trebui să, anunțe. Mide către. ambii soţi,
(Huc, II, No. 391;
nisterul Public ca să, stăruiască
rentru
Baudry et Chauveau, III, 'No. 180; Alea, se tace menţiune de divorţ pe
marxandresco, ed. 2-a, II, p. 207).
ginea registrului, păstrat la Grefa
tri"21. Cererea de anulare poate
bunalului, unde a fost trecut actul.
fi făcută
de
de ori cine
are interes legal de a se
ssătorie.
(Alexandresco, ea, 2-a, TI, p.
anula
sentința.
(Bauâry
119).
et
Chauveau,
Ă
“
LUI, No. 180; Alexandresco, ed.
"13.' Hotărârile ae divorţ,
2-a, II, p.
au ;autori207).
tatea. de lucru judecat îaţă de toate
|
per22.
Mini
ster
ul
Public nu are dreptul
soanele . interesate, de oarece
modifică
să ceară anularea unei hotărâri
starea .şi capacitatea persoanelor.
de di(Bau2084:
(Alexandresco, ea. 2-a, II, p. 207,
diy et CGhauveau, III, No. 354 urm;
Ale-.
xandresco, ed. 2-a, 11, p. 208).

Art. 247, — Aceste 2 luni se vor socoti,

în privința judecăţei
dela prima instanţă, după expirarea
termenului de apel; în privința hotăririlor date de curtea de
apel în lipsa“ pârâtului, după |
expirarea termenului de opozițiune;
și în privinţa judecăţei contradictorie în cea din urmă instanță după
-Tecursul în casaţiune, (Civ. 240, 244-248, expirarea termenului pentru
318, 376, 377; Pr. civ. 154;

Civ. Fr. 252, 265),

La

Teat. fr. Art. 252, al. 1, (Modif icat
prin legea din - 18 Aprilie 1886).
—.
est faite ă la diligence

transeription

ă'cet effet, la decision

jour

est

signifie,

oă. elle est 'devenne _d&finitive,

dans

de

un

la

partie

dâlai de

qui

a

deux

obienu

mois,

le divorce;

ă partir du

ă Vofficier de L'âtat civil comp
stent, pour
tre transcrite sur les registres. A
cette signification doivent âtre Join
ta les certifieats 6noncâs en Vartiele 548 du
Code de proeâdure civile, et en
a eu arrtt, un certificat de non
outre, s'il y
pourvoi.
a
d
Sa
Tezt.. fr. Art. 292. (Modificat prin
a

legea, din 26 lumie 1919). — La tran
s-

— 358 —

Codul civil

"DESPRE DESPĂRȚENIE

Art, 248

cription est faite :au nom de la partie qui a obtenu le divoree, et ă la; 'diligence
de son avou€, sous peine d'une amende de cent franes (100 fr.) ă la charge de
ce dernier.
A cet effet, la dâcision est significe dans le dâlai de quinze jours, ă compter

de la date od
pour

elle est devenue definitive, ă l'officier de l'6tat

âtre transcrite

sur

ses

registres.

A

cette

signification

civil compâtent,

doivent

tre jointă

les certificats €noncâs en l'artiele 548 du Code de procâdure civile et en outre,
sil y a eu arrât, un certificat de non pourvroi.
En cas de rejet d'un pourvoi formâ contre un arrât pronongant le 'divoree,
le greffier de la Cour de cassation doit, dans le mois du pronone& de larrtt,
adresser un extrait dudit arrât ă Lavou de la partie qui a obtenu la dâtision definitive prononțant le divoree, Le d6lai prâvu par la requisition de la
transeription ne courra, dans ce cas, quă partir de la râception par l'avout de

Pextrait de Larrât de rejet.
La transcription est faite par les: soins. de

Lofficier de L'&tat civil, dans

un dâlai de einq jours ă compter de la reguisition, non compris les jours ferita,
sous les peines 6dictees par Larticle 50 du Code civil.
A dâfaut par Lavou€ de la partie qui a obtenu le divoree de faire la
signification, dans le delai de quinze jours, l'autre partie a le droit de faire cette
signification et de requerir la transcription.
Le jugement ou l'arrât devenu definitif remontera,

quant

ă. ses effats entre

€poux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira
effet au regard du tiers que du jour de la transeription.

Texi. fr. Art. 265. —

des jugements

de premitre

Ces deux mois ne commenceront ă courir

instance, qu'aprs

L'expiration

6gard

du delai d'appel; ă

l'6gard des arrâts rendus par dâfaut en cause d'appel,.qu'aprăs L'expiration du
delai d'opposition ; et ă l'egard des jagements contradictoires en dernier resort,
qu'aprâs Vexpiration du dâlai du pourvoi en cassation.
Doctrină.
1.
vorţ

Termenul

în

trebueşte

înscrisă

care

hotărârea
în

de

începe a curge din ziua pronunţărei. (Dalloz, hp,
Suppl., Divorce et separation
de corps, No. 526; Huc, IL, No. 390; Carpentier, Trait6, II, No. 153; Alexandreșce,
ed, 2-a, II, p. 115).
Za O înscriere a unei hotărâri de 'divorţ, mai înainte ca această hotărâre să
îi rămas definitivă, nu are nici o vadoare, însă trebueşte anulată pe cale judecătorească după cererea părţilor interesate. (Nacu,IL, p. 448; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 113, 116).

di-

registrele

de

stare civilă, începe a curge din momeniul când hotărârea a rămas
definitivă,
(Dalloz, Râp., Suppl, Divorce et s6paration de corps, No. .926; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1. p. 228, 229; Alexandresco, ed.
2-a, ÎI, p. 115; Matei Cantacuzino, p. 70;
Plastara, I, p. 329).
de

2, Termenul
de înscriere
a hotărârei
divorţ dată de trib'inal începe a curge

5. Dacă sa declarat
şi înainte de judecarea

de la expirarea termenului de apel iar
pentru deciziunile pronunţate de Curțile
de apel de ia expirarea
termenului
de
opoziţie sau recurs. (Dalloz, Rep.. Suppl.,
Divorce et s&paration de corps, No. 536;
Huc, II, No. 390; Carpentier, Traite, II,
No. 133; Alexanaresco, ed. 2-a, II], p. 115,
116).
3, Dacă sa declarat recurs în casaţie,
care

a fost

respins,

Art. 248. —

termenul

Soţul

de înscriere

recurs în casaţie
recursului s'a în-

scris decizia Curţii de apel în registrele
de stare civilă,şi apoi sa respins recursul,
decizia Curţii de Casaţie nu va putea fi
înscrisă decât după anularea, primei înscrieri,

pe

cale

judecătorească.

(Aiexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 116. nota 2).
6. A se vedea: art. 245 din codul
cu

notele

civil

respective.

-

reclamant,

care

va fi

lăsat să treacă

cele

2 luni determinate mai sus fără a împlini formalitatea prescrisă
la art. 246, va pierde beneficiul judecăţei ce câștigase, și nu va
maiputeă reîncepe. acțiunea sa pentru despărțenie, decât numai pentru

o altă cauză nouă, în care caz poate să se întemeieze înaintea
judecăţei și pe cauzele cele vechi (Civ. 246,247: Civ... Fr.'252, 266).
—
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Art. 249

defaut

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Codul

civil

Text. fr. Art. 262 al 4. (Modificat prin legea din 18 Aprilie 1856). — A
par les parties d'avoir requis la transcription dans le delai de deux

mois,le divoree est consideră comme

nul et non avenu.

Tezi. fr. Art. 252 al. 4. (Modificat prin

legea din

26 Iunie 1919). — A

defaut par l'uvou6 de la partie qui a obtenu le divoree de faire la signification,
dans le delai de quinze jours, lautre partie a le droit de faire cette signification et de requerir la transeription.

Text. fr. Art. 266. —

L'âpoux demandeur qui aura laisst passer le dâlai

de deux mois ci-dessus determine, sans appeler lautre €poux devant l'officier
de lâtat civil, sera dâehu du bân€fice du jugement qu'il avait obtenu, et ne
pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas
il pourra n6anmoins faire valoir les anciennes causes.
Doctrină.

1.

Dacă

hotărârea

de

divorţ

nu

este

înscrisă în termenul prevăzut de lege, ea
se consideră ca neavenită. (Dalloz. Rep.,
Suppl.,

Divorce

et

separation

de

corps,

No. 534%; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1234;
Nacu, 1, p, 440; Alexanqresco, ed. 2-a, II,
p. 116; Matei Cantacuzino, p. 702; Plastara, I, p. 329).

2„ Decăderea

prevăzută

de

art. 252

c.

civ, în, (248 c. civ. rom.) se aplică numai
în cazul când partea în drept nu a prezentat în termen, ofițerului de stare civilă hotărârea
de divorţ
pentru a fi
înscrisă iar nu şi în cazul când ea a satisfăcut această obligaţiune însă ofițerul
de stare civilă a omis a face înscrierea
sau a făcut-o mai târziu. (Dalloz, R€p.,
Suppl,
Divorce et sâparation
de Corps,
No.
536; Iuc, II, No. 390; Carpentier,
Trait€, II, No. 157; Baudry ei Chauveau,
III, No. 177; Planiol, ed. G-a, I, No. 1234,
1236; Comp.: Alexandresco, ed, 2-a, II, p.
121, 122).
3. în acest caz însă pentru ca efectele
divorțului să poată avea loc, partea în
drept trebueşte să, procedeze ca şi în cazul când sa omis a se trece în registre
un act de stare civilă, adică se obţie o
hotărâre
a tribunalului.
(Dalloz, Rep.
Suppi., Divorce et s&paration de corps,
No. 536;
Baudry et Chauveau, III, No.
178; Planiol, ed. 6-a. I, No. 1236).

Secţiunea Il. —

de

4. Dacă
divorţ,

hotărâre

soțul ca a dobândit hotărârea
nu înscrie în termen această

la oiiţerul

de stare civilă din

o cauză de forţă majoră, el nu poate fi
decăzut din dreptul de a putea transcrie
hotărârea şi după termenul prevăzut de
lege. (Huc, Îl, No. 391; Carpentier, Traitâ.
II, 157; Bauary et Chauveau, III, No. 175;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1935).
5. Efectele divorțului încep a curge de
la. transcrierea, hotărârei în registrul de
stare civilă iar nu de la rămânerea ei
definitivă. (Colin et Capitant, ed: 4-a, |,
p. 6 231, 232; Alexandresco,|
ed. 2-a. II, y.

„.116)

6. Dacă de la rămânerea hotărârei de
divorţ, definitivă şi până la transcriere,
unul dintre soţi încetează din viaţă, căsătoria este desfăcută, nu prin divori, ci
prin deces, (Colin et Capitant, ed, 4-a, 1.
p. 231, 232; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
61, 121).
7. Dacă soţul care a dobândit divortul nu face să se înscrie hotărârea de
divorţ în termenul de două luni de la rămânerea ei definitivă, el va puteă intenta
o nouă
acţiune de divorţ însă
pentru
cauze posterioare
expirării celor
două
luni, iar nu posterior pronunțării hotărârei.
(Laurent, III, No. 250;
Vraye et

Gode,

1, No.

II, p. 117;
Zachariae.

378;

Alexandresco,

Contra: Mass6 et
I. $ 146, p. 268).

ed. 2-a.

Vergâ

sur

Despre măsurile provizorii ce se pot luă în urma cererei
de despărțenie
pentru cauză
determinată.

-

Art. 249.

— Ținerea provizorie a copiilor va rămânea bărbatului *), în procesul de despărţenie, afară numai dacă se va
hotări
în alttel de către tribunal, după cererea mamei,
sau a familiei, sau
“a ministerului public, spre folosul copiilor. (Civ.
93, 185, 282, 326,

327; Legea din 29 Oct. 1877; Civ. Fr. 238, 240, 267),
,

Jours

Tezi. fr. Ari. 238. (Tezi nou rezultând din legea din
18 Aprilie 1836). — Au
indiqu€, le juge entend les partie
s en personne; si Vune

d'elles se trouve dans

1) Inceputul art. 1f-ancez
Z r, 267,
2
este astiel re j taztat: »L'administration provișoire des
enfanis restera au mari dema 7 coresnunzăto
ndeur ou dsfendeur...., după t
mân) se exprimă: „La femrm
cuma în articolul imediat următor, 268
e demanderesse ou defen
(250 roderessa...*

—
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Codul civil

DESPRE DESPĂRȚENIE

Vimpossibilit€ de se rendre
sera tentâe

Art. 249

auprăs du juge, ce magistrat

la conciliation,

ou donne

commision

pour

eas de non-conciliation ou de d$faut, il rend une
non-conciliation

tribunal.

ou le dâfaut, et

autorise

le

dâtermine le lieu oă

entendre

le defendeur;

ordonnance qui

demandeur

ă

en

constate la

assizner

devant le

|

Le juge

statue

ă nouveau,

sil y a

lieu,

sur la

râsidence

de Pâpoux

de-

mandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets persoanels, et il a la facult6 de statuer 6galement, sil y a lieu, sur la demande
d'aliments.
Cette ordonnance est exâcutoire par provision; elle est susceptible d'appel

dans les dâlais

fixes par lariicle 809 du code de proctdure civile.

Par le fait de cette ordonnance, la femme est autoriste ă faire toutes
procedures pour la conservation de ses droits, et ă ester en justice jusquă la
fin de Linstance et des operations qui en sont les suites.

Lorsque le tribunal

est saisi,

les

mesures

provisoires

prescrites par le

juge peuvent &tre modifites ou complettes au cours de l'instance, par jugement
du tribunal, sans prâjudice du droit qw'a toujours le juge de statuer, en tout
tat

de cause,

en

r6f&r6,

sur la r&sidence

de la femme.

Le juge, suivant les eirconstances, avant d'autoriser le demandeur ă citer,..
peut ajourner les parties ă un d6lai qui n'excăde pas vingt jours, saufă ordonner les mesures provisoires n6cessaires.

L'&poux demandeur en divorce

devra user de la permission de citer qui

Faute par VP&poux demandeur

d'avoir us de cette permission dans ledit

lui a &t6 aceordte, par l'ordonnance du president, dans un dâlai de vingt jours
ă partir de cette ordonnance.
d6lai, les mesures

provisoires

ordonntes ă son profit

Text. fr. Art. 240. — (Modificat prin legea din

cesseront de pleia droit.

18 Aprilie 1886).

Le

tribunal peut, soit sur la demande de Lune des parties interess6es, soit sur celle

de l'un des membres de la famille, soit sur les r€quisitions du ministăre public,
soit mâme d'office, ordonner toutes les
n6cessaires dans Linterât des enfants.

]l statue aussi sur les demandes

mesures

provisoires

relatives aux

qui lui paraissent

aliments pour la durte de

Vinstance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.

Text. fr. Art. 267. — administration

provisoire des enfants restera au

mari demandeur ou defendeur en divoree, ă moins qu'il nen soit autrement
ordonn€ par le tribunal, sur la demande soit de la măre, soit de la famille, ou
du ministăre public, pour le plus grand avantage des enfants.
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Doctrină.

doctrina

Apel 12.

Motive 6,

1.

Apreciere suverană 3, 5.

Qi

Bruialitate 6.
Gale de aţac 12.

Ordonanţe prezidenţiale 1.
Farehet 10.

Civil tribunal

2.

Paza

d,

Tribunalul

hotărăşte

cui

copiilor

î urm.

această
dintelui
civ.

competenţă
tribunalului,

în.

(66 bis

pr.

aparține şi Preşepotrivit art. 806 pr.

civ.

rom.).

Competenţă 1, 2,
Conduită proastă8,

Pericol de întarziere 11.
Preşedintele trib. 1.

LV, No. 452; Aubry et Rau,
198; Laurent, III, No. 254).

Copii

Refere 1,

petente

Conu
9.
onvenţiede familie
15,

Frocuror_10.
ecurs 12,

1 urm,

Corespondenţă 16.

Eee

Reformare

a

2,

mân.

Execuţiune provizorie 11. | Soţi 3, 6,14, 15,

erai, apreciere, 3.

Hotărite 11-45,

Țintea provizorie

Hotărtre provizorie 44, 15,

incredințarea

copiilor

Mamă '6.
urm.

Minister public 10,
Minori 10.

1

prilor î urm,

Teibiinal 1, 2

Urgenţă 1, 12,
ribunal

cui

2. Numai

prevăzute

Hetractare 12,

Familie 8%, 3

trebuesc

încredinţaţi copiii, însă în caz de urgenţă

& co-

3.

ran

să

-

No.

Colin

.

Vârstă fragedă 6.
: Violenţe 6.
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art.

Tribunalul

249

451;

Îl,

Aubry

No.

et

et Capitant,
3:

3

ed.

măsurile

şi

250

$ 494,

p.

2-a,

provizorii

ce. civ.

ro-

ed. 2-a, II, p. 133).

apreciază

ţinerea

xandresco,
„nota 1).

—

de

căruia, dintre

(Duranton,

V,

tribunalele civile
sunt Aisteie
com
:

ordone

(Alexandresco,

credințeze

(Demolombe.

soţi

în

provizorie
616;

Rau,

mod

trebueşte
a

suve-

să-i în-

copiilor.

Demolombe,

V,

$ 493.

IV,

p.

194;

ed. 4-a, Î,p. 220; Ale
.

II,

p.

14

text

şi

Art. 250.

DESPRE DEȘPĂRȚENIE

„4. Tribunalul poate să încredinţeze, în
mod provizoriu, copiii, unei rude şi chiar
(Laurent, III, No,
unei. terţe persoane.
255;
Huc, IÎ, No. 351; Baudry et Chauveau, III, No. 197; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1250; Planiol et Ripert, II, No. 610; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 123, 124; Matei
i
Cantacuzino, p. 703).
5. Desemnarea
persoanei care .-trebueşte să aibă paza copiilor, aparţine în
mod suveran tribunalului. (Huc, II, No.
351; Vraye et Gode, ed. 2-a, II, No. 515;
Carpentier, Trait6, II, No. 90; Alexandresco, ed. 2-a, II, p; 124).
,
6. Ca motive, care să determine tri-

bunalul

ca

să

ia

din- paza

tatălui

Codul civil

se statuează
asupra
pazei copiilor, în
timpul instanţei de divorț, sunt supuse
căilor de reformare și de retractare conform dreptului comun, (Alexandresco, ed.

-2-a,

II, p. 195).

13. Hotărârile cari statuează
asupra,
soartei copiilor, în materie de divorţ, pot.
îi aduse la îndeplinire prin ajutorul forței publice.
(Laurent, III, No. 256; Huc,
TI, No. 352; Baudry et Chauveau, III, No.
197, 270; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 125;
Comp.: Carpentier, Trait6, I, No. 214; Planiol et Ripert, II, No. 611)..
14. Hotărârea tribunalului prin care se
încredințează paza copiilor unuia dintre

copiii,

soţi

sau

unei

terţe

persoane,

nu

este

de-

sunt: vârsta fragedă a copiilor care cere
îngrijirea mamei, brutalitatea sau conduita proastă a bărbatului, etc. (Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1250; Planio! et Ripert, II,
No. 610; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,p.
220; Nacu; 1, p. 449).
2. Tribunalele nu poi lua, din oficiu,
măsuri
pentru paza copiilor în timpul
Svortului. (Alexandresco, ea. 2-a, II,
p.

finitivă şi judecătorii pot reveni asupra
ei. (Demolombe, IV, No. 453; Laurent, III,
No. 255; Planiol, ed. 6-a, [, No. 1249; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 126).
15. Dacă între soţi a intervenit un aranjament cu privire la ţinerea, copiilor,
acest aranjament nu este definitiv şi tri-:
bunalul poate reveni asupra lui. (Demolombe, IV, No. 453; Planiol, ed. 6-a, I,

8. Prin cuvântul:
„families
din. art.
267 ce. civ. îr. (949 e, civ. rom.) trebue
şte
să se înțeleagă ori ce membru
din familie, (Vrâye et Gode, II, No. '743;
Planiol et Ripert, II, No. 610; Alexa
ndresco,
ed. 2-a, 1, p. 194 text şi nota 3;
Matei
Cantacuzino. p. 103).

16. Oricărei persoane
dinţaţi copiii, în timpul

9.

După

„tamilie“

o altă

trebueşte

părere
să

brii “familiei întruniţi
reni, TII, No. 293).

se

în

Prin

cuvântul:

înţeleagă

consiliu,

No.

.

1950),

vorţ,

părinţii

10. La judecarea,
cererilor privitoare
la „paza copiilor în timpul instanței
de
divorţ, instanţa trebueşte constituiță.
cu
ministerul public, de oarece sunt în
cauză

-au

dreptul

să

cores-

pundă cu dânşii. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 124, 1%).
17. A se vedea: art. 282 şi 233 din codul civil, cu notele respective.
,

Jurisprudenţă

mem-

(Lau-

lor

;

îi vor fi încreinstanţei de di-

(continuare

1.

Deşi

prima

sa

de ia 1924

art.

249

parte

din

prevede

până

codul
că

la 1927)

civil, în

ţinerea

. pro-

vizorie a copiilor va rămâne bărbatului
în procesul de despărţenie, totuş acelaș
interese de minori. (Alexandresco, ed. 2-a,
articol prevedeîn partea sa finală că
II, p. 9 nota 1, p. 124, nota 2, p.
195).
tribunalul (sau preşedintele, dacă a ales
11. Hotărârile
cari'staţuează,
asupra
ca în specie calea râfertului) va putea
soartei. copiilor. în materie de
divorţ, pot - „hotări spre folosul copiilor
, după cererea
fi date cu execuţie provizorie,
de oarece
mamei, că ţinerea provizorie să-i
există
urgenţă şi pericol ae
fie înîntârziere.
credințată ei, dacă probele aduse înve(Demolombe,
IV, No.
453;
Carpentier,
derea
ză,
acest folos. (Trib. Prahova,
Traite, 1, No. 213; Alexandresco,
ed. 2-a,
143 din 1 Martie 1993, Sentința. (Ploeșs.ti)],
II, p. 125).
Ă
5/1925).
12. Hotărârile tribunalelor
prin care
2. A se vedea: art, 250, nota
4,

Art. 250. — Femeea în procesul de

despărțenie va puteă păTăsi domiciliul bărbatului, în timpul
cât va ţineă procesul și cere
o pensiune de întreţinere, în proporți
une cu mijloacele bărbatului.
Tribunalul, dacă va încuviință acea
odată și suma de bani ce bărbatul va stă cerere, va hotări totîi dator a da femeei sale
pentru întreţinere. (Civ. 93, 190,
196, 241, 259, 263, 281; Pr. civ,
408, 409; Leg. timbr. art. 21 $ 17; Civ.
Fr. 236, -238, 240, 241, 268).
„Teat. fr.

Art. 236, (Tezt nou rezultân
d din legea din 18 Apri
Le Jjuge peut, par l'ordonnance
permettant de citer, autoriser l'6po lie 1886). —
a resider s6parâment, en indiquan
ux
t, s'il s'agit de la femme,le lieu de demandeur
provisoire.
la, residence
»

—
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“DESPRE DESPĂRȚENIE

|

Art. '250

Tezt. fr. Art 238. (Text nou rezultând din legea din 118 Aprilie 1886). :—
Au jour indiquâ, le juge entend les parties en personnes; si une d'elles se
trouve dans limpossibilitede se rendre auprăs du juge, ce :magistrat d6texmine
le lieu ou

sera

tente

la

coneiliation,

ou

donne

commission

pour

entendre

le

d6fendeur; en cas de non-coneiliation ou de d€faut, il .rend une ordonnance qui
constate la non-conciliation ou le d6faut, et autorise le demandeur. ă, assigner
devant le tribunal.
|
|
i
Le. juge statueă nouveau, sil y a lieu, sur la residence de l'Epoux demândeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels,
et il a la faculte de statuer 6galement, sil y a lieu, sur la demande d'aliments.

Cette ordonnance est ex&cutoire par provision; elle est susceptible d'appel

dans les delais fix6s par Lartiele 809 du Code de proeâdure civile.
Par

le fait

de

cette ordonnance,

la femme

est autoriste

ă faire toutes les.

procedures pour la conservation de ses droits, et ă ester en justice jusqu'ă la
fin de instance et des opârations qui en sont les suites.
|
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le
juge peuvent âtre modifices ou complâtâes au cours de linstance, par jugement
du tribunal, sans prâjudice du droit qu'a toujours le juge de sţatuer, en tout
Stat de cause, en râfâr6, sur la r&sidence de la femme.
SE
Le juge, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur ă citer,
peut ajourner les parties ă un dâlai qui n'6xcâde pas vingt jours, sauf ă ordonner
les imesures provisoires ncessaires.
a

6poux demandeur en divorce

lui a 6t6 aceordte,

devra user de

la permission

de citer qui

par l'ordonnance du prâsident, dans un dâlai de vingt jours

ă partir de cette ordonnance.
Faute par l'6poux demandeur

Di
de cette permission dans ledit

d'avoir.us6

delai, les mesures provisoires ordonntes a son profit cesseront de plein droit.
eat. fr. Art. 240. (Modificat prim legea din 18 Aprihe 18986). — Le tribunal peut soit sur la demande de l'une des parties interâsstes, soit sur celle
de lun des membres de la famille, soit sur les requisitions du ministtre public,
soit mâme d'office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent
necessaires dans Linterât de enfants.
”
a
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durte de
Vinstance,

sur les provisions

et .sur toutes

les autres

mesures

urgentes.

Tezi. fre Art. 241. (Modificaţ prin legea din 18 Aprilie 1856. — Art. 269,
vechiul iezi). — La femme est tenue de justifier de sa râsidence dans la maison

indiquse, toutes les fois qu'elle en est requise; 3 dâfaut de cette justifieation,

le mari peut refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse
„en divoree, la faire deelarer non recevable ă continuer ses poursuites.:
Test. fr; Ant. 268. — La femme demanderesse ou defenderesse en divoree
pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pen-

sion alimentaire proportionnde aux facultâs du mari.

Le tribunal indiquera,. la

maison dans : laquelle la femme sera tenue de râsider, et fixera, sil y a lieu,
la provision alimentaire que le mari sera obligă de lui payer.
a
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6.

şi

operează

între

părți.

In Grept: In ce priveşte nevalahilitatea
declaraţiunei reclamantei nu sa arătat
prin nici o probă că i sa viciat consimţimântul sau i-a fost smulsă prin violenţă,
eroare sau dol.
Laurent (III, No. 50 pag. 75), arată că
numai atunci pensiunea alimentară interesează, ordinea, publică, când se referă la
persoanele prin rudenie de sânse sau de
alianţă, iar nu şi când este cerută de soţie
în favoarea,

Nici

un

nează

sa.

text

din

materia

prevede
sează

că

cod.

civ.,

pensiunei

pensiunea

care

guver-

alimentare,

alimentară

nu

intere-

ordinea, publică. Legiuitorul prin art.

194 şi 250 e. civ., prevede obligatiunea: de
pensiune alimentară datorită între rudele

de sânge sau prin alianţă. Dacă copiii nu
pot renunţa la pensiunea alimentară
se
datorește numai faptului că nu sunt capabili de a face
o atare
renunțare
în

timpul minorităței, iar nu că este de
ordine publică.
Nici un text de lege nu opreşte deci re
un părinte sau o soţie capabilă de a contracta

afară

ALFABETIC

Autorizaţia

data. intentării acţiunei de divorţ, ci dela
data formulărei cererei de pensiune alimentară, căci dela această dată se presupune că are nevoe de ea. (C. Ap. Galaţi,
S. |, 221 din 3 Decembrie 1924, C. Jud.
35/1925).
2.
In fapt: Reclamanta prin declaraţiune autentică & renunţat la orice pensiune alimentară în timpul divorțului. Totuşi a intentat acţiune ca, să i se servească
pensiune alimentară. Dacă această renun-

să

renunţe

tară, fiindcă
publică. Toţi

(la jurisprudenţă)

Apreciere suverană

Art. 250

DESPĂRȚENIE

la

pensiunea

alimen-

ea nu interesează ordinea
comentatorii codului civil,

de Laurent,

nu

atribuie

pensiunei

alimentare caracterul de ordine publică.
Prin urmare, în speţă, pensiunea alimentară
nejnteresând
ordinea publică,.
renunțarea
reclamantei
este
valabilă,
întru cât nu sa dovedit
că i-a fost viciat
consimţimântul şi operează între părţi.
(Trib. Gorj, s. 1, sent. civ. No. 64 din 24
Febr. 19£5, Jur. Gen. 1925 No. 1478).
3.
Soţul care în toată durata, procesului de divorţ şi până la transcrierea
sentinței nu și-a reclamat pensia alimeniară, ce era în drept s'o facă, nu o mai
poate face ;după această dată (C. Apel
Constanţa, 110 din 10 Martie 1925. Justiţia
Dobrogei, 6-7/1925).
|

4.

Soţia care a intentat acţiune de di-

vorț, poate cere nu numai „tribunalului
conf. art. 250 c. civil. posterior acţiunii,
să
da

o autorizeze
— prin
asupra
cererii
ei

sentinţa ce o va
pentru
pensiunea

alimentară
— de a părăsi
jugal spre a se stabili

Jarisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)
1. Dreptul la pensiunea alimentară al
femeei care a părăsit domiciliul conjugal
fără autorizaţia justiției nu curge dela

—

dar

poate

face

asemenea

zidentului“
tribunalului
torize în mod provizoriu

domiciliul conîn altă parte,
cerere

ca
în

şi

„pre-

să
o auacest scop

printr'o ordonanţă prezidenţială—în. chiar
momentul

305—

intentării

acţiunii

de

divorţ,

Art.

250

DESPRE

DESPĂRȚENIE

şi fără a fi intentat vreo acţiune pentru

pensiunea

alimentară.

Ea,

poate

cere

tot

atunci să ție autorizată în mod provizoriu

a-şi luă cu dânsa şi lucrurile sale perso- .
nale— şi, deasemenea, în cazul eventual,
a-şi luă țot în mod provizoriu şi copilul

în.

vârstă

aveă. încă

fragedă,

care

este

absolută .nevoie

sigur

de

că

va

îngrijirile

mamei lui. (Trib. Caliacra, 15 Aprile 1925,
Buletinul, Trib. Caliacra, 4-199%5, Pană.
Tom. 1926, III, 87).
Su
O
cerere
de
pensie
alimentară,

Tăcută

posterior

desfacerii

căsătoriei

şi

transecrierii sentinţei, pentru timpul cât a
durat divorţul, trebuie a îi respinsă ca
tardivă deoarece după
desfacerea căsătoriei

orice -obligaţie

între

(Cas, 11, 358 din 23 Iunie
6/1926).

6.

Când

este vorba

soţi

dispare

1925, Pand.
|

de pensie

Sept.

alimen-

tară datorită. până la desfacerea căsătoriei, fixarea ei e la aprecierea instanțelor de fond şi poate depăşi o treime din
venitu! “soţului, spre deosebire de pensia:
datorată după desfacerea căsătoriei. (Cas.

II, 26 Iunie 1925, Pand.

Sept. 5/1926).

că nu se pot
7. Analog principiului
prescrie acţiunile care încă nu sunt născute, de asemeni nu
un drept care încă

se
nu

poate renunţă la
este născut; din

acest punct de vedere urmează

că orice

renunțare care priveşte un drept eventual
— dar încă nenăscut nu are ființă juridică este nulă, lipsindu-i obiectul. La
1925 nefiind deschis
data de una Mai
dreptul reclamantei_de a. cere alimente, —
de oarece nu eră intentată acţiunea, de
drept
priviă un
divorţ— declaraţia sa
care la acea dată eră inexistent, astfel că
efectele sale sunt nule deoarece conţine
stipulațiuni inexistente.

Instituţia

obligativităţei

sarcinelor

ali-

mentare fiind prevăzută de lege dintr'un
înalt sentiment de umanitate și fiind proteguită prin caracterul de ordine publică
care i se acord—ă,
in acest îndoit, caracter rezultă că drepturile la alimenţe

sunt scoase din domeniul

liberei tranzac-

te,
— de

poate

țiuni,— astfel că — după cum nu se poate
creă pentru viitor un drept: de alimen-

asemeni

nu

se

renunţă

transige asupra, dreptului. de a, cere
alimente
şi deci—cu
atât
mai
mult-—
asupra alimentelor, care— în
cazul când
sunt
admisibile— constituese
singurul
mijloc de existenţă „officio judicis
ided

alimenta

decernuntur

ut quis

îame pereat“.
(Trib.
No. 9109 din 1925, Jur.

„B=

vivat

nec

Fălticeni — jurna)
Gen. 1926 No, 76).

10. In îapt: Intimata Elisabeta Urziceanu

făcând poprire în mâinile ministerului de
războiu pe salarul funcţionarului C. G.
Urziceanu, apelantul, prin sentința Trib.
Notariat Ilfov No. 223 din 1925, s'a validat
pe jumătate din salariul său împreună
cu sporurile şi chiria acordată, pentru
despăgubirea intimatei de pensiunea alimeniară de câte 2000 lei lunar acordată
ei prin sent. Trib. Ilfov s. II, civ. cor. No.
506 din 925. Apel. Admitere.
In drept: Ari. 409 alin. 3 pr. civ. prevede
că indemnizaţiile de chirie ce se acordă
funcţionarilor sunt neurmăribile şi ne
accesibile în mod
absolut; ele se pot
urmări

şi--ceda

numai

pentru

chiria. da-

condiţiunile

art. 1 nu

torită pe semestrul la care sunt aferente.
De asemenea, art. 2 din decretul No.
3683 din 995 declară că indemnitatea. de
scumpirea
-traiului,
acordată
funcţio-

narilor

publici

în

este supusă urmăririi creditorilor.
» Ambele aceste două texte declarând neurmăribile, în mod absolut, pentru orice
datorie, îndemnizaţiile de chirie şi scum-

pete, cu
specifică

excepţie
pentru
chirie cum
mai
sus,
urmează
că
nu

se
se

poate face vre-o excepţie în această
pri- vință pentru creanţele
alimentare, deoarece legiuitorul nu a prevăzut-o.
Din împrejurarea că indemnitatea . de
scumpete este acordată în aceeaş măsură
şi celibatarilor, deci nu numai celor căsătoriţi şi în interesul familiei, cât şi din
aceea că această îndemnitate este
acor-

dată numai în vederea, scumpetei traiului

ca o alocaţie de hrană având un caracter
cu totul personal şi provizoriu,
nu poate
Îi
considerată

legei.

In asemenea

ca

un

salariu

condițiuni,

.

fix

în

sensul

apelul

devine fondat şi Curtea, urmează ade. faţă
valida
Doprirea, intimatei
numai
pe jumătate
din salariul fix de bază şi indemnitat
e de
activitate care este considerată
că. faca
(C. A.

Buc.

s. IV.

Dec.

No. 217 din
23 Iulie 1926, Jur. Gen. 1926, No.
1651).
1. In principiu femeia 6ste obligată

de a urmă pe soţul său oriunde şi de a
locui împreună cu dânsul,
neputână lesalmente să aibă alt domiciliu decât acela
al bărbatului.
.
er
a

:

Soţul poate cere justiţiei să fixeze
soţiei

—

un alt domiciliu
în timpul divorţului.
(Trib. Brăila s. II, 1 Mai 1926, Pana, Săpt.
28/1926).
9. Pensiunea alimentară putând ţi cerută
potrivit art. 250 cod. civ. în: timpul divorţului, rezultă că în caz de împăcarea,
soţilor ea, încetează, fiind un accesoriu al
divorţului.
,
Nici un texţ de lege nu opreşte pe soţie
să renunţe la o pensiune alimentară acordată pe timpul divorţului, deoarece acea:
stă chestiune nu interesează ordinea pu:
blică. (Trib. Ilfov, s. 1, civ. cor. sent. 623
din 21 Iunie 1926, Jur. Gen. 1926 No. 1652).

parte din salariul fix, în sensul legei, ce
apelantul primeşte dela Ministerul de
război,

Soţul nui poate obţine evacuarea

, soţiei: din imobilul conjugal mai
înainte de
desfacerea căsătoriei, căci, chiar
în timpul
divorțului soţia e obligată
să locuiască,
impreună:cu soţul, afară
obţine autorizarea justiţiei de cazul “când
'de a părăsi
domiciliul
conjugal:

Codul civil
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Atunci însă, când bărbatul refuză de
a-și primi femeia în domiciliul conjugal
sau când o maltratează în aşa mod încât
o pune în imposibilitate de a mai locui
cu dânsul, femeia are drept la alimente
din

partea

bărbatului,

chiar

când

nu

ar

fi o cerere de divorţ, el fiind obligat conform art. 196 c. civ. de a o primi şi ari
înlesni

totul

pentru

convieţuire

după

starea lor materială.
In cursul procesului de divorţ, fie ca
reclamantă, -fie ca pârâtă, femeia are
dreptul să părăsească domiciliul conjugal,

fără

să

fie

silită

a

cere

autorizarea

justiţiei, de oarece art. 250 c. civ. nu obligă
pe femeie a cere asemenea autorizare,
aţunci când se dovedeşte c'a avut motive
serioase
să-l
părăsească,—în
speță
femeia
a. fost
maltrataţă şi alungată
din casă de soţul său— şi din moment

Secţiunea

chiar

conjugal,

domiciliul

părăsește

bărbatului,

din culpa

ce dânsa

fără

'autori-,

zarea justiţiei, consecința logică și naturală, este, ca bărbatul să-i servească potrivit disp. ari. 250 c. civ. o pensiune alimentară în proporţie cu mijloacele lor de
vieţuire pe tot timpul divorţului.
luând
alimentară
pensiune
Această
naştere odată cu intentarea acţiunei de
divorţ, ea trebueşte acordată, conform cu
disp. art. 250. c. civ., care nu face nici o
distincţiune, din ziua deschiderii procedela

şi nu

de divorţ

sului

data

pen-

când

siunea alimentară a fost cerută. (Trib.
Fălticeni, sentința civilă No. 243 din 1
Noembrie, 1926, Jurispr. Gen. 1926, No.
1886).
12. A se vedea: art, 191, nota 1; art.
”
281, nota 2; art. 283, nota 2.

de respingere a cererei de despărțenie peniru

cauzele

Despre

III. —

Art, 251

DESPĂRȚENIE

cauză determinată.

Art..251. — Cererea de despărțenie se va stinge prin împăcarea soţilor urmată după întâmplarea faptelor, cari ar îi putut
sprijini acea cerere, sau după pornirea cererei de despărțenie. (Civ.
211

urm.,

Text.
1919). —
soit depuis
Dans

216

urm.,

229,

242,

248,

252

urm.;

Civ.

Fr.

244,

272).

fr. Art. 244. (Modificat prin legile din 18 Aprilie 1856 şi 26 huinie
LPaction en divoree s'âteint par la reconeiliation des 6poux survenue
les faits allâgus dans la demande, soit depuis cette demande.
Pun et lautre cas, le demandeur est deelar6 non recevable dans son

action; il peut nanmoins

en intenter

une

nouvelle

pour

cause

survenue ou

dâcouverte depuis la rconciliation, et se prevaloir des anciennes causes ă Pappui
de sa nouvelle demande.
IPaction en divoree s'teint 6galement par le d€câs de lun des €poux,
survenu avant que le jugement ou l'arrât prononcant le divorce soit devenu
definiti.
,
Text, fr. Art. 272. — Vaction en divoree sera &teinte par la reconeiliation des 6poux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette
action, soit depuis la demande en divorce.
INDEX
(a

ALFABETIC
doctrină)

Acceptare 10,
Acţiune de divorţ 1,2, 4,
8, 10, 11, 12, 14, 15, 19,
21-33,
.

Adulter 9,
Apel 16.

Apreciere suverană 5,
Autoritate de lucru ju„decat 31.
Cauze de divorţ 12, 14,

22—27, 29, 30, 31,

Coabitare 6, 7.
Codui de procedură

vilă 32,
Condemnare 2, 24, 28.
Condiţiune 10,
Conveţuire 6, 7.
Curte de Casaţie 18.
Deces 20.
Delict 25,
Dezistare

Dovadă
Durată

19.

12.

ci-

Expresă împăcare
Femee însărcinată

Gravidă

femee 9.

3.
9.

Hotărîre definitivă 1.
Impăcare 1-19.
Impăcare expresă 3.
Impăcare tacită 3.

Prezumpţiune 6, 8.
Probă 12
Procedură civilă 32.
Provocare 30,
Raporturi intime 8.
Reciprocitate 26, 27, 28, 30.
Reclamant 29, 33,
Recluziune 2, 21, 28.

Recurs

Reluarea

18

-

vieţii în comun

| Benunţare 6.
Respingere 29,
Retractare 10,

Sarcina femeei 9.
Simulaţie 11.
Stare civilă 23.
Suverană aprâciere
Tacită împăcare. 3.
Termin 13.
Viaţă comună 6, 7.

5.

Incetare din viață 20.
interpretare 4.
Invocare 15-18,
Lucru judecat 31.
Moarte 20.
Motive de divorţ

22-27, 29, 30, 31,

Muncă

Oficiu

silaică

17.

Doctrină.
12, 14,

2, 21, 28,

Ordine publică 15,
Părăsirea domiciliului
conjuga! 6, 7.
Pedeapsă 24,
Perimare 32, 33.
Preseripţie 21, 22, 23,

13.

—

î. Impăcarea urmată după ce hotărirea, de divorţ a rămas definitivă, nu face

să cadă această hotărâre de oarece art.
244 ce. civ, îr. (251 c. civ. rom.) arată că
împăcarea stinge numai acţiunea de divorţ. (Duranton, II, No. 572, 573; Demolombe, IV, No. 40%; Aubry et Rau, ed.

4-a, V, $ 49%, nota

367—

8, p.. 184; Dalloz,

Râp,,

Art.

251

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Suppl, Divorce et separation de corps.
NoP Bi, Carpentier, Traite, I, No. 270; II,
No. 10%; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 137;
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 699).
|
2. După unii autori, împăcarea soţilor
nu face să se stingă acţiunea de divorţ
intentată de către un soţ pentru motivu
l
că celălalt soţ a, fost condamnat ia munca
silnică sau recluziune, de oarece
împăcarea, nu face să se şteargă infamia,
unei
asemenea condamnaţiuni.
(Locre, Legislation civile, Art, 272; Delvincourt,
1, No.
193; Vraye et Gode, ed. 2-a, 1, No.
13;
Contra Duranton, II, No. 572, 573;
Demolombe, IV, No. 404; Demanite
ei Colmet de Santerre, ed. 3-a, I, No. 347
bis, I;
Mourlon, ed. 7-a I, No. 845;
Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 49%, p. 184; Carpen
tier,
Traită, 1, No. 270; Bauary
et Chauveau,
III, No. 232; Planiol, ea. G-a,
1, No. 1209;
Planiol eţ Ripert, II, No.
536; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 135).
* Împăcarea soţilor poate
sau tacită. (Huc, II, No. 363; fi expresă
Carpentier,
Trait€, I, No. 277; Planiol
et Ripert, II,
28 534; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 13%,
4. Pentru ca să existe
împăcare,
se
cere concursul
ambilor soţi;
renunțarea
soțului la dreptul de a
intenta acțiunea
de divorţ, nu poate fi interp
retată ca împăcare. (Dailoz, Rep. Suppl.,
Divorce et
s&paration
de corps, No. 364;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 136;
Comp.: Planiol
et Ripert, 1I, No. 534, 535),

5.

Faptele

din

cari Tezultă

împăcarea
soților,
sunt lăsate la aprecierea,
suverană a tribunalului care
judecă acţiunea,
de divorţ. (Toullier, 17, No.
761; Duranton,
II, No. 570;
Demolombe,
No. 405;
Mass6 et Verg6 sur Zachar IV,
iae, 1, $ 139,
nota 4; Marcad6, Art, 307,
No. 3; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, Ş
492, p. 184; Dalloz,
Râp., Suppl,,
Divorce
de
corps, No. 371; Laurent, et s&paration
III, No. 209; Huc,
II, No. 362, 363; Vraye
et Gode I, No. 126;
Carpentier, Trait6, I,
No. 273; II, No. 105;
Planio!, ed. 6-a, I,
No. 1208; Planiol et
Ripert, II, No. 535;
Colin eţ Capitant, ea,
4-a, |, p. 212; Nacu,
IL, pp. 455; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
13%, 136; Plastara, I,
p. 324),
.
6. Faptul că soţii
au reluaţ viaţa în
comun,
este

un

indiciu

iar

nu o prezumpțiune
de împăcare a lor,
Suppl., Divorce et s&para (Dalloz, Rep.
tion de corps
No. 265; Comp.: Demolombe,
IV, No. 410

$ 4%,

p. 184

185;

7.

Faptul

soţul

său,
ri

5

că

soția,

după

din

8. Faptul că în timpul
acţiunei.de divorţ,
soţii au avut, în mod
accidental,
raporturi. intime, nu este
de natură . a,
prezuma împăcarea dacă
borat şi de alte fapte cari nu este corosă dovedească
în Mod neîndoios că împă
carea între soți
a avut loc. (Dalloz, Rep,
Suppl., Divorce
et s&paration de corps, No.
364; Hue, MI,
No. 364; Vraye et Gode,
I, No. 126; Carpentier, II, No, 107; Plan
iol
No. 535; Comp.: Alexandresco et Rirert, II,
, ed. 2-a, II,
p. 134, 135, nota 2).
9. Impăcarea poate rezulta
din faptul
că femeea, rămâne însărcin
ată, în cazul
când sarcina nu este rezu
ltat
dulter. (Demolombe, IV, No. ul unui a411; Vraye
et Gode, I, No. 126; Carpenti
er, Trait6, |,
No. 281; Alexandresco, ea.
2-a, II, p. 134,
nota 2; Comp.: Planiol et
Ripert, II, No.
535; Plastara, I, p. 324). .
19. Pentru
ca împăcarea
soţilor să
poată, stinge acţiunea 'de divor
ţ, trebueşte
ca ea să fie definitivă iar nu
subordonată
unei condițiuni, caz în care
până la acceptarea şi îndeplinirea ei,
soţul reclamant poate să o retracteze.
(Dalloz, Rep.
Suppl., Divorce et separati
on de Corps,
No. 367;
Baudry eţ Chauveau, III, No.
228; Comp. Laurent, III.
No. 209; Planiol et Ripert, II, No, 534;
Nacu, 1, p. 45;
Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 136).
î. Pentru
ca împăcarea
soţilor să
poată stinge acţiunea de
divor
ca, să fie reală iar nu simu ţ, trebueşte
lată. (Dalloz,
Râp.,
Suppl,
Divorce et
corps. No. 367; Carpentier, s&paration de
Trait6, I. No.
276; Alexandresco, ed.
2-a. II, p. 136).
12. Pentru
ca,
împăcarea,
poată stinge acţiunea de divo soţilor să
rţ, trebueşte
ca să se dovedească că
soțul, căruia i se
opune
împăcarea, cunoştea fapt
ul
care
constituia motivul de divo
rţ. (Demolombe,
1V, No. 404, 405; Aubry
et Rau, ed. 4-a,
V, $ 492, p. 18; Dalloz, R6p.
, Suppl. Di
vorce ei separation de
corps,
No. 369;
Laurent, III, No. 209:
Huc, II. No. 361;
Carpentier, Trait6, Î, No.
272; Ti, No. 103;
Baudry et Chauveau,
III, No. 227; Planiol et Ripert, II, No. 534;
Nacu, 1, p. 455;
Alexandresco, ed, 2-a,
II], p. 135).
,
= Impăcarea,

et

Chauveau,

14.

Pentru

III,

ca

1,
No.

No. 274;
228).

împăcarea

Baudry

soţi

lor să
poată stinge acţiunea de divo
rţ, se cere
ca faptele cari constitu
esc motivele de
divorţ, să fie anterioare
împăcării, indiferent dacă împăcarea
are loc înainte sau

după

cu dân-

intentarea

molombe,

Po

—

impăcare

oricât de scurtă ar fi
ei, stinge acţiunea de divor
ţ.
IV, No. 40%;
ed. 4-a, V, $ 49%, nota, 12, Aubry et Rau,
p. 185; Dalloz.
Râp., Suppl., Divorce
et scparation de
corps, No. 368
Laurenţ, III, No. 209;
Carpentier, Trait€,

ce a părăsit

coabiteze

o

et Rau, ed. 4-a, V, $ 492,parțep.a. ei.
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 18;
134.
notța 2),

(Demolombe,

Laurent,

revine să

constitue

(Aubry
Comp,:

fost durata

III, No. 211;
Huc. II, No. 204;
Vraye et Gode, 1, No.
126; Carpentier, Trait6,
I, No. 278; Baudry et Chauveau.
III, No. 229; Planiol,
ed. G-a, I, No. 1208; Planiol
et Ripert, II,
No. 535; Colin et Capi
tant, ed. 4-a, I, p.
212;
Alexandresco,
ed. 2-a.
II, p. 134.
nota 2).
pe

sul,
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IV, No.

acţiunei
406,

407;

de divorţ. (DeAubry

et Bau,

Codul

ciyil

DESPRE

ed. 4-a, V. $ 492, p. 185; Dalloz, Rp,
Suppl... Divorce et s&paration de corps,
No. 370; Carpenitier,
Trait6, IL, No. 272;
Planiol et Ripert,
II, No. 53%; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 134),
45. Excepţiunea de stingerea acţiunei
de divorţ rezultată, din împăcarea soţilor
este de ordine publică, și poate îi invocată
în orice stare a pricinei.
(Demolombe,
IV, No. 404; Aubry et Rau, ed. 4-a, V,

$ 4%, p. 185;

Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

Baudry ei Chauveau, III, No. 239; Baudry et: Tissier, Prescriplion, No. 595; Planiol et Ripert, II, No. 532, 533; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 145).

acţiunei,

după

o

părere,

este

8630. — Codul Civil adaotat..

—

o

o

altă

părere,

acţiunea

imprescriptibilă,

acţiune

privitoare

de

la

de

oarece

starea

per-

de

corps,

No.

181;

Suppl,

Di-

vorce et s6paration de corps,
No. 390;
Huc, II, No. 369; Guillouară, Prescription,
II, No. 608; Carpentier, Trait6, 11, No. 135;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 212, 213;
Nacu, IÎ, p. 455; Plastara, 1, p. 335),
24. După o a treia părere, acţiunea de
divorţ se prescrie prin trecerea unui an
de

Divorce et sâparation de corps, No. 3%;
Vraye et Gode, ed. 2-a, I, No. 128; Bauary
et Chauveau, III, No. 231; Planiol et Ripert, II, No. 536; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 137; Contra: Carpentier, Trait6 1,
No. 291; Laurent, III, No. 231).
17. Această excepțiune poate fi invocată de tribunal din oficiu, când părţile
nu o opun. (Dalloz, Râp., Suppl., Divoree
et separation de corps, No. 375; S6paration de corps, No. 82; Huc, II, No. 366;
Vraye et Gode, ed. 2-a, I, No. 130 bis;
Carpentier, II, No. 106; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1209; Planiol et Ripert, II, No. 536;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 137; Contra:
Baudry et Chauveau, III, No. 231).
18. Impăcarea soţilor nu poate fi propusă, pentru prima, oară înaintea Curţii
de Casaţie. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. __
131, nota 1).
19. Nu trebueşte să se confunde îm-

prescrisă. (Merlin, Questions de droits.
Adultăre, $ 9, No. 2,
p. 117, nota 2; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, e 4%, p. 187; Dalloz
Rsâp., Suppl., Divorce et separation de
corps, No. 3890;
Laurent, III,
No. 245;
Vraye et Gode. ed. 2-a. I, No. 503 urm;

este

paration

ed. 4, V, S 492, p. 185; Dalloz, Râp.. Suppl,

reclamantului să introducă o nouă acțiune.
(Dalloz, B6p., Suppl., Divorce et
s6paration de corps, No. 378, 477; Sâparation de corps, No. 83; Comp. Vraye et
Gode, ed. 2-a, I, No. 350; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 144).
,
Ă
20. Acţiunea de divorţ se stinge prin
decesul unuia dintre soți. (Planiol et Riperi, II, 'No. 545; Matei Cantacuzino, p.
699; Plastara, I. p. 325).
21. Acţiunea de divorț întemeiată pe
motivul că unul dintre soţi a fost condamnat la munca silnică sau recluziune,
nu se stinge prin prescripția
pedepsei.
(Dalioz, Rep., Suppl., Divorce et s6paration de corps, No. 389).
22. Acţiunea de divorţ întemeiată pe
fapte petrecute cu treizeci ani înainte de

După

soanelor. (Demolombe, IV, No. 409; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 846; Dalloz. R6p., S6-

Stpa-

păcarea, cu dezistarea soţului. reclamant,
de la acţiunea de divorţ, şi care permite

23.

divorţ
este

ration de corps, No. 82; Vraye et Gode,
ed. 2-a, I, Na. 128; Baudry et Chauveau,
III, No. 231; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 1209;
Planiol et Riperţ, II, No. 536; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 135; Matei Cantacuzino, p. 699).
16. Această excepţiune poate fi invocată pentru prima oară în apel. (Demolombe, IV, No. 404, 421; Aubry et Rau,

intentarea

Art. 951

DESPĂRȚENIE

la

comiterea

faptelor

cari

constituese

motivele de divorţ. (Toullier, 1, No. 702).
25. După a patra părere, când faptele
cari constituesc'” motive de divorţ, sunt
delicte, acţiunea
de divorţ se prescrie
prin

trecere

de

cinci

ani

care

curge

la, comiterea delictelor. (Comp.:
dresco, ed. 2-a, II, p. 145).
26. Reciprocitatea
faptelor
stituesc motive de divorţ, nu

decă

la

admiterea

(Merlin,

unei

cereri

de

Alexan-

cari
coneste o pie-

de

divorţ.

Questions de droit. Adultăre, $ 8,

No. 2, $ 10, No. 2; Toullier. II, No. 764;
Demolombe, IV, No. 415, 416; Taulier, I,
p. 362; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 847; Marcade, Art. 307, No. 4; Aubry et Rau, ed.
4-a, V, $ 49%, p. 187 urm.; Dalloz, Râp.,
S&paration de corps, No. 194; Suppl., Divorce et separation
de corps,
No. 39;
Laurent, III, No. 213, 214; Huc, IL, No.
313; Vraye et Gode, ed. 2-a, ÎI, No. 39;
Baudry et Chauveau, III, No. 235; Planiol et Ripert, II, No. 539; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 213; Nacu, |, p. 45%
Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 140; Plastara,
I, 4; 325).
,
1. După o altă părere, astăzi părăsită, reciprocitatea
faptelor cari constituesc

motive

de

divorţ,

face

ca

unu!

din-

tre soţi să nu poată introduce contra celuilalt soţ, o acţiune de aivorţ. (Duranton,
IT, No, 574; Valette sur Proudhon, I, p.
532; Vazeille, Trait6 du mariage, II, No.
536; Dalloz, B6p.,
Separațion de corps,
No. 196;
Carpentier,
Trait6, I, No. 5?
urm.).

23.
fi fost

Chiar în cazul
condamnaţi

recluziune,

tuia

ei

când

intenta

de

divorţ.

Divorce

et

ambii soţi ar

munca

pot

acţiune

Suppl..

la

unul

silnică

(Dalloz,

s&paration

sau

contra
de

al-

Râp.,
corps,

No. 400; Sâparation de corps, No. 88; Huc,
II, No. 373; Carpentier, Trait6, 1, No. 61;
Baudry et Chauveau, IV. No. 235; Contra: Demolombe IV, No. 415; Mourlon,
ed. T-a, [, No. 848; Planiol et Ripert, II,
No. 539; Colin et Capitant, ed. 4-a, ], p.
213).
23 Când soțul reclamant a fost cauza
faptelor pe cari le invoacă, în acţiunea
de

divorţ,

fi respinsă.

369 —

ca

motive,

acţiunea

(Demolombe,

urmează

IV, No.

a

414; 415;

24

Art.

252

Vazeille,

DESPRE
Traits

du

mariage

DESPĂRȚENIE

II,

Aubry et Rau, ed. 4-â, V, $ 492, No.p. 584;
187;
Dalloz,

Râp., Suppl., Divorce et s&paration de corps, No.
40;
Sâparation
de
corps, No. 89; Vraye et Gode. ed. 2-a, I,
No, 3%; Planiol et Ripert, II, No. 541;
Contra: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 143).
80. Provocarea unuia dintre soţi sau
reciprocitatea fapielor pot face ca tribunalul să
micşoreze gravitatea
faptelor
cari constituesc motivele de divorț. (La-

urent,

III, No. 214; Huc,

II, No. 373; Pla-

niol et Ripert, II, No. Si; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p..141),
31. Excepţiunea lucrului judecat poate
îi-opusă în materie de divorţ cu condițiune ca acţiunea posterioară să fie în:
temeiată pe fapte cari să fi constituit mo-

|

Codul

civil

tive
de divorţ în
acţiunea,
anterioară.
(Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et s&paration de corps, No. 393; Alexandresco, ed.
2-a, II, p, 139; Plastara, 1, p. 325, 326).
32. Acţiunea
de divorţ, ca orice ariune se poate perima conform procedurii
civile.
(Dalloz, Rep., Suppl.,
Divorce eţ
separation de corps, No. 391; Vraye et
Gode, 1, No, 5U7; Alexandresco, ed. 2-a,
|
II, .p. 146).
33. După
perimarea unei acțiuni de
divorţ reclamantul poate intenta o nouă
acţiune. (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et
separation
de corps, No. 391;
Vraye et
Gode,
ed.
2-a, 1, No. 507;
Carpenţier,
Trait, II, No. 100).
i
34. A se vedea: art, 253 in codul civil,
cu notele respective,

Art. 252. — In ambele aceste cazuri, cel
ce cere despărțenia
va fi respins; el va puteă însă porni o nouă
cerere de despărțenie pentru cauze provenite după împăcare
, și în asemenea caz
el se va puteă servi întru sprijinirea cerer
ei sale și de cauzele
cele vechi
. (Civ.

248,

251,

253; Civ.
Art. 244. (Modificat prin

Tezi. fr.

Fr.

244,

2173).

legile din 18 Aprilie 1886 şi 26
en divotee s'6teint par la râconciliation
des &poux sur=
venue soit depuis les faits allegues dans la deman
de, soit depuis cette demande,
Dans lun et 'autre cas, le demandeur
est dâclart non recevable dans
son action; il peut nsanmoins en intenter
une nourelle pour cause survenue ou
dâcouverte depuis la r6coneiliation, et
se prevaloir des anciennes causes ă Vappu
i
de sa nouvelle demande,
Iunie 1919). — I/action

I/action en divorce s'eteint &galement par
le dâcăs de lun des &poux. suravant que le jugement ou larr&

venu

Tezi. fr.

Art.

273.

—

t prononţant le divoree soit devenu defini
tif,
Paa et Pautre cas, le demandeur sera
declart

Dans

non recevable dans son action; il pour
Pour cause survenue depuis la râconeiliara n6anmoins en intenter une nguvelle
causes pour appuyer sa nouvelle deman tion, et alors faire usage des anciennes
de..

Doctrină.

1.

Reclamantul

poate

intenta

une de divorț pentru
cauze
după împăcare şi În asemenea
va

putea

folosi

pentru

o

acţi-

provenite
caz el se

sprijinirea

noei
sale cereri
şi
de
cauzele
cele
vechi.
(Dalloz, R&p., Suppl., Divorce
et s&paration
de corps, No. 3%; Planiol, ed.
1210; Planiol et Ripert, Il, No. 6-a, 1, No.
538; Nacu,
I. p. 4%; Alexandresco, ed. 2-a,
II; p. 13%;
Matei. Cantacuzino,
p. 699; Plastara, 1,
D.
„
2. Reclamantul poate să
se
în noua sa acţiune de divorţ, folosească,
de faptele
anterioare
fapte

împăcării,

nu

au

fost

chiar

produse

dacă

în

aceste

justiţie cu
ocazia primei acţiuni. (Dall
oz, Râp., S6paration de corps, No. 220;
Alexandrescâ,
ed. 2-a, II, p. 139; Comp.:
Duranton, II,
No. 566; Demolombe, IV, No.
495; Aubry
et Rau, ed. 4-a V, $ 492,
p. 186; Laurent,

III, No.

et Gode,

209, 212; Huc,
1, No. 137).

-.

divorţ, ele fac să renască, fapcari constituiau
un: motiv de
(Dur

vechi

divorţ,
lombe, JIV,

anton, II,
No.
566;
Demo
No. 423; Mass et Verge
sur

Zachariae, 1, p. 252, nota
-8; Vazeille,
Trait6 du mariage, II, No.
Aubry et
Rau, ed. 4-a, V, $ 492, p. 577;
186; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 845; Dall
oz,
Rep., Suppl.,
Divorce et s&pavation
Sparation de Corps, No.de corps, 'No.. 38;
No. 212; Huc, II, No. 367; 84; Laurent, III,
1, No. 135; Baudry et ChauVraye et Gode,
233, 234; Planiol, ed. 6-a, veâu. III, No.
1, No. 1210; Colin et Capi

ter,

tant, ed. 4-a, 1, p. 219;
ed, 2-a, II], p. 138; Contra: AlexanCarpenTraită,

1, No. 286,

27,
îa Faptele noui nu treb
uest să fie de
aceiași natură cu faptele

vechi, pentru a
le ptitea, 'reînvia, (Duranton,
II, No. 56,
Demolombe, IV, No, 423;
Sur Zachariae, 1, p. 252; Mass et Varge
Vazeille, Traits

.

—

tele

dresco,

II, No. 371; Vraye
,

3. Chiar
dacă
faptele noui
urmate
după împăcare, nu ar fi
îndeajuns de
grave pentru a motiva prin
ele înşile arțiunea de

370

—

Codul civil

DESPRE

mariage, II, No. :35îî; Aubry et Rau, |
ed: 4-a, V, $ 493, p. 186; Dalloz, Rp. S6-

du

paration de corps, No. 219;: Laurent, III,
No, 212; Huc, IL, No. 367; Vraye et Gode,
I.. No. 135; Baudry et Chauveau, III, No.
233,234).
“5. Dispoziţiile apt. 973 ce. civ. fr. (952
c: civ:

rom.)

în. cazul
«are

nu

îşi găsesc

când
ar

fi

aplicaţiunea

faptele
dat

loc

urmate
Ja

chiar

de

împă-

intentarea

unei

acţiuni de divorţ, (Demolombe, IV, No,
422; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 492,
186; Laurent, III, No. 912).
6. Chiar dacă: “faptele vechi âr E: fost
considerate de "tribunal
fără gravitate
sau ar fi fost :înlăfurate de tribunal
ca
nedovedite,
ele pot fi invocate din nou
într'o

acţiune

de

divorţ

intentată

Art.

DESBĂRȚENIE:

după

253

Rep. Separation de -corps; No. 217: Suppl.
Divorce eţ s6paraţion de corps, No. 380;
Huc. 11, No. 367; “Planiol. ed, 6-a, 1,-No.
1210; Alexandresco, ed. 2-a, IL p. 138).
g. "A_se vedea; art. 251 din codul civil
cu

notele

respective.

Da

Jurisprudenţă
(continuare
de la 1924 până la 1927)
1. Nu există lucru judecat când, după
împăcarea părţilor în acţiunea de divorţ,
se introduce

o nouă

acțiune

pentru

fapte

petrecute . posterior împăcării. (Cas. 11,
110 din 5 Maj 1926, Pand. Săpt. 32/1926).
2. Instanţa de fond apreciază suveran

dacă 6 cerere de divorţ e suficient sau
împăcaâre, si întemeiată pe fapte posteru inotivată.
rioare împăcării. (Duranton, II, No. 568;
Când după înipăcarea. soţilor urmează
Demolombe, IV, No. 425; Aubry et Rau,
"noi injurii cari duc la divorţ, Soții se pot
ed. 4-a, V, $ 499, p. 187; Laurent, III, No.
212; Baudry et Chauveau, III, No. 234; : servi Si de insultele proterate înainte de
împăcare.
Alexandresco, ed. 2-a; II, p. 133).
Injuriile grave, în sensul art. 212 c. civa
1. Tribunalele .apreciază, în :mod
su-.
nu trebuesc să fie publice. (Cas. II, 318
veran gravitatea, faptelor noui, pentru a
din 3 Iulie 1995, Pand. Săpt. 4/926).
putea
reînvia
pe
cele
vechi,
(Dalloz,

Art. 258. — Dacă cel ce cere despărțenia tăgădueşte, că ar
fi urmat împăcare, celălalt soţ poate dovedi că a urmat, atât prin
înscris, cât şi prin.martori, după forma prescrisă prin precedentul 1)
capitol. (Civ. 216. -urim.,: 251, 252, 1169; 1191 urm., 1705; Pr. civ.
185

urm.;

Civ.

Fr.

274),

Art. 274. — Si. le demandeur en divorce nie qu sii y ait eu r6coneiliation; le dâfendeur en fera preuve, soit par 6crit, soit par tâmoins, dans
la forme prescrite en la premitre section: du present chapitre...
Text. fr.

Doctrină.
1.
dacă

Instanţa
competentă, ca să decidă
între soţi a urmat împăcarea, este

aceea, înaintea, căreia este pendentă acțiunea, de divorţ. (Alexandresco, ed. 2-a
II, p. 139)..
'9. Când soţul pârât invoacă excepţiunea de împăcare, tribunalul nu este obligat să statueze în prealabil asupra aceiei -excepţiuni, ;ci el poate să ordone să
se audieze martori atât. asupra faptelor
cari consțituesc „pootiyele de divorţ cât şi

asupra

împăcării,

dacă

găseşte

că

nu

poate să aprecieze faptele din cari se deduce împăcarea, de cât după ce se va îi
făcut instruirea complectă a cauzei. (Dal-

io, Hp. Suppi., Se&paration - de corps,
No. 81; Huc, II. No. 365; Comp: Planiol
ei Ripert, II, No. 536).
.
E:

Dovada

împăcării,

trebueşte

făcută

de „către soţul care;.0 invoacă.
(Dalloz..
R6p., Suppl.. Divorce et s6paration de
corps, No. 372; Planiol et Riperţ, II, No.

537; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1217; Nacu. |,
p. 455; Alexandresco, ed, 2-a, TI, p. 139).
4. Faptele din cari rezultă împăcarea
soţilor, sunt lăsate la aprecierea. suverană,
a tribunalului, care judecă acţiunea de
divorţ. (Toulier, 11. No. 761; Duranton,
II, -No.. 570;
Demolombe,. IV, No.
4%;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, $ 139.
nota &; Marcade, Art. '307, No. 3; Aubry
et Rau, ed. 4-a, V, $ 492, p. 184; Dalloz,
Rep., Suppl..
Divoree et separation
de
corps. No. 371; Laurent, III, No. 209; Huc,
II, No. 362, 363; Vraye, et Gode, I, No.
126; Carpentier. Trait6, 1, No. 273; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1208; Planiol et Ripert,
II, No. 535; Colin ei Capitant, ed. 4-a,
p. 212; Nacu, |, p. 455; Alexandresco, 'ea.
2-a, II, p. 134, 136).
5. Faptele din cari vezultă împăcarea.
soţilor, pot
cum
ar fi

prin. “acte scrise
prin
martori și

prezumpţiuni. (Dalloz,. Rep., Suppl, Divorce et sparation de corps,. No.
372;

Pianiol et: Bipert,

11)
Din greșeală se trimite aci ia „precedentul ' capitol“
156 de prin prezentul” capitol“, 'Gum este și în textul francez;

—3

fi dovedite
scrisori sau

care tratează

TI, „No. "584;

Alexan-

despre” cauzele. „despărțeniei,

în

Art. 254 — 256
dresco,

ed.

Cantacuzino,

DESPRE

2-a,

II,

p. 699).

p.

139;

Comp.:

DESPĂRȚENIE

Matei

1217;

separation
de corps, No. 373; Huc,
II,
No. 363; Vraye et Gode. ed. 2-a, 1, No. 141;
Carpentier, Traitâ, 1, No. 290; Baudry et
Chauveau, III, No. 230; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1217; Planiol et Ripert, II, No. 537,
575; Alexandresco,
ed. 2-a, TI,
p. 139;
Contra: Laurent, III, No. 210).
7. După o părere, jurământul decizoeste

admisibil

(Aubry

pentru

a

se

dovedi

Planiol

et Ripert,

II, No. 537, 576).

8. După o altă părere, însă, jurământu! decizoriu nu este admisibil pentru a
se
dovedi împăcarea.
(Demolombe, IV,
No. 420; Dalloz. Rep, Sâparation de Corps,
No. 263; Suppl.,' Divorce et sâparation de
corps, No. 37%; Laurent,
III, No. 210;
Cap:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 139,
140),
9. Jurământul supletoriu este admisibil pentru a se dovedi împăcarea, (Vraye
et Gode, I, No. 143; Carpentier, Trait€, 1,
No. 290; Alexandresco, ed. 2-a. II, p.- 140,
nota 1; Contra: Demolombe, IV, No. 420;

420; Aubry et Rau, ed. 4-a, V, $ 499, nota
14, p. 185; Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et

păcarea.

civil

TI, No.
110;
Divorce et sâparation de
corps, I, No. 2048 urm.; Baudry eţ Chauveau, III, No. 230; Planiol, ed. 6-a, 1, No.

6. Pentru
qovedirea împăcării,
soţul
care o invoacă se poate folosi de mărturisirea, celuilalt soț. (Demolombe, IV, No.

riu

Codal

îm-

et Rau, ed. 4-a, V. $ 4%,

nota 15, p. 185; Dalloz, Rp. Suppl., Divorce et separation de corps, No.
374;
Huc, II, No. 363; Vraye et Gode, ed. 2-a,
I, “No. 142; Carpentier. Trait6, 1. No. 290;

Laurent,

III,

No.

210).

10. A se vedea: art.
vil cu notele respective.

CAPITOLUL

251

din

codul

ci-

Ii

Despre despărțenia prin consimţământul mutual :)

Art. 254. — Consimţimântul

dacă

bărbatul

are

mai

puţin

mutual

de

25

ani,

21 ani. (Civ. 131, 214; Civ. Fr. 275).

admis,

Text. fr. Art. 275. —
si le

mari

vingt-un ans.

a moins

T.e.consentement

de vingt-einq

mutuel

ans, ou si

Doctrină,
i.
Minimum e
254 din codul civil.

al soților, nu vă fi primit,
sau femeia mai puţin de
des 6poux

la femme

ne sera point

est mincure de

momentul când se fate cererea de
divorţ
prin
consimţimântul mutual.
(Nacu, 1.
p. 461)

vârstă cerut de
art, trebuește constatat în

Art. 255. — Consimţimântul m utual nu va
îi primit decât după
trecerea de 2 ani
urm.; Civ.

deux

Fr.

dela
276).

Tezi. fr. Art. 276.

ans de mariage.

săvârşirea

—

Le

căsătoriei.

eonsentement

Doctrină.
1.

Termenul

căsătoriei

20

de

doi

cerut de art.

ani

vil

de

255 ain codul

de

căsătorie,

de 45 ani. (Civ.

când

ne

face

214, 254, 251

sera

trebueşte

se

consimţimânt

ci-

Art. 256. — Consimţimântul

ani

român,

tul

existenţa,

mutuel

(Civ.

admis

constatat

cererea

mutual.

de

(Nacu,

qu'aprts

în momen-

divorţ

prin

1, p. 461).

mutual nu s e va mai primi după

după ce
214; Civ. Fr. 277).
nici

femeea

va

fi împlinit

vârsta

„_
Zezt. fr. Art. 277. — [ne pourra
plus lâtrea prăs vingt ans de mariage,
ni lorsque la femme aura quar
ante-cinq ans.
no

1) După cum am arătat
şi în nota
mai admite divorţ ul
prid-cobsimțimâât

de sub

textul

art.

fnutua): A se vedea

—

372

214, legiuitorul izancez prin
legea din

—

27 lalie 1894
și notele de sub textul art. 214
şi urm. cod, cv.

DESPRE

Coâdal civil

2. Termenul de 20 ani de existenţa căsătoriei şi limita de vârstă de 45 ani a

Doctrină.
$.

Bărbatul

poate

cere

divorțul

prin

consimţimânt mutuai, la orice vârstă cât
de înaintată, de oarece art. 256 din codul
civil român, fixează limita de vârstă nu-

mai. pentru

femee.

(Nacu,

Art. 252—258

DESPĂRȚENIE

-

femeei,

trebuesc

constatate

nunţării
hotărârei
simţimânt mutual.

la

epoca

pro-

de divorţ prin
con(Nacu, I. p. 461).

1, p. 460).

Lă

Art. 257. — In nici un caz consimţimântul mutual al soților nu
va fi îndestulător, dacă acel consimțimânt nu va îi autorizat de
către tată sau mamă sau de către ceilalţi ascendenți în viaţă fiind,
potrivit regulelor prescrisela articolii 131, 132 şi 133 din titlul al
căsătorie.

pentru

V-lea

132,

131,

(Civ.

214,

133,

urm,

258

262,

264; Civ. Fr. 278).
Test. Zr. Art. 278. — Dans aucun

cas le consentement mutuel des €poux

ne suffira sil n'est autoris€ par leurs pres et mâres, ou par leurs autres ascendants, suivant les rtgles prescrites par article 150, au titre du Mariage.
3. După o altă părere, când ambii părinţi ai soţilor sunt în viaţă, se cere con-

Doctrină.
1.

In

privinţa

consimţimântului

as-

cendenţilor la desfacerea căsătoriei prin
consimţimânt mutual, trebuesc de urmat
aceleaşi norme ca şi la consimţimântul
ascendenţilor pentru căsătorie. (Nacu, I,
p. 461, 462; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
150; Matei Cantacuzino, p. 706).
2. Pentru
despărțenia prin consimţimânt mutual, când ambii părinţi ai soţilor sunt în viaţă, este necesar consimțimântul amândorura. iar în caz de divergenţă voinţa tatălui nu poate predomina. (Nacu. ÎI, p. 462).

simţimântul

amândorura

la

desfacerea

căsătoriei prin consimţământ mutual, iar
în caz de desbinare între tată şi mamă,
consimţimântul

tatălui

va

fi

de

ajuns.

(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 150).
4. Consimţimântul
părinților sau
al
celorlalţi
ascendenți,
trebueşte
dat
în
scris, printr'o declaraţie autentică; o declaraţie verbală nu este de ajuns. (Laurent, III, No. 278; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 150, 157; Contra: Matei Cantacuzino,
p.. 106).
-

Art. 258. — Soții hotăriţi a se despărți prin consimțimântul
mutual, vor îi datori a face mai întâi inventariu şi preţuire a întregei lor averi mişcătoare şi nemișcătoare și a regulă drepturile
lor respective, în privirea cărora sunt liberi de a face învoială.
(Civ.

194,

214,

259

urm.,

285,

1224;

Civ.

Fr.

279).

Text. fr. Art. 279. — Les 6poux determints ă operer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire prâalablement inventaire et estimation
de tous leurs biens meubles et immeubles, et de râgler leurs droits respectifs,
sur lesquels il leur sera n€anmoins libre de transiger.
Doctrină.
1. Convenţia
soţilor trebueşte
făcută
în scris, însă nu este necesar ca ea să fie
autentică. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p154).
. Cu toate: că dispoziţiile art. 258 din
codu) civil român, sunt prevăzute în lege
şi în interesul copiilor soţilor ce voesc a
se despărți prin consimţimânt mutual,
totuşi ei nu pot interveni pentru a supraveghia
îndeplinirea
formalităţilor,
nici ei în persoană, dacă sunt majori,
nici prin un tutor
ad hoc, dacă
sunt

minori. (Laurent, III, No. 279; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 151).
3. Femeea nu are nevoe de autorizaţia
justiţiei pentru a face convenţia de regularea drepturilor sale, cu bărbatul său de
- oare ce se consideră că este autorizată în
mod tacit de acesta. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 152).

4. Divorțul

prin

consimţământ

mu-

tual nu poate avea loc, dacă soţii nu se
învoesc în privinţa drepturilor lor res
pective cari trebuiesc regulate înainte de
înfăţişarea lor înaintea tribunalului. (Alexandresco, ed. 2-a. II. p. 152).

Art. 259—260
5. În: urmă

consimţimânt

DESPRE DESPĂRȚENIE
desfacerei

mutual,

căsătoriei

6.

prin

Codul: civi]

Puterea

părintească,

după divorțul
prin consimţimântul
mutual,
aparţine
tatălui, chiar dacă COpi
ii se vor încre
'dinţa mamei; tatăl nu
poat
acest drept. (Laurent, III. e renunța, la
No. 297; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 152).

uzufruciul ' lega]!

asupra averei copiilor minori
va, aparține
tatălui, de' oarece, nu se
poate şti care
dintre soţi este vinovat, (Lau
rent, IV, No.
337; Alexandrgsco, ed. 2-a,
II, p. 159).

Art. 259. — Ei vor îi asemen
ea datori a îace între dânșii
înscrisă tocmeală asupra următo
arelor puncte:
1. Cui urmează a fi încredințaţi
copiii ce vor fi avut din căsătoria lor, atât pentru timpul
cercărei, cât și după pronunțar
ea
despărțeniei.
2. Ce sumă va fi dator băr
valul acela de timp, dacă ea batul a da femeei sale, în internu va aveă venituri îndestule spre
a întâmpină trebuințele ei:).
(Civ. 249, 250, 257, 258, 260,
282; Civ. Fr. 280).
urm,,
- Text, fr. Art. 280. —
leur convention sur les trois Ils seront pareillement tenus de constater par erit
points qui suivent:

- 1 A qui les enfants nâs de
leur union seront confiâs,
temps des preuves, soit
soit pendant le
aprâs le divoree -pPrononcs
;
2 Dans quelle maison la
|
|
femme devra se retirer et
temps des €preuves;.
râsider pendant le
_3%

Quelle

somme

le mari

si elle n'a pas des revenu
s

devra,

suffisants

Doctrină,
1.

Convenţia

259 din Codul
fie făcută, prin

soțilo

r prevăzută de art.
civil român, trebue
şte să,
act scris, însă nu
este ne-

payeră sa femme pendant
le mâme temps,
pour fournir 4 ses besoins.
Și
Cesar să fie autentică, (Ale
xandresco, ed.
2-a, IL. p 153),
+ Divorțul prin consimţământ
mutual
nu poate avea loc dacă
soţii
leg asupra tuturor chestiun nu se înţeilor arătate
de lege. (Alexandresco, ea.
2-a, II, p. 153).

Art. 260. — Soții se vor
prezentă împreună şi
înaintea președintelui
în persoană
tribunalului civil al districtu
lui unde 'Şi au
domiciliul, sau la judecător
ul care ține locul pre
şedintelui și își
vor declară voință lor de
a se despărți, în prezența
aduși de ei. (Civ. 24, 93,
a doi martori
196, 214, 215, 225, 261
urm., 277 urm.;
Civ. Fr. 281). .
Tezi. fr. A
devant le prâsiden t

287. — Les &poux se pre
teront ensemble, et en per
du tribunal civili de leur sen
sonne,
arrondissement,

qui en fera les fonctions
, et lui feront la d€elar
sence de deux notaires:
ation
amenâs par eux,
Doctrină,
1. | Fiecare dintre
soți trebueşte să
se
prezinte
înaintea,
preşedintelui tribuna.
ali asistat. de doi
martori. (Nacu, 1, p.

şi

ou

devant

de leur volontă,

le juge

en pr&-

Codul civil român, poi
(Alexandresco, ed. 2-a, fi de sex. femenin,
II, p. 155).
In caz de
lă 'a unuia dintre soți,
preşedintele . triboa
bunalului se va
transport
;putea

a, la domici
Unui. certificat : med liu] soților, în baza
ical. '(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. -155
, nota 2).,
1). ln art, francez 280
ori mat în
corespunzător, a
zsupri
art,
emit
des ip
abrogat,2. figurează
cei ..civi
civil român: : „Dans S stăzi
u
s
-ca
al
2-lea
e
quelle maison la femme a
punct car
care aa fost
devru- se 7etir-următorul, ; care

„2. Martorii prevăzuţi ae art.
260 din

er.et resider pândant

—

374—

N

Codul civil

DESPRE DESPĂRȚENIE

Art. 261 —262

Art. 261. — Judecătorul va face atât ambilor soți întruniți cât
şi fiecăruia din ei în parte, în prezenţa celor doi martori, sfaturile
și îndemnările ce el va găsi de cuviință; le va ceti Capitolul IV
din acest titlu care regulează efectele despărțeniei, și va arătă
toate consecințele faptei lor. (Civ. 221, 277—285; Civ. Fr. 282).
Tezt. fr. Art. 262. — Le juge fera aux deux Epoux rtunis, et ă chacun d'eux
en particulier, en prâsence des deux notaires, telles reprâsentations et exhortations qu'il eroira eonvenables; il leur donnera, lecture du chapitre IV du prsent titre, qui râgle les efets du Divorce, et leur d&veloppera toutes les cons6quences de leur demarehe.
Doctrină.

|

285

din

codul

civil :român

privitoare

la

efectele divorţului. (Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 155; V. G. Tataru, Prezidentul tribunalului, p. 55; Comp.: Nacu, 1, p. 464).

1. Preşedintele tribunalului va căuta
să împace pe soţi şi le va, ceti art. 277

Art. 262. — Dacă soţii şi după aceasta vor stărui în hotărirea de ei luată, li se va da act de către judecător după cererea
lor de despărţenie prin consimţimânt mutual, şi vor fi datori de
a prezentă și a depune îndată în tribunal pe lângă actele prescrise la art. 258 şi 259 și următoarele:
1. Actul de naştere și acel de căsătorie;
__2. Actele de naştere şi de încetare din viață a copiilor născuţi
din căsătoria lor;
3. Declaraţiunea autentică din partea părinţilor lor .şi!) a
altor ascendenți

în viață fiind,

care

să rostească

că, pentru

cau-

zele lor cunoscute, autorizează pe fiul sau pe fiica lor, pe nepotul
de fiu sau pe nepoata de fiică căsătorit sau căsătorită cu cutare,
de a cere despărțenie prin consimţimânt mutual şi de a consimți
la el.

până

Taţii, mamele), bunele soților vor îi presumaţi ca în viaţă
se vor înfăţișă acte constatătoare, încetărei lor din viaţă.

(Civ. 41

urm.,

49

urm.,

64 urm.,

257,

1171,

1202;

Civ.

Fr. 283).

Tezt. fr. Art. 283. — Si les 6poux persistent dans leur resolution, il leur
sera donn6 acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce, et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et dâposer ă Linstant, entre
les mains des notaires, outre les actes mentionnâs aux articles 279 et 280:
19 Les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
20 Les actes de naissance et de dens de tous les enfants n6s de leur union;
3% La deelaration authentique de leurs păre et mâre ou autres ascendants
vivants, portant que, pour, les causes ă eux connues, ils autorisent tel ou telle,
leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, inari6 ou marite ă tel ou telle ă demander le divoree et ă y consentir. Les păres, mâres, aieuls et aieules des 6pouzx,
seront pr6sumâs vivants jusqu'ă la reprâsentation des actes constatant leur dâeăs.
Doctrină.

prevăzute

1. Dacă părţile se găsesc în imposibilitate de a depune actele de starea civilă

de art. 262 din

codul

civil ro-

mân, ele vor fi înlocuite prin dovezile prevăzute de art. 33 din codul civil român,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 155, 156),

1, Din greşeală, în „Monitorul Oficial“, figurează aici cuvântul „și“ în loc de „sau“.
2) Din

eroare

credem

că lipsesc

la noi

cuvintele

-- 315

„bunii

—

și“, cari se găsesc

în art.

283 francez.

Art. 263—264

DESPRE

2. Consimţământul
părinţilor sau
al
celorlalţi
ascendenți,
trebueşte
dat
în
scris, printr'o declaraţie autentică; o de

ore

pet,

claraţie. verbală

nu

este

de

ajuns,

(Lau-

rent, III, No. 278; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 150, 157% Comp, Nacu, 1. p. 465; Contra: Matei Cantacuzino, p. 706).
3. Câna ascendenţii se găsesc în imposibilitate de a-şi da consimţământul cum
ar fi în cazul când ei sunt interzişi sau
absenţi, soţii vor trebui să aducă dovadă
despre această imposibilitate, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 157).
4. Deşi art. 262 din codul civil român,
în partea sa, finală nu vorbeşte de buni
ci numai de bune, trebueşte însă să se
înţeleagă că și bunii sunt presupuşi în

DESPĂRȚENIE

Codal civil

viață până la dovada contrară, (Alexa
ndresco, ed. 2-a, II, p. 156).
5. Străbuni nu mai sunt presupuşi în
viaţă. şi soţii cari vor dovedi moartea
părinţilor şi a bunilor nu mai au
nevoe

să dovedească moartea străbunilor,
lexandresco, ed. 2-a, II, p. 156).

Art. 263. — Tribunalul va încheiă proces-v
erbal
va Îi rostit și făcut în virtutea articolelor prec
edente;

de soți vor rămâneă

(A-

6
Actul despre care vorbeşte art. 262
din codul civil român că trebue
şte dat
de către prezidentul tribunalului soţilor
cari voesce să divorţeze prin
consimţă.
mânt mutual este un certiticat consta
țator că soţii au cerut divorţul prin
con- simţământ mutual, (Alexandresco, ed.
2-a,
II, .p 155; V. G Tataru, Prezidentul Tribunalului, p. 55).

de tot ce se
actele aduse

în tribunal.

„În procesul-verbal se va face mențiune
despre autorizaţiunea
ce va trebui a se da de judecător femei,
pentru a se retrage
din casa conjugală. (Civ. 93, 196, 250;
Civ. Fr. 284).

Tezi. fr. Art. 234.
— Les notaires dresseront procâăs-verbal dâtail
l6 de
tout ce qui aura €t€ dit et fait en exteution
des articles prâeâdents; la minute
en restera au plus âg6 des deux notaires,
demeureront annexses au proc&s-verbal, dansainsi que les pidces produites, qui.
vertissem=nt qui sera dont ă la fenme de lequel il sera fait mention de lase retirer, dans les vingt quatre
henres, dans la maison convenue entre elle
et
son muri, et d'y râsider jusqu'au
divoree prononcs.
Doctrină,
1. Procesul-verbal încheiat
coniorm unt,
263 din codul civil român,
nu trebueşte
semnat de părţi, după cum
cere art. 266
din Spelas cod. (Alexandresc
o, ed. 2-a, II],
p. 157).

2.

Cu

toate că art, 263 din codu

l civil
român, arată că procesul-ver
bal se închee
de către tribunal, el se va
încheia însă,
de către prezidentul tribunal
ului înaintea.
căruia trebuese îndeplinite
formalităţile,
textul articolului coprizând
o greşală de

redacțiune. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
157; V. G. Tataru, Prezidentul Tribunalului, p. 55),

3.

Cu

toate că

arată în aliniatul

art, 263

coa. 'CÎV, TOM

al doilea că judecătorul

autoriză pe femee ca să părăsească, domiciliul conjugal.
totuşi

femeea

are

tul singură fără nici o autorizaţie să searenre
tragă din casa ccnijugală, textul
artico-

lului fiind greșit redactat,
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 16; v.G. Tataru.
Preziden-

tul Tribunalului,
I. p. 465).

p, 55, 56; Comp.

Nacu,

„Art, 264. — Declaraţiunea de
despărțenie a soţilor va trebui
a fi repetată la „a patra, la
a şaptea și la a zecea lună,
vându-se aceleaşi formalităţi;
la fiecare repetare soții vor îi obserdatori
a constată formal că tata şi
mama sau alţi ascendenți în
fiind, perzistă în cea dintâia
viață
a lor hotărire 1). (Civ. 257,
260—263;
Civ. Fr. 285),
„Zeat. fr. Art. 285. —
premitre quinzaine de chacun La d6olaration ainsi fait
des quatriâme
i
oo
III
1) Art. fran
235, corespunzător,
production d'aucuncesautr
astăzi abrogat
e acta:.

—

adaugă:, s««Mais

316—

elles ne seront tonnes a
râpâter la

Codul

DESPRE

civil

DESPĂRȚENIE

Art.

265—266

vront, en observant les mâmes formalits. Les parties seront obligâes ă rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs păres, meres, ou autres
ascendants

vivants,

seront tenues

persistent

dans

leur

Doctrină.
1. Termenele
dul civil român
pot prezenta

in

preniiăre determination;

ă repeter la production d'aucun
fixate de art. 264 din conu sunt fixe, ci soţii se
tot cursul

celei de a patra,

a şaptea şi a zecea lună, (Nacu, I, p. 466).
3. Dacă după una din declaraţiile anterioare, ascendenți, cari au consinţit la

mais

elles ne

autre acte.

despărţenia, prin consimţământul mutuai
încetează din viaţă, sau se găsesc în imposibilitate a-și dă consimţământul, soţii
vor trebui să facă dovada decesului lor
sau a imposibilității de a-şi dă consimţământul, fără
a fi obligaţi să aducă
consimţământul ascendenţilor de gradui
superior. (Alexandresco, ed. 2-a, TI, p. 159).

Art. 265. — In 15 zile după expirarea unui an dela întâia
declaraţiune, soţii azistaţi fiecare de două persoane notabile din
comună, şi în vârstă de 40 ani cel puţin, se vor prezentă împreună şi în persoană, înaintea președintelui sau a judecătorului
care-i ţine locul, îi vor da căpii adeverite după cele 4 proceseverbale cari cuprind consimţimântul mutual dimpreună cu toate
actele anexate la ele, şi vor cere de la judecător, fiecare în parte,
însă în prezenţa unul altuia și a notabililor de mai sus, admiterea
despărţeniei. (Civ. 260, 266; Civ. Fr. 286).
Tezt. fr. Art. 286.
ă compter de la premiăre
personnes notables dans
prâsenteront ensemble et

— Dans la quinzaine du jour oi sera revolue lannee,
declaration, les €poux, assistes chacun de deux amis,
larrondissement âg6es de cinquante ans au moins, se
en personne devant le president du tribuna] ou le juge

qui en fera les fonetions; ils lui remettront les expeditions en bonne form des
quatre procâs-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes

qui y auront 6t6 annex6s, et requerront du magistrat, chacun separ6ment, en
presence nâanmoins lun de Pautre et des quatre notables, l'admission du divoree.
265 codui civil român, se înţeleg persoane
cunoscute prin probitatea şi onestitatea
lor. (AJexandresco, ed. 2-a. 1], p. 159).

Doctrină,
1.

Prin

„persoane

notabile“

din

art.

Art. 266. — După ce judecătorul şi azistenţii vor îi făcut
observaţiunile lor soţilor, dacă aceștia vor stărui în hotărirea lor,
grefierul va încheiă proces-verbal care se va subscrie atât de
către părţi cât și de către persoanele azistente, sau se va face
menţiune, dacă nu au voit sau nu au putut a subscrie. (Civ. 261,
264, 265; Civ. Fr. 287).
Tezt. fi. Art. 287. — Aprâs

que le juge et les assistants auront

fait leurs

observations aux &poux, siils persâvârent, il leur sera donne acte de leur r€qui-

sition et de la remise par eux faite des pices ă lappui: le greffier du tribunal
dressera procâs-verbal, qui sera sign tant par les parties (ă moins qu'elles ne
declarent

ue savoir

ou

ne pouroir

signer,

auquel

cas îl en

sera

fait mention),

que par les quatre assistants, le juge et le gretiier.
văzute

Doctrină,
închelat
verbal
procesul
1. Numai
conform art. 266 din codul civil român,
trebueşte încheiat de către grefier, care
asistă pe prezident, iar nu şi cele pre

—

de

articolele

anterioare

care

se

încheie numai de către prezident, fără
ed.
(Alexandreseo,
asistenţa grefierului.
2-a, II, p. 160; Comp.: V. G. Tataru. Prezidentul Tribunalului, p. 55. 56).

371
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Codul civil

Art. 267. — Judecătorul va referi tribunal
împrejurările, pe lângă care referat se vor comu ului despre toate
nică şi concluziunile ministerului
public

înscris :). (Leg.

29 Oct.

77; Civ. Fr, 288),

Tezi. fr. Art. 288. — Le juge mettra de
suite, au bas de ce procâs-verbal,
son ordonnance, portant que, dans les trois
jours
, il sera par lui refere du tout
au tribunal en la ehambre du conseil,
public, auquel les piăces seront, ă cet sur les conelusions par crit du ministâre
eftet, communiqudes par le greftier.
Doctrină.
1.

Referatul

judecătorului

va

tot

.
cuprinde

ce

s'a petrecut

actele prezentate
p. 467).

de

şi va

enumera

către părți.

toate

(Nacu, 1,

Art. 268. — Dacă ministerul public
găsește în această 2) dovadă
soţi erau în etate, bărbatul de
A
25 ani și femeea de 21.
ani, când au făcut întâia lor decl
arare, că la această epocă erau
căsătoriţi de 2 ani şi că căsători
a nu e făcută de mai mult de
20 ani, că femeea aveă mai
puţin de 45 ani, că consimțimânt
ul
mutual a fost exprimat de 4 ori
în scurgerea anului, după toate

că

ambii

țiunea tatălui sau a mamei

soților,

sau cu autorizaţiunea celorlalţi
ascendenți, va face concluziunile
sale în termenii următori: «legea
permite» iar la caz contrariu
«legea opreşte» 2). (Civ. 254—26
7;
Legea 29 Oct. 77; Civ. Fr, 289)
.

|

Tezi. fr. Art. 289. — Si le
que les deux 6poux âtaient âgâs, ministăre public trouve dans les piăces la preure
le mari de vingt-eing ans, la
ans, lorsqu'ils ont fait leur
premitre delaration; quă cett femme de vingt-un
e 6poq
mari6s depuis deux ans, que le
mariage ne remontait pas ă plus ue ils 6taieat
la femme avait moins de qQuarant
e-cinq ans, que le consentement de vingt, que
exprim6 quatre fois dans le
mutuel a St
cours de lanne, aprăs les
prescrits et avec toutes les form
prâalables ci-dessus
alitâs requises par le
ment avec l'autorisation!
des pres et mâres des &poux,present chapitre, notamou avec celle de leurs
autres ascendants vivants, en
conclusions en ces termes, Ja cas de prâdâcâs des păres et mâres, il donnera ses
loi permet; dans le cas contrair
seront en ces termes,
e, ses conelusions
la loi empeche.

Art, 269. — Tribunalul asu
pra referatului nu va
puteă
verificări decât cele arătate
la articolul precedent. Dacă face
tri-

alte

contrariu, tribunalul va declar
ă că despărțenia nu se poa
arătând motivele sale. (Civ
te admite,
. 267,
268 ; Pr. civ.

y

1) Această comunicar
e de acte este desf
buţiunilor minister
iințată Prin art,
ului public.
2) Din Ă eroare se
zice „această în
loc de „actec dup

77,

ag8)

colele:unil260, 2717 Și 272,
1511, asupraArti
atribuţi
o: milita

Art, francez 290,
pour te 4 faţs
pronee ea

Cole
public.Le

ă

Sunt abrogate

corespunzător, adaugă
:

—

118;

Civ.

Fr, 290).

3

cum

şîn

a! regii din

este în text

29 Oetomyrie

1877 aspra

a

d £
2
mod impl
implicit
icit pri
prin AEZ
lege
, a din:ai 29 - Octombrie

.
>
ao-et Fenve
rra les parties
i
devant l'officier de ,Vatai cidil

378
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DESPRE DESPĂRȚENIE

mindes par

Art. 220—272

la, loi, il admettra le divorce, et renverra les 'parties devant Lofficier

de L&tat civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal dâclarera

qu'il n'y a pas lieu ă admettre le divorce, et dâduira les motifs de la decision.
Doctrină,

de consiliu, numai hotărârea. se pronunță
în şedinţă publică. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 160).
E
4. Dacă cererea de divorţ prin consimţimânt mutual a fost respinsă, soții pot,

4, In cazul
când
tribunalul
admite
divorţul prin consimţimânt mutual, hotărârea nu trebueşte motivată; numai în
cazul când el respinge cererea de divorţ
trebueşte să-şi motiveze hotărârea. (Alexandresco,
ed. 2-a, TI,
p. 160;
Comp.
Nacu, I, p. 467).
,
2. Toate formalităţile cerute de lege în
materie de divorţ prin consimţimânt mu-:
tual sunt prescrise sub pedeapsă de nulitate, după cum rezultă, aceasta din dispoziţiile art. 269 din codul civil român.
(Laurent, III, No. 284; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 160).
Ă
3. Toată
procedura
divorţului
prin
consimţimânt mutual are loc în camera

Art. 210. — Apelaţiuneaîn
care

se

va

fi

refuzat

introduce

20

zile

data

cerere,

îndeplinind

-

contra

despărțenia,

dela

nouă

nota 3).

nu va îi fost dată de către ambele
termen. de

o

toate
formalităţile
prevăzute
de
lege:
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 160
5. Nu există drepiul Ge opoziţie în materie de divorţ -prin consimţimânt mutual, de oarece lipsa unuia dintre soți,
trebueşte interpretată ca o nevoinţă de
a -consimţi la divorţ. (Alexandresco, ed.
2-a, IL, p. 162).
:
6. Nu există dreptul de revizuire în
materie de divorţ prin consimţimânt mutual.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 16,

la

hotărirei

nu

va mai

părți
care

tribunalului. (Civ. 244, 245; Pr. civ.

Fr. 291).

prin

tribunalului
îi primită

act separat,

li s'a comunicat

1.

În

care

simţimânt

și în

137, 316 urm., 326 urm.; Civ.

a

ne pas ş
interjete
au plus
premitre

*

Doctrină.
prin

ea

hotărirea

Text. fr. Art. 291. — L'appel du jugement qui aurait d€clar6
avoir lieu ă admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera
par les deux parties, et n€anmoins par actes sâparâs, dans les dix jours
tât, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de
instance.

prin

dacă

contra
sa

sentinței

respins

mutual,

tribunalului

divorţul

se

poate

prin

face

con-

apel

însă apelul nu este valabil de cât dacă
este făcut de ambii soţi însă de fiecare
soț în parte, - (Nacu, II, p. 467, 468, 469,
470; Alexzandresco, ed. 2-a, II. p. 161).
2. In
contra
sentinţei
tribunalului

prin care se admite divorţul prin consimţimânt mutual,se poate face apel; însă

nefacerea, apelului nu influenţează vala-bilitatea
hotărârei
pronunţate.
(Nacu,
I, p. 470).
.
|
3. După o altă părere însă, în cazul
când tribunalul a admis divorțul prin
consimţimânt mutual, soţii nu au dreptul să facă apel. (Alexandresco, ed. 2-a,
TI, p. 161, 169). -

Art, 211.
— Apelul se va comunică și ministerului public
lângă întâia instanță !). (Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 292).

de

- Tezi. fr. Art. 292. — Les actes d'appel seront râeiprogquement signifiâs, tant
ă

Lautre

6poux

qu'au

ministăre publie prăs le tribunal de premiăre instance.

Art. 272.— In cele 10 zile dela comunicarea apelaţiunei,
ministerului?) public de lângă tribunal va supune concluziunile
sale procurorului general dela curtea de apel?). (Civ. 271, 273;
Leg. 29: Oct. 77; Civ. Fr. 293).
|
1) Acest articol este abrogat prin legea din 29 Octombrie 1877, asupra atribuţiilor ministerutui public..
Ă
2) Din eroare se zice „Ministerului“ în loc de „ministerul“,
3), Această comunicare de acte este desființată prin art. 3 al legii din 29 Oct. 1877, asupra atribuţiu=
|
:
nilor ministerului public.
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Art. 273—274 -

DESPRE

Tezt. fr. Art.

293. — Dans

DESPĂRȚENIE

Codul civil

les dix jours, â compter de la signification qui

lui aura 6t€ faite du second acte d'appel,

de premiăre instance fera passer au
Vexpâdition du jugement, et les piăces

le ministăre publice prâs le tribunal

procureur gentral prâs la cour royale,
sur lesquelles il est intervenu. Le pro-

cureur gânsral pr&s la cour royale donnera ses conclusions par
dans les
dix jours qui suivront la râception des piăces: le prâsident ou 6crit,
le juge qui le
suppleera, tera son rapport ă la cour royale, en la chambre du
conseil
sera statu6 definitivement dans les dix jours qui suivront la remise , et il
des con„elusions du
procureur

general.

Art. 218. — Procurorul curței de apel va îi dator a-și da și
el concluziunile sale înscris, în urma cărora prezidentul curţei
de
apel, sau judecătorul ce-i va ţineă locul, va face raportul
său
curței, până în 5 zile, şi curtea va hotări definitiv asupra
apelațiunei, cel mai târziu până în 10 zile dela primirea
referatului.

(Civ. 272, 274; Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 293),

Text. fr. Art. 298. — Dans les dix jours, ă compte de la signifie
ation qui
lui aura ct6 faite du second acte d'appel, le ministere rpublie
prâs le tribunal
de premiăre instance fera pâsser au procureur
gentral prăs la cour royale l'expedition du jugement, et les piăces sur lesquelles
il est intervenu. 'Le procureur

gEnsral prăs la cour

royale donnera

ses conclusions par

qui suivront la reception des pieces: le president ou le €erit, dans les dix jours
juge qui le supl&era, feră
son rapport ă la cour royale, en la chambre du conseil, et
il sera statu definitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclus
ions du procureur
general.
Doctrină.
1. Cu toate-că art. 273 din codul civil
român, prevede că Curtea de
Apel se va
pronunță asupra apelului în
contra hotărirei prin care s'a respins divorţ
ul prin
consimțământ mutual, în terme
n de cel
mult de zece zile dela primirea,
reteratului, totuşi neobservarea acestu
i termin
nu aduce nici o nulitaţe, de
oarece părțile nu pot suferi consecin:ele
neglijenţei
magist

raţilor.

(Alexandresco,

ed.

2-a,

p.

2. Deşi art, 223 din codul civil român,

In contra deciziunei Curţii de
care se respinge divorţul prin

simțământ

mutual,

însă, de ambele

ui!

un

părţi,

se

singur act. (Nacu,

poate

face

există drepţul de
tribunalului
cât
materie de divorţ
mutual, de oarece

dintre soţi trebueşte interpretată ca o ne
voință de a consimţi la, divorţ. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 162).
4. Nu există dreptul de revizuire în
materie
de
divorţ,
prin consimțământ

ed. 2-a, II, p. 162,

2. După o altă părere, recursul
trebueşte făcut de ambele părţi,
însă
prin
ZA separat.

apel
con-

(Alexandresco,

3.

recurs,

cari îl pot face prin

Inaintea

Curţii

ae

ed.

2-a, II, p.

Casaţie,

părţile

trebuesc
să se prezinte în persoană... (Alexandreseo, ed.

1, p. 470).

2-a,

II, p. 163).

1) În textul oficial din greşa
lă se zice „modificarea:
2) Art. 274 şi 275 nu au echiv
in loc de „notificarea:.
alent în Codul Fran
cez.

—

opoziţie atât
şi înaintea,
prin consimlipsa unuia

de apel prin hotărîrea sa nu va
casaţiune nu va îi primit, dacă nu
părţi şi în termen de 1 lună dela
(Civ. 245, 270, 275).

Doctrină,
Î.
prin

3. Nu
înaintea.
Curţii în
țământ

mutual. (Alexandresco,
nota 3),

nu prevede ca în articolele anterioare,
ca
părţile să se prezinte în persoană, totuşi

“Art. 274. — Dacă curtea
admite despărțenia, recursul în
va îi fost dat de către ambele
notificarea :) hotărirei părţilor?).

dispoziţiile
din
această
privinţă înaintea. primei instanţe trebuesc observate
şi înaintea instanței de apel, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 169).

380

—

DESPRE

Codul civil

Art. 275—276

DESPÂRȚENIE

fiecare

Art. 215. — In caz când curtea va fi primit divorțul,
din soți poate face separat recurs). (Civ. 245, 274, 216).
nu

Doctrină.
1. In contra deciziunii Curţii de apel
prin care se admite divorţul prin consimțământ mutual, se poate fuce recurs, însă
nefacerea recursului nu influențează asupra valabilităţii divorţului pronunţat.
(Nacu, 1, p. 470).

2.

Art. 275 din

civ.-rom., nu

cod.

are

cetat,

interes

soţul

Aeclare
107).

se admite divorpărţile
mutual,

nici un sens, căci dacă
țul prin consimțământ

au

să

facă

recurs

şi

dacă

divorţului, una dintre
admiterea
după
părţi regretă că s'a divorţat nu are decât să nu transcrie hotărirea de divorţ.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 163). 3. După o altă părere, în cazul când
după hotărîrea de admitere a divorţului,
consimţământul mutual al soţilor a înnemulţumit

recurs.

(Matei

dreptul

să

Cantacuzino

p.

are

Art. 216. — Indată ce se va pronunţă hotărîrea definitivă care
admite despărțenia, şi după expirarea termenului de recurs în
casaţiune?), părţile vor îi datoare a prezentă împreună şi în
persoană, până în termen de 2 luni, copie legalizată după acea .
hotărire ofițerului stărei civile, spre a o înscrie în registrul stărei
civile, în care s'a înscris și actul de căsătorie. Neîndeplinirea
acestei formalități va trage după sine nulitatea hotărîrei. (Civ. 35,
60, 225, 246—248, 274, 215; Reg. act. st. civ. 132 urm.; Lege
autorizând luarea de măsuri în vederea stării de răsboi cu privire
la familia și averea celor mobilizați. (Mon. of. 221/916), Art. 17;
Civ. Fr. 294).
Text. fr. Art. 294. — Ea vertu de Parrât qui admettra le divoree, et dans
les ringt jours de sa. date, les parties se pr&senteront ensemble et en personne

devant P'officier de Vâtat. civil, pour faire prononcer le divoree. Ce delai pass,
le jugement demeurera
INDEX

comme non avenu.

ALFABETIC

(la doctrină)
Act de căsătorie 9,

Ofiţer

10, 11,
Apel 1, 2, 4,5,6,7.
Căsătorie 9, 10, îl,
Competenţă 9, 10, 11.
Executare 2, 3.
Formulă exeentorie 10.
Hotărire definitivă 1.
Inscriere 4-9.
Interes 6.
Iavestire cu formulă executorie 10,
Mandat 8.

Procură 8.
Pronunţarea

Admiterea divorţului 4,6,

civilă

+,

6,7.

hotărtrei

5,

Registru

de stare civilă 9.

8-1.

de

stare

.

Recurs 3, 5,6, 7.
Respingerea divorţului 5,

Străinătate 10, 11,
Suspendarea executării 2.
Termin 2-7,
Transcriere 4—9.
Tribunal român 10, ți.

Doctrină.
1. Prin terminii: „hotărire definitivă
din art. 276 din codul civil român, se înţelege

mas

şi sentinya

definitivă

p. 471).

tribunalului

prin

neapelare.

care

a ră-

(Nacu.-|,

2. Terminul de apel suspendă executarea sentinţei tribunalului. (Nacu, 1. p.
470, 471. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 164).
1) Art,
2) Art,

3. Terminul de recurs este suspensiv
de executare. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 164; Nacu, 1, p. 470, 471).
4. Când sentinţa tribunalului prin care
s'a pronunţat
divorţul
prin
consimţământ.

mutual

nu

a

apelată,

termi-

6.

In cazul

când

tribunalul

a respins

divorţul prin consimţământ
mutual
şi
părțile declară apel la, Curtea de apel
care admite divorţul, ele nu au interes
să declare recurs
în casaţie, aşa încât
terminul de transcriere
va
curge dela
data pronunțării deciziei Curţii de apel.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 166),

274 şi 275 din codul civil român, a'au echivalentul lor în codul civil
294 francez nu cuprinde dispoziţia: „după expirarea termenului da

—

fost

- nul de două luni pentru înscrierea hotăriîrei la ofiţerul stării civile, va începe
să curgă: dela expirarea
terminului de
apel, (Nacu, I, p. 471).
5. După o altă părere:când tribunalul a admis divorţul prin consimţământ
mutual, părţile neputând face apal sau
recurs, terminul de transcriere va curge
dela pronunţarea hotăriîrei. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 165, 166).

381—

francez.
recurs în casaţie“.

Art. 277

DESPRE

1. In

cazul

când

Curtea

de apel

DESPĂRȚENIE

res-.

strul de căsătorii, pe anul

binge apelul şi prin urmare și divorţui
prin consimţământ mutual şi părţile de
clară recurs în Casaţie, care casează, termenul de transcriere. va curge dela data,

pronunțării

deciziei

de' către

Curtea

472; Matei

Cantacuzino,

p. 207.

curenţ,

(Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 165):
: î0. In cazul când căsătoria a: fost. ce-

lebrată în România şi ea a, îost desfăcută în străinătate, hotărirea de divorţ
prin consimţământ mutual, după
ce va îi
învestită cu formula, executorie de
către

de

Apel de trimetere.. (Alexandresco. ed. %-a,
II, p. 166, 167). -.
Aa
8. Inaintea ofițerului. de stare civilă,
pentru înscriere, ambii soţi. trebuese
. să
se prezinte în persoană. (Nacu, 1, p.:474

Codal civil

tribunalele române,

se va înscrie Ja ofi- -

ţerul stărei civile român; unde a
fost ce
lebraiă căsătoria, (Alexandresco, ed,
2-a
II, p. 165).
:
11.
In cazul câna căsătoria a,
lebrată în străinătate, hotărîrea. de.foat: cedivorţ
prin consimţământ mutual pronun
țată
de către tribunalele române,
va fi înscrisă

-

9.
Ofiţerul ae stare Civilă competen
t
ca să facă transcrierea hotărmrei de divorţ prin consimțământ mutual este acel
al locului în care s'a înscris actul
de căsătorie şi înscrierea, se va face în
regi-

la 'ofițerul de -stare civilă al domiciliului

pa patului.
165).

(Alexanaresco,

ed.

2-a,

II,

p.

CAPITOLUL IV.
Despre efectele despărţeniei.

Art. 211. — Soții cari se vor despărți nu vor
mai puteă să se
împreună

căsătorească
Teat.
ce soit ne
Tezi.
divore6s ne

.

art. 7; Civ. Fr. 295),

fr. Art. 295. — Les €poux qui divoreeront
pour quelque cause que
pourront plus se râunir.
fr. Art. 295. (Modificat prin legea din 27
pourront plus se râunir, si Pun ou lautrIulie 1884). — Les &poux
e a, postârieurement au

divoree, contract
r6union

(L. asupra numelui,

des

€poux,

un

une

nouveau

mariage

nouvelle

suivi d'un

celebration

second

divorce,

Au cas de

du mariage sera „D6cessaire:
Les ponx. ne pourront adopter un. regim
e matrimonial: autre que celui
qui reglait originairement leur union.
Aprâs la rtunion des 6poux, il ne sera regu.
de leur part aucune nouvelle
demande de divoree, pour quelque cause
que
ce
soit, autre que celle d'une
condamnation ă une peine afflietive et
infamante prononete contre Pun d'eux
depuis leur r&union 1).

Doctrină.

Capitant,

Dispoziţiile art. 277 cod. civ.
rom.
își găsesc aplicaţiunea
atât în
divorţ prin consimțământ Mutua caz de
l, cât şi
în caz “e divorţ pentru cauze
determinate.
(Alexandresco,
ed. 2-a; II, p.:167,
nota 2).
a
!
:
2. Efectele! divorţului
încep a curge
din momentul
transerierei
hotărirei
în
registrele de stare civilă, (Beud
ant, II, p.
59, 81; Huc, II, No. 398; Baudry
et Chauveau, III, No. 245: Nacu, 1, p.
4% urm;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 168).
„. După transcrierea, hotărirei
de divorț. datoriile .reciproce de fidel
itate âintre. soţi, încetează, (Dalloz, Râp.,
Suppl.,
Divor

ce.

et sâparation

de corps.

No.

543;

Huc, II No. 395;
Carpentier,
Traită, I,
No. 327 urm; Planiol, ed. 6-a,
1, No. 12955;
Planiol et Ripert, II, No.
630; Colin et
241)

Prin

legea

din

5. Aprilie

1919, alineatul

—

I, p. 236;

Alexandresco,

o
încetează

reciprocă de sprijin şi ajutor. cu obligăţia
restricțtiunea, prevăzută -de art.
301 cod, civ,
îr. (281 c. civ, rom.). (Dalloz,
Rep. Suppl.+
Divorce
et: sâparation
de -corps.
No:

543, 544%; Huc, II, No.
395; Planiol: ed;
G-a, 1, No. 1255; Pianiol et
Ripert, II,
No... 630; Colin et Capitant,
p. 236; Alexandresco, ed. 2-a, ed. 4-a, 1.
II, p. 168.

Deasemenea, dreptul bărbatului
de
putere
maritală . asupra
femeei,
încetează.
(Dalloz, R&p.. Suppl., Divor
ce et.
separation de corps,
No. 543; Planiol;
ed.

6-a,

1, No.

1955;

II. No. 630).
,

Ca.

efect

este şi acela:

Planiol

principal

al

că soţii divorțați

et

Ripert,

_

divorţului

pot să
contraicteze o nouă,
căsătorie cu: terțe
persoane.
(Dalloz, Râp,, Suppl., Divorce

al treilea

382

ed. 4a,

ed. 2-a, II; p, 168).
4. De asemenea

Î.

al acestui

—

articol,

a fost suprimat,

.

Codul

et sparation
ed

6-a,

1,

de

corps, No,

No.

1255;

543;

Planiol

litatea căsătoriei de cât în cazurile când
nulitatea căsătoriei e explicit rrescrisă
rrintrun text expres de lege,— pe când,

Planiol,

et

Ripert,

II, No. 632; Colin et Capiiant, ed. 4-a,
I, p 235; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
110
7. Divorțul nu şterge afinitatea dintre
cumnaţi. (Alexandresco,
ed.
2-a, IL. p.
169. Comp.: Planiol, et Ripert, II, No. 631).
8. Potrivit dispoziţiilor art, 7 din legea
asupra numelui din 18 Martie 189, prin
divorţ, femeea pierde dreptul de a mai
puria numele bărbatului. (Nacu, 1, p. 47%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 168; Comp.;
Planiol et Ripert, Il, No. 630),
9. Pedeca
la căsătorie prevăzută de
acest

articol

iivă

iar

Suppl.,

constitue

nu

o -pedecă

dirimantă.

Divorce

et

548;

Laurent,

III,

No.

396;

Vraye

Gode,

et

No.

390;

toria. urmată

II,

II,

No.

2-a,

fiinţă

_

existenţa

Im

fapt:

Soții

până

cer

cu

au-

căsătorie
total.

căsătorie, desfăcută prin
prin al doilea contract

nu

au

adoptat

nici

un

nu

efecte

care

este uţil

cazuri

nu

este

rot

a, fi declarate

excepţional

cietatea

se
de

direct

şterge

nule

decât

şi cum

interesată

ca

în

diţiuni

un

de

formă

impediment

Art.
va puteă
țirea ei
conjugal,
cerere,

sau

de fond

având

de

218.— (Mod.
trece în altă
sau dacă a
după 10 luni
afară

de

nu

constitue

sancţiune

nu-

convenției

că-

neluânăd

celebrărei

că-

condiţionându-se

matrimoniale

de

a

consecinţă — aceloraşi

con-

căsătoria

care

o

validează

—fără,

o.

codului

civil

:
francez

Ă
unde

matrimonial — admiţându- se de asemeni
fără restricţii: şi
divorţul
acestei
noui
căsitorii; — toate aceste condițiuni, dove-

insti-

'sătorie
nu
există
nulilăţi
virtuale,—
astfel
că neîndeplinirea
vre-unei
con-

aceasta

alte

li se impune declararea
convenției lor
matrirhoniale
— indiferent de faptul dacă
în prima, căsătorie au avut sau nu regim

so-

iuţia căsătoriei să fie pusă
sub supravegherea. ei atât la contractare cât şi la
desfacere, rezulță
că în materie
de că-

momentul

de toate

deşi este încuviinţată recăsătoria soţilor
divorţaji, se cere totusi o nouă celebrare
a căsătoriei celei de a doua, — iar soţilor

care

grave. —

prin

juridice.
In sistemul

dide

regim

şi

se bucură

posibilitate de a mai fi continuată, sau
de
a
mai
fi producătoare
de
efecte

In drept: Datorită, faptului că o căsătorie— chiar nelegal contractată
— pro-

duce

din

pusă — prin

torizarea
contractărei
unui
împrurhut
ipotecar asupra fondului dotal constituit

prin întâia
-vorț,-—iar

în cauză

diţiuni de validate şi aceloraşi efecte, —
urmează, că. dură cum în mod definitiv
şi irevocabil
prin
divorţ încetează contractul de căsătorie, de asemeni şi convenţia matrimonială încetează împreună

la 1927)

recăsătoriţi

aşa

aceea
a căsătoriei,
întrucât
face parte
integrantă din aceasta, şi cum este su-

Jurisprudenţă
de la 1924

decât

sătoriei,

641; Baudry et. Chauveau, ILI, No. 260;
Nacu. 1, p. 473; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 1%0, nota 1).

(continuare

condițiuni

efectele acordate de lege oricărei
sătorii valabile:
Convenţiunile
matriinoniale

corps;

Huc,

celorlalte

prohibitive sau prevenitive
— impuse
mult oficerului de stare civilă pentru

a nu celebra căsătoria —nu pot avea de
efect 'anularea
ei;— de
unde
urmează
că deşi în conformitate cu dispoziţiunile
art. 277 cod. civ. soţii care sau despărţit
Prin divorţ nu se mai pot căsători, totuşi
întrucât
această
măsură
a, legiuitorului
este numai
de natură prohibitivă, căsă-

R6p.

de

ed.

neobservarea

zise
mai

prohibi-

(Dalloz,

s&paration

No.

1.

Art. 278

DESPRE DESPÂRȚENIE

ciril

-

dese că noua icăsătorie nu are nici un
„raport de cauzalitate sau efecte cu prima,
fiecare constituind instituţiuni autonome
între ele.
(Trib.
Iaşi,
secţia
tutelară
Jurnal No. 3571 din 926, Jur. Gen. 1926
No. 1635).

L. 15 Martie 1906!). Femeia despărțită nu
căsătorie decât după 10 luni dela despărfăcut cerere de părăsire
a domiciliului
dela data hotărirei, care i-a admis această

cazul

când

femeia a născut în acest interval. (Civ.

210, 289; Civ. Fr. 296).
Tezt. fr. Art. 296. — Dans le cas de divoree pronone& pour cause dâterminte la, femme divorete ne pourra se remarier que dix mois apr&s le divoree
prononcâ.
Tezt. fr. Art.296. (Modificat prin legea din 27 Iulie 1884).——La femme divorete ne pourra, se remarier que dix mois apres que le divoree sera,a devenu dsfinitif.
1) Textul vechiu ai art, 278,
luni

dela

Femeea

despărțită

nu “va puteă trece în altă “căsătorie decât dapă 10

despărțirea“ei.

— 383 —

Art. 279—280

DESPRE

DESPĂRȚENIE

Codul civil

Text. fr. Art. 296. (Text ou rezul
din 9 August 1919). — La femme divoretetând din legile din. 18 Julie 1907 și
la transcription du jngement ou de arre pourra se remarier aussitât aprâs
ţ ayant prononce le divorce, și
toutefoix il s'est dejă 6coul6

trois eents
linstance qui aura abouti au divorce, Jours depuis qu'est
l'ordonnance qui a
demandeur ă avoir une râsidenee spart
e.

Toutefois,

intervenue, dans
autoris6 l'epoux
,
|

lorsq

ue l'ordonnance sera muette sur la
qveslion de residence
s6paree, le dâlai de trois cents jours
devra fire compt€ a partir du premie
jogement preparatoire, ou au fond, rendu
r
dans la cause.
ină.

,

1.

Doctrină.

3

|

dresco,

.

ziţiile art. 278 din
român,Disposunt
aplicabile atât
prin
țului

consimţământ
pentru cauze

AR

codul
civil
divorţului

mutual, cât şi divordeterminate. (Alexan-

dresco ed. 2-a, 1, p, 808; II, p. 113),
2. Termenul de zece
luni

în care feMeea nu
se poate
recăsători începe a
curge dela data transcrierei
hotărirei definitive de divorţ. (Dailoz,
Rep., Suppl.,
Divorce

et
Huc,

urm.;

s&paration de corps, No. 554
II, No. 39; Baudry et Chau-

veau, III, p. 247;
I, p. 803; Comp.:

Alexandresco,
ed. 2-a,
Planiol
et Ripert,
II,

No. 632).
3.

In

cazul

când

femeea

nu

răsit domiciliul conjugal, sau

|

âr

fi Pă-

Par fi părănt fără autorizaţia,
tribu
menul de zece luni va, curgenalului, terdela data
transcrierei

hotărirei

de divorţ.

Art. 219. — (Abrog.

(Alexan-

L.

Î epoux

coupable ne

d6termin6,

qui

pourra

femme adultere sera condamnte
mivistăre publice, ă Ja r&clusion
ne

âtre

1, p. 804; Comp.:

„

Yedeca

szută

la

Planiol

a

oria
prevăzută de acost antice] constcăsăt
itue o pedacă probib
itivă
iar nu dirim
antă

(Duranton,
738; Demolombe, III, No 337; ÎI, No. 44
No. 421; Aubryet Rau,V, $ Beudant, |,
463, nota 5,

p. 82; Dalloz, Rep, Suppl.

paration de corps, No. , Divorce eţ st538; Laurent, [I.
No. 484; III, No. 290; Huc,
II,
Vraye et Gode, ed. 2a, II. No. No. 39%;
619; Carpentier,
'Traită, 1. No. 320; Baudry
et
Chauveau

, II], No, 257; Nacu, I, p.
43;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p.
1, 804; 11,
p. 179).
5.

Ofiţerul

celebrat

ziţiunilor

de

stare

o căsătorie
art.

278

din

în

civilă

care

disprețul

codul

va

fi

dispo-

civil român

,
nu se expune la o pedeapsă. (Alex
andre
sca, ed.
2-a, 1, p. 804,
A se vedea: art.

6.

cu

notele respective.

15 Martie

Tezt. fr. Art. 298.
— Dans

d'aduhăre,

ed. 2-a,

et JRinert, II, No. 632),

805).
210 din

codul

|
civil,

19061).

le cas de divorce admis enjustice
pour cause
pourra jamais. se marier avec
son complice. La
par le mâme jugement
dans une maismai on de correctiion pour
un temps
moindre
de trois mois,

ni excâder

deux anntes.

nia, afară de cazul consimțim
ântului mutual, soțul în con
tra căruia
sa pronunţat despărțenia
va pierde toate avantagiuril
e stipulate
în favoarea sa de către cela
lt soţ, fie prin contract
de căsătorie,
fie după săvârşirea căsăto
riei,
Partea în favoarea căreia
s'a pronunţat despărțenia,
servă toate acele âvantagiuri
va conchi
ar şi dacă ele se vor îi
cu clauza expresă de rec
stipulat
iprocitate, fără c

aibă loc. (Civ. 254 urim.,

asupra

numelui

281, 340, 679, 936, 937,

art. 7; Civ. Fr. 299,

300).

1224 urm.;

L.

Tezi. fr. Art. 299. — Pour
quelque cause que le divorc
e ait lieu, hors le
mutuei, l'&poux contre
lequel

cas du consentement
DI

1) Textul vechia ai
ari 27: 9. In caz de despărţe
arț.
adulteriu nu se
va pute ă niciodat
nie
ă căsători
Fr. 293)

cu

—

compiicele

384

—

le divoree aura €t6 admis,

pentru

său.

cauză

de

adulteria,

(Cv, 211, 216 urm,

soțul vinovat de

; C. p. 269, 270; Civ.

Codul

civil

DESPRE

Art, 280

DESPĂRȚENIE

perdra tous les avantages que l'autre Epouz lui avait faits, soit par leur consarat de mariage, soit depuis le mariage contracte.
Tezt. fr. Art. 299. (Modificat și complectat prin legile din 27 Iulie 1584
și din 6 Februarie 1993). — L'epoux contre lequel le divoree aura €t& prononcâ perdra tous les avantages que lautre €poux lui avait faits, soit par
contrat de mariage, soit depuis le mariage.

Par leffet du divoree, chacun des poux reprend lusage de son nom.
Tezt. fr. Art. 300. — D'poux qui aura obtenu le divoree, conservera les
avantages ă lui faits par l'antre 6poux, encore qu'ils aient; 6t€ stipulâs râeiproques et que

la reciprocite n'ait pas lieu.
Bibliografie (eontinnare).

CONSTANTINESCU

INDEX

ALFABETIC

(a

doctrină)

Anulare 11,
Avantaj | urm.
Avere î, 17

! Inscriere 11, 12,
Iastrăinare 11, 13.
| Legea numelui 8.

Bunuri 1, 17.
Cadouri de nuntă 5.
Căsătorie 5, 7.

Lege personală 17.
Moarte 12,
| Mobile 17.

Consimţământ mutual 16.
Constituire
de
drepturi
reale 11, 13.
Contract dotal 2, 3, 5,6,
”
15,

| Nulitate 11.
| Nume 8.
Ă
| Perderea avantagiilor
urm.
| Personal statut 17.

Deces 12.

Definiţie 3, 4,
Derogare 2, 15,

3,

5,

Dotă 2,
Drepturi reale

6, 7,

11,

1

! Prezenturi de nuntă 5.
Proprietate 11.
Reale drepturi 11, 13,
Reciprocitate 9.

Revocare 5, 14.

| Rude,
Statut personal

Străini 17,

11, 13.

17.

Terţe persoane 11, 43.
Testament 4.
Transcţiere 11, 42,
-.
Vindere-cumpărare
11, 13.

Efectele divorțului 1 urm.
Hotărîre 10, 11, 12.
Imobile 17.
incetare din viață 12,

Doctrină.
1. Efectele divorţului
cu "privire
la
bunurile soţilor sunt acele ale desfacerei
căsătoriei, (Dalloz, Rep. Suppi., Divorce
et separation de corps, No. 567; Colin et
Capitant, ed. 4-a. ], p. 239).
. Soții nu pot, prin contractul lor de
căsătorie, să deroge dela dispoziţiile art,
299 cod. civ. fr. (280 al I, cod. civ. rom.)
(Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et s6paration ds corps, No. 571; Laurent, III, No.
305; Huc, II, No. 410; Vraye et Gode, ed.
2-a. II, No. 669; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 178).
3. Prin cuvântul: „avantaje“ din art.
299 cod. civ.. îr. (280 cod. civ rom.) se
înțeleg:

toate

donaţiunile

directe

sau

deghizate de bunuri mobiliare sau imobiliare, prezente sau viitoare, făcute de
către un soţ celuilalt, fie prin contractul
de căsătorie, fie în timpul căsătoriei.

(Dalloz,

vation

Rep.

de

Suppl.,

corps,

No.

Divorce

572;

Huc,

et

sâpă-

II,

No.

404; Baudry et Chauveau, III, No. 282;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1268 urm.; Planiol
et Ripert, II, No. 645, 646; Colin et Ca36370.
— Codul

Civil

adnotat,

-—

pitant, ed. 4-a, I, p. 239; Nacu, 1, p,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 176, 177;
tei Cantacuzino, p. 704).
,
+ Prin cuvântul: „avantaje“ se
leg şi liberalităţile testamentare cu
anterioară
divorţului.
(Demotombe,
No. 527 bis; Marecad6, art,.:311, No. 2;
dant, II, No. 426; Aubry
et Rau,
4-a, VII,
$ 724, nota 7, p. 509;
plong;

| Prejudiciu 15.

Divorţ î urm.
Divorţ prin consimţământ
mutual 16.
Donaţiuni
13, 14,

|

JAC. N., Despre ipoteci, p. 183.

Donafions

et

testaments,

IV,

4%;
Maînţedată
IV,
Beued.
'TroNo.

2198; Dalloz, Reâp., Sâparation
de corps,
No. 377; Suppl., Divoree et s&paration de
corps, No. 572; Laurent, III, No. 304; Huc,:
II, No. 40%; Vraye et Gode,
ed. 2-a, II],
No. 685; Carpentier, Trait6,
1, No. 350;
Baudry et Chauveau, II, No. 28; Planiol
et Ripert, II, No. 645; Nacu, 1, p. 476, 477;
Alexandresco, ed. 2-a, TI, p. 176, 1177).
5. Cadourile de nuntă făcute de către
un soţ celuilalt, înainte de celebrarea căsătoriei, nu sunt revocate atunci când nu
sunt trecute în contractul
de căsătorie. (Dalloz,
Râp.,
Separation
de
corps,
No. 383; Suppl., Divorce et s&paration de
corps, No. 5%; Vraye et Gode, ed. 2-a, II,
No. 672; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 177).
6. Soţul în contra căruia s'a pronunat

divorţul,

nu

pierde

avantajele

ce

sau stipulat în favoarea sa în vederea,
căsătoriei de către rudele celuilalt soţ
sau de către străini. (Demolombe, 1V, No.
529; Dalloz, Rep, Suppl., Divorce et s6paration de corps, No. 576; Laurent, III,
No, 304; Huc, II, No. 404; Vraye et Gode,
ed. 2-a, II, No. 683; Carpentier, Trait6, I,
No. 346; Baudry et Chauveau,
III, No.
283; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 2%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 177).

7.

Soţul în contra căruia se va, îi pro-

nunţat
divorţul va, pierde şi avantajele
donaţiunilor ce i sau făcut de către cel-

lalt soț în intervalul dela facerea contractului de căsătorie şi până la celebrarea căsătoriei. (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et s6paration
de corps, No: 54;
Vraye et Gode, ed. 2-a, II, No. 671).
8. Potrivit dispoziţiilor art. 7 din legea,
asupra, numelui din 18 Martie 189%, prin
divorţ, femeea pierde dreptul de a mai

885 —

25

îi

Art. 280
purta

DESPRE

numele

bărbatului

(Nacu,

DESPĂRȚENIE

1,

p.

474).

9. in caz când divorţul se pronunţă în
contra ambilor soţi, fiecare. dintre ei va
„pierde toate avantajele stipulate reciproc
de către soţi. (Demolombe,
IV, No. 416,
530 bis; Beudanit, II, No. 428; Dalloz, Râq.,
Suppl.. Divoree et s&paration de corps,
No. 585; Huc, II, No. 404%; Vraye et Gode,
ed. 2-a, II, No. 682; Baudry et Chauveau,
III, No. 286; Carpentier, Trait6, 1, No. 351;
Planiol ed. 6-a, I, No.-1266; Planiol et Ripert, II, No. 644; Alexandresco, ed. 2-a,

II, p. 176; Matei

Cantacuzino,

p. 104).

10. Pierderea avantagiilor,
prevăzută
de art. 299 cod, civ. îr. (280 cod. civ. rom.)
are loc de plin drept, din ziua când hotărîrea de divorţ a rămas definitivă, nefiind nevoe ca ea, să fie pronunţată prin
hotărîrea.
de divorţ. (Demolombe, IV, No.
528; Beudant,
II, No.
496; Dalloz, Râp,
“Separation de corps, No. 378; Suppl., Di-vorce et sâparation
de corps, No. 577;
Laurent, III, No. 305; Huc, II, No.
4%;
Vraye et Gode, ed. 2-a, 1, No. 68; Carpentier, 1, No. 354; Baudry et Chauveau

III, No. 284; Planiol,

ed. 6-a, 1, No.

1270,

1214; Planiol et Ripert, II, No. 648; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 238; Nacu, 1, p.
416; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 178; Ma-

tei

Cantacuzino,

îi.
Prin
stituţiunile
de

soţul

divorţul,

divorţ,
de

o

p. 703,

704),

urmare înstrăinările şi conde drepturi reale consimţite

în

contra

după

sunt

căruia,

nule

persoană

s'a

transcrierea.

de

care

oarece
nu

mai

pronunţat

hotărîrei

sunt,

eră

de

făcute

proprie-

tar. (Planiol, ed. 6-a. 1, No. 1274).
12.
Pierderea
avantagiilor prevăzute
de acest articol are loc numai după ce
hotărîrea de divorţ a, fost transcrisă; dacă,
înainte de transcriere unul dintre soţi încetează din viaţă, efectele divorțului nu
se mai pot produce, căsătoria nefiind desfăcută prin divorţ ci prin moarte. (Dalloz, Rp.
Suppl., Divorce eţ s&paration
de
corps,
No.
578;
Laurent,
III, No.
302; Huc, II, No. 411; Vraye ei Gode,
ed. 2-a, Ii, No. 673; Carpentier, Trait6,
I, No. 352;
Baudry
et Chauveau, III,
No. 218, 284; Planiol,
ed.
6-a,
LI, No.
1273; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 179;

13.

pi

Pierderea

avantagiilor

prevăzute

de art. 299 cod. civ. tr. (280 cod. civ. rom.),
nu poate prejudiciă terţilor de bună credinţă cari au obţinut dela soţul vinovat,
drepturi asupra bunurilor donate. (Demolombe, IV, No. 527 ter.; Beudant, II,
No. 429; Aubry et Rau, ed. 4-a, V. $ 49%,
nota 33, p. 209; Dalloz, Rep, S&paration
de corps, No. 376; Suppl., Divorce et s6&
Raration de CODE» No. 582: Laurent, III,

0.

506;

Huc,

II,

No.

408;

Carpentier,

Trait6, 1. No. 355; Baudry et Chamvea
III, No. 285; Pianiol, ed. 6-a, 1,
No. 1271;

Planiol et Ripert, II, No.

Capitant,

ed.

4-a,

1,

p.

647; Colin

238;

Nacu,

ai

I,

—

p.

“Codal civil

417; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 179, 180,
Contra: Vraye et Gode, ed. 2-a, II, No.
688):
i
14. Partea în favoarea căreia se pronunţă divorţul, va, conserva, toate avan. tajele ce i sau stipulat de soţul său cu
caracterele şi sub condiţiunile sub care
au fost, stipulate. Prin urmare donaţiunile făcute de soţul vinovat celuilalt soț,
în timpul căsătoriei, vor putea îi revocate,
chiar
după
desfacerea căsăţoriei
prin divorţ. (Duranton, I1, No. 631; Demolombe, IV, No. 530; Beudant, II, No.
427; Dalloz, Rp,
Suppl.. Divorce et s6_paration de corps, No. 584 Laurent, III,
No. 307; Huc, II, No. 409; Vraye et Gode,
ed. 2-a, II, No. 680; Carpentier, Traite, 1,
No. 359; Divorce et sâparation de corps,
II, No. 3793; Baudry
et Chauveau, III,
No. 287; Colin et Capitant, ed. 4-a, p. 239;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 180; Contra:
Toullier, II, No. 743; Comp., Pianiol ei
Ripert, II, No. 645).

15.

Soții pot derogă prin contractul de

căsătorie,

la dispoziţiile

art. 300

cod. civ.

îr. (280 al. 2. cod. civ. rom.). (Dalloz, Râp.,

- Suppl.,
No.

16.

vil
în

Divorce

571).

et

Dispoziţiile

s&paration

art. 280

de

din

corps,
,

codul

ci-

român îşi găsesc aplicaţiunea numai
cazul de divorţ
prin
consimţământ

mutual,

dintre

caz

în

soţi

este

care

nu

se

poate

ști

care

vinovat, (Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 181).
17. Dispoziţiile art. 280 din codul civil
român, nu-şi găsesc aplicaţiunea. străinilor în România, decât în cazul când ele
„ există şi în legea lor personală, indiferent dacă averea lor este mobilă sau imobilă. (Vraye et. Gode, II, No. 933; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 181).
.

Jurisprudenţă

(continuare de la 1924 până la 1927)

1.

După

făcute

prin

art. 280 c. civ,, liberalităţile
contractul

de

căsătorie

sau

în timpul căsătoriei, se pierd în cazul unui

divorţ, de către soţul

în detavoarea căruia

se vor pierde.

se admite

s'a pronunțat divorţul. Pentru donaţiunile
anterioare căsătorii, legea nu prevede că
Totuşi

că atunci,

când ele sunt mari, se pierd şi aceste
liberalităţi. Pentru a fi pierdute însă

trebue

la

să

fie

un

Fronunţarea

tentată pentru

divorţ

pronunţat,

divorţului

a reclama

Până

acţiunea, .în-

valoarea, acestor

liberalităţi este prematură, In consecinţă,
in spela de faţă, acţiunea: prin care te

reclamă

clamant

respins

valoarea,

pârâtei

ca

obiectelor

înainte de

prematură.

I, sent. civ. 320 din
No. 222),

1924,

(Trib.

date

Jur.

de

nuntă,

re-

sa

Telorman

Gen.

19%

2. In baza dispoziţiilor art, 280 din
codul civil şi când divorțul se pronunţă
în favoarea soţiei, darul manual, similar
386—

Codul civil

DESPRE

DESPĂRȚENIE

donaţiunilor, nu mai poate fi înapoiat
soțului, făcând parte din avantagiile stipulate în favoarea. soţiei înainte de căsătorie. (Judecătoria ocol rural Segarcea-

Art. 281

Dolj, 24 din 16 Februarie 1925, Justiţia
Olteniei 11— 13/1926).
3. A se vedea: art. 285, nota 6.

Art. 281.— Dacă soții nu-și dedeseră nici un avantagiu unul
altuia, sau dacă acele avantagiuri nu vor îi îndestulătoare spre a
asigură subsistența soțului care a dobândit despărţenia, tribunalul
va putea ordonă și luă măsuri!) pentru a se da acestuia o pensiune de întreţinere din averea celuilalt soț, care nu va puteă
trece peste o a treia parte din suma veniturilor; această: pensiune
se va putea revocă când ea nu va mai îi necesară. (Civ. 190
urm., 250, 259;$ 2, 280, 1284; Pr. civ. 408, 409; Civ. Fr. 301).
Text. fr. Art. 301. — Si les €poux ne s'taient fait aucun avantage, ou
si ceux stipules ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de
Pepoux qui a obtenu le diroree, le tribunal pourra. lui accorder, sur les biens
de Vautre €poux, une pension alimentaire, qui ne pourra exeâder le tiers des
revenus de cet autre 6poux. Cette pension sera r&vocable dans le cas oii elle

cesserait d'âtre n6cessaire.

Bibliografie (continuare).
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Notă sub Trib, Fălticeni, Jurnal

76;

DEM,

„Câte-va

observaţii asupra

INDEX ALFABETIC
Lipsă 5, 6.

Căsătorie 19.
Competenţă

17.

ju-

_

Creanţă alimentară 15.
Dată

9, 10.

Deces 12, 13.

Situaţiune socială 7, 9.
Succesiune 12, 13,
Transcriere 1.
Urmărire 15.
Venituri 3,8,

pronunţarea

divorţu-

lui. (Huc, II, No. 417; Vraye et Gode, II,
No. 108; Carpentier, Trait6, 1, No. 363;
Baudry
et Chauveau, III, No. 290, 291;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1260; Planiol et
Ripert,
II, No.
639;
Alexandresco,
ed,
1) In art,

francez

301,

sitățile vieţii
reclamă, dela

4.

1. Cererea
de
pensiune
alimentară
prevăzută de dispoziţiile art. 301 cod, civ.
în. (081 cod. civ. rom) poate fi făcută,
chiar după ce hotărîrea de divorţ a rămas
definitivă
prin transcrierea ei iar
cu

dintre

soţi

Laurent,

nu

poate

III,

renunță

mentară,
chiar dacă nu ar fi obţinut
vre-un avantaj dela acesta. (Dalloz, Râp.,
Suppl., Divorce et sâparation de corps,
No. 588; Nacu, 1, p. 478; Comp. Planiol
et. Ripert, II, No. 636, 637).

19

Doctrină,

odată

Unul

Contra:

1-2/1926.

Rude4.
Sărăcie 5, 6.

Revocare

14.

numai

2.

18%;

Olteniei

Gen. 1926,

la dreptul său de pensiune
alimentară,
(Vraye et Gode, II, No. 713; Contra: Planiol
et Ripert,
II, No.
642;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 183, 184).
3. In cazul când soţul
în
favoarea
căruia sa pronunţat divorţul. are vemituri personale
cari îi satisfac nece-

Hotărîre de divorț 1,
Incetare din viață 12, 13,
Inscriere 1.

nu

1925, Jur.

Lucru judecat 1%,
Moarte 12, 13,
Modificare 18.
Obligaţie personală 12, 13.
Pensiune alim. î urm.
Personală obligaţie 12, 13,
Privilegiu 11.
Recăsătorie 19.
Reciprocitate 14.
Renunţare 2.
Retroactiv efect 10,

Efect retroactiv 10,
Funcţionar 15,
Garanţie specială 11.
Hotărîre 1, 10, 18.

Ipotecă

din

art. 281 c. civ“, Justiţia

2-a, II, p.
No, 308).

(la doctrină)

Alimente 1 urm.
Apel 16.
Apreciere 7, 8, 9, 19.
Autoritate de lucru
decat 18.
Avantaj 3.
Avere 3, 7.
Bunuri 3, 7.

9109

corespunzător,

lipsesc

Chiar

sale, el nu
are dreptul
a
celalt soţ o pensiune
ali-

dacă

soţul,

care

a

obținut

divorţul în favoarea sa, ar avea rude
cari sunt obligate după lege a-i plăti
o pensiune alimentară şi ar fi în măsură să o facă, totuşi el aro dreptul a
cere dela celalt soţ o pensiune alimentară. (Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et s6paration

de

corps,

No.

589;

Laurent,

III,

No. 309; Vraye et Gode, ed. 2-a, II, No.
698; Carpentier, Trait6, 1, No. 365; Baudry et Chauveau, III, No. 290).
5. După
o părere
pensiunea alimeniară prevăzută de art, 301 cod. civ. fr.

(281 cod, civ. rom.), nu poate fi acordată

decât
cuvinfele:

atunci

când

„și lua măsurii.

soțul

în

favoarea

că-

Art. 281
ruia

i

pi

4

s'a

DESPRE
pronunţat

divorţul,

era

DESPĂRȚENIE

sărac

în-

nainte de desfacerea căsătoriei. (Huc, II,
No. 418; Vraye et Gode. ed. 2-a, II, No.
103; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1260; Planiol
et Ripert, II, No. 639; Colin et Capitant,
ed. 4-a, Î, p. 367; Alexandresco. ea. 2-a, II,
p. 184).
6. După o altă părere, soţul în favoa-rea
căruia s'a pronunțat
divorţul, . are
dreptul ia 'cere o pensiune alimentară
chiar în cazul când el a devenit sărac
posterior
desfacerei
căsătoriei.
(Dalloz,
Re€p.. Suppl..
Divorce
et s&paration de
corps,
No.
591;
Carpentier,
Trait6,
1,
No. 370; Baudry et Chauveau,
III, No.
291).
7. Tribunalele
fixează
conform
regulelo» generale, cuantumul pensiunei altmentare, luând în consideraţie: averea şi
“Situaţiunea, socială a soţilor. (Toullier, II,
No. 780; Duranton, II, No. 633; Marcadă,
art, 311, No. 3; Laurent, Il, No. 209; Huc,
II, No. 419; Comp.: Planiol, et Ripert, II,
No. 636, 638).
8. Tribunalele nu au dreptul a acorda,
o pensiune alimentară mai mare decât
o treime din totalitatea veniturilor soțului în contra căruia sa pronunţat divorţul,
chiar
dacă
acest. cuantum
nu
ar îi îndestulător
pentru
satisfacerea,
necesităţilor de trai ale soţului în favoarea căruia
s'a
pronunţat
divorţul.
(Dalloz, Râp., Suppl., Divorce et sâparation de corps, No. 592; Huc, II, No. 419;
Vraye et. Gode, II, No. 700; Carpentier,
Trait6, 1, No. 368; Baudry et Chauveau,
III, No. 290; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1261;
Nacu, 1, p. 478; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 182; Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
Sas; 637, 638; Contra: Laurent, III. No.

9. Tribunalele apreciază
în mod
suveran data dela care urmează a plăti soțul vinovat pensiunea, alimentară, luându-se în consideraţie poziția respectivă

a, soţilor. (Dalloz, Rep, Suppl., S6paration

de

corps,

No.

397;

Comp.:

ed. 2-a, II, p. 183).

10. In caz
data de când

Alexandresco,

câna tribunalul nu fixează
urmează a se plăti pensiu-

nea
alimentară,
ea urmează
a se plăti
dela data întenţării
acţiunei potrivit prin-

cipiului efectului retroactiv al hotăririlor judecătoreşti. (Dalloz, R6p., Suppl.,
Divorce et Laration „de corps,
No. 593;
luc,.

„

No.

2-a. 11. No. TI1).
LE

Soțul care

;

raye

y

ei

Gode,

ed,

datoreşte pensiunea,

alimentară, nu poate fi obligat de
tribunal
ca să ofere garanţii speciale pentru
plata,
pensiunei. (Demolombe, VI, No.
68 urm,;
Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 553,
nota, 35,
p. 109; Dalloz, Rp. Suppl.,
Divorce et s6paration de corps,
No, 595; Carpentier,
Trait6, 1, No. 371: Divorce
et s6paration
de corps; II, No. 3586 urm.;
Planiol et Rijert, II, No. 638; Nacu,
1, p, 478).

—

Codul ciril

12. Datoria alimentară
prevăzută de
art. 301 cod, civ. îr. (281 cod. civ. rom,
este personală soţului care este obligat
a o
plăti şi încetează la decesul său.
(Beudant, II, p. 105; Dalloz, Râp., Suppl,,
Divorce et sâparation de corps, No. 597;
Laurent, III, No. 311; Carpentier, Traite,
I, No. 372; Divorce et s6paration de corps;
II. No. 3994 urm.; Baudry et Chauveau,
III, No. 290; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
1892, 183; Comp.: Planiol et Ripert, II, No,
636, 642).
13.
După o altă părere, în caz de deces
a soţului care eră obligat să plătească
pensiunea, alimentară,
această
obligaţie
trece asupra
succesiunei
sale.
(Dalloz
Rep.,

Suppl.,

Divoree

et

sâparation

de

corps, No. 997; Separation de corps, No,
150; Huc, II, No. 421; Vraye et Gode, ed,
2-a, II, No. 710; Planiol, ed. Ga, 1, No.
1261; Planiol et Ripert, II, No. 642; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 368),
14. Când divorţul a fost pronunţat în
contra ambilor soţi, unul dintre ei, nu
are dreptul a cere dela celalt o pensiune
alimentară.
(Dalloz,
Râp.,
Suppl,
Di-vorce et, s&paration de corps, No. 58;
“Carpentier, Trait6, II, No, 110; Baudry
et Chauveau,
III, No. 288; Planiol, ed.
6-a, I. No. 1958; Pianiol et Ripert, II,
No. 636, 638; Colin et Capitant, ed. ka, |
p._366; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 18%).

15.

In

cazul

pensiunei

salarul

țiunea,

de

său

când

poate

admisă

alimentare,

soţul,

întreţinere,

fi

de

de

debitor

este

urmăritîn

lege

oarece

al!

funcţionar,

propoi-

pentru

creanţele

această

pensiune

are. caracterul
alimentar.
(Boitard, Lecons de procâdure civile, ed. 15-a, II, p.
251; Chauveau sur Carr6, Lois de la procedure. IV, question 1990 ter.; Garsonnet,

Traite,

III, No.

550;

arret,

No. 164).
Pensiunea
art. 281 din

de

poate
apel,

Dalloz.

alimentară
codul
civil

fi cerută pentru
dacă nu a fost

primei instanţe.
II, p. 185).

17.

Rp,

prevăzută
român, nu

prima
cerută

oară în
înaintea

(Alexandresco,

Tribunalul

Saisie-

competent

ed.

a

judeca

cererea. de pensiune
alimentară,
rior
desfacerei
căsătoriei
prin

este
țul.

tribunalul

care

(Alexandresco,

Comp.:

Planiol

18. Pensiunea

ed.

postedivorţ

a, pronunţat
2-a.

et Ripert.

II,

2-3,

divorp.

18%;

11, No. 640).

de întreţinere acordată

de tribunal poate fi modificată, mărită
sau micşorată, după trebuinţele celui ce

a obținut-o şi după averea, celui obligat
a o plăti. (Dalloz, Râp.. Suppl... Divorce
et separation

de corps,

No. 594; Laurent,

III, No. 310; Carpentier, Trait6. 1. No. 3%;

Baudry et Chauveau, III, No. 990: Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 182; Comp. Vraye
et Gode,
ed.

2-a,

II.

No.

703

urm.:

Huc,

II, No. 420; Planiol et Ripert, 11, No. 6%,

637, 640; Nacu,
zino,

388—

p.

704).

I, p. 418;

Matei

Cantaru-

Codul civil

DESPRE

DESPĂRȚŢENIE

19. In cazul când
_ soţul care primea,
pensiunea de întreţinere se recăsătorește,
tribunalele

au

dreptul

să

aprecieze,

după

împrejurări, dacă această pensiune trebueşte menţinută sau revocată,
(Dalloz,
Rp, Suppl., Divorce
et s&paration
de
corps, No. 159; Huc, II, No. 420; Vraye
et Gode, ed. 2-a, II, No. 699; Carpentier,
Traită. I, No. 374; Baudry et Chauveau,
III, No. 290; Alexandresco,
ed. 2-a, II,
p. 185; Comp. Planiol et Ripert, II, No.
636. 637. 640. 641).
4

Jurisprudenţă
(continuare

de

la

1924

până

ia 1927)

1. Legea dispunând ca pensiunea alimentară se va puteă acordă soţului, care
a dobândit despărţirea,
rarea soțului inocent o

urmăreşte asiguexistenţă echiva-

lentă cu situaţiunea, sa anterioară divorţului şi aceasta
cu
mijloacele
soţului
vinovat, deci în mod complect eronat sar
interpretă
o dispoziţiune
atât
de
categorică tocmai în sensul contrar, inechi-

tabil, pejuridic și amoral, adică de a se
permite şi soţului
declarat
vinovat
de
către justiţie de a cere alimente celui
inocent. (Trib. Tecuciu, 9 Sept. 1924, Jur.
Gen. 1925 No. 1129).
2. Aparține instanţei de fond să aprecieze

în

Casaţie,
„ pensiune

mod

suveran,

quantumul
alimentară

fără

sumei
de

control

la

datorate

soţ; soţiei

sale

Art.

282

parte din suma, veniturilor, — aceste prescripţiuni
însă, după
cum
rezultă din
însăşi cuțrinsul textului, îşi au aplicațiunea în alt caz, decât cel avut în vedere
de legiuitor prin art. 250 c. civil — şi
anume în cazul când este vorba de stabilirea
quantumului
pensiunei
alimentare,

ce

sar

reclama

'după

pronunțarea

divorțului.
Atunci

|
dar,

când

pensiunea

se

cere

pentru timpul cât ţine procesul de divorţ»
se aplică dispoziţiunile art. 250 c. civil şi
stabilirea quantumului pensiunei alimentare se face în raport cu mijloacele de
vieţuire ale soţilor şi este lăsat la suverana apreciere a judecătorilor de fonă,
cari pot chiar depăşi,
a treia parte din suma

în aprecierea lor,
veniturilor soţului

condamnat să plătească pensiunea. (Cas.
Ii Dec, civ. 529 din 1 Decembrie 1924, Jur.
Gen. 1925 No. 239).
3. Din art. 281 codul civil rezultă că o
pensiune. de întreţinere poate fi acordată,
soţului în favoarea căruia sa pronunţat
despărţenia, atunci când aceasta nu are

mijloace
Prin

de fond
dovedit
traiu,

suficiente

urmare,

pentru

întrucât

constată
că este

existenţă.

în

speţă

instanţa,

că soţia recurentă nu a
lirsită de mijloace de

şi că, soțul

nu

are

altă

avere

decât

solda sa, care îi este
strict necesară
pentru existenţă şi plata pensiunei pentru
întreţinerea copilei rezultată
din
căsă-

ca

iorie,

cu

respinge cererea soției cu privire la acordarea unei pensiuni. (Cas. II, decizia 610
n 25 Noembrie 1925, Jur. Gen. 1926 No.
311).
.

care se găseşte în proces de divorţ.
Dacă art. 281 c. civil prescrie că atunci
când soţii nu şi-au dat nici un avantaj
unul altuia, sau
dacă,
avantagiile
nu
sunt îndestulătoare
spre a asigură subsistența soţului care a dobândit despărtenia,
tribunalul
va
putea
lua măsuri
şi ordona să se dea acestuia o pensiune
de
întreţinere
din
averea
celuilali soţ,
care nu va putea trece peste o a treia

4.

instanţa

Litigiile

curmate

ca

tranzacţiuni,

de

fond

relative

şi

eră

la

oricare
având

însă

indrituită

alimente,

alte

pot

litigii

acelaş

efect

a

fi

prin
re-

lativ ca şi hotăririle judecătoreşti definitive în această materie. (C. Apel Iaşi,
. TI, 20 Aprilie 1926, Dreptul 20/1926).
5. A se vedea: art. 250, notele 6 şi 7.

Art, 282. — Copiii se vor încredință soțului care a dobândit
despărțenia afară numai când tribunalul, după cererea familiei sau
a ministerului public, va regulă spre binele copiilor ca cu toţi sau
în parte, să fie încredințaţi soțului, în contra căruia s'a pronunţat
despărțenia sau unei a treia persoane. (Civ. 249, 259 $ 1, 283
urm., 326; Civ. Fr. 302).
Text. fr. Art, 302. — Les enfants seront confies ă l'poux qui a obtenu
le divoree, ă moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministăre public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous
ou quelques-uis d'eux seront confits aux soins soit de Lautre 6poux, soit d'une
tierce personne.
Bibliografie (continuare).
RAcuvIGEANU

GR.,

Wotă

sub

Trib.

Putna s. II, 137

—

389—

din 4 Iunie

1925, Curier

Jud.

15/1926.

,

INDEX

“(la
Afinitate 7.
Apel 1ţ.
Apreciere suverană

Autoritate de
decat 16.

ALFABETIC

doctrină)

1.

lucru

ju-

Căsătorie 18,
Competenţă 10, 17.
Consiliu de familie 8.
Copii, paza lor 1 urm.
Daune cominatorii 15,
Decădere 18.
Deâniţie 7, 8.

Domiciliu

10,

Executare
Familie

Forţă

6,

13,

17.

|

7, 8.

publică

Hotărire

12,

14, 15,

4, 14,

Interes 1, 16.
Lucru judecat 16.
Ministerul Public 9..
Modificare 16, 17.
Motivarea hotăririlor 4.
Oficiu 2,
Parchet 9,
Paza copiilor 1 urm.
Procuror 9,
Recăsătorie 18,
Reciprocitate 3,
Reclamaţie 2, 3, 5.
Revocare 16.

Rudenie 7.

Statuare

14.
15,

Hotărîre motivată 4.

16,

DESPĂRȚENIE

17,

| Suverană

|

Terţă

din

.

oficiu

2,

apreciere î,

persoană

14,

Doctrină.
1. Tribunalele apreciază şi
decid în
mod suveran cuj trebueşte încre
paza copiilor, luându-se în cons dinţată,
ideraţie
interesul acestora, (Marcads, art,
311, No,
3; Dalloz, Râp, Suppl., Divoree
eţ s6paration de corps, No.
605; S&paration de
corps, No. 151; Carpentier,
Trait6, 1, No,
350; 11, No. 177 Planiol, ea,
6-a, I, No.
1276; Colin et Capitant,
ed. 4a, I, p.
240, 241, 461; Nacu,
1, p. 479; Alexandresco, ed. 2-a, II], p. 186,
187, 189, 190;
Matei Cantacuzino, p. 703,
704).
Dacă nimeni nu cere a se
lua măsuri
în privinţa copiilor,
ei rămân de
drept în paza soțului care
a obţinut qivorţul, de oarece tribunalele nu
pot statua în această materie din ofici
u. (Huc,
II, No. 433; Carpentier,
Trait, 1, No.
377; Vraye et Gode, II, No.
741; Baudry
et Chauveau, III, No. 210; Alex
andresco,
ed, 2-a, II, p. 187).
3. Când divorţul s'a, pronunţa
t în contra ambilor soţi şi nimeni
nu a ceruţ a
se luă măsuri în privinţa copii
lor, ei vor
rămâne de drept în paza
tatălui. (Huc,
TI, No. 423),
4. Tribunalul trebueşte să-şi
motiveze
hotărârea sa, de câte ori nu
va, încredința,
copilul soţului care a, obţi
nut divorţul,
(Alexandresco, ed. da, II, p.
187).
5. Oricare dintre soţi are
dreptul să
ceară dela, tribunal,
luarea de măsuri
în privința pazei copiilor,
(Dalloz, Rep.
Suppl., Divorce et s&parati
on de corps,
No. 603; Huc, II, No. 424; Vray
e et Goe,
II, No. 744, 4%; Planiol, ed.
6-a, I, No.
1277; Matei Cantacuzino, p. 703,
704).
6. Acelaş drept aparţine
şi familiei,
(Dalloz,

Râp.,

Suppi.,

Divoree

et s6pa

ralion de corps, No. 603; Planiol,
ed. 6-a, 1,
No. 1277; Matei Cantacuzino,
p. 703, 704).
7.

Prin

'cuvântul:

„familie“,

se

înţe-

lege, după o părere, orice pers
oană care
are cu copiii o legătură de
rudenie sau
de afinitate.
(Dalloz,
Rsp,,
Supp),, Divorce et sâparation de
corps, No. 603;
Huc, II, No. 424; Vraye et
Gode, ed. 2-a,
II, p. 743; Baudry eţ Chau
veau, III, No.

—

Codul

civil

210; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1277;
Nacu,
I, p. 419; Matei Cantacuzino, p. 703; Comp:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 187),
După o altă părere, prin cuvântul:
„familie“ se înţelege consiliul de famili
e.
(Dalloz, Rep., Suppl., Divorce eț s&para
tion de corps, No. 603; Laurent, III, No.
293; Carpentier, Traitâ, 1, No. 379).
Deasemenea
şi
ministerul
publie
are dreptul să ceară dela tribunal luarea
de
măsuri
în privinţa,
pazei
copiilor. (Dalloz, R6p., Suppl., Divorc
e et
separation de corps,
No. 603; 'Planiol,
ed. 6-a, 1, No.
1277; Nacu,
I, p. 4%;
Matei Cantacuzino, p. '203, 704).
10. Tribunalul competent ca să,
hotărască asupra soartei copilului este
acel
care a pronunțat
divorţul,
chiar
dacă
foștii soţi şi-au schimbaţ, domiciliul
lor.
(Huc, II, No. 424%; Carpentier, Traite
, I,
No. 8383; Baudry et Chauveau, III,
No.
214; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
188).
Cererea privitoare la paza copiilor
poate fi făcută
pentru
prima
oară în
apel, de oarece nu
constitue o cerere
nouă. (Dalloz, Râp,, Separation
de corps,
No. 296).
:
12. Domiciliul minorului va,
fi la persoana căreia a fost el încred
inţat, (Daitoz,
Râp.,
Suppl.,
Divorce
e S&paration de
corrs, No. 620; Alexandresco,
ed. 2-a, IL, p.
186, 187).
13. După o aţă, părere,
oricărei perSnane ar îi încredințat copi
lul minor, qomiciliul său este şi rămâne
Ja tatăl său.
(Dalloz, Râp, Suppl., Divo
rce et s&paration de corps, No. 620;
Hue, 1, No. 387;
Vraye et

Gode, ea. 2-a, II, No. 760).

Hotărîrea, tribunalului
prin care se
dispune încredințarea
copiilor unuia dintre soţi sau unej terţe
persoane, se poate
execută în contra, soţu
lui care reţine coPIi, prini ajutorul forţei
Publice. (Laurent.
III, No. 256; Huc, II,
No.
Gode, II, No. 528; Baudry 353; Vraye et
et Chasuveau,
Ur să: 198, 27%; Alexan
dresco, ed, 2-a, II,
,
p.
15. Deasemenea, soţ
ul
care refuză a
execută, hotărirea prin
car
e
sa dispus în
paza cui se încredinţ
constrâns la aceasta, ează copiii, poate fi
prin ajutorul daunelor cominatorii, (Vr
aye
528; Contra: Laurent, . et Gode, II, No.
III, No. 256; Bauâry
et Chauveau, III, No.
198; Alexandresco,
ed, 2-a, II, p.

188),
|
Hotărîrile privitoare la, paza
copiilor sunt provizorii şi
revoca
in

consideraţie

lombe,

IV,

No.

interesul

511;

494, p. 208; Dalloz,

bile, luându-se
copiilor. (Demo-

Aubry

et Rau,

V, $

. Suppl., Divorce et
separation de corps,RepNo.
609; Huc, II, No.
423; Planiol, ea,
Ga,

I, No.

1278, 1279; Colin et Capitant, ea. 4-a,
I, p. 4%; Alexandresco, I,ed.p. 241, 462; Nacu,
„17. Tribunalul competent 2-a, II, p. 188).
de a modifica. măsurile privitoare
la paza copiilor,
este acel care a pronun
ţat, prima hotă-
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DESPRE
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Art. 282

DESPRE

Codul civil
rire, chiar
domiciliul.

Art. 283

DESPĂRȚENIE
prezidenţială, No. 115
_1924. Justiţia (Craiova)

dacă soţii şi-ar fi schimbat
(Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1978).

18.

Faptul că unul dintre soţi se recă-

19.

A se vedea: art. 283 din codul civii,

. 3.

Când se dovedeşie

său.

pentru

din 29 Noembrie
16—18/1924).

în

fapt

că

nu

din dreptul de a
sătoreşte, nu-l decade
avea mai departe paza copiilor încredințaţi (Dalloz, Râp., Suppl.. Divorce et s€_
paration de corps, No. 614).

există culpă gravă din partea mamei în
creşterea, copiilor, iar din cuprinsul sentinţei de divorţ nerezultând destinaţia ca
un copil să fie crescut şi educat de tatăl

cu notele respective.

țiune pe
copilului,
țiunea ds
copii cel

-

până

lipsa, de afec-

Bucures și IV, 197 din 16 Mai 1935, Bul.
C. Apel 16/1925).

enţă
Jurisprud
|
_
(continuare 'de la 1924

a se remedia

care mama vroește s-0 inspire
trebue să se pună soţiei obligaa permite fostului soţ a-și vedea
puţin odată pe 'lună. (C. Apel

&. După art. 81 proc. civilă, Ministerul
public, va lua concluziuni ca parte alăturată înaintea, deosebitelor: insțanţe, fie
în şedinţă publică, fie în Camera de chibzuire, ori de câteori sunt interesaţi în
cauză nevârstnici, interzişi sau cei puşi
sub consiliul judiciar.
Din acest text rezultă că în procesele
dintre soți, Ministerul public trebue să asiste la judecare ori de câte ori urmează
să se hotărască căruia dintre soţi, trebue
să se încredinţeze îngrijirea, copiilor mi|
.
nori:
Asistenţa procurorului, ca parte alăturată fiind necesară în afacerile ce privesc pe minori, această dispoziţiune relativă la constituirea instanţelor” judecătoreşti, este de ordine Bublică şi neobserfi invocată deadrepiui
varea ei poate
înaintea Inaltei Curţi de casaţie de către
partea interesată.
Prin urmare, în speţă, asupra apelului
în, materie de încredințare a copiilor minori tribunalul fiind constituit fără asistenţa Ministerului public, sentința astfet,
pronunţată este izbită de nulitate. (Cas.
TI, decizia, civilă 534 din 30 Octombre 1925,
Jur. Gen. 1926 No. 213).

la 1927)

1. Dacă este adevărat că soţii nu rot
să stipuleze mai dinainte căruia dintre
ei au să fie încredinţaţi în caz de divorţ
copii rezultați din căsătorie, căci o asemenea clauză ar fi nulă, deoarece la căsățorie părțile nu pot stipula în vederea
divorţului, nu este mai puţin adevărat,
căruia i sa încredințat
însă, că soţul
copilul prin sentința de divorţ, poate renunţa la, efectele acestei sentinţe, întrucât această renunțare nu este cu nimica
şi intereselor
contrarie ordinei publice
copiilor, ci dimpotrivă poate fi folositoare
acestora. soţii fiind cei mai în măsură
să cunoască cine dintre dânşii este mai
capabil să dea o educaţie şi o îngrijire
mai bună, copiilor. (Cas. II, dec. civ. 448
din 24 Oct. 924, Jurispr. Rom. 2/1925).
2. Căminul familial fiind distrus prin
divorţ, preponderența tatălui nu se mai
impune şi atâta timp cât nu a intervenit
o hotărâre judecătorească, care să restoarne starea de fapt existenţă, cererea
tatălui de a readuce copilul minor pentru
îmgrijire şi educaţie în căminul său, apare
netundată. (Trib. Vâlcea, s. II, Ordonanţa

Art. 283. — Oricărei persoane se vor încredința copiii, tatăl
şi mama lor vor aveă fiecare dreptul de a priveghea asupra lor
şi îndatorirea de a-i întreținea şi de a le dă creştere, în proporțiune cu mijloacele lor. (Civ. 185, 259, 282, 284 urm,, 326 urm.;

Civ. Fr. 303).

Tezi. fr. Art. 303. — Quelle que soitla personne ă laquelle les enfants

seront confies, les pâre et măre conserveront respecti vement le droit de surveiller
Ventretien et l&ducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer ă
proportion de leurs facultâs.
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Consimţământ 5.

Conveaţie 2.
Copii, paza lor î urm,
Corecţiune 9-14.
Decădere 15, 16, 17.

Drept de corecţiune
Educaţie 2, 3, 4.

DESPĂRȚENIE

9-14,

Interes 2.
Întreţinere 4,
Modificare 18.
Nulitate 5.

Opoziţie

la căsătorie 5,

Paza copiilor 1 urm.
Prejudiciu 2.
Putere părintească 6, 7, 8.
Revocare 18,
Supraveghere 3.

“|

Suverană

apreciere

Tutelă 4 bis,
Uzufruct legal

Familie 4 bis,

15,

4, 4.

16,

17.

Doctrină.

mai departe puterea părintească asupra.
copiilor.
(Demolombe,
IV, No. 511, 513;
Masse et Verg6 sur Zachariae, 1, p. 28;
Marcad6, art. 311, No. 3; Beudant, II, No.
153, 154; Demanie et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, [., No. 372; Aubry et Rau; ed. 4-a,
V, & 494%, p. 202; Dalloz, Râp., S&paration
de corps, No. 334%; Suppl., Divorce et s6paration
de
corps,
No.
616;
Carpentier,
-Trait6, 1, No. 391; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 190. Comp.: Huc, II, No. 422 urm.
Planiol, ed. 6-a. I, No. 1282; Planiol et Ripezrt, II, No. 650, 653; Nacu, 1. p. 480, 481),
După p altă părere, dreptul de putere părintească aparţine deopotrivă ambilor părinţi, în ufară de paza copiilor

2.

In

cazul
asupra

când

ambii

pazei

copiilor

soți
şi

sunt

de educaţiune a lor, tribunalele nu au
dreptul a prescrie un alt mod de educatune, mai cu seamă dacă, nu se constată

posibilitatea unui
prejudiciu
pentru
pii. (Demolombe,
IV, No.
453,
5ll

cobis;

Dalloz, Râp., Suppl., Divoree et s6paration de corps,
No. 608;
Sâparation
de
corps, No. 151; Huc, II, No. 429; Vraye
et. Gode, II, No. 751; Planiol et Ripert. II,
No. 652; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 188).
3. In cazul
când
copiii sunt
încredinţaţi unuia dintre soţi sau unei persoane străine, celalt, soţ sau ambii soţi
au dreptul a-i vedea,
căci numai astfel
poti,

să

supravegheze

creşterea,

şi

edu-

caţia. lor. (Alexandresco, ed. %a. II, p.
e
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 653,
654).
4. Tribunalele vor
hotări
suma cu
care trebueşte să contribue fiecare părinte la. întreţinerea şi educaţia copiilor
în proporţiune cu mijloacele lor. (Dalloz,
Rep.
Suppl.,
Divorce et s&paration
de
Gorps: No. 622; Planiol e Riperi,. II, No.

părintelui

că-

persoanei

sau

reia i-a încredinţat-o tribunalul. (Dailoz,
et sâparation de
Divorce
Rep., Suppl.,
corps, No. 616;
Laurent,
III, No. 29%;
Vraye et Gode, ed. 2-a, II, No. 760 urm.
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 240; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 170).
:
După o a. treia părere, dreptul de.

de

modului

aparţine

care

1. Tribunalele decid în mod suveran
modul după care paza copiilor trebueşte
exercitată, de către persoana însărcinată
cu această pază. (Dalloz, Râp., Suppl., S6paration de corps, No. 151; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 187; Comp.: Planiol et Ripert. II], No. 652).
acord

Codul civil

părintească

putere

numai

aparţine

soţu-

lui căruia i sau încredinţat copiii, (Dailoz, Rp. Suppl., Divorce et separation de
corps,
No. 616; Huc, II, No. 496 urm;
Baudry et Chauveau, III, No. 273: Matei
" Cantacuzino, p. 704).
9. Când copiii au fost încredinţaţți tatălui, el are dreptul de corecţiune asupra
lor. (Dalloz, Râp., Suppl., Divoree et s&
paration de corps, No. 617; Planiol et Ripert, II, No. 653).
10. Când
copiii au
fost încredinţaţi
„Mamei,
după
o părere,
ambii soți au
dreptul de corecţiune asupra. lor, deoarece
dreptul de corecţiune este complimentul
dreptului de educaţiune.
(Dalloz.
Râp..
Suppl., Separation de corps, No. 153; Huc,
II, No. 431).
După o altă părere, în cazul când
copiii au fost încredinţaţi mamei, numai
ea

are

dreptul

de

corecțiune

asupra

co-

piilor. (Dalloz, Râp., Suppl.. Divorce et
separation de corps, No. 617; Laurent, TI,
No. 29%; Baudry
et Chauveau. II, No.
213; Colin et Capitant, ed, 4-a, |, p. 462%

Comp.:

Planiol et Ripert,

11, No. 653).

4 bis. Prin
cuvântul:
„familie“
din
art. 302 cod. civ. fr. (282 cod, eiv. roma.)
se înțelege nu consiliul de familie, de
oarece nu s'a deschis tutela, ci membrii
familiei, rude sau afini, (Planiol, et Ripert, II. No. 655),
„5. După divorţ
dreptul
fiecărui
părinte de a consimţi la, căsătoria, copiilor,
a face opoziţie la căsătoria lor, a cere

12. După o a treia părere. chiar dacă
copiii au fost încredinţaţi mamei, divorțul pronunţându-se în favoarea, sa, tot
ta
tăl are dreptul de corecţiune asupra: 'copiilor. (Laurent, III. No. 294; Huc, II,.No.
451; Vraye et Gode, IT, No. 752:
Carpen:

la. adopţiunea lor, subsistă. (Nacu, I,
p.
480;
Alexandresco, ea, 2-a, II, p.
187,
nota 3. Comp.: Planiol et Ripert, II,
No.
653).
6. Cu toate că se poate întâmplă
ca
tribunalele să încredinţeze paza
copiilor
mamei, după o părere, tată]
își păstrează,

asupra,

nulitatea,

căsătoriei

lor

tier,
481.

__13.

Trait€, 1, No. 391; Nacu, 1, p.
Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 191), 480,

Când

copiii

au

fost

Unei terțe
persoane,
după
numai tatăl, are dreptul ae

şi de a consimţi

—

pa

DESPRE

RR

983

lor.

(Dalloz,

R&p,

voree et S6paration
Vraye et Gode, ed.
După

dreptul

de

trivă, tațălui

o

altă

încredințaţi

o părere
corecţiune

Suppl.

Bi-

de. corps. No. 617;
2-a: II, No. 1759).

părere

corecţiune

şi marei,

în

aparţine

iar

nu

acest
de

caz,
o po:

terţei per-

soanei. (Dalloz, Râp. Suppl., Divorceet s6

392
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pm

Art.

Codul

civil

DESPRE

paration de corps, No. 617; Separation
de corps, No. 153; Laurent, III, No. 294;
Huc, II, No. 431; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a. ÎI, p. 402).
|
15. In cazul când divorţul a fost pronunţat în contra
tatălui, care potrivit
dispoziţiunile art. 386 cod. civ. îr. (340
cod. civ. rom.) este decăzut din. dreptul
de uzufruct legal asupra averei copiilor,
după o părere, el conservă dreptul de
administrare
asupra acestei averi.
(Demolombe,

IV.

No.

512;

Mass6

et

în a sa, îngrijire, fie că situaţia celuilalt
soţ, s'a îmbunătăţit atât de simţitor încât
echilibrul

aceasta

are

asupra

averei

tul

uzuiruct

de

veri. (Aubry

dreptul

copiilor,
legal

et Rau,

de

ea

este

asupra

2

întreţine

când

divorţul

şi

şi drep-

îruct

legal,

morilor

va

administraţia
fi

încredinţată

a fost

lei

cererea,

persoanelor

pro-

care

de ia

1924 până

1. Obligaţiunea
formulată
prin
art.
185 c. c, este satisfăcută când soţii despărţiţi au convenit de a luă fiecare în a
sa îngrijire câte un număr din copiii rezultaţi din convieţuirea lor legiuită, renunţând

tot

de alimente

odată

şi la

în viitor.

orice

pretenţiuni

|

Pentru ca ulterior o atare cerere formulată de către un soţ în numele minorilor
din a sa îngrijire să apară ca o pretențiune dreaptă şi întemeiată, se impune ca
în prealabil să se facă dovada, fie că'siiuaţiunea materială a celui ce reclamă s'a
înrăit atât de mult încât este în imposibilitate de a-și mai alimentă minorii luaţi

—

şi

a

le

civil,

c.

civil,

da

creştere,

lor, iar

privitoare

pentru

care
a

viitor,

acesta

la

1925

căsătoriţii

în

propor-

după

art. 250

materia

soţia

se

cere

obligă

ca

să

competinţă

tribunalului

competinţa.

pen-

soţul

nu

a

i-o

plă-

de primă
fost

modi-

după

dreptul

comun,

îngrijirea. unuia dintre
a unei terţe, persoane,

de a obţine de la părinţi mijloacele de
întreţinere şi de educaţiune, este statornicit de legiuitor în art. 185 şi 983 c.
Civ. care impune părinţilor obligaţiunea
creşterei copiilor lor:
In specie, unul din părinţi, pârâtul neîndeplini ndu-şi obligaţiunea, legală de a
procura copiilor săi minori mijloacele de
existenţă

ia 1927)

185

făcută şi daţi sub
părinţi, sau chiar

în

Jurispradenţă

art.

nejustificată.

Jur. Gen.

ci tot de plata unei pensiuni de între
ţinere care se judecă astiel de tribunal.
(Cas. II, dec. civ. 448 din 24 Oct. 192%,
Jurispr. Rom. 2/1925).
3. Isvorul generator al dreptului copiilor
minori rezultați dintr'o
căsătorie
des-

ari. 302 cod. civ. îr. (282 cod. civ. rom.).
(Planiol et Ripert, II, No. 655).
A se vedea: art. 282 și 340 din codul civil, cu notele respective.

(continuare

c.

pe

regula,

mi-

arătate

1924,

ficată, deoarece în acest caz nu era vorba
de plata unei simple creanţe pentru a. se

691).

la

281

instanţă

18. Măsurile luate sunt totdeauna rexocabile şi pot fi modificate după împrejurări

este

9 Sept.

tească, prin această

are paza copiilor, afară de cazul când
“tribunalul va. hotărî altfel. (Dalloz, Rep,
Suppl.. Divoree et s&paration de corps,
“No.

despăr-

să fie obligat să-i plătească tot pentru copii, şi pe trecut o sumă globală de 7000

deci amde - uzu-

persoanei

cererea

cu mijloacele

mentară

a-

bunurilor

momentul

siunei alimentare în caz de despărţenie,
tribunalul este instanţa chemată să statueze asupra
cererilor
de pensiune de
întreţinere ce urmează a se da soţiei şi
copiilor.
Dacă, odată cu cererea de pensiune ali-

ed. 5-a, 1, 8 123, text

nunţat în contra ambilor soţi,
bii sunt
decăzuţi
din dreptul

După

țiune

şi nota 47 p. 787;
Dalloz, Râp.,
Suppl,
Divorce et separation de corps, No. 621;
Huc, II, No. 426; Baudry
et Chauveau,

III, No. 273).
12. In cazul

în

contractează împreună prin simplul fapt
al căsătoriei îndatorirea de a alimenta şi
a-şi educa copii; după art. 283 c. civil,
oricărei persoane i se vor încredința, copii
în caz de divorţ, tatăl şi mama lor va
avea fiecare, pe, lângă dreptul de a priveghia asupra, lor, şi îndatorirea de a-i

Verge

acestei

acelaş,

(Trib. Tecuci,
No. 1129).

administraţie

având

stabilit

țirii să se fi sdruncinat complect.
Prin urmare, stabilindu-se în fapt că,
raportul veniturilor şi sarcinelor soţilor

sur Zachariae, I, $ 156, p. 282; Dalloz;
hp, Suppl., Divorce
et s&paration
de
corps, No.
621; Laurent,
III, No. 359;
Vraye et Gode.
ea. 2-a. II, No. 75;
Carpentier, Trait6,
1, No. 391; Planiol,
ed. Ga, I, No.
1282;
Alexanădresco, ed.
2-a, II, p. 191; Comp,
Planioi
et Riperi, II, No. 652; Colin et Capitant, ed:
4-a, I, p. 463; Nacu, LI, p. 480, 481).
16. După o altă părere, în cazul când
divorțul se pronunţă în contra tatălui
și copiii au fost încredinţaţi mamei, numai

Art. 283

DESPĂRȚENIE

şi

de

educaţiune

tora; este evident
că
reclamanta. în calitațe
menţionatele

îndatoriri

necesare

aces-

celălalt
părinte,
de co-obligată la
şi

de

persoană

însărcinată cu privegherea şi creşterea,
copiilor prin hotărârea de divorţ pronunţată în favoarea
sa, este în drept să
pretindă că pârâtul pe cale judecătorească,
să fie obligat la prestarea, îndatoririlor
sale legale în măsura în care Tribunalul
va, stabili partea sa contributivă;
In adevăr, potrivit art, 386 c. civ., drep”
tul de folosinţă legală, atributul puterei
părinteşti ce interesează în cauză, este
ridicat soţului contra căruia s'a pronunțat

divorțul

şi

drept

consecință

trece

celuilalt soţ, astfel că reclamanta având
folosința legală, are în mod implicit şi

393—
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dreptul de administraţiune legală a averei
minorilor, care e corolarul necesar al
dreptului de folosinţă
,
Ă
Deci copiii minori în discuţiune având
a-şi valorifica în justiţie, potrivit art. 283
c. civ., creanţa în virtutea căreia pârâtul
tatăl lor le datoreşte mijloacele de întreținere şi educaţiune,
este învederat
că,
numai reclamanta, mama minorilor, în
calitate de administrator legal şi deci de
reprezentantă a lor, avea, dreptul de a
intenta pentru copiii săi, acţiunea în qiscuţiune;

,

.

Independent de aceasta, reclamanta şi
pârâtul contractând prin faptul căsătoriei lor, obligaţiunea de a-şi întreţine şi a
educa, copiii, reclamanta, din moment ce
face în îart dovada că copiii minori locuesc împreună cu dânsa, fiind sub îngrijirea sa şi că şi-a îndeplinit deci obligaţiunile sale, este personal în drept să
pretindă în virtutea art. 185 c. civ., ca şi
pârâtul să fie obligat judecătoreşte
la îndeplinirea
îndatoririlor
sale,
rezultând
din menţionata, convenţiune şi consacrate
de citata lege. (Trib. Vâlcea, s. Il-a, sent.
nr. 191 din 3 Sept, 1925, Jur. Gen, 1925,
No. 2091).
4, Este admis atât de doctrină, cât şi
de jurisprudenţă că, chiar după desfacerea, căsătoriei, părinţii au deopotrivă
asupra copiilor rezultați din căsătorie
dreptul de priveghere şi îndatorirea de
a contribui în raport cu. mijloacele fiecăruia la cheltuielile qe întreţinere şi de
creştere, conform arti. 185 şi 283 c. civ;
prin urmare soţul căruia s'au încredințat
copiii are dreptul a acţiona pe celalt în
judecată, spre a fi obligat să contribue
în proporţiune cu mijloacele sale 1a cheltuielile arătate, lucru ce trebue să se facă
avându-se în vedere cheltuielile, ce ne-

Codul

civil

ceşită, întreținerea, şi creşterea copiilor și
mijloacele fiecăruia din părinţi.
Soţul acţionat nu se poate apăra, cerând să i se încredinţeze lui copiii, pentru
motivul că deşi măsurile luate de justiţie
în privința
copiilor duță desfacerea căsătoriei nu au caracter definitiv şi pot
fi modificate după cererea părinţilor, a
rudelor sau a Ministerului public, aceasta
însă nu se poate face decât atunci când
interesul coriilor o diciează şi pe cale de
acţiune principală, când instanţa. are a
cerceta dacă au intervenit împrejurări
noui. de natură a, face ca dispozițiunile
- anterioare să fie schimbate. (Trib. Argeş
&. 1, Sentința, civ. No. 136 din 1926, Jur.
Gen. 1926, No. 678).
5. Motivul invocat de soţia divorțată,
într”o acţiune de penșie alimentară pentru
îngrijirea, copiilor cari prin sentința de
divorţ au fost atribuiţi soţului, că mama
este aceea care-i întreţine, nu este suficieni pentru a justifica cererea, de alimente
atâta timp cât în prim rând nu se dovedeşte că sentinţa de divorţ, prin care sau
încredinţat copiii spre creştere şi educare
soțului, a fost reformată şi în al doilea
rând că dânsul refuză îngrijirea lor, (C,
Apel Bucureşti, s. IV, Jurnal 1494 din 12

Martie 19%6, Pana. Rom. 1926, III, 85).
6. Din moment ce nici chiar după des-

facerea căsătoriei prin divorţ, tutela copiilor născuţi din această căsătorie nu se
deschide, urmează ca, convenţia încheiată
între tată și mamă, fie după divorţ, fie
în timpul instanţei de divorţ, cu privire
la averea. şi persoana, copiilor, pentru timpul cât ambii părinţi vor fi în viaţă, este
periect valabilă, (C. Apel Iaşi, s. II, 29 Aprilie 1926, Dreptul, No. 20 din 1926).
1. A se vedea art. 28, nota 3.

„Art. 284. — Desfacerea căsătoriei prin despă
rţenie, nu va
lipsi pe copiii născuţi din acea căsătorie, de nici unul
din îoloasele.

cari le-au

avut

asigurate

de

legi,

sau

de

tocmelile

căsăt

oriei încheiate între tată şi mamă, dar drepturile copiilor
nu se vor deschide decât în modul și condițiunile în care ele
dacă nu urmă despărţenia. (Civ. 2 82 urm., 285, 651; s'ar îi deschis
Civ. Fr. 304).

Text. fr. Art. 804.
en justice ne privera les
leur 6taient assurâs par
leurs pâre et mâre; mais
la mâme manitre et dans

— La dissolution du mariage par le divoree
enfants nâs de ce mariage, d'aucun des avantagesadmis
les lois, ou par les conventions matrimoniales qui
de
il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants
que
de
les mâmes cireonstanees ou ils se seraient ouver
ts sil

n'y avait pas eu de divoree.
Doctrină.

1. Divorțul
părinţilor
nu
modifică,
dreptul de succesiune al copiilor la averea
Fărinţilor, drept rezultat
din lege sau
din contractul de căsătorie. (Dalloz, Rep.,
Suppl., divorce et s6paration de corps,
No.

—

624; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1257;
Planiol
et Ripert, IL No. 650; Alexandres
co, ed.

2-a, II, p. 170, 19%; Comp.:

tant,

tul
lor,

394-—

Colin et Capi-

ed. 4-a, 1, p. 477).
Părinţii nu suni decăzuţi

lor de
prin

succesiune

faptul

că

au

la

averea,

divorţat.

din drep-

copiilor
(Dalloz,

pp

Art. 284
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DESPRE

DESPĂRȚENIE

R&p., Suppl.,
Divorce et sâparation
de
corps, No. 624; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 1957;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 170, 193).
3. Toate
libertăţile
stipulate de
că-

Art. 285

tre părinţi, prin contractul lor de căsătorie, în favoarea coţiilor lor, subsistă și
după divorţul părinţilor.
(Alexandresco,
ed. 2-a, I1,p. 193).

Art. 285. — (Mod. L. 15 Martie 1906 1). — In cazul de despărţenie prin consimţimântul mutual, jumătate din averea bărbatului şi jumătate parte din averea femeei va îi considerată ca
deplină proprietate a copiilor născuţi din căsătorie chiar din ziua
celei dintâi declaraţiuni de despărţenie. Tatăl și mama, însă, vor
aveă drept la venitul acelei părți din avere până la ajungerea
copiilor în vârsta legiuită, cu îndatorire însă pentru ei de a întreține şi a crește pe copii după mijloacele şi după pozițiunea lor
socială; toate aceste vor urmă fără prejudiţiul celor alte foloase
ce ar fi fost asigurate zișilor copii prin tocmelile căsătoriei urmate
între tatăl şi mama lor.
.
In caz de divorț pentru cauză determinată, când prin cererea
introductivă de instanţă se arătă că soţii au copii, grefierul va îi
dator a lipi în sala şedinţelor un extract după cererea de divorț.
Acest extract va cuprinde:
1) Data cererii;
2) Numele, pronumele, profesia și locuința soților;
Cine cere divorţul și dacă sunt copii din căsătorie.
3) Menţiune despre estimaţiunea averei soțului pârit, pe care
trebuie să o facă în mod amănunțit, soțul reclamant în cererea
de divorţ.
Acest extract se va afișă la ușa tribunalului, la primăria domiciliului soţilor şi la Camera de comerţ. El se va publica cu
cheltuiala soţului reclamant în Monitorul Oficial şi în unul din
jurnalele din Bucureşti, ce se va hotărî de președinte.
In referatul, ce judecătorul va face conform art. 221, va constată că măsurile prescrise de paragraful precedent au fost îndeplinite.
O treime din averea soțului declarat vinovat prin hotărirea de
despărțenie pentru cauză determinată se cuvine copiilor eșiți din
această căsătorie.
|
In cazul când prin sentința de divorț s'ar recunoaște drepturi
în favoarea copiilor, președintele tribunalului, după îngrijirea copiilor,
dacă

sunt

majori,

a soțului

va face ca un extract după

din trei în trei luni în timp

reclamant,

a tutorului

sau

hotărîrea de despărțenie

de un an în

a rudelor,

să se afigă

sala şedinţelor tribuna- |

lului, care. a pronunţat sentința, la Camera de comerţ, precumşi
în sala primăriei comunei unde bărbatul îşi are domiciliul, publicându-se cel puţin odată în Monitorul Oficial. .
a
„Averea trece în proprietatea copiilor din momentul transcrierei
sentinței de divorţ, în ce priveşte averea mobilă şi din mornentul
transcrierei în registrele de mutaţiuni în ce privește imobilele, cu
—

395—
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rezerva dreptului de anularea înstrăinărilor făcute în frauda copiilor
în intervalul dela intentarea acţiunei până la transcrierea hotărirei.
Transcrierea se va face din oficiu de către grefa situaţiunii imobilului, după cererea procurorului depe lângă tribunalul care a
pronunțat desfacerea căsătoriei. Procurorul are dreptul să întindă
cererea de transcriere și asupra imobilelor cari ar fi fost omise
în cererea de divorţ.
Soţul vinovat îşi păstrează pentru toată viața
uzufructul
asupra averei trecute în patrimoniul copiilor, în baza dispoziţiunilor
de mai sus.
Soţul condamnat va aveă dreptul să ceară dela tribunal
răscumpărarea porțiunei cuvenită copiilor în nudă proprietate
oferind .
de 10 ori venitul acelei porţiuni. Acest capital se
va depune la
casa de depuneri sau se va păstră de soţ, luându-se
pentru garantare o inscripţiune ipotecară.
Creditorii soțului condamnat, anteriori desfacerii căsăto
riei,
pot atacă mutaţiunile de proprietate operate prin sentin
ța de despărțenie în favoarea copiilor, până în termen de două
luni dela
ultima publicațiune a sentinţei de despărțenie făcută
potrivit arătărilor de mai sus, dacă aceste mutațiuni de propr
ietate prejudiciază acestor creditori şi numai în măsura prejudițiulu
i lor. Ei însă,
nu vor puteă procedă la executări asupra treime
i copiilor, decât
după ce vor discută averea debitorului lor, Acţiu
nea ca și urmăririle, se vor îndreptă față de copii, cari, dacă
sunt minori, vor:
îi reprezentaţi printr'un tutore ad-Aoc. (Civ. 221,
246 urm., 254
urm., 258, 260, 284, 338—340, 343, 416, 645,
728 urm., 975, 1162
urm.; Pr. civ. 721 urm.; L. timbr. 45, 46; LL.
impoz. pe moşteniri
(Mon. Of. 91/921), art. 2; Civ. Fr. 305).
Tezi. fr. Art. 8305. — Dans le cas de divoree par
consentement mutuel,
la propriât& de la moiti€ des biens de chacun
des
6poux
sera
acquise de plein
droit, du jour de leur premitre deelaration,
aux
enfant
s
nâs
de
leur mariage :
les păre et măre conserveront nfanmoins la
jouiss
ance
de
cette
moiti€
Jusqu'ă.
la majorit€ de leurs enfants, ă la, charge de
pourvoir ă leur nourriture, entre-

tien

et &ducation,

conformâment

ă leur

fortun

e etăâ leur tat:
le tout sans.
prâjudice des autres avantages qui poura
ient avoir 6t6 assurâs auxdits enfants.
par les conventions matrimoniales de
leurs păre et mâre.
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1. In caz de divorţ prin consimţământ
mutual, copiii sunt proprietari pe jumăfatate din averea soţilor, din momentul
prin- urmare
cerei primei declaraţiuni;
orice înstrăinare făcută în timpul divorîn
copiilor
ţului nu poate fi opozabilă
lor. (Nacu, Î, p. 4%,
privinţa portiunei
483: Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 202, 203).
- 2. După art. 192 $ 7 din codul de procedură română, dreptul copiilor nu mai
este

opozabil

terţilor,

decât

după

tran-

scrierea hotărîrei de divorţ în registrele
de mutaţiuni ale tribunalului situaţiunei
imobilelor. (Alexandresco, ed. 2-a, IL, p.
203).
3. Proprietatea copiilor asupra jumătății averii părinților lor este dată prin
lege şi nu poate fi considerată ca o donaţiune cu toate efectele ei. (Nacu, ÎI, p.
484).
4 Jumătatea din averea părinţilor ce
se cuvine copiilor în caz de divorţ prin
consimţământ

mutual.

nu

este

până

la majoratul

co-

483;

Alexandresco,

ed.

uzuiruc-

tuar se însoară înainte de majoratul cupiilor, uzufructul special se stinge şi se
viaţă
în
soţul rămas
pentru
deschide

Copii 1 urme
Cotitate disponibilă 4, 11,
12.
Creditori 20.
Deces 7,
Declaraţie de divorţ ?.
Divorţ pentru cauze de-

terminate 8—21.

p.

2-a, 1%, p. 200, nota 2, 201).
părintele
7. Imi cazul când

19.

Prezumpţiuni

vilă 2.

1,

(Nacu,

piilor.

doctrină)
Moarte 7.
Nulitate 17—20.
Opozabilitate 1, 2.
Personal statut 21.
Prejudiciu 29.
ci-

uzufruetul general, care însă va avea loc
numai până la vârsta, de 20 ani şau eIII, No.
manciparea copiilor. (Laurent,
300; Alexandăresco, ed. 2-a. II, p. 202).
8. Numai copiii eşiţi din căsătoria despentru

divorţul

cauze

deter.-

minate au dreptul la % din averea soţilor, nu şi cei din o căsătorie anterioară
sau posterioară, divorţului. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 196).
9. In cazul când divorțul se pronunţă
în contra ambilor soţi, ambii vor pierde
a treia

câte

parte

din

averea

lor.

(Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 196).
10. Dreptul copiilor la a treia parte din
averea părintelui recunoscut vinovat prin
hotărirea de divorţ, există, chiar dacă reclamantul nu a arătat prin cererea. sa
dacă celălalţ soţ are-avere şi chiar dacă
(Alexanpublicaţiunile.
făcut
sau
nu
aresco, ed. 2-a, II. p. 198).
'Treimea prevăzută de art. 285 din
fl.
civil

codul

raportabilă

este

nu

român,

nici reductibilă în cazul când va întrece
(Alexandresco, ed.
disponibilă,
cotitatea
!
|
2-a, IT, p. 196).
12. După o altă părere această treime
este supusă raportului. şi reducţiunei între

deşi

deşcendenţi,

legea

nu

o

spune.

'Matei Cantacuzino, p. 105).
13. Inscripţia -ipotecară prevăzută de
arţ. 285 din codul civil român se va lua.
de însuşi copilul, dacă este major, sau de
însuşi părintele dacă copilul este minor.
(Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 197).

14.
luarea
dresco,

15,

Copilul major nu poate renunţa la
ipotecare.
inscripției
ed. 2-a, II, p. 197).

Copilui

nu

ar putea

(Alexan-

la majoritate

să-şi vândă dreptul seu de a treia parte,
părintelui său prin bună înţelegere, de
oarece

aceasta

ar putea

da

loc

la fraude.

Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 197).
făcute de către soți
Instrăinările
16
înainte de intentarea acţiunei de divorț,
sunt respectate. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 198),
17. Instrăinările făcute de către soţi
posterior introducerei acţiunei de divorţ

raporia-

bilă şi nici nu se poate calcula pentru
a se determina cotitatea, disponibilă de
oarece ea nu este reductibilă. (Duranion.
VII, No. 359; Laurent, III, No. 298; Nacu,
1. p. 484; Alexandresco, ed. 2-a, II, p: 23,
204; Contra: Matei Cantacuzino, P. 706
5. Jumătatea din averea părinţilor se
dobândeşte de către copii, cu titlu universal, prin urmare e€i sunt obligaţi a
plăti pe jumătate sarcinele patrimoniului
părinţilor. (Nacu, 1, p. 484; Alexandresco,
ed. 2-a, 11, p. 201).
r
6. Venitul jumătăţii cuvenite copiilo

—

prin

făcută

şi până la transcrierea hotărirei, vor pu-

tea fi anulate după cererea copiilor, dacă
sunt majori. (Alexandresco, ed. 2-a. II, p.
198).
18. In cazul când copiii sunt minori,
cererea de anulare va fi făcută de către
un tutor ad-hoc numit de către tribunal.
(Alexandresco, ed, 2-a, IL, p. 198).
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19. In cazul când înstrăinarea este simulată, copiii sau reprezentanţii lor, vor
putea, să dovedească simulaţia. prin martori şi prezumpţiuni, ei fiind terțe persoane. (Alexandresco, ed, 2-a, 1, p. 199).

20.

Creditorii părintelui, recunoscuţ vi-

Jurisprudenţă,

|

de

la 1924

până

la 1927).

1.
Potrivit art. 285 cod. civ.,. o treime
din averea mobilă şi imobilă a soţului
declarat vinovat prin hotărîrea de despărţenie trece asupra, copiilor născuţi din
căsătoria, destăcută şi fiind vorba de proprietatea pe care o dobândesc dela lege
copiii soţului contra căruia a fosţ pronunţat divorţul, această trânsmisiune
se
produce, în ceea, ce priveşte averea mobilă
din momentul transcrierei sentinţei ge divorţ în registrele stării civile, — fie că
este
vorba de bunuri mobiliare, corporale,
fie
incorporale, (creanţe), iar, în ce priveş
te
averea, imobilă, din momentul transc
rierii
acelei sentinţe. în registrele de mutaţiuni
imobiliare
ale
tribunalului
respec
(Cas. 1, 1562 din 12 Iunie 1995, Curier tiv,
Ju.
34/1925, Pand. Rom, 1925, III, 145,
Pand.
Rom. 1926, 1, 226),

- Pe

temeiul

modificărei

din

Martie

1906, adusă art. 285 cod. civ.
român o
treime din averea soțului, împot
riva căTruia sa pronunţaţ despărţenia,
trece în
puterea hotărirei de divorţ, şi
dela data
transcrierei ei în registrele
de
vilă în ce priveşte averea mobilă stare ci, iar dela
data, transcrierei în registrele
de mutațiuni în ce priveşte averea
imobil
ă, în
proprietatea copiilor născuţi
din căsătorle,
cu
rezerva uzutructului
pe toată
Viața în favoarea părintelui
condamnat,
In doctrină şi jurisprudenţă,
se decide că
acest drept este o adevărată
transmitere
forțată de proprietate cu
titlul de pedeapsă, un fel de expropriere
silită „sui
generis“ în favoarea, copiil
or, atenuată
întrucâtva, în consecințe prin
dreptul sotului
vinovat de desfacerea
căsătoriei
ca să răscumpere porţiunea,
atribuită coPiltor. În acest corectiv al răscu
mpără rei
coroborat cu dreptul de uzutr
uct pe toată
viața al soțului vinovaţ
cată să găsim
rezolvarea
chestiunei
dacă,
copiii, din
timpul vieţei părintelui
condamnat, poţ

—

civil

cere individualizarea treimei atribuite lor
în nudă proprietate, printr'o acţiune de
eşire din indiviziune. este stiut că dreptul de uzufruct, pe tot timpul vieţei, aparţinând soţului vinovat asupra treimei
atribuite copiilor născuţi dintr'o căsăţorie destăcută pentru cauză - determinată,
este o importantă derogare la principiul
că dreptul de folosinţă, aparţine părintelui numai pe timpul minorităţei copiilor, ori în intenţia legiuitorului dela 15
Martie 1906 a fost ca părintele ce pierde
treimea cu coreciivul răscumpărărei să
poată oricând să-și exercite acest drept,
ceiace n'ar fi fost posibil dacă, copilul la
majoritate i-ar fi revenit uzufructul treimei reprezentate
printr'un
imobil, căci
în atare caz copilul major Var fi putut
înstrăină
şi atunci
facultatea de răscumpărare a părintelui ar fi devenit iluzorie. Consecința la care duce aliniatul
penultim a] art. 285 cod. civ. este foarte
gravă, fiindcă copilul nu poate dobândi
această treime decât la moartea părintelui declarat vinovat prin hotărtrea de
divorţ, astfel că durata stărei de indiviziune este în funcţiune de duraţa, pe toată
viaţa a uzufructului părintelui vinovat

novat prin hotărîrea de divorţ, cari vor
putea face dovadă că înstrăinarea treimei în folosul copiilor le aduce un prejudiciu real, nu vor putea ataca această
treime de cât după ce vor dovedi că averea rămasă părintelui nu ajunge la plata,
creanţelor lor. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 199; Comp.: Matei Cantacuzino. p. 705).
Dispoziţiile art. 285 din codul civil
român
nu-şi găsesc aplicaţiunea străinilor din România, decât în cazul când
ele există şi în legea lor personală, (Ajexandresco. ed. 2-a, TI, p. 181, 199).

(continuare

Codul

şi

orice

încercare

din

partea,

copilului

de

a curma, această stare se loveşte de impedimentul
unui
text
formal
de „lege
(Trib. Soroca, sent. civ. 367 din 95 Iunie

1926.

-

Jurispr.

Gen.

1926,

No.

1363).

3.
Art. 285 cod. civ,, în caz de divorţ
pentru
cauză
determinată,
atribue copiilor rezultați din căsătorie proprietatea unei treimi din averea, soţului recunoscut vinovat, dar acesţa îsi conservă,
dreptul de uzufrucţ toată viața, prin.
urmare atât în timpul rinorităţei cât
şi
în timpul majorităţei copiilor soţul
are
dela, lege folosinţa acestei treimi, astfe)
că treimea
cuveniță,
copiilor
în plină
proprietate este un drept, de care
ei nu
se pot folosi până la moartea, părinte
lui
lor.
La
obiecţiunea.
intimatei
că uzufructul prevăzut de art. 285 cod.
civ, în
favoarea apelantului fiind un
atribut al
puterii părintești implică şi o Sarcină
de
a subveni la întreţinerea minorei
Daria
şi că pe această consideraţie
a introdus
acţiunea
la prima,
instanţă,
sa
răspuns că îndatorirea tatălui
de a întreține

pe copiii săi, ca o sarcină
de dreptul de folosinţă, asupra impusă
averei
copiilor,

se grefează pe dispoziţiile
art,
şi 339 codul civil şi un
atare drept

338

al copiilor, în caz de neîndeplinirea sardin partea.

cinei

tatălui,

câtă

a fi valoalimentară, dar nu printr'o acţiune tinzând
la
despuierea, tatălui de întregul
uzufruc
al unei treimi de Propria sa avere t
ca
rificat

printr'o

în speţă.

De

acţiune

altfel în materia,

nală, din art. 285
trebue interpretată

argumentă

338

codul

898—

uzână

civil,

de pensie

care

coq. civ,
restrictiv,

de

principiile

se referă

excepţio-

unde legea,
nu se poate

din

art.

la uzufrur-

Codul civil

DESPRE

11. Noembrie
din 195).

tul averei apartinând copiilor din timpul
eăsătoriei şi de care uzufruct tatăl sau
mama, în contra, cărora se va fi pronunfolosi
se poi
nu
țat despărţenia, nici
potrivit. art, 340 cod. civ. (Trib. Soroca,
sent. civ. 368 din 25 Iunie 1926, Jurispr.
Gen. 1926, No. 1316).
4. aj) Prin. art. 285. civ. se dispunecă
despărţenii pentru cauze
în cazul ubei
determinate, o treime din averea soţului
declarat vinovat, trece de drept în procari au rezultat din
prietatea copiilor
din momentul menţiunii
acea, căsătorie,
tăcută în registrul actelor de stare civilă,
în privința. mobilelor, şi din momentul
ivanserierii în registrul de transcripţiuni
a drepturilor reale, în privinţa averii imobile.
dispoziţie luată de legiuitor,
Această
în principalul scop de protecţiune al mitransferări
unei
caraterul
norilor, «are
de proprietate şi ca efect, produce o situație de indiviziune între minori şi pădeşi
lege—căci,
de
rintele expropriat
uzufructul treimii, care de drept a trecut în proprietatea

minorilor,

este păstrat

6

In

ceeace

priveşte

dreptul

de

răs-

acordat părintelui, legiuitocumpărare
rul nu dispune nimic relativ la conâițiunile în care poate fi exercitat şi nici
asupra termenului până când poate fi exercitat; din aceasta rezultă: în primul
rând, că soţul expropriat are facultatea
de
a-şi
exercită
această
prerogativă,

toată viaţa, pentru motivul că atât timp
are si posibilitatea,
cât are uzufructul,

de a-l consolidă icu nuda proprietate;
în al âoilea rând, nuda proprietate poate
fi răscumpărată de soț, atât dela minopii săi copii, cât şi dela terţii cari au
dobândit-o prin cumpărare sau cesiune,
aceasta atât pentru motivul că dreptul
soţului
este acordat
de răscumpărare
asiguproprietăţii,
pentru consolidarea
rând
echivalentul
în patrimoniul
minori—lor
pentru
că legea nu
distinge
şi nu pune o limit
— ă
cât şi pentru că
spiritul acestui articol a fost numai pentru asigurarea materială a minorilor şi

nu de a, creă desmembrăminte ale dreptului

de proprietate,

aceasta

cu

aiât

mai

mult că drepturile terţilor nu pot fi lezate. (Trib. Fălticeni, 251 din 22 Oct. 1925,
Pand.

Rom.

1925,

III,

150).

5. Dacă soţul găsit vinovat într'o acțiune de divorţ, înstrăinează treimea, cu-

a)

1925,

Treimea

art. 285 din

Just.

Olteniei

14—16
,

copiilor

codul

transmisiune

prevăzută

de

civil, este o adevărată

de

nudă

proprietate,

iar

nu o simplă îindisponibilitate a porţiunei în chestiune.
când copiii din prima
Prin urmare,
căsătorie desfăcută prin divorţ, vin în
concurență cu copiii dintr'a doua căsătorie la succesiunea soţului declarat culpabil prin sentinţa de divorţ, treimea cuvenită copiilor din prima căsătorie, fiind
definitiv şi irevocabil
afectată în moa
în folosul lor exclusiv, nu poate fi supusă raportului sau reducţiunei.

b) In cazul

când

favoarea

ambilor

în

viaţa— totus.
toată
pentru
de părinte
în ceeace priveşte dreptul de proprietate
ae
— aceasta
proprietat
în sine—nuda
parţine în mod indivizibil, atât minorilor, cât şi părintelui lor, urmând ca Du- mai la caz de realizare, de ieşire din
indiviziune, fiecare proprietar să-şi valorifice dreptul în mod proporţional.
b)

Art. 285

DESPĂRȚENIE

divorţul se pronunţă
soţi

şi

deri

şi

în

contra lor, este inutil a se examină în
dintre soţi se găcăruia
patrimoniul
seşte imobilul asupra căruia copiii au
o. treime, imobil care fusese constituit
dotă soţiei de către soț şi care donațiune se desființează prin aplicarea art.
280 cod. civ. în urma pronunţărei divorțului în contra soţului donatar. (C.

Bucureşti,

Apel

s.

IV,

451

21

din

De-

cembrie 1925, Bul. C. Apel. 4/926),
7. Tatăl, care în viriutea art. 327 din
codul civil, are exerciţiul puterei părinteşti asupra. și pentru interesele copiilor
minori și legitimi, păstrează acest drept
şi după desfacerea căsătoriei; astfel că,
în afară de creditori, parchet şi terţii interesaţi, numai el poate să exercite pentru copiii săi minori acţiunile derivând
din art. 285 cod. civil, iar. nu și mama
(C. Apel
care nu are această calitate.
Buc,, s. 11, % din 8 Martie 1926, Dreptul
34/1926, Bul. C. Apel 9/1926).
8. In fapt: După pronunţarea, sentinței

de

divorţ,

însă

înainte

ca

ea

să

ră-

mâie definitivă, soţul vinovat a vândut
în indiviziune la doi inşi imobilul său,
în privinţa căruia se făcuseră publicațiunile prevăzute de art. 285 codul civil,
S'a cerut
posterior
anularea
acestei
vânzări, în măsura în care atinge dreptul de o treime recunoscut copiilon prin
art. 285 codul civil. Curtea de fond .con-

staiâna că înstrăinarea

a avut loc ante-

rior transcrierii dreptului de proprietate
al copiilor în registrele de mutaţiuni şi
că, numai unul din cumpărători a fost .
de rea credinţă, anulează vânzarea numai pentru o şesime. Recurs din partea
copiilor cari cer anularea pentru o tre- ime, Respingere.
In drept: Art. 285 codul civil, prevede
categoric în ce priveşte averea, imobilă a,
soţului vinovat că, transmisiunea proprietăţei porţiunei recunoscută prin lege
copiilor,

trece

în

proprietatea

acestora

din momențul transcrierei în registrele
veniță copiilor săi, nu mai poate benede mutaţiuni; pentru înstrăinările făcute
ficiă de dreptul de răscumpărare pre-.
văzut de art. 285 din codul civil. (Trib. - dela intentarea aeţiunei de divorț şi până
la, transcrierea
hotărîrei, li se rezervă,
Dolj, s. II, proces-verbal No. 13815 din

—

-
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PATERNITATE
în

anularea

celor

făcute

ŞI

indisponibilă,

urmează

că

Codul

civil

decât în măsura, în care acel drepti
este
atins de indisponibilitate în interesul
copiilor,
adică
pentru o şesime indiviză
corespunzând
cu jumătate din treimea
lovită de indisponibilitate şi nu este deci
admisibil ca, să se urmărească
numai

în

frauda lor.
,
Intimatul vânzând prin acelaş act, şi
în porţiuni egale la doi cumpărători, în
comun, imobilul
asupra căruia se găsea în indiviziune cu copiii săi pentru
treimea acordată lor de lege; şi decla-

rată

FILIAȚIUNE

în

persoana

unuia

dintre

cumpărători

asifel în măsura în care au cumpărat,
drepturilor vânzătorului a cărui proprietate
era
afectată
ae
indisponibilitate
pentru
treimea atribuită
ae
lege
co-

realizarea, întregei
treimi indivize, deşi
indisponibilitatea ei afectează întreg imobilul vândut, indiferent dacă urmări
rea,
este sau nu posibilă faţă de ambii
cumpărători din cauza bunei credinţe
a unuia, dintre ei; deci, C. Apel admiț
ând
acțiunea în anulare faţă de intimat
ca
părtaşi la fraudă şi limitând apoi
numai la șesime dreptul de proprietate
al
copiil

Consecința, logică a acestei situaţiuni
juridice este că fiecare cumpărător
nu
poate fi atins în dreptul de proprietate
ce
a dobândit în condiţiunile
arătate

cumpărat de acesta, a făcut o justă
aplicaţiune a art. 285 cod. civ. şi
a principiilor de drept. (Cas. I, 3342 din 20
Septembrie 1926, Jurispr. Gen. 1996. No.
1596).

fiecare

dintre cumpărători a devenit coproprietar indiviz în proporţie egală de câte
% pe acel imobil şi totodată asupra. fiecărei jumătăţi indivize coproprietari
cu
copiii

pentru

o

șesime,

substituindu-se

or

piilor;

TITLUL
„Despre

paternitate

în

proporţiunea

din

imobilul

VII

şi despre

filiaţiune.

CAPITOLUL 1
Despre filiațiunea copiilor legitimi născu
ţi sau concepuţi în căsătorie.

Art. 286. — (Mod. L. 15 Martie 1906
1). Bărbatul este tatăl
copilului conceput (zămislit) în timpul căsă
toriei.
a
Bărbatul însă va puteă să nu recunoas
că de al său pe copil
dacă dovedește că în cursul timpului cupr
ins între a 300-a zi Şi
între acea a 180-a, mai înaintea naște
rii copilului, a fost în
imposibilitate fizică de a coabită cu soția
sa fie din cauză de depărtare, fie din orice alt accident.
In caz când s'a tăcut cererea de
divorț, bărbatul va puteă
să nu recunoască de al său pe
copilul născut după 300 zile
dela intentarea acţiunei de divorţ,
sau mai înainte de 180 zile
dela revenirea soției la domiciliul
conjugal sau împăcarea soților.
Acţiunea nu este admisă dacă
în fapt a. existat coabitare
între soţi. (Civ. 43, 211 urm. 287
urm., 290 urm., 298 urm., 306,
654, 808; L. asupra numelui din
18 Martie 1895, Art. 4; Civ. Fr.
312, 313).
Tezi. fr. Art. 312. —

Ivenfant congu pendant le mariage

a pour pâre
Neanmoins celui-ei pourra d&savouer
lenfant, s'il prouve que, pendant
temps qui a couru depuis le trois-ce
ntim
e
Jusqu'au cent-quatre-vingtitme jourle
avant la naissance de cet enfant, il
6tait, soit par cause d €loignement,
Veffet de quelque accident, dans
limp
ossibilită physique de cohabiter soit par
femme.
avec sa
,
le mari.

cuprins s iîntre a 300
,
zi şi între
u
aceia a a 18)-a , mai
a coabită cu Soția sa,
fie din cauză de depăr
tare,

—

-pPe copil

, dacă dovedeşte că în
cursul
înain
ţ
tea
t
naşterei copiliului,
i posibilitate
fie din orice alt aezidenţ i a fost înîn im
”
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“Text. fr.

Art. 313 al. 2

ȘI

și 3. (Modificat

peut

dâsavouer

prin

legile

din

1586 şi din 30 Decembrie
soit de divoree, soit de

1850, din 27 Iul'e 1884, din 18 Aprile
cas de jugement ou mâme de demande

corps, le mari

Art. 286
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lenfant

qui a. autoris6 la femme ă avoir un

n€

trois cents

6

Decembrie

1915). — Ea
e6paration de

jours aprăs la dâcision

domieile separ, et moins de cent quatre-

vingts jours depuis le rejet d&finitif de la demande ou depuis la reconeiliation.
La presomption de paternit€ ctablie par Larticle prâeâdent ne s'applique pas
a cet enfant,

mâme

en

l'absence de dâsaveu,

sil a âte

l6gitime

par

un nouveau

mariage de sa mâre, conformement aux dispositions de Vartiele 331.
Laction en dâsaveu n'est pas admise, sil y a eu r6union de fait entre
les &poux.
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(continuare).
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INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Absenţă

Imposibilitate

15,

coabitare 48,

„Accident 34—35,
Actde naştere 16.

vedeă cuvântul:
bitare:,

19—24.
4, 5,

11,

14,

15,

Coabitare, a se vedea cu-

viatele: „Imposibilitate
fizică de cvabitare* şi
27, 43 — 47, 50,

Concepţiune, a se vedea
cuvântul: „Gestaţiune*
şi

4,

5,

11,

14,

15,

18,

27, 30—36, 44, 4,
Contestaţie delegitimitate
3, 5
Contestaţie

Creditori 10.
Debitori 10.
Deces 26.

de stat 2,3, 6.

Demenţă 33,

Divorţ 41, 2-4,

Domiciliu conjugal 41.
Dovadă 13, 14, 15, 17, %,
40, 43, 46.

vedea

cuvântul: „Concepţia net şi: 18—24, 27.

Hotărîre 49,

6,

„Coa-

chirurgicală 34,

Organe genitale 34, 35,
Ore 19, 20,
Părăsirea
domiciliului

13.

Impăcare 45, 4.
Imposibilitate fizică de
coabitare 27—40), 48.

a

se vedea
„Prezump-

Prescripție 7, 9.
Prezumpțiune 4, 11—17.
Probă, a se vedea
cuvântul: „Dovadă“,
Rănire 34, 35.
„ Reclamaţie de stat 1.
Stare civilă, a se vedeă

cuvântul: „Acţiune“

7, 8, 9, 10,

peremptorie

Existenţă 15.
Gestaţiune, a_se

Identitate

unei
se

Nebunie 33,

Operaţie

Ă

Suverană
47,
Tăgăduire

apreciere
de

şi

23,

paternitate

3, 4, 17, 25—50

Termin 18—24, 27, 44, 42,
Transcriere 48.
Tranzacţie 8, 9.
Viabilitate 25, 26,
Zile 19—24,

86370. — Codul Civil adnotat.

—

Acţiunea în reclamaţie
este aceea ce o exercită
are
are

în
în

de stare cio persoană,

drept o_stare civilă
fapt. (Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 215; Matei Cantacuzino, p.
190; Plastara, 1, p. 394).
2. Orice acţiune prin care se contestă

conjugal 41.

Depărtare 28-33.
2
Dezavuare 3, 4, 17, 25-50,
Distanţă 28,

-_

a

1.
vilă

pretinzând că
pe care nu o

Legitimitate, a se vedeă
cuvintele: , Acţiune în
contestaţie de legitimitate*, „Acţiune în tăgadă
de
paternitate,
„Prezumpţiunes, şi îl,
16, 17, 29, 49.
Maternitate 12, 13.
Moarte 26.
Mutilare 34, 35,
Naştere 4, 5, 6, 13, 16,25,

Paternitate,
cuvântul:
ţiune:.

Definiţie 4, 5, 6.

Excepţiune

.

Interes pecuniar 9, 10.

Internare 33.
Interpretare 29.
Intrunire de fapt,

Calcularea terminului
Căsătorie

de

Impotenţă 34—38,
Incetare din viață 26.
Inchisoare
3, 32.
Indepărtare 28—33.
Indoială 29.
Inscriere 48.

Acţiune în contestaţie de
legitimitate 3, 3.
Acţiune în contestaţie de
Stat 2, 3, 6.
Acţiune în reclamaţie de
Stat 1,
Acţiune în tagadă de paternitate 3, 4, 17, 25—5u.
Alienaţie mintală 33,
Apreciere
suverană
28,
36, 47.
Boală 34, 3.

“Casă de sănătate 33.

morală

401

persoane

starea

civilă

pe

care

o

are

sau pe care pretinde s'o aibă, este o acde stare civilă.
țiune în contestaţiune
(Mourlin, ed. 7-a, 1, No. 867; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 322; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 214, 215; Matei Cantacuzino.
p. 189, 190; Plastara, I, p. 394).
3 Acţiunile în contestare de stare civilă se împart în: acţiuni de tăgadă de
paternitate,
acţiuni
în
contestaţie
de
legitimitate şi acţiuni în contestaţie de
stare civilă propriu zisă. (Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 867; Comp.: Planiol et Ripert,
II, No. 737; Colin et Capitant, ed. 4-a. |,
p. 392; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 215).
4. Acţiunea în tăgăduirea paternităţii
sau în desavuare,
(în. nerecunoaştere),
este acțiunea prin care se susţine că prezumpțiunea;: „pater is est..“, invocată de
un copil născut sau conceput în timpul
căsătoriei, este, în privinţa lui, contrară
adevărului. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 867;
Planiol, ed. 6-a. I, No. 1420; Planio! et
Ripert II, No, 737, 780; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 267, 272, 273, 322; Nacu I, p.
509; Alexandresco, ed 2-a, II, p. 215. 247,
248; Matei Cantacuzino, p. 190; Piastara,
I, p. 365).
5. Acţiunea în contestaţie de legitimitate, este acţiunea prin care se susţine
că copilul nu este legitim, pentrucă naşterea, şi concepţiunea sa nu au avut loc
în timpul căsătoriei mamei sale, sau pentrucă mama sa nu este căsătorită. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 867; Planiol, ed, 6-a. DI,

—
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No. 1380; Planiol et Riperi,
II, No. 737;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 322; Nacu,
I, p. 509; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 247,
248; Matei Cantacuzino, p. 190).
Ă
6. Acţiunea în contestaţie de stare ci-

vilă

propriu

zisă,

este

acţiunea

prin

care

se contestă, fie nașterea mamei, fie identitatea copilului. (Mourlon, ed, 7-a, ÎI, No.
68%; Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 737).
7. Starea, persoanelor este în principiu

imprescriptibilă.

(Planiol

et

Ripert,

II],

No. 763; Alexandresco, ed. 2-a, 1], p. 214;
Plastara, I, pr. 395).
.
:
8. Chestiunile privitoare la, starea persoanelor nu pot face obiectul unei tranzacţiuni. (Planiol et Ripert, IL, No. 763;
Alexandreeco, ed. 2-a, II, p. 214; Plastara,
I, p. 395; Comp.: Laurent, ITI. No. 497),
De câte ori consecinţele cari decurg
din .starea, civilă, a, persoanelor, au un caracter bănesc ele se pot pierde prin pre-

scripţie

şi

pot

face

obiectul

unei

tranzac-

ȘI
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Codul

civil

ed. 2-a, II. p. 211; Matei Cantacuzin
o, p,
188. 189; Plastara, 1, p. 349, 358),
15.
Cel
care
invoacă
prezumnţiunea
stabilită de art. 312 cod. civ. îr..(9
86
“Civ. tom.), trebueşte să facă dovad cog.
a căsătoriei în momentul
concepțiunei; deci,
copilul născut din o femee al cărei
bărhat este absent de mai mulţi ani, trebueşte să dovedească existenţa bărbatului
în momentul
concepţiunei sale. (Merlin,

Questions de droit, Legitimită $ 8: Duran-

ton, Î, No, 439; Demolombe, II, No.
268;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 159 nota
7, p.
959; Baudry et Houques-Fourcade, 11,
No.
1286; Planiol, I, No. 1383, 1419; Planio
l et
Ripert, II, No. 736, 773; Colin et Capita
nt,
ed. 4-a,.1. p. 267, 268; Comp.: Plasta
ra, 1,
p. 363, 364).
Chiar dacă în actul de naştere copilul este trecut ca fiind născut din tată
necunoscut,
el se bucură
de prezump-

țiunea de legitimitate adică aceea că
ţii. (Laurent, III, No. 428; Alexandresco,
are de tată pe bărbaţ, (Toullier, II.
No.
ed. 2-a, II, p. 215).
868; Valette sur Proudhon, II, p. 81;
10.
Când consecinţele cari decurg din
Taulier,
1, p. 390; Duranton, III, No. 114
starea, civilă a persoanelor, au un caracurm.; Demolombe, V, No. 197; Marcad
ter bănesc, drepturile
s,
ce decurg
pot fi
art, 319 No. 2; Aubry et Rau. VI, 8 54%,
exercitate de către. creditori în numele
text
şi
nota 12, p. 10; Laurent, III, No.
debitorului lor. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
398; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1413, nota;
p. 215).,
Planiol et Ripert, II, No. 14; Colin
11. Art. 812 din codul civil francez (286
et
Capitant, ed. ka, 1, p. 267).
c. civ. rom.), stabileşte o prezumpţiune le17. Prezumpţia, de legitimitate a
gală de legitimitate pentru copilul concecorilului stabilită de art. 312. c. civ. fr. (986
put în timpul căsătoriei, hotărâna că băre.
civ.
rom.),
nu
batul este tatăl său. (Mourlon, ed. 7-a.
poate fi combătută Ţrin
1,
dovad
ă
contra
ră; bărbatul poate combate
I. No. 861; Dalloz, Rep., Paternite et filia.
această prezumpţiune numai prin acţiution, No. 23; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 1365,
nea,
de desavuare. (Toullier, IE. No. 895,
1411; Planiol et Ripert, Î, No. 11; II, No.
896; Valette sur Proudhon, ÎI, p.
732, 735, 769 urm.: Colin et Capitant,
77;
ed.
molombe, V, No, 325: Aubry et Rau, De
4-a, Î, p. 95, 96, 265 urm.; Nacu, 1,
VI,
p. 490,
$ 545, p. 42; Planiol et Ripert,
492; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 211;
II, No. 770),
Ma18. Art. 312 din codul civiţ îrancez
tei Cantacuzino, p. 188; Plastara,
, (986
1, p. 347,
€. civ. rom).
348, 358 urm.; Degr6, Scrieri juridice,
a stabiliț limitele gesta„Dațiunei
celi
mai lungi de 300 zile şi ale gestoria alimentară a tatălui natural“,
p. 81).
tațiunei celei mai scurte la. 180
12. Pentru a se putea invoca maxima:
zile dela
nașterea copilului pentru a se putea
„Pater is est..“, trebueşte ca să
defie bine
termina, epoca concepțiunei sale.
stabilită paternitatea, ( Dalloz, R&p.,
(MourPaterlon, ed. 7-a, I, No. 862; Aubry et
nit€ et filiation, No, 22; Planiol,
Rau, ea:
4-a, VI, $ 545, p. 28; Laurent, III, No. 361;
I, No. 1364, 1413; Planiol et Ripert, ed. 6-a,
II, No.
Huc., III, No. 6; Planiol, ed. 6-a.
713, 235, 174; Colin et Capitant,
1, No.
ed. 4-a,
1376; Planiol et Rireri, I, No. 11;
I, p. 25%; Nacu, I, p. 49); Alexanâre
II, No,
sco,
752;
Colin et Capitant ea. 4-a, I, p. 95,
ed. 2-a, II, p. 211; Plastara,
265,
1, p. 349).
266; Nacu, 1, p. 490, 49%; Alexandres
13. Maternitatea, adică, filiațiunea
co, ed.
, co2-a II, p. 211, 212; Matei Canta
pilului faţă de mamă se stabileşte
cuzino, p.
prin
188; Plastara, 1, p. 360, 367,
două fapte: 1) faptul nașterii
nota. 1).
şi data ei
19. Termenele de maximum
şi 2) identitatea copilului.
şi mini(Planiol, ed.
mum, trebuesc calculaţe, după
G-a, I, No. 1364, 1384; Planiol et
o părere,
Ripert, II,
„pe
zile,
dela
miezul nopţii la, miezul nopţii,
No. 714; Colin et Capitant, ed,
4-a,
iar nu pe ore. (Merlin, Rpert
257 urm.; Nacu, I, p. 490; Alexandre 1, p
oire, Acte,
sco,
No.
2; Jour, No. 1; Duranton, III,
ed. 2-a, ÎI, p. 211; Matei Cantacuzino,
No. 4;
p.
Demolombe, V, No. 18; Maread€,
188, 189; Plastara, I, p. 349, 858).
Art, 312,
No. 2; Masse ei Verg€ sur
14. Pentru stabilirea filiaţiunei
294, nota 4; r, 300, nota 31;Zachariae, |, p.
me, pe lângă stabilirea, maternită legitiMourlan, ed.
ții, se
7-a,
1, No. 863 bis; Beudant, II,
mai cer a se stabili două puncie:
No, 500; 1)
CăsăAubry
et
Rau, VI, $ 545, text şi nota
toria, tatălui şi a mamei; 2)
Concepţiunea,
p.
28;
Dalloz, Râp., Paternite et filiati 5,
copilului în timpul
on,
căsătoriei, (Planiol,
No. 97; Suppl., Paternit e
ed. 6-a. 1, No. 1365; Planiol
filiation No.
et Ripert, II, „14. 12; Planiol,
No. 735; Colin et Capitant, ed.
ed. 6-a, 1, No, 1378; Alexan4a, I, p.
dresco, ed. 2-a, II, p. 212;
265 urm.; Nacu, 1, p. 490; Alexandresco,
cuzino, p. 183; Comp.: ValetteMatei Cantasur Proud-
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hon, II, £. 26; Planiol et Ripert, II, No.
73%; Colin et Capitanit, ed. 4-a, |, p. 266;
Nacu, I, p. 503; Piastara, I, p. 380, nota 1).
20. După o altă părere, termenele de
maximum

şi minimum,

trebuesc

21.

22. După

o a

trebueșşte

doua

părere,

cuprinsă

în

„dies

a

mi-

nimum de 180 zile, însă trebueşte exclusă în cel maximum de 300 zile. (Duranton III, No. 32; Masse et Verge sur
Zachariae, 1, $ 161, nota 4 urm.; Marcade, Art. 312, No. 12; Comp.: Baudry et
Cheneaux, III, No. 542; Matei Cantacuzino, p. 188).
23. După a treia părere „dies a quo“
trebueşte cuprinsă
în ambele
termene
(Duvergier sur Toullier, II, No. 792; Valette sur Proudhon, II, p. 27; Demolombe,
V, No. 19; Demante et Colmet le Santerre,
ed. 3-a, TI, No. 38 bis, II; Beudant, II, No.
501; Aubry et Rau, ea. 4-a, VI, $ 545, nota
6, p. 28; Dalloz, Rep., Paternit6 et filiation, No, 28; Suppl., Paternite et filiation,
No. 12; Comţ.: Mourlon ed. 7-a, LI, No.
862 urm.; Planiol, ed. 6-a, [. No. 1377;
Planiol e Riperi, TI, No. 734; Nacu, |. p.
503; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 313),

sa.

poată

fi

admisă,

trebueşte

ca copilul să se fi născut viabil, în caz
contrar, acţiunea, este lipsită de obiect.
(Duranton, III, No. 34; Demolombe,
V,
No. 39; Marcad art. 315, No. 1; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 888; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, 8 545, p. 48; Dalloz, Râp., Paternite et
filiațion,
No. 38;
Suppl.,
Paternite
et
filiation, No. 19; Laurent, III, No. 3%;
Huc III, No. 13; Planiol, ed. G-a, [. No.
1426; Plastara, 1, p. 367; Contra: Delvincourt, I, p. 8. nota 5; Toullier, 11, No.
822; Proudhon, II, p. 33 urm,).

25.

In

dreptul

nostru

român

condiţia

viabilităţii nu este necesară, deoarece copilul născut neviabil nu este asemănat
copilului născut
pabilă
dacă
se

mort,
naşte

ci este o fiinţă caviu; prin urmare

tăgăduirea paternităţii sale este admisibilă. (Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 245, 246;
Contra: Plastara, I. p. 367).

—

trebueşte

bărbatul

însă este exclusă în termenul minimum.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, Vi, $ 545, nota 7,
p. 29 nota 36, p. 38; Comp.: Mourlon, ed.
i-a, IL, No. 862 urm.; Planiol et Ripert,
II, No. 734 Nacu, I, p. 503).
25 Pentru, ca acţiunea în tăgadă de
să

de

coabitare,

să

fie

bine

stabilită

şi

să

existe în toi timpul cât durează concepţiunea. copilului. (Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, $. 545, nota 47, p. 4; Dalloz, Rep.
Surpl., Paternită et filiation, No. 16; Laurent, ÎI, No. 365; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 246; Comp.: Huc, III, No. 9; Plastara, I, p. 369).
31. Trebueşte asimilat
cu faptul depărtărei bărbatului şi deci o imposibilitate fizică de coabitare şi cazul când

24. In ceea, ce priveşte „dies ad quem“,
ea. este cuprinsă în termenul maximum,

paternitate

fizică

lungi şi între durata, gestaţiunii celei mai
mici (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 875; Dalloz,
Rep., Paternită et filiation, No. 26; Laurent, INI, No. 364;-Huc, III, No. 10; Baudry
et Cheneaux, III, No. 479; Planiol, ed. 6-a,
I, No, 1430. 1431; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 216; Plastara I, p. 366, nota m.
28. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă îndepărtarea bărbatului de femeea sa, în ceea ce priveşte distanța şi
împrejurările,
au făcut imposibilă coahitarea între soţi. (Toullier, IL, No. 808;
Duranton, III, No. 40; Taulier, 1, p. 380;
- Demolombe. V, No. 29; Marcad6, Art. 312,
No. 2; Aubry et Rau, VI, $ 545, nota 47;
Mourlon, 1, No. 8%; Dalloz, Râp., Paternite et filiation, No. 30; Suppl., Paternitâ
et filiation, No. 15, 16; Laurent, III, No.
365; Huc,
III, No, '9; Baudry
et Ch6neaux, III, No. 480; Colin et Capitant, ed.
4-a, |, p. 223, 274; Alexandresco, ed. 2-a,
TI, p. 217; Compr.: Planiol et Ripert, II,
No, 800).
29. Indoiala se interpretă în favoarea
legitimităţii copilului.
(Demolombe, V,
No. 30; Alexandresco ed. 2-a, II, p. 217).
30. Depărtarea bărbatului de femeea

calculate

termenul

Imposibilitâtea,

trebueşte să fi existat în tot intervalul cuprins între durata
gestaţiunii celei mai

pe ore, din moment în “moment, iar nu țe
zile. (Toullier, II, No. 792, 828; Dalloz, Rep.
Suppl., Paternite et filiation, No. 12; Lauvent, III, No. 391; Huc, III, No. 6, 14%; Baudry et, Châneaux, Personnes, III, No. 440
urm.).
21. In ceea ce priveşte cuprinderea, „dies
a quo“, în calculul termenului, părerile
sunt împărţite: După o părere, „dies a
quo“, trebueşte cuprinsă atât în termenul maximum
cât şi în cel minimum,
(Delvincourt, I. p. 88, nota 9; Toullier, II,
No. 192).
quo'
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se află

avea, legături

în închisoare

cu soţia sa.

şi nu

(Merlin,

poate

Râper-

toire Legitimit6, section 2, $ 2, No. 2; Du-

vergier sur Toullier, II, No. 809; Duranion, III, No. 41; Demolombe, V No. 30;
Mass6 et Verge sur Zachariae,TI. p. 299,
nota, 28; Mourlon, ed. ?-a, [, No. 879; Beudani, II, No. 525; Aubry et Rau, ed. 4-a,

„$

545,

p. 49;

Dalloz,

Bâp.,

Paternit

MA 'filiation, No. "33; Suppl., „Paternită et
filiation No. 17; Laurent, II, No. 366;
Huc,
III, No.
9; Baudry et Cheneaux,
III, No, 481; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 14%;
Planiol et Ripert,
11, No. 800; Colin et
Capitani, ed. 4-a, 1, p. 274; Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 217; Plastara, 1, p. 369).
32. Deasemeneea afiarea la închisoare
a femeei în timpul concepţiunei. (Dalloz,
Rep., Suppl., Paternite et filiation, No. 17;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1432: Colin et Ca
pitant, ed. 4-a, I, p. 274).
33. Deasemenea aflarea bărbatului internat într'o casă de sănătate, dacă apropierea
între soţi a fost imposibilă,
(Huc, III, No. 9; Baudry et Châneaux,
III, No. 481; Planiol et Ripert, II, No.
800; Colin et Caţitant, ed. 4-a, [, p. 274;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 217).
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34. Prin expresiunea:
„accident“
din
art. 312 c. civ. fr. (286 c. civ. rom.), se
înţeleg atât bolile interne, cât şi rănile,
mutilările şi. operaţiile chirurgicale cari
ating organele genitale şi cari pun re
bărbat în imposibilitate fizică de a coabita cu soția sa. (Toullier, II, No. 810;
Proudhon, II, p. 28; Demolombe, V, No.
32; Beudant, II, No. 525;
Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 873; Dalloz, Râp., Paternit6 et
filiation, No. 36; Suppl., Paternitâ et filiation, No. 18; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1433; Planiol et Mipert, II, No. 801; Nacu,
1, p. 490; Comp.: Plastara, 7, p. 367).
35. După
o altă părere, prin expresiunea, „accident, trebueşte să se înţeleagă numai
faptele exterioare cari a:
ting organele genitale și produc o împotenţă evidentă, iar nu şi bolile interne.
(Duranton, III, No. 42; Mass et Verge
sur Zachariae, I, p. 299, nota 29; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545, nota 48, p. 43;
Dalloz, Râp., Paternit6 ei filiation, No. 36;
Suppl., Paternite et filiation, No. 18; Laurent, III, No. 368; Huc, III, No. 9; Bau“dry et Châneaux, III, No. 482; Colin et
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 274; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 218; Comr.: Planiol et
Ripert, II, No. 801).
36. Tribunalele apreciază în moa Suveran

dacă

faptele

alegate

constituese

un

accident, care a pus pe bărbat în situațiunea de a nu putea, coabita, cu soţia sa
în epoca concepțiunei copilului. (Demo-

lombe, V, No. 32, 36; Aubry

et Rau, VI, $

545, nota 48, p. 43; Dalloz, Râp., Suppl.,
Paternits et filiation, No. 18; Comp.: Mourlon, ed. fa, 1, No. 874).
37. Pentru ca accidentul
bărbatului
să poată da loc Ja acţiunea, de tăgadă de
paternitate, trebueşte ca el să se fi produs
după celebrarea căsătoriei. (Delvincourt,
1, p: 84, nota 6; Duranton, III, No. 47;
Beudant, II, No. 525; Aubry et. Rau, ed.
4-a, VI, $ 545, nota, 49, p. 43; Dalloz, Râp,,
Paternit€ et îiliation, No. 40; Suppl., Paternite et filiation, No.
18; Laurent TIT,
No. 369; Bauary et Cheneaux, III, No. 483;
Alexandresco, ed. 3-a, II, p. 218; Comp.
Plastara, 1, p. 367).
38. După
o altă părere,
accidentul
bărbatului
care
produce
impotenţa accidentală, dă loc la acţiunea, în tăgăd
uirea paternităţii, chiar dacă ea s'a produ
s
inainte de căsătorie, (Demolombe,
V, No.
35; Beudant, II, No. 525; Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 874, nota 2; Dalloz, Râp..
Paternit6 et filiation, No. 41; Huc, III, No.
9;
Planiol. ed. 6-a, 1, No. 1433; Planiol
et
Ripert, II, No. 801; Colin et Capitant,
ed.
4-a, 1, p. 274).

__89. Cel

care

trebueşte

să

facă

dovada

imposibilității
fizice
de
coabitare, este
bărbatul. (Dalioz, Rep., Suppl., Pater
nite
et filiation, No. 22; Planiol,
ed. 6-a, 1
No. 1429).

40.

abitare,

Dovada imposibilității
se poate

face

prin

fizice de co-

orice

mijloace

—
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de probă. (Dalloz, Râp:, Suppl., Paternits
et filiation, No. 22).
,
41. Alineatul al III-lea al art. 98 c.
civ. rom., a fost introdus de către legiuitor
în 1906 şi este necomplet și insuficient,
deoarece
pentru a-şi găsi
aplicatiunea,
trebueşte ca femeea să, fi părăsit domiciliul conjugal şi pentru ca bărbatul
să
poată tăgădui paternitatea, trebueşte ca
copilul să se îi născut cel puţin după 300
zile dela părăsirea domiciliului conjugal
din partea femeei. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p 222 urm.).
42. De şi textul art. 286 c. civ. rom.
nu o spune, bărbatul va putea tăgădui
paternitatea copilului care se va naşte
mai înainte de 180 zile dela: respingerea.
definitivă a divorţului. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 224).

43

In cazul

prevăzut

de art. 313

al. 2

c. civ. îr., astfel cum a fost modificat, (986
al. 3 c. civ. rom.), bărbatul când introduce
atţiune în tăgăduirea
paternităţii
copilului, nu are de făcut nici o dovadă,
iar femeea, pentru a dovedi paternitatea
bărbatului,
trebueşte să dovedească
că
între soţi a existat în fapt coabitare. (Demolombe, V, No. 55; Aubry et Rau, VI, $
945, p. 47, 48; Huc, III, No. 13; Baudry et
Cheneaux, IIf No. 499; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 1429, 1444; Comp.: Planiol et Ripert,
II, No. 809).44. Când la epoca probabilă a concepțiunei a existat întrunirea în fapt între

soţi,

tribunalele

nu

pot

admite

acţiunea

de dezavuare, deoarece excepţiunea. de coabitare este peremptorie şi :odată dovedită. ea nu poate fi respinsă, (Demolombe,
V, No. 55 bis; Demante
et Colmet de
Santerre,
II No.
40
bis.
III;
Baudry
et Châneaux,
III,
No.
50;
Nacu, |, p.
495;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 99%;
Comp.: Planiol et Ripert, TI, No. 810).
45. Coabitarea
de care vorbeşte art.
286 al. ultim din codul civil român, poate
îi temporară sau accidentală.
(Planio)

ed. 6-a, 1, No. 1444; Alexandresco,

ed. 2-a,

II, p. 224%; Comp: Planiol et Ripert, II,
No. 810).
46. Coabitarea poate fi dovedită de către pârât prin orice mijloace de probă.
(Baudry et Cheneaux, III, No. 501; Planiol
et Ripert, II, No. 810; Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 224).
41. Tribunalele apreciază în mod suve
ran dacă între soţi a existat sau
nu întrunire. (Demante et Colmet de
Santerre,
II, No. 40 bis III; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 225, nota 1).

48.

Dacă

acţiunea

de

divorţ a

miză şi dacă soţul câştigător nu fost ada transcris hotărârea, de divorţ, soţii
fiind pre
supuşi că sau împăcat,
imposibilitatea
mora

lă de coabitare
expirărei termenului

va înceta din ziua
ae transcriere; însă

bărbatul va putea tăgădui
paternitatea
copiilor concepuţi înainte de expi
rare
cestui termen. (Huc, III. No. 13; Baud a ary ei
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Châneaux, III, No. 498; Alexandresco, ed.
2a, Il, p. 225).
49. Dacă acţiunea bărbatului în tăgăduirea paternităţii a fost admisă, împăcarea soţilor posterioară admiterei acţiunei, nu poate face ca copilul să devie legitim. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 225).
50. Partea finală a art. 287 din codul
civil român, în privinţa întrunirei dintre
soți,

trebuia

să

rul

român,

deoarece

fost puse

la. finele

(Alexandresco,
Ţ. 34)

fie

nota

ed.

eliminată

de

286 din

2-a,

acelaş

II. p. 211,

1; Contra:

Matei

p .194),
5i. A se vedea art.
cu notele respective.

287

sărcinată
pentru a

Puțin

_sau

au

sale

cod.

nota

1,

Cantacuzino,

din

codul

civil

1.

naştere

Actul

de

evenimentului

In

tatea

persoanelor

care

iar

nu
dat

au

şi

acţiune

printr'o

de

că

şi

este tatăl

acela

nedesfăcută

în

în

regulă

Săpt.
Pand.
1924,
(Cas. 1, 14 Noembrie
No. 17 din 1925).
2. Acţiunea în tăgăduirea paternităţii
unui copil, conceput şi născut în timpul
căsătoriei, este întemeiată, oridecâte ori se
face dovada, că în intervalul dintre cele 300
până la 180 zile înainte de naşterea copilului, din cauza depărtării şi din consideraţiuni

tre soţi

de

ordin

moral,

coabitarea

reclamantul

ocupat
ei soţ.

teritoriul
actualul

gitim

a

fost

internat

convieţueşte
cu care are

cu d. W.
un coșil

reclamantului,

so-

coabitare

de

în

epoca

concep-

pe

soţul

mamei.

sale,

nu

poate

îi

dărâmată de bărbat sau de moştenitorii
săi decât în cazurile permise de lege şi
în termenile prevăzute de art. 299 și 291
cod. civ. (Trib. Ilfov. s. [ e, c., 651 din 1%
Iunie 1926, Dreptul 34/926).
4. Copilul născuta doua zi după cele-

în-

a fost imposibilă, iar soţia s'a fă-

cut în acest interval vinovată
şi a tăinuit faptul sarcinei şi

reuşit

și ascunderea
precum
țiunei copilului
naşterei, urmează că acţiunea este dovedită în fapt şi temeinică în drept și deci
cată a fi admisă. (Trib. Ilfov s. I c. cor.,
sentința, civilă No. 718 ain 13 Iunie 1925,
Jur. Gen. 1926, No. 1320).
3. Prezumpţia stabilită de art. 286 din
codul civil, potrivit căreia copilul al cărui
act de naştere constată că a fost tonceput sau cel puţin născut în timpul căsătoriei, este presupus că are de tată le-

naşterii.

momentul

speţă

sibilitatea

care

pe

a

Din complexul împrejurărilor de fapt
rezultând existenţa adulterului . și impo-

desavuare,

copilului

contractată

căsătoria

îl araţă

soția

cuentă.

nu poate fi contrazisă sau înlăturată pe
temeiul unor constatări contrarii ale aclegală
tului -de naştere, prezumpţiunea
fiind,

dacă

simulajţiune.

în 1924 când copilul a fost recunoscut de
noul soţ al pârâtei prin căsătoria subse-

co-

pilului,
Astfel fiind, paternitatea care rezultă
din actul de căsătorie, întrucât ea nu e
dărâmată

însă

această

măsurile”
naşterea.

ţia ascunde acestuia faptul nașterei. despre care nu capătă cunoştinţă decât abia

identi-

naştere

în

ia toate
sarcina şi

în 1918. La întoarcerea,

nu face decât proba

naşterii,

importă

nu

îşi

nu este
soţul ar
în stare
atitudieste în-

din 19i6 până la armistițiul general în tabăra supușilor străini, evacuată în Moldova; în intervalul acesta, soţia rămasă
în
D.

de la 1924 până la 1927)

şi care
ascunde

98%

Dovada, adulterului şi a. tăinuirei sarcinei, fiind vorba
de o fraudă, se poate
face cu orice mijloace de probaţiune: martori, presumpţiuni, etc.

Jarisprudenţă
(continuare

Art.

FILIAȚIUNE

Tăinuirea, sarcinei şi a. naşterei
în funcţiune de ştiinţa, pe care
fi avut-o, sau nu că soţia sa e
de graviditate ci ea decurge din
nea, soţiei, care se preface că nu

legiuito-

depoziţiile

art.

ȘI

de adulter
al naşterei

copilului faţă de soţul ei.
Desigur, simrlul fapt al dovedirei adulterului nu este o probă suficientă de. nepaternitate, dar din moment ce acestei infidelităţi i se alătură împrejurarea, dovedită că soţia a tăinuit soţului faptul sarcinei şi al naşterei, aceasta fiind ca o adesărată
mărturisire din partea
femeei,
lipsa paternităţii legitime, are a fi privită
ca deplin dovedită.

brarea, căsătoriei este legitim pe baza prezumpţiei pater îs est, bărbatul fiind singura
persoană
care-i poate contesta Je-

gitimitatea, -acţiunea netrecând la moştenitor decât în cazul prevăzut de art. 291
cod, civ. (Jud._oc. Herţa, Carte de jud. nr.
219 din 1926, Jur. Gen., 1926. No. 839).
5. A se vedea: art. 395, nota. 1; art. 29,
:
nota £.

Art. 987. — Bărbatului nu-i va îi ertat să nu recunoască de al
său pe copil, sub cuvânt de neputinţă trupească; nu va puteă a
nu-l

recunoaște

nici chiar

cauză

pentru

de

adulteriu (prea-curvie),

afară numai când naştereai se va îi tăinuit, la care caz
admis a propune toate faptele proprii a justifică că el nu
tatăl copilului.
Nerecunoaşterea nu va puteă fi primită când a existat în
întrunirea între soți. (Civ. 211, 286, 290; C. p. 270; Civ. Fr.
—

40

5

—

va fi
este
faptă
313).

-
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Tezi. fr. Art.
naturelle,

dultăre,

313. —

dâsavouer

ă

moins

Le mari

V'enfant:

que

la

ȘI FILIAȚIUNE
ne pourra,

il ne pourra

naissance

ne

lui

Codul civil

en alleguant

le dâsavouer

son impuissance

mâme

ait t6 cache,

pour

auquel

cause

admis ă proposer tous les faits propres ă justifier
qu'il n'en est pas
Adalition. L. du 6 Decem
ou

d'a-

cas il sera

le ptre.

bre 1850. — En cas de separation de corps
prononcee,
le mari pourra dâsavouer lenfant qui sera
n€ trois cents
ordonnance du prâsident, rendue aux termes de

meme

demandee,

jours aprăs
larticle 878 du
Code de proeâdure civile, et moins de cent quatr
e-ringts jour depuis le rejet
d6finitiv de la demande, ou depuis la rconei
liation. I/action en desareu ne
sera pas admise

sil y a eu râunion de fait entre les tpoux.

Text. fr. Art. 313. (Modificat prin

legile din 6 Decembrie 1850, din 27
Iulie 1884, din 18 Aprilie 1886 și din 30
Decembrie 1915). Le mari ne pourra,
en- alleguant son impuissance
vouer

auquel

-

naturelle, dâsavouer l'enfant: il ne pourra le
dâsa-

mâme

cas il

pour cause dW'adultere, ă moins que

sera

admis

â proposer

tous

la naisance

les faits

ne

propres

lui ait 6t6 cache,

ă Justifier qu'il
m'en est pas le pre.
En cas de jugement ou mâme de deman
tion de corps, le mari peut dâsavoner l'enfade soit de divorce, soit de s6parant n€ trois cents jours aprâs la
dâcision qui a autoris6 la femine
ă avoir
quatre-vingts jours depuis le rejet definitifun domicile s6pare, et moins de cenţ
ciliation. La prâsomption de paternit€ €tabli de la demande ou depuis la r&eoue par Lartiele prâeâdent ne s'applique pas ă cet enfant, mâme en l'absenee
de desaveu, s'il a 6t6 l&gitim6 par un
nouveau mariage de sa mâre, conformâment
aux dispositions de article 331.
IPaction en dâsaveu n'est pas admise
,

les €poux.
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Baudry et Cheneaux,
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niol ed. 6-a, I, No.
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805).

- dresco, ed. 2-a, II, p. 220; Comp.:
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adulterul

copilului

femeei
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25.
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tate

i

ascunderea

rezultă in mod
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şi natural

adulterului

şi a
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Aubry et Rau, VI, $ 545, nota 60; Comp.:
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Bărbatul
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20. Cea de a treia dovadă pentru admisibilitatea dezavuării copilului, adică a
nepaternităţii bărbatului, trebueşte făcută
deosebit de acele a adulterului femeei şi
a lăinuirei naşterei. (Dalloz, Rep., Suppl.,
xandresco, ed. 2-a, II, p. 220; Comp.:

Codul

Jurisprudență
(continuare

cari să facă conasupra nepaterni-

1. A.se

de

vedea:

la 1924
art. 286,

până

la 1927)

nota

2.

Art. 288. — Bărbatul nu va puteă tăgădui paternitat
ea copilului
mai înainte de 180 zile dela data căsătoriei
în următoarele

născut

cazuri:

1. Dacă

- cinată,

2. Dacă

a ştiut mai înainte

de

căsătorie

că

Fr. 314).

Text. fr.

e însăr-

a asistat când s'a făcut actul de naștere și dacă
acest

act este subscris de el, sau conține decla
rațiunea
subscrie?). (Civ. 26 urm., 41 urm., 286, 287,
290,

Civ.

femeea

!

Art.

sa că nu știe
304, 654, 808;

314. — L'enfant

n6 avant le cent quatre-vingtitme
jour du
mariage ne pourra âtre dâsavou€ par
le mari, dans les cas suivants: 10 s'il
a
eu connaisance de la grossesse avant le mariage;
20 sil a assist€ ă act

naissance,
.
signer
; 30

et si cet acte est siont de lui, ou contie
nt sa d&elarratton
ati
fi
3
lare
, bl
s si P Lenian
t n est pas Se dâelare
viable.

e

qu

iil

ne

de

saiti

Bibliografie (continuare),
Docan

P. Gronae, Studii de drept civil compa
rat,

În
O
NI

care

1) Art, Francez
lipseşte la noi.

314, corespunzător,

cuprinde

şi un

p. 215 . urm.

al 3-lea

— 408 ==

caz:

„si l'enfant n'est pas

declară viable”,

Codul
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ternitatea
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Interpretare 10.
Legitim copil 3, 4, 5,
Legitimare 3.
.
Limitative cazuri 15.
Marturi 12.
Moştenitori 17—20.
Naştere 2, 3, 4, 6, 12, 13,
14, 16, 19.
Natural copil 24.
.
Paternitate 22, 23.
Persoane interesate 1.
Prezumpţiuni 2, 11, 13,
Prietini 19.

13, 14,

Acţiune în contestațiune

de stare civilă 1.
Acţiune în tăgadă de paternitate 1, 3, 4, 6—24,
Apreciere suverană 9, 11,

„ Asistenţă 12, 13, 14, 19.
Botez 19.
Căsătorie 2—11,

16,

Cazuri limitative 15.
Coabitare 10.
Concepţiune 2, 5,

Contestaţie

de

24,

23,

ci-

natural

24.

Cunoştinţa sarcinei

ziua căsătoriei

Dol 21.
Dovadă 6—11, 22, 23,
Eroare 21.
Excepţiune 7, 12, 13, 20,
Familie 19.
Fine de neprimire,
vedeă cuvântul:
cepţiune.
Frecventare 19.

Suverană apreciere 9.
Tăgadă de paternitate 1,
3, 4, 6—24.
Tată necunoscut 13, 14.
Termin 2, 3, 46.

12.

1, 3, 4, 6—24,

22.

Succesori

a se
„Ex-

Inscris 16,
Intenţiune 15,

dească numai

în acest articol

de

în contestaţiune

(288

dezavuare,

este
de

vorba

c.

p. 270, 333).
2. Copilul

p. 243, 246);
7 La acţiunea
tate a bărbatului
de neprimire al

civ.

-

născut

mai

cinată. Acest fine
solut şi bărbatul

va

vedi excepţiunile
văzute

ed. 4-a, l],

înainte

de

312

ce.

civ.

fr. (286

c.

civ.

Planiol

et

Ripert,

ed.

3. Copilul

4-a,

II,

I,

No.

p.

771;

269,

No. 10; Suppl.,

Nacu,

,

este considerat

ca

ne-

legitim, deoarece căsătoria subsequentă
prezumă, pe copil că are de tată pe bărbat,
însă legea, îi permite bărbatului să-l dezavueze, (Dalloz,

No. 67, 68;

Rep.,

Colin

Paternite et filiation,

et Capitant,

ed. 4-a],

p. 269, 277; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
242,. 243; Comp.: Demolombe, V, No..57
urm.; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 865, 880 urm.
Beudant, II, No. 534 urm.; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VI, $ 545, nota 9, p. 30, 31; Laurent,
II], No. 361; Baudry et Cheneaux, III, No.
519 urm.; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1366, 1417,
1418, 1440, 1559; Planiol et Ripert, II, No.

711, 778, 719; Nacu,

1, p. 497, 498; Matei

Cantacuzino, p. 189; Plastara, 1, p. 361, 362).

4. Copilul născut în a 180-a zi dela căsă-

torie, dies

a quo nesocotindu-se în termen

este legilim şi nu-i poate fi tăgăduită pa-

—

a

do-

pre-

şi 313 c. civ. fr. (286 şi.

Paternite

et filialion

ed. 4-a, 1, p. 277, 278; Nacu,

de 180 zile”
născut mai înainte

de la, căsătorie. nu

fi admis

distincţiunile

No..

40; Laurent, III, No. 383; Baudry et Ch6neaux, III, No. 509; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 244, 246, 247; Contra: Beudant, II,
No. 328; Demante et Colmet de San:erre,
ed. 3-a, 11, No. 41 bis, IV; Comp.: Planiol
et Ripert, Ii, No. 807; Colin et Capitant,

rom).

Colin et

277;

poate

sau

în art. 312

însăr-.

ranton, Il, No. 28 ; Demolombe, V, No. 80,
80 bis ; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545,
p. 36; Dalloz, Rep,, Paternite et filiation,

180

(Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No. 67;
Suppl., Paternite et filiation, No. 39 ; Comp. :
Planio], ed. 6-a, [, No. 1417, 1418, 1440;
Capilant,
I, p. 497).

nu

era

neprimire este ab-

de

287 c. civ. rom). (Toullier, II, No. 823; Du--

zile de la căsătorie este considerat ca
fiind
conceput înainte de căsătorie
şi
deci ca nefiind al bărbatului, conform

art,

de tăgadă de paterni-:
se poate opune finele:
cunoștinței bărbatului,

înainte de căsătorie, că femeea

de o acţiune

et .Capitani,

născut îna-

neaux, III, No. 510; Planiol, ed. i-a, I, No..
1429; Planiol et Ripert, II, No. 798, 80%;
Nacu, ], p. 499; Alexandresco, ed. 2-a II,

putea fi introdusă chiar de orice persoană

interesată. (Colin

s'a

ternile et filiation, No. 39; Baudry et Che6-

în realitate

stare civilă, care

că copilul

inte de 180 zile de la căsătorie. (Duranton,
III, No. 29; Demolombe, II, No. 36; Mour-:
Ion, ed. 7-a,.1, No. 885, 889; Dalloz, Rep...
No. 71; Suppl., PaPaternil€ et filiation,

17—20.

şi art. 314 c. civ. fr.

din ziua

V, No. 64; Masse et Verg6 sur Zachariae,.

Doctrină.
1. De

iar nu retroactiv

1, p.294, nota 6; Marcad6, Art. 314; Mou rlon,
ed. 7-a, 1, No. 889; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, s 545, notele 10, 11, p. 32; Dalloz, Rep.,
Paternite et filiation, No. 81 ; Suppl., Paternite et filiation, No. 47; Huc, Iil, No. 16;
Baudry et Châneaux, lil, No. 521; Nacu,
1, p. 499; Alexandresco, ed. 2-a,1l, p.243).
6. Pentru admiterea acţiunei de tăgadă
de paternitate, bărbatul trebueşte să dove-

Violenţă 2.

rom.) vorbeşte

dispoziţiunilor:

cession, section, î, $ 2, art. 5, No. 1;.
Valette sur Proudhon, II, p.23; Demolombe,.

Redactare 12, 14, 19.

7-41.

Reaunţare 17—21.
Retroactivitate 5.
Rezerve 14.
Sarcină 7-11.
Scrisoare 16, 17.
Subscriere 12.

Declarant

Dezavuare

potrivit

concepțiunei sale. (Merlin, Repertoire, Suc-

Răpire 23.
Raporturi intime 10, 11,
Recunoaștere
15, 16, 19,
21

Copil legitim 3, 4, 5.
Copii

cât

5. Drepturile copilului conceput înainte
de căsătorie, deşi legilim,iau naştere din

Probe 6—11, 22, 23.

24,

stare

vilă 1,

de

art. 286 şi 287 din codul civil român(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 242).

(la doctrină)
Abeenţă 19.
Act de naştere 12,
1
Act scris 16, 17.

Art. 288
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8. Dovada

cunoaşterei

p. 499,500).

sarcinei

femeei

înainte de căsătorie, poate fi făcută prin

orice mijloace. (Merlin, Repertoire, Legitimit€, section 2, $ 1, No. 6; Valetite sur
Proudhon, II, p. 20; Touliier, II, No. 286;
Demolombe, V. No. 66; Aubryet Rau, VI,
ş 545, p. 36; Mourlon, I, No. 886; Dalluz,.
Rsp., Paternite et filiation, No. 72; Suppl.,
Paternite et filiation, No. 39; Laurent, III,.
No. 382; Baudry et Cheneaux, III, No. 510;
Nacu, I, p. 500; Alexandresco, ed. 2-a, Il,

p. 244, 240).
9. Tribunalele apreciază în mod suveran faptele din cari rezultă cunoştinţa

bărbatului înainte de căsătorie că femeea
sa era însărcinată. (Dalloz, Râp., Pater-

nite et filiation, No. 72; Suppl.,
et filiation, No. 39).

Paternite

10. Faptul că viitorul bărbat frequentează în mod intens pe mamă sau chiar

409 —

.

Art. 288
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coabitează cu ea înainte de căsătorie, este
de natură a face convingerea judecătorilor
că el cunoştea înainte de căsătorie că femeea era însărcinată. (Toullier, II, No. 28;
Contra: Proudhon, II, p. 20; Dalloz, Rep.,
Paternits et filiation, No 73; Nacu, 1, p. 500).

îi. Se decide ca în orice caz, legăturile
intime
şi dese'ale viitorului bărbat cu
mama Înainte de căsătorie, chiar dacă
prin

ele

complectă
femeei,

înşi-le

că

totuşi

nu

el

pot

cunoştea

tribunalele

face

o

dovadă

însărcinarea

le poate

consi-

dera ca o prezumţiune care unită cu alte
împrejurări de fapi să ducă la, convingerea,
că bărbatul avea cunoştinţă că femeea
era însărcinată. (Duranton, III, No. 30;

Valeite sur Proudhon, II, p. 20; Demolombe,
V, No. 67; Massc ei Verge sur Zachariae,
II, No. 528;
I, p. 29%, nota 9; Beudant,
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545, nota 25,

p. 36; Dalloz, R6p., Paternite,

et filiation,

No. 73; Suppl., Paternite et filiation, No.
41; Laurent, III, No. 382; Baudry et Ch6neaux III, No. 510).
12. Pentru ca asistența bărbatului la
facerea

actului

de

naştere a] copilului să

fie o piedică la admiterea acţiunei de
tăgadă a paternităţii, trebueşte ca bărbatul să fi participat la acest act ca declarant sau ca martor, subscriind actul sau
declarând că nu ştie să scrie; simpla, sa
prezență la redactarea actului neconstituind o piedică la admiterea acţiunei de

dezavuare. (Demolombe, V, No. 69; Masse
et Vergâ sur Zachariae, 1, p. 29%, nota 12;
Dalloz; R6p., Paternite et filiation, No. 75;
Alexandresco, ed. 2-a II, p. 244, 245; Comp :
:
Planiol et Ripert, II, No. 807).

13. Deasemenea pentru ca asistența bărbatului să constitue un fine de neprimire

la

acțiunea

de

dezavuare,

trebuește

ca,

actul să nu cuprindă enunţări contrare
prezumpțiunii legaie de legitimitate, cum
ar fi enunțarea că copilul este născut din

tată necunoscut

sau

desemnarea

mamei

sub numele său de faţă. (Demante et Colmet

de Santerre, ed. 3-a, Îl, No. 44 bis, V;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 886; Dalloz, Rep,
Paternile et filiation, No. 75; Comp.: Nacu,
501).
I, p.

14. Chiar dacă actul de naştere la face-

rea, căruia

a asistat bărbatul,

nu

ar con-

ține numele său ca tată al copilului, ci
numai numele mamei, el nu va putea
dezavua pe copil, de oarece la facerea
actului la care a asistat, trebuia să facă
rezerve şi să ceară înscrierea copilului
ca născut din tată necunosout. (Demolombe
V,

No.

70, 71; Aubry

et

Rau,

ed. 4-a, VI,

$ 545, nota 19, p. 3%; Dalloz, Râp., Suppl.,
Paternit€ et filiation, No. 42; Nacu, I, p.

501; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 88;
Baudry et Châneaux, III, No. 544; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1441: Planiol et Ripert,
II,
No. 807; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 245).
15. Cazurile arătate de art. 314
c. civ.
fr. (228 c. CIV. rom.) când
bărbatul nu
poate tăgădui paternitatea copilului,
nu
sunt limitative şi în afară
de acestea sunt

—

ȘI
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admise orice fapte şi împrejurări din care
să rezulte în mod expres sau implicit intențiunea bărbatului de a considera pe

copil

că este al seu. (Dalloz,

Rep

Pater-

nit€ et filiaţion, No. 78; Suppl.,

Paternite

et filiation, No. 44; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1441; Planiol et Ripert, 11, No. 807; Colin
et Capitant, ed. 4-a. 1, p. 277; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 245).
-

16. Bărbatul nu poate tăgădui paternitatea copilului dacă a recunoscut că este
al seu, printr'un act scris chiar privat

cum ar fi o scrisoare, înaintea căsâtoriei
sau după
naşterea
copilului.
(Toullier
II, No.
824; Duranton, III. No. 32; Marcadă, art, 315, No. 2; Dalloz, Rep., Pater. nit6 et filiaţion, No. 76; Colin et Capitant,

ed. 4-a,|, p. 277;
IT, p. 245; Comp.:

Planiol

Alexandresco, ed. 2-a,
Demolombe, V, No. 4;

ed. 6-a, I, No.

1441;

pert, II, No. 807).
17. Bărbatul

sau

Planiol

moştenitorii

et Ri-

sei,

pot

renunța la acțiunea în tăgadă de paiernitate în mod expres, chiar printr'un act

sub semnătura privată, cum ar fi o scri“soare. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 887 ; Dalioz,
Rcp., Paternit€ et filiation, No. 78; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 245).

de

18. Ei pot renunţa la acţiunea în tăgadă
paternitate şi în: mod tacit. (Demo-

lombe, V, No. 76; Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, 11, No. 41 bis II ; Mourlon,
I, No. 887; Dalloz, Râp., Paternit et filiation, No. 78; Alexandresco, ed. 2-a, II,

„ 245; Comp.: Aubry et Rau, ed. 4-a VI,
E 545, p. 35; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1441;

Contra: Masse et Vergă
p. 29%, nota 13; Laurent

sur Zachariae, 1,
III, No. 381).

19. Ca fapte din care rezultă renunțarea,
tacită, este acel când bărbatul fiind absent

la naşterea copilului și la redactarea actu-

lui de naștere, a asistat

la

botezul copi-

lului şi l-a prezentat familiei şi prietenilor
săi ca fiind copilul său; (Derholonbe. IV,

No. 76; Mourlon, ed. 7-a, |, No. 887; Aubry
et Rau, VI, $ 545, nota 19, p. 35; Dalloz,
Rep., Paternilă et filiation, No
78; Huc,
III, No. 15; Baudry et Chsneaux,
III, No.
512; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1444;
Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 277; Alexandres
co,
ed. 2-a, II, p. 245).

20. Renunțarea, tacită sau expresă la
acţiunea de dezavuare, constitue un fine
de
nepri
mire

la, acțiunea ce ar face

bărbat

ul:
moştenitorii săi posterior renunțării.
(Delvincou

Sau

rt, I, p. 34, nota 4; Toullier, II,
Duranton, Il, No, 32; Valeţ
Proudhon, II, p. 16 urm.; Demolombte sur
e, Y,
No. 76; Masse et Verg€ sur Zachariae,
|,
p. 296, nota 13; Marcadă,
Art. 314
Dalloz, R6p., Paternite et îiliation, No. 2;
No, 78;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1441).
21. Bărbatul va putea dovedi că recunoaşterea expresă sau tacită a paternității, a fost făcută din eroare, dol
sau violența şi dovedind aceasta, recunoaşte
rea,
sa nu va mai putea produce nici un efect.
(Laurent, III, No. 383; Baud Try eţ Châneaux,
III, No. 515; Alexandresco, ed. 2-a,
IL, p. 246),
No.

410—

824;

|

Codul

civil
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22. Acţiunea în tăgadă de paternitate
poate fi combătută deasemenea prin dovedirea că bărbatul este tatăl copilului.
(Proudhon, II, p. 21; Demolombe, V, No.
19; Masse

ei

Verge

sur

Zachariae,

2-a, II, p. 247; Comp.:
Zachariae, |, p. 29%).
dezavuare

|], p.

290

căsătoriei,
urm.,

va

654;

Civ.

copilul va fi na-

Jurisprudenţă
(continuare

dela

1. A se vedea:
298, nota Î.

copilului

puteă
Fr.

admisă,

25. A se vedea: art. 286 din codul civil
cu notele respective.

Rep.. Paternite et filiation, No.'79; Laurent,
II, No. 384; Baudry
et Cheneaux, III,
No. 517, Nacu, 1, p. 500; Alexandresco, ed.

286,

este

6-a, 1, No. 1427; Planiol et Ripert, II,
No. 781; Alexandresco, ed. 2-a, I], p. 239).

IN; Aubry et Rau, VI, $ 545,p. 37; Dalloz,

desiacerea

Masse et Verge sur
-

tura], deoarece la epoca concepţiunei sale,
mama sa nu-era căsătorită. (Planiol, ea.

78, 79; Demante et
ed. 3-a, 1], No. &i bis,

Art. 289.— Legitimitatea

289

24. Dar în cazul prevăzut de art. 314
c. civ. fr. (288 c. civ. rom), acţiunea în

2%, nota 17; Aubry et Rau, ed. 4-a
VI, $ 545, p. 37; Dalloz, Râp., Paternile et
filiation, No. 79; Laurent, III, No. 384).
23. Ca dovadă a paternităţei copilului
este faptul că bărbatul a răpit pe mamă,
răpire care corespunde cu epoca concepţiunei copilului. (Proudhon, II, p. 21;
Demolombe,
V, No.
Colmet de Santerre,

Art.

născut

fi contestată.

1924 până
art.

28,

după

la 1927).
nota

3;

300 zile dela

(Civ. 209,

211

urm.

315.

Tezt. fr. Art. 815. — La l6gitimit€ de Lenfant n€ trois cents jours
la dissolution du mariage pourra tre contestee.
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art,
-

Transcriere
Zile 21.

20, 21.

Doctrină.
1. Acţiunea prevăzută de art. 315 ce. civ.
îr. (289 c. civ. rom.) este calificată acţiune
în contestaţie de legitimitate iar nu dezavuare. (Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 333;
Nacu, I, p. 496; Alexandresco, ed. 2-a II],
p. 247).

—

când

căsătoriaa fost desfă-

culă prin decesul bărbatului, cât și în
cazul când ea a fost desfăcută prin divorţ.
(Dalloz, R&p., Suppl., Paternite et filiation,
No. 49; Baudry et Cheneaux, III, No.525;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p, 247, nota 2).

3. Copilul născut înăuntrul a 300 zile:
de la desfacerea căsătoriei este legitim.
(Dalloz, Râp., Paternite et filiation, No. 87;
Nacu, ], p. 496; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 250; Matei Cantacuzino, p. 188).

4. Copilul născut înăuntrul a 300 zile de
la desfacerea căsătoriei, poate totuşi să fie
dezavuat dacă bărbatul ovedeşte că în
timpul căsătoriei a fost în imposibilitate
fizică de a coabita cu femeea sa un timp
care unit cu timpul scurs până la naşterea copilului ar atinge maximum de 300

zile. (Duranton, III, No. 43; Demolombe, V,
No. 38; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $54,
p. 43; Dalloz, Rep., Paternite et filiation,
No. 88; Nacu I, p. 49%; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 250; Contra: Mass et Verg6
sur Zachariae, 1, p. 297, nota 21). -

-5. In cazul când îndată după decesul
soţului, femeea naşte şi înainte de a fi
expirat 300 zile de la decesul soțului ea
va naşte din nou, dispoziţiunile art. 315
e. civ fr. (289 c. civ rom.) nu-şi mai găsesc aplicaţiunea şi tribunalele sunt obligate să declare pe copil nelegitim, la ce
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rerea

moștenitorilor

bărbatului.

(Dalloz,

Rep. Paternile et filiation, No. 90; Planiol
et Ripert,

II,

No.

733;

Colin

et Capitant,

ed. 4-a, |, p. 271; Nacu, 1, p. 496; Matei
Cantacuzino, p. 188; Plastara, |, p. 363).
6. In cazul când

femeea va naşte îndată

după decesul soțului seu, şi apoi se recăsătoreşte şi înainte de expirarea a 300 zile
de la decesul primului soţ, va naşte un
copil, acest copil este al celui deal doilea
bărbat. (Demolombe,
V, No. 92; Dalloz,
Rep., Paternite et filiation, No- 9%; Colin

et Capitant, ed. 4-a, I, p. 271)

7. În cazul când
înainte de expirarea
unui an de la desfacerea căsătoriei, temeea se recăsătoreşte şi naşte înainte de

expirarea, a 300 zile de la desfacerea, căsăloriei şi după 180 zile de ia cea dea doua
căsâtorie, după o părere, copilul este a
celui
669;
Rep.,

de al doilea bărbat. (Toullier, II, No.
Demolombe, V, No. 93, 94; Dalloz,
Paternit€ ei filiation, No. 91; Comp.:

Baudry et Cheneaux, III, No. 446 urm.).
8. Dupăo a doua părere, copilul este al
celui dintâi bărbat, de oare ce se spune
că cea de a doua căsătorie este nulă, fiind
contractată, înainte de expirarea a 300 zile
de la desfacerea. celei dintâi căsătorii.
(Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No. 92).

9. După a treia părere, dominantă, tribunalele vor aprecia după împrejurările

de fapt, care dinire cei doi bărbaţi este
adevăratul părinte al copilului. (Delvincourt, |, p. 127; Valette sur Proudhon, II,
p. 51; Duvergier sur Toullier, II, No.666;
Duranton, ]1, No. 63; Mass
et Vergesur
Zachariae, Î, p. 214, nota 9, p. 297, nota

21; Marcade, art. 228, No. 2; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI $ 545 p.51; Dalloz, Rp,
Paternite et filiation, No. 92; P aniol ed.

Plastara,

[,

p.

364,

365;

Co:mnp.:

Beudant, II. p. 149, nota 6)
10. După a patra părere, copilui va alege, după interesul! seu, paternitatea unuia,
dintre cei doi bărbaţi. (Laurent, III, No.

388;

Baudry

et Châncaux,

III, No. 446).

11. Copilul născut după 300 zile de la
desfacerea, căsătoriei îşi conservă legitimitatea.

sa atât timp

cât nu

este

conies-

tată. (Duvergier sur Toullier, ÎI, No. 828;

No. 50; Baudry et Cheneauz,

tribunalele vor

—

dacă

copilul

(Dalloz,

Rep., Paternite et filiation; No. 85;

Suppl., Paternite et filiation,
No. 51; Comp.:
Merlin Râpertoire, Legitimit€, section II,
$ 3, No. 5; Demante et Colmet de Sanierre, II, No. 42 bis, I, II; Colin
tant, ed. 4-a, |, p. 270, 271).

et Capi-

13. Contestaţia de legitimitate a unui
copil născut după 300 zile de Ia desfacerea
căsătoriei, este peremptorie şi judecătorii
sunt obligaţi s-o admilă de îndată ce se
constată că naşterea copilului a avut loc
după 300 zile de la desfacerea căsătoriei.
(Duvergier sur Toullier, I!, No. 329, Duranton, III, No. 56 urm.; Valette sur Proudhon, II, p. 38 urm.; Demolombe, V, No.

86; Mass

et

Verge

sur Zachariae,

|, p.

293, nota 24; Marcade
art.'315, No.2;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 890 urm.; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545, p. 39; Dalloz,

Rep., Palernite et filiation, No. 86; Suppl.,
Paternite et filiation,
Ripert, II, No. 798).

No.

51;

Planiol

et

14. Contestaţia de legitimitate, spre deosebire de acţiunea în tăgăduirea, paternităţii, care poate fi făcuta numai de tată.
poate fi introdusă de orice persoană care
are interes să o facă. (Mourlon, ed, 7-a,
I, No. 868, 892, 893. Dalloz, Rep., Paternite
et filiation, No. 120; Suppl.. Paternite et
filiation, No. 62; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1381; Planiol et Ripert, II, No. 738, 767, 771,
785; Nacu, I, p. 509; Alexandresco, ed. 2-a,

II, p. 248).
15. Ca persoane

interesate se pot cita:

bărbatul, moştenitori: săi, legatarii săi universali, cu titlu universal şi particulari,

sa, moștenitorii
ma-

62; Laurent, ÎN, No. 460; Huc, III, No. î8;
Baudry et Cheneaux, II, No.574; Planiol,
ed. 6-a, 1, No.1381; Nacu, ], p. 509; Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p.
et Ripert,

II, No.

733,

248; Comp.:
738).

Planiol
|

16. Creditorii bărbatului au dreptul să
introducă acţiune în contestare de legitimitate în numele debitorului Jor. (Nacu,
I, p. 510).
legitimitate este
poate renunta, la

ea. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 868, 898; Dalloz,
Rep, Paternite et filiation, No. 183; Comp.:

III, No. 523; Planiol, ed. 6-a,1, No. 138;
Planiol et Ripert, II, No..733, 771; Colin
et Capitant, ed. 4-a, |, p. 270; Nacu, ], p.
501, 502; Alexandresco, ed. 2-a II, p. 214,
250, 251; Plastara, 1, p. 362; Contra: Toul-

lier, II, No. 828).
12. După o altă părere,

împrejurări,

17. Contestaţiunea de
impreseriptibiiă şi nu se

Duranton, III, No. 58; Valette sur Proudhon, II, p. 39; Demolombe, V, No. 83urm.;
Masse e! Verge sur Zachariae, JI, p. 2%,
297, notele 19 urm.; Mourlon, ed. 7-a I,
No. 866, 890 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, $ 545, p. 38 urm.; Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No. 85; Suppl., Paternite

et filiation,

după

civil

trebuieşte să fie considerat legitim sau nu.

copilul însăşi, mama

ed. 2-a II, p. 251, 252; Matei Cantacuzino,
189;

aprecia

Codul

mei etc. (Duranton, III» No. 75, 83; Beudant,
II, No. 550; Mourlon, ed. 7-a, î, No. 888,:
893; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, Ş 545 bis,
p, 62; Dalloz, Rep., Paternite et filiation,
No. 120; Suppl,, Paternite et filiation, No.

6-a, 1, No. 141%; Planiol et Ripert, II, No.
716; Colin et Capitant, ed. 4-a,l, p. 211,
272; Nacu, |, p. 496, 497; Alexandresco,
p.

ȘI FILIAȚIUNE

Toullier, II, No. 837; Planiol et Ripert,
II, No. 738, 763; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1, p. 338, 339; Nacu, 1, p. 510).
18. După o altă părere, contestațiunea
de legitimitate nu mai poate fi admisă,
dacă
cel care introduce coniestaţia, recunoscuse
anterior - legitimitatea, copilului. (Dalioz,
Rep, Paternils et filiation, No. 183, 386,
388).

După

o altă

părere,

acţiunea

în

contestarea legitimităţii se prescrie în
ceeace priveşte interesele băneşti prin trecere de trei zeci ani; numai chestiunea de

412—
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ŞI

stat în sine este impresctriptibilă. (Baudry,

(Alexandresco,

ed.

:

decât

intre persoanele

cari au figurat

în

instanță, deoarece acţiunea putând fi intro-

dusă de orice persoană interesată, contestatorul reprezintă numai interesul său.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 249; Comp.:
Planiol et Ripert, II, No. 784)

2-a, p. 230,

cazuri,

290. — In deosebitele

(Nacu,

22. Hotărârea obţinută în acţiunea în
contestaţie de legitimitate, nu are efect

21. Termenul de 300 zile prevăzut de
art. 289 de codul civil român este socotit

Art.

socoate

nu se

ad quem.

I, p. 503).

20. In caz de divorţ terminul de 300 zile
va curge dela daia transcrierei hotărârei

de divori.
nota 1).

deci

pe 300 zile implinite;

nici dies a quo, nici dies

III, No. 572; Alexandresco,
248; Comp.: Aubry et Rau,
545 bis, p. 62, 63; Laurent,
Huc, III, No. 18).

et Cheneaux,
ed. 2-a, Il, p.
ed. 4-a, VI, $
III, No. 461;

Art. 290

FILIAȚIUNE

bărbatul este auto-

în care

rizat a reclamă, el trebue să-și facă reclamaţiunea în termen de 1
lună, de se află acolo unde s'a născut copilul; în termen de 2
luni dela întoarcerea sa, dacă la epoca nașterei eră absent; în
termen de 2 luni, după ce a descoperit frauda, de i se va îi ascuns naşterea copilului. (Civ. 286 urm., 291 urm.; Civ. Fr. 316).
Tezt. fr. Art. 316. — Dans les divers cas oi le mari est autorise ă
râclamer, il devra le faire, dans le mois, sil se trouve sur les lieux de la naissance
de l'enfant;

Dans
Dans

les deux mois aprăs son retour, si, ă la mâme 6poque, il est absent;
les deux mois aprâs la, d&eouverte de la fraude, si on lui avait cache

la naissance

de Lenfant.
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47.

Doctrină.
1.

Ari.

316

şi

291 cod. civ. rom.)
în tăgăduirea

317

cod.

civ.

se ocupă

paternităţii

214 cod. civ, fr. (986—288

îr.

(290

şi

de acţiunea

ca şi art. 212—

din

cod.

civ.

rom.) deşi art. 317 cod. civ. fr. (291 din
cod. civ. rom.) vorbeşte de acţiunea în
contestaţie de legitimitate, de care se ocupă art. 315 cod, civ. fr, (989 cod. civ.
rom.). (Mourlon, I, No. 898, nota, 1; Beudant, II, No. 558; Alexandresco, ed, 2-a,
II, p. 226, nota 2, 227; Comp.: Aubry et Rau,
VI, $ 53, nota 3, p. 3; Planiol, ed. 6-a, I,
No. 1495; Nacu, I, p. 506).
| 2. Acţiunea, în tăgăduirea paternităţii
diferă de cntestaţia de legitimitate, de

413—

Art. 290

PATERNITATE

oarece prima, priveşte copiii concepuţi în
timpul căsătoriei pe când cea de a doua,
priveşte copiii născuţi după trei sute zile
dela desfacerea căsătoriei. (Dalloz, Rep.
Paternite et filiation No. 97; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 867, 893; Nacu, 1,
p.
309; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 247. 248).
În timpul cât trăeşte bărbatul, acțiunea
în
tăgăduirea
paternităţii
aparţine numai
lui. (Mourlon,
td. 7-a,
1, No. 868, 893; Dalloz, R6p., Paternite
et filiation, No.
100;
Suppl., Paternită
et filiation, No. 53; Planioi, ed. 6-a,
1,
No. 1422; Planiol et Ripert, II, No.
78;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 331;
Nacu,
l p. 505; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
4. Când bărbatul este interzis,
tutorul
acestuia
poate intenta în
numele
său, acţiune în iăgăduire de patarmn
itate.
(Merlin,
Questions de droit, Legitimită,
3
8; Demolombe,
V, No.
118;
Mass€ et Verg6 sur Zachariae,
1, $ 161,
p. 803, nota 43; Beudant,
II, No. 557;
Planiol, ed, 6-a, 1, No. 1423),
- După o altă părere
tutorul unui
interzis nu are dreptul
să
introducă,
acţiune în tăgadă de paternitate
în numele interzisului, (Proudhon, 1],
p. 4;
Duranton, III, No. 68; Aubry et
Rau, ed.
4-a, VI, $ 545 bis, nota 6. p. 53;
Dalloz,
R€p., Paternit et filiation No. 115; Suppl.,
Paternite et filiațion, No. 53; Lauren
t,
III, No. 436; Huc, III, No. 20; Planio
l et
Ripert, II, No. 786; Colin eţ Capitant,
ea.
4-a, IL, p. 33% Nacu, 1, p. 505; Alexan
dresco, ed. 2-a, II, p, 227).
Când bărbatul
este
în stare de

interdicţiune

legală,

tutorul

său

nu

poate

introduce acţiune în tăgăduirea
paternităţii, în numele interzisului, (Planio
l et
Ripert, II, No. 786; Colin et Capitant,
ea,
4-a, I, p. 332).
Dacă bărbatul
este minor
emancipat, el poate fără asistenţa, curato
ruiui său, să introducă acţiune în
tăgăduirea paternităţii.
(Colin e Capitant,
ed. 4-a, î, p. 392),
8. Dacă bărbatul este pus sub consil
iu
judiciar, deoarece nu poate pleda
fără
asistenţa, consiliului, el nu poate
fără această asistență să introducă, acțiun
e în
tăgăduirea, paternităţii;
în
cazul
când
consiliul său refuză a asista,
el se va
adresă tribunalului care îi va, numi
un
consiliu judiciar
ad-hoc,
care
î]
va,
asista, (Colin et Capitant,
ed,
4-a,
1,
p. 332).
Ş. Creditorii bărbatului nu au
dreptul
să exercite acţiunea în tăgadă de paternitate
în numele
debitorului
lor,
de
oarece
această
acţiune
este personală
bărbatului, (Demolombe, V, No. 114;
Marcad6, art. 317, No. 3; Mourlon, ed.
7-a,
I, No. 895; Beudant, II, No. 557;
Aubry et
Rau. VI, $ 545 bis, p. 53; Dalloz,
Râp.,
Paiernite et filiation, No, 118; Suppl.,
Paternit€ et filiation, No. 53; Lauren
t,
III,

—

ŞI
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" Codul

civil

No. 436; Huc, III, No, 20; Baudry
et Ch6neaux, III, No. 541; Planiol et Riper
t,. II,

No. 785; Colin et Capitant, ed.
a, |, p.
337; Nacu, 1, p. 305, 509; Alexa
ndresco,
ed. 2-a II, p. 227),
10. Mama nu are dreptul
să exercite
acţiunea în tăgadă de paternitat
e contra
copilului său. (Demolombe,
V, No. 134
Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 868, 897;
Dailloz,
Rep., Paterniţe ei filiation, No. 102;
Laurent; III, No. 442; Planioi et
Ripert, II,
No. 785; Nacu, 1, p. 509; Alexandresco
, ed.
2-a,
II, p. 227; Comp.: Baudry et Cheneauz, III, No. 548).
11... Moștenitorii mamei nu au drept
ul
să exercite acţiunea în tăgăduirea
paternităţii copilului. (Demolombe, V, No,
135;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No, 897; Baud
ry et
Châneausx, III, No. 547; Alexandr
esco, ed.
2-a, II, p. 227).
Ă
12. Copilul nu are dreptul să exerc
ite
acţiunea de tăgadă
a paternităţii sale.
(Demolombe, V, No. 126; Mourlon. ed.
T-a,
I, No. 868, 897; Beudant, II, No. 560; Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation, No. 104;
Planiol et Ripert, II, No. 785; Baudry et
Cheneauz, III, No. 547; Alexandresco
, ed.
2-a, TI, p. 928; Plastara, I, p. 369).

13.

Creditorii

copilului

nu

au dreptul

să facă intervenţie în acţiunea, de tăga
dă
de paternitate îndreptată în contra debitorului lor. (Demolombe,
YV, No. 138;
Dalloz, R&p., Suppl, Paternite et filiation No. 119).
14. Acţiunea în tăgadă de paternitat
e
nu poate fi intentată înainte ce naşterea
copilului, (Demolombe, V, No, 161; Aubr
y
et Rau, V, $ 545 bis, p. 5; Dalloz, Rp.
Paternii€ et filiation, No. 131; Suppl., Paternit€ et îiliation, No. 73; Laurent,
III,
No. 446, 447; Baudry et Châneaux., III, No.
551; Planiol, ed. 6-a, TI, No. 1426, 1452; Contra: Mass6 et Verg& sur Zachariae. I,
p.
303; Alexandresco, ed. 2-a, Il, p. 229, nota

1, p. 239),
15. Bărbatul

trebueşte să intenteze ac-

țiunea, în tăgăduirea, paternităţii în ter- men de una lună dela, naşterea,
copilului;

dacă,

el introduce acţiunea

mai

târziu,

este obligat să facă dovadă că se găseşte
în unul din cele două cazuri excepţionale
prevăzute de art. 316 cod. civ. fr. (290 cod.
civ. rom,). (Duranton, III. No. 36; Demolombe, V, No. 148; Aubry et Rau, ed.
4-a,

VI,

$ bis

ternit6

ternit€

et

$ 545

p.

filiation,

et filiation,

56;

No,

Dalloz,

No.

127;

65;

Rep.,

Suppl.,

Contra:

Pa-

Pa-

Lau-

rent,
III, No.
445;
Comp.: Planiol, eţ
Ripert, II, No. 792 urm).
I6. Bărbatul poate intenta, acţiun
e în
tăgadă de paternitate după moart
ea copilului seu, când are interes la
aceasta,
(Demolombe, V, No.
73,
111;
Aubry et

Rau, ed. 4-a, VI,
35; Dalloz,
R6p,

$ 545. nota 21, pag.
Paternit6 et filiation,

No. 150; Laurent, III, No.
Châneauz,
III, No.
552;
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380; Baudry et
Planiol et Ri-

Codul civil
pert,

II, No.

PATERNITATE

790;

Colin

et Capitant,

ed.

4-a, 1, p. 338).
17. Interesul poate fi şi moral. (Baudry et Châneaux,
IIi. No. 552; Comr.:
Mourlon, ed..7-a, I, No. 895; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 336, 338).
18. Prin cuvântul: „absent“, din art.
316 cod. civ. îr. (990 cod. eiv.-rom.) se
stare

numai

nu

înțelege

absenţă

de

rată ci şi atunci

bărbatul

când

este

care

sau

prezumată

este plecat

în

decla-

dela

locul unde a avut loc naşterea. (Toullier.
II. No. 838; Demolombe, V, No. 141; Aubry et Rau, VI, $ 545 bis, nota 16, p. 56;
Dalloz, Râp., Paternite et filiation, No.
123; Suppl., Paternitâ et filiation. No. 6%;
Laurent, III, No. 444; Huc, III, No. 21;
Baudry et Cheneaux, III, No. 555; Pianio!, ed. 6-a, 1, No. 1452; Planiol et Ripert, II, No. 793; Nacu, 1, p. 50%; Alexandresco, ed. 2-4, II, p. 226. nota 1, p. 232),
19. Tribunalele apreciază dacă depărtarea bărbatului de locul unde a, avut loc
naşterea, îi dă dreptul să beneficieze de
termenul de două luni prevăzut de ari.
316 cod. civ. fr. (cod. 290 cod. civ. rom.)
pentru intentarea acţiunei de tăgadă de
paternitate. (Toullier, II, No. 839; Demolombe. V, No. 149; Aubry et Rau, VI, $
545 his nota 16. p. 56; Dalloz, Rep. Paternită, et filiation, No. 12%; Suppl., Paternit6 et filiation, No. 164; Laurent, III, No.
No. 21; Baudry et Che444: Huc, III,
neaux, III, No. 555; Planiol et, Ripert, UI,
No. 793, p. 667, nota 1; Alexandresco,
ed. 2-a, p. 232).
20. termenul de două luni, în caz de
absenţă

a

bărbatului,

începe

a

curge

dela data când ei sa reîntors la locul
unde a avut loc naşterea copilului sau ia
domiciliul
conjugal,
chiar dacă
ar fi
fost mai

dinainte

înștiințat despre naştere.

(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 5% bis, nota
17. p, 56; Dalloz, Râp.. Paternits et filiation, No. 125; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
za: Cormp.: Planiol et Ripert, II, No. 792,
193).
21. Tribunalele vor apreciă momentul
de când va începe a curge termenul de
două luni pentru intentarea acţiunii în
tăgadă de paternitate, în caz de abseniă
a bărbatului; astfel faptul că bărbatul
s'a oprit în o localitate
vecină
celeia
unde se află locul naşterei sau domiciliul conjugal, în scopul
de a prelungi
termenul, va îi considerat ca punct de
plecare

pentru

calcularea

termenului

de

două luni. (Duranton, III, No. 85; Demolombe, V, No. 142; Dalloz, Rep., Paternit6 eţ filiation, No. 125).

22.

In cazul: când naşterea

a fost

as-

cunsă bărbatului, prin frăudă, termenul
de două luni în care acesta trebueşte să
exercite acţiunea în tăgăduirea paternităţii, începe a curge din momentul când
a avut cunoştinţă
sigură
şi complectă

—
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despre

naşterea, copilului

naşteri, iar nu din

tut să o bănuiască.

şi data

momentul

acestei
a pu-

când

(Demolombe,

V,

No.

142; Aubry et Rau, VI, $ 45 bis, nota,
18 p. 56; Dalloz. Râp, Paternite et îiliation, No. 196; Suppl., Paternite et filiaţion,
No. 66; Laurent, III, No, 44%; Huc, III,
No, 21; Baudry et Châneaux, III, No. 335;
Planiol, ed. 6-a, I, No.
14592; Planiol et
Ripert, II, No. 793; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 233),
23
Când bărbatul a introdus acţiunea.
în tăgăduirea paternităţii şi a făcut dovada

că

a

naşterea

el

ascunsă,

fost

este obligat să facă, dovadă

nu

că a introdus

această. acţiune în termenul cerut de lege

să dovedească daia
ci pârâtul trebueşie
când
bărbatul a descoperit
frauda, în

cazul

când

loace

de

pretinde

că

acțiunea

a fost

introdusă peste termen. (Dalloz, Rp. Paternit6 et filiation, No. 128; Suppl, Paternită et filiation. No. 67; Laurent, III,
No. 445; Huc, III, No. 22; Baudry et Ch6neaux, III, No: 559; Planiol et Ripert, II,
No. 193).
24. După o altă părere însă, bărbatul
trebueşte să dovedească prin orice mijprobă

ca

martori

şi

prezump-

țţiuni, că acţiunea în tăgăduirea, paternităţii este introdusă în termenul acordat
de lege. (Duranton, III, No. 86; Demolombe, V, No. 143 urm.; Masstet Verg6
sur Zachariae, I, p. 303; Demante et Colmet de Santerre, Il, No. 43 bis, XI; Aubry
et Rau, cd. 4-a, VI, $ 545 bis, nota 19, p.
;Paternite et filiation,
56; Dalloz, Râp.,
No. 128; Suppl.. Paternite et filiation, No.
67; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 233, text
şi nota 1).
25. Tribunalele apreciază şi fixează în
mod suveran, data când bărbatul a descoperit frauda ascunderei naşterei copilului. (Dalloz, Râp., Suppl., Paternite et
[uiation, No. 68; Planiol et Rirert, II, No.
26.
tere

In cazul
a

fost

când

ascunsă,

copilul
a

fost

a cărui
înscris

naşîn

ac-

tul de stare civilă sub nume mincinos,
sau ea născut din tată şi mamă necunoscuţi, după o părere, şi în acest caz tatăl
esie obligat a intenta acţiune în tăgăduirea, paternităţii, dovedind în prealabil matemitatea
soţiei sale. (Aubry
et
Rau, ed. 4-a, VI. $ 545, £. 50; Dalloz, Râp.,
Paternits et filiation, No. 132, 135, 136;
Suppl., Paternite
-et îiliation,
No.
7%;
Nacu, 1, p. 505, 506).
21. După o altă părere în acest caz,
bărbatul nu are dreptul să introducă acțiune în tăgăduirea, paternităţii ci numai
în cazul când copilul îşi reclamă filia-ţiunea, potrivit dispoziţiilor art. 323 urm.
c, civ, în, (298 c, civ. rom.). (Demolombe,
bărbatul va uza de dispoziţiile art. 325

c. cit, îr. (298 ce. civ. rom.).

(Demolombe,

V, No. 145 bis: Mass6 et Verge sur Zachariae.Î, p. 288; Dalloz, Rep., Paternite et
filiation, No. 132; Suppl., Paternite et filia-
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tion,
Huc,

No. 72;
III. No.
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Laurent,
28, 29).

28. Admiţând

părerea

III,

No.

întâi

433,

434;

că bărba-
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civit

No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545 bis,
nota 28, p. 58; Troplong, Prescription, 1,
No.

27;

Dalloz,

Rep.,

Suppl..

Paternit6,

tul este obligat sub pedeapsa de decădere
et filiatilon, No. 75; Huc, III, No. 2;
să introducă în 'termenul 'prevăzut de
Baudry et Châneaux, III, No. 562; Alexanlege acţiunea. în tăgăduirea paternităţii,
drescp, ed. 2-a, II, p. 231; Comp: Laurent, III, 450; Planiol et Ripert, II, No.
e] chiar dacă nu a introdus această aciune, are dreptul a opune copilului care
795; Matei Cantacuzino, p. 505).
35. Dacă acţiunea în desavuare este
ar introduce mai târziu o acţiune în reclamaţie de stat, toate mijloacele de apăadmisă, copilul va fi considerat_adulţerare prevăzute de art. 325 ce. civ. fr. (998
rin, de oarece este copilul unei femei măe. civ. rom.). (Demolombe, V, No. 146; Dalritate, făcut cu un alt bărbat decât soţul
loz, R6p.. Paternit6 et filiation, No. 137;
său. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1427; Comp:
Suppl., Paternitâ et filiation, No. 72; PlaAlexandresco, ed. 2-a, II, p. 239).
niol, ed. 6-a, [, No. 1421: Colin et Capi36. Dacă în cazul prevăzut de art, 314
„e. civ. fi. (988 c. civ. rom.), se admite actant, ed. 4-a. 1, p. 278, 279).
29. Termenele prevăzute de art. 318 c.
țiunea în desavuare, copilul va fi consiciv. îr, (290 c. civ. rom.) se socotesc dela.
derat natural, deoarece la epoca concer=
data cutare a lunii, laaceiaşi dată a lunii
țiunei sale. mama sa nu era căsătorită,
următoare, iar nu pe luna de 30 zile.
(Planiol, ed, 6-a, 1. No. 1497; Alexanare(Demolombe, V, No. 152; Aubry et Rau,
sco, ed. 2-a, II, p. 239).
ed. 4-a, VI, 8 545 his, p. 58; Dalloz, Râp,
37. Hotărîrea obţinută în acţiunea de
Suppl., Paternit€ et filiation, No. 70; Baudesavuare introdusă de către bărbat, are
dry et Cheneaux, III, No. 562; Alexandreputere de lucru
judecat
față de toată,
sco, ed. 2-a, II], p. 231, 235).
|
lumea. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1498; Pla30
„Dies a quo“, nu se cuprinde în
niol ei Ripert, II, No. 784; Colin et Capicalculul termenului de acţiune în desatant, ed. 4-a, 1, p. 343, 344; Nacu, 1, p. 508;
vuare. (Demolombe, V. No. 159; Aubry et
Alexandresco, ed. 2-a, II, F. 239; VII, p.
Rau, ed. 4-a, VI, $ 545 bis, p. 5; Dalloz,
557 urm. Matei Cantacuzino, p. 194, 1%;
Rep... Suppl., Paternit6 et filiation. No.
Comp.: Plastara, IL, p. 39 urm.).
10; Bauâry et Cheneaus. III, No. 562; A38. Hotărirea obţinută în acţiunea de
lexandresco, ed. 2-a, 11, p. 231, 235).
contestaţie de legitimitate, nu are efect
31. „Dies ad quem“, este cuprinsă în
decât între persoanele cari au figurat în
termen, ca ultima, zi în care poate fi ininstanță, deoarece acţiunea putând fi introdusă acţiunea în tăgăduirea paternitrodusă. de orice - persoană
înteresată,
tății. (Demolombe. V, No. 152; Aubry et
contestatorul reprezintă numai interesul
Rau, ed. 4-a, VI, $ 545 bis, p. 58; Dalloz,
său.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 249;
Rep. Suppl., Paternitâ -et filiation. No.
Comp.: Planiol et Bipert, 1], No. 84),
70; Baudry et Châneaux, III, No. 502; A39. De
obicei
tăgăduirea paternităţei
lexandresco, ed. 2-a, II, p. 231, 235).
se face pe
cale de acţiune
principală,
32. Dacă bărbatul este în stare de adar ea poate îi făcută şi pe cale de exlienaţie mintală,
termenul
va începe a,
cepțiune, cum ar fi cazul când copilul
curge din momentul
când îşi va recăcere rectificarea, actului său de naştere.
„ păta luciditatea şi deci va putea să ia cu(Baudry et Cheneaux, III. No. 563; Alenoştinţă, de naşterea, copilului. (Aubry et
xandresco, ed. 2-a, II, p. 236).
Rau, ed. 4a, VI, $ 545 bis, nota 29, p.
0. Cână copilul este major.
acţiunea
58; Dalloz, Rep., Suppl., Paternite et fiîn tăgăduirea paternităţii sale. se va în- *
liation, No. 75; Nacu 1, p. 505; Alexandrepta în contra, sa, deoarece este capabil
dresco, ed. 2-a, II, p. 2%: Compyp.: Baua se apăra singur. (Alexandresco, ed. %-a,
dry et Châneaux, III, No. 557; Planiol, ed.
II, p. 236).
6-a, 1, No. 1452; Planiol et Ripert, II, No.
41. Când copilul este minor
sau iniei Colin ei Capitant, ea. 4-a, IL, p. 33%,
terzis, legea noastră tace, deoarece dispoziţiile art. 318 din codul civil francez
33. Decăderea rezultată din faptul
inau tost eliminate de către
legiuitorul
troducerei acţiunei după expirarea termenostru; în acest caz, acţiunea în tăgăduinului, poate îi opusă în orice stare a caurea paternităţii va fi
îndreptată, în conzei, chiar pentru prima, oară în apel, (Daltra
copilului
reprezentat
printrun tuioz, Rep.. Paterniţe et îiliation, No. 136,
tor ad hoc, iar nu prin mama sa. (Ale154; Suppl., Paternite eş filiation, No. 71).
xandresco, ed. 2-a, II, p. 238),
34. Dispoziţiile art, 2252 e. civ. fr. (1876
42. Tutorul ad hoc este numit de căc. civ. rom.), cari suspendă prescriprţiutre tribunal, în urma avizului consiliulu
nea în contra minorilor şi înterzişilor,
i
de familie. (Alexandresco, ed.
nu-și găsesc aplicaţiunea în materie de
2-a, II, p.
lăgadă de paternitate, când bărbatul este
43. Chiar în cazul câna copilul minor»
interzis, deoarece în cazul prevăzut
de
ar avea un tutor, mama
sa sau o altă
art. 316 ce. civ. îr. (290 c. civ. rom.), este
persoană, în cazul unei acţiuni
vorba de o adevărată decădere, iar
de
nu
duire a paternităţii sale, trebueşte tăgăde prescriţie. (Duranton. TII, No.:89;
a; se
Denumi
un
tutor
ad
hoc.
(Alexandresco, ed.
molombe, V, No, 159; Mareadă,
Arţ. 317,
2-a, II, p. 938).

—
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44. Când acţiunea în contestarea legitimităţii se exercită în contra unui copil
minor, nu este nevoie ca la acţiunea în
tăgăduirea paternităţii sale, să se nu-.
mească un tutor ad hoc, (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 248, nota 1).
45. Acţiunea în tăgăduirea raternităţii

va

fi

introdusă

la

tribunalul

civil

tăgăduirea paternităţii, când copilul este
minor, va îi introdusă la domiciliul tutorului ad hoc. (Aubry et Rau, ed. 4-a,

VI, $ 545 bis, p. 60).

48. A se vedea:
dul civil cu notele

al

art. 286 şi 291
resţective.

din

co

Jurisprudenţă

copilului, în cazul când acesta este major, sau la tribunalul domiciliului tutoTului în cazul când este interzis, (Beudant, :II, No. 562; Baudry et Cheneaux,
III, No. 564; Alexandresco, ed. 2-a. II, p.
239; Plastara, 1, p. 395).
46. In cazul când copilul este minor,
acţiunea, în tăgăduirea paternităţii sale,
va fi introdusă la tribunalul domiciliului tatălui reclamant, de oarece până la
admiterea acţiunei, el este tatăl copilului
şi deci domiciliul corilului este la el. (De
molombe, V, No. 172 bis; Beudant, II, No.
562; Laurent, III, No. 443; Planiol, ed.
6-a,I, No. 1455; Planiol et Ripert, II, No.
191; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 239),
47. După
o altă părere, acţiunea în

dară

Art. 291

FILIAȚIUNE

(continuare

de la

1924 până

la 1927)

1. Potrivit art. 290 c. civ., contestarea
legitimităţii, fie că este făcută de bărbat, îie că este făcută de moștenitorii
săi, nu e -nevoie a fi introdusă pe calea
unei acţiuni principale, legea cerând numai o acţiune în justiţie; căci fie că bărbatul are un interes moral fie că moştenitorii săi au numai interes bănesc, tăgada

legitimităţii

se

produce

în

mod

re-

gulat şi sub formă de apărare. (C. Apel
Craiova, s. II, 1% din 21 Ianuarie 196,
Pana. Rom. 1926, 11, 148).
2. A se vedea: art. 286, nota 3; art. 298,
nota

1.
—

Art. 291. — Dacă bărbatul a murit mai înainte de a reclamă,
în timpul pe când eră. încă primit a o face, moștenitorii vor

aveă 2 luni spre a contestă legitimitatea copilului, socotite din ziua
când acel copil ar îi intrat în posesiunea averei bărbatului, sau
din epoca când ar fi atacat posesiunea moștenitorilor asupra acelei
averi. (Civ. 286, 290, 295,

302,

303,

308,

653,

889,

893,

896,

897;

Civ. Fr. 317).
mais

Tezt fr. Art. 817. — Si le mari est mort avant d'avoir fait sa rtelamation,
€tant encore dans le dâlai utile pour la faire, les heritiers auront deux

mois pour contester la

l6gitimite de lenfant,

ă

compter

de lpoque

enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de
hâritiers seraient troublâs par Pentant dans cette possession.

l'6poque

oă

cet

oi

les
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de stat 19, 20.

26.

Renunţare

23,
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Somaţiune 24, 25.
î urm.

Suspendare 26.

Tăgadă

de

paternitate

+

urme

-

- Tăicuirea naşterei 16.
Termin 4, 14, 21, 22, 23,

26—29,

Notificare 24, 25,
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—

Posesiune

Prescripţie 27,
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:

Trimetere în posesiune 8,
9, 10

Tulburarea
.

Tutor

p

fnlosinței
.

11, 27,
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1. Cu toate că art. 317 c. civ, îr. (291
e. civ. rom.) arată că moștenitorii bărbatului vor avea un termen de două luni
spre a contesta legitimitatea
copilului,
textul acestui
termenul este

articol trebueşte înţeles că
acordat pentru 4 desavua

pe coșil, redacţiunea fiind greşită. (Mourion, ed. t-a, I, No. 898, nota 1; Beudant,
II, No. 558; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
226, inota 2, 227; Comp.: Aubry et Rau,
VI, $ 543, nota .3, p. 3; Plamnioi, ed. Ga, ],
No. 1425; Nacu, I, p. 506).
2. Moştenitorii cari au dreptul să con- teste legitimitatea gopilului, după cum
prevede art. 317 c. civ., îr. (291 ce. civ.
rom.), sunt acei cari reprezintă pe bărbat cu titlu universal, adică acei cari
continuă persoana sa. (Mourlon, ed. 7-a.

I, No. 89%; Dalioz, Rep.

Paternite et filia-

tion, No. 105; Sup. Paternite et filiation,
No. 54; Colin et Capitant, ed. 4-a. |, p.
338; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 230).

3.

Pentru

să poată
trebueşte

ca moştenitorii

bărbatului

introduce acţiune în desavuare,
ca ei să nu fi renunţat la suc-

cesiunea bărbatului. (Proudhon, II, p. 57;
Toullier, II. No. 835; Duranton, III, No.
72; Demolombe, V. No. 131, 133; Marcade,
Art. 317, No. 1; Mourlon, ed. T-a, 1, No.
397: Dalloz, Râp., Paternii€ et filiation,
No. 110; Laurent, III, No. 438; Baudry-et
Cheneaux. III,-No. 548; Alexandresco, ed.
2-a. TI, p. 230; Contra: Delvincourt, I, ».
209).
4, Acţiunea
moștenitorilor

(Toullier,
70;

Valette

IT,

în desavuare
neregulaţi
ai

No.

835;

sur

aparţine
Şi
bărbatului.

Duranton,

Proudhon,

II,

III,

No.

66;

De-

p.

molombe. V, No. 127, 128; Mourlon, ed. 1-a,

Codul

FILIAȚIUNE
şi “acţiunile

bărbatului

şi

civil

deci

nu-l

reprezintă. (Youllier, II, No. 834; Valette
sur Proudhon, Ii, p. 65, 66; Duranton, [II,
No. 82;
Demolombe, V, No. 195 urm;
Mass et Verge sur Zachariae, I, p. 802,
nota 37; Maxvcad6, art. 317, No. î; Mourlon, ed. 7-a, 1, No.. 897; Beudant, II, No.
559; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545 bis,
nota î, p. 52; Dalloz, Râp, Paternit et
filiation, No. 108; Suppl., Paternite et filiațion, No: 55; Laurent, III, No.*438; Huc,
III, No. 23; Bauădry. et Châneaux, III, No.
548; Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 230; Con“tra: Toullier, I, p. 388; Delvincourt, I, p.
209).
8. In cazul de absenţă al bărbatului,
după o părere, moştenitorii săi prezumptivi, nu pot
vuare, chiar

-

introduce acţiunea în desadupă trimiterea în posesiune

definitivă. (Dalloz. Rep. Paternite et filiațion, No. 116; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1424; Planiol et Ripert, 11, No. 788; Comp.:
Nacu, ÎI, p. 507).
:
- 9. După o altă părere,
moştenitorii
prezumptivi

pot

introduce

acţiune

în

de-

savuare, în caz de absenţa bărbatuliii,
însă numai după trimeterea, lor în poseslune definitivă. (Dalloz, R6p., Paternite
et filiation, No. 116; Suppl.. Paternite et
filiation, No. 57; Bauâry et Châneaux, III,
No. 943; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 228).
10.
După o a treia părere, în caz de
„absenţă a bărbatului, moştenitorii săi pre- zumptivi au dreptul să introducă. acţiune

în

desavuare

atât

după

trimeterea

lor
în posesiune provizorie cât si după
irimeterea; lor în posesiune
definitivă,
însă

dacă

rîrea

de

absentul

se

desavuare

reîntoarce,

cade

de

hotă-

drept,

(Au-

bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545 bis. nota 10.

„pp.

5%

Dalloz,

Bâp.,

Suppl.,

Paternite

ei

1, No. 896, 897; Dalloz, R6p., Paternite et
filiation, No 107; Suppl., Paternite et filiation, No. 54; Laurent, IEI, No. 438; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 230).
5. Dacă bărbatul a lăsaţ mostenitori
testamentari sau a donat toate bunurile
sale. acţiunea de desavuare aparţine legatarilor și donatarilor universali şi cu

filiation. No. 57).

titiu

seo, ed. 2-a, II, p. 230).
12. Creditorii moștenitorilor au dreptul să exercite acţiunea, în desavuare în
numele debitorilor lor - (Demolombe, V,
No. 137; Mass et Verg6 sur Zachariae,

universal, . cari,

sunt

învestiţi

-cu

drepturile şi acţiunile defunctului. (Duzanton, III, No. 70; Proudhon, II, p. 62;
Demolombe.
V, No. 125 urm.:
Toullier,
II, No. 835; Mourlon, ed. 7-a, [. No. 89%,
39; Dalloz, RNep., Paternite et filiation,

No. 105; Sunpl., Paterniie et filiation, No.

54; Laurent, III, No. 438; Tluc, III, No. 23:
Baudry et Cheneaux, XII, No. 545; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 338; Alexanăresco, ed. 2-a, II, p. 230)
6.

Dacă

pe

lângă

moştenitorii

testa-

mentari, există
şi. moştenitori
rezervatari, în acest caz, toţi aceşti moştenitori
au

dreptul

să

vuare, (Dalloz,

exercite

Reâp..

filiation, No. 54).
,

Legatarii

şi

acțiunea

Suppl.,

-

donatarii

de

cu

titlu

ticular, nu: pot exercita, acţiunea

Ssavuare,

deoarece

nu

succed

desa-

Paternit6

et

par-

în de-

la, dreptu-

—

Tutorii

moștenitorilor

interziși

pot introduce acţiunea în dezavuare, de-oarece
această acţiune,
pentru
moşteni-

tori, are un caracter pecuniar. (Aubry ei
Tau, ed, 4-a, VI, 8 545 bis, nota 8, p. 53%
loz, Râp., Suppl., Paternit6 et filiation.

No. 56; Laurent,

1, p. 302,

nota

1; Mourlon,

Rau,

III, No.

433: Alexandre-

37; Marcaaă,

ed.

f-a,

art.

1. No.

895;

317, No.

Aubry

et

ed. 4-a, VI, $ 545 bis,- nota $, p. %;

Dalloz, Râp.. Paternits «i filiation, No.
118; Suppl., Paternitâ et filiation, No. 56;

Laurent,

III,

No.

437;

Baudry

et Che

neaux, III, No. 544; Pianiol, ed. 6-a,
Nu
1425; Planiol et Ripert, II, No. 787; 1,Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 337; Nacu, | p.

508, 510; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 230;
Matei Cant
13.

acuzino.
.
p. 194).

Moștenitorii

să exercite
Cr6,

418—

acţiunea

Lâgislation

Toullier,

femeei

II,

No.

i

au

în desavuare,

civile,
835;

nu

VI,

p.

Duranton,

47

dreptul

(Lo-

urm;

III,

No.

:

Codal civil

PATERNITATE

ȘI

"7, Demolombe, V, No. 135; Mourlon, ed.
1-a, Î, No. 897; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
$ 545 bis, p. 52; Dalloz, Râp., Paternite
et filiation, No. 109; Baudry et Cheneaux,
II, No. 548; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
227; Contra:
Merlin, Râpertoire, Legitimit€, section 4, $ 1, No. 1; Delvincourt, ],

Art.

FILIAȚIUNE

2-a. IL; p. 229; Contra:
161).
19.

Moștenitorii

să, exercite
aştepta

bărbatului

acțiunea

ca: copilul

Deimolombe,
de

să-i

au

291

V, No.
dreptul

dezavuare fără

a

tulbure

în folosinţa

tulburarea
copilul are

p. 210).

drepturilor
există prin

lor
de
simplul

oarece
fapt că

un

naştere

sau

14. Pentru ca, moştenitorii sau ceilalţi
succesori, ai bărbatului, să poată fi ad-.

stat care îl arată ca fiind copilul bărba:
tului defunct. (Demolombe,
V, No. 4160;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, p. 303;.
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 899; Demante et
Colmet de Santerre, îl, No. 43 bis, XIII;
Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $545 bis, p. 57;
Dalloz, Râp.. Paternite
et filiation, No.
148; Suppl., Paternite et filiation, No. 61;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 235; Contra:

mişi a exercita
acţiunea
de desavuare,
trebueşte ca bărbatul în momentul morţii sale, să fi fost încă în dreptul de a.

intenta această acţiune. (Moutrlon. I, No.
893; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 545 bis,
p. 5%; Dalloz, Rep. Paternit6 et filiation,
No. 103; Suppl.; Paternite et filiation, No.
54; Planiol, ed. 6-a. I, No, 1425; Nacu, 1,
p. 506; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 234,
288; Matei Cantacuzino, p. 194).
15. Dacă bărbatul intentase, înainte de.
a. muri,

acţiunea

de

dezavuare,

ea

va

Duranton,
III,

et Rau, ed. 4-a, VI, $ 545

dezavuare

bazându- -se,

fie

561;

nu

nota

91;

Layrent,

Planiol.

ed.

III.

de

No.

gt Cheneaux,

6-a,

[. No,

1458;

pot

exercita

vre-o

acţiune,

până

173).

21. Indiferent de timpul ce mai rămânea bărbatului pentru a, putea intentă
acţiunea de dezavuare, termenul în care
moştenitorii săi pot exercita această acțiune este de două
luni.
(Dalloz, BRâp,
Paternite et filiation, No.
141; Suppla
Paternit et îiliation,
No.
77; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1457; Alexandresco, ed. 2-a,
TI, p. 984.
22. în cazul când bărbatul intentase
acţiunea

de

dezavuare

şi

încetează

din

viaţă înainte de a. se fi judecat acţiunea,
moştenitorii săi vor putea continua aciunea, începută, atâta timp cât ea nu va
fi fost perimată, fără a se putea aplica.
termenul de două luni, prevăzut de art.
317 cod. civ. îr. (291 cod. civ. rom.). (Aubry Na „Rau cd. 4-a, VI, $ 545 bis, nota

re

art, 312 cod. civ. îr. (286 cod. civ. rom),
fie pe art. 314 cod. civ. îr. (288 cod, civ.
xom.), în cazul când bărbatul a încetat
din viaţă; înainte de naşterea copilului,
insă după concepţiunea sa. (Beudant, II,
No. 558; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 545
bis, nota 14, p. 55; Dalloz, R&p, Şuppl.,
Paternită et filiation, No. 59; Baudry ei
Cheneaux, III, No. 546; Alexandresco, ed.

—

No.

posesiune

nu există o tulburare din partea copilului. (Dalloz, Rep., Paternite et filiation,
No, 149; Suppl., Paternite et filiation, No.
61, 78; Contra: Aubry et Rau. VI, $ 545,

cita acţiunea
de desavuare
în
aceleaşi
condițiuni în care o putea exercita, însuşi
bărbatul;
aşa ei "vor putea exercita acțiunea, de desavuare pentru cauză de a-

de

No.

torii

bis, nota 11, p. 54%; Dalloz, Râp., Paternite
et filiation. No. 147; Planiol, ed. 6-a, 1,
NO. 1425; Planiol et Ripert, II, No. 787;
Nacu, Î, p. 506; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 228, 224; Matei Cantacuzino, p. 194).
16. Moştenitorii bărbatului pot exer-

acțiunea.

III,

o

Planiol
et Ripert, II, No. 797; Comp.
Nacu, I, p. 507).
20. Când copilul nu are nici act de
naştere, nici posesiune de stat, moşteni-

fi

dulter şi ascunderea nașterei copilului.
(Toullier, II, No. 841; Valette sur Prouahon, II, p. 56; Duranton, III, No. 75; Demolombe, V, No. 120, urm.;
Mass
et
Verg6 sur Zachariae, 1, p. 302. nota 37;
Mareaâ€,. Art. 317, No. 1; Mourlon, ed. 7-a.
I, No. 89%
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
545 bis, nota 13 p. 5: Dalloz. Râr.. Paternite ei filiation, No. 111; Suppl., Paternit6 et filiation. No. 60; Laurent, ŢII, No.
441; Baudry et Châneaux, III, No. 546, Alexandresco, ed. 2-a. IE, p. 229; Contra:
Proudhon, II, p. 5% 56).
17. Pentru ca moştenitorii bărbatului
să poată intenta acţiunea în desavuare,
trehbueşte
să aibă un interes
pecuniar,
un interes moral
nu
ar fi îndeajuns:
(Mourlon, ed. 1-a, I, No. 895; Plamiol, ed.
6-a, I,. No. 1495; Planiol et Riperti, 1, No.
16; II, No. 796; Colin et Capitant, ed. 4a,
1, p. 336, 337; Nacu, 1, p. 506, 509; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 229; Comy.: Matei
Cantacuzino, p. 194).
18. Moştenitorii au dreptul să exercite

de

439; Huc. III, No. 24; Bandry

conțtinuată de către moştenitorii săi. (Demolombe,V, No. 120; Mourlon, ed. 7-a, 1,

No. 893; Aubry

act

25,

23 28). enul
de două. luni
moştenitorii bărbatului trebuesc
cite acţiunea

de dezavuare.

începe

în care
să, exera curge

din ziua când copilul sa pus în posesiunea averei bărbatului sau din epoca,
în

care

moştenitorii

au

fost

tulburaţi

în

posesiunea averei. (Dalloz, Rep, Paternit6 ei filiațion, No. 143; Suppl., Pâternit€ et filiâtion, No. 77; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1457; Planiol et Ripert, II, No. 797;
Alexandresco,
ed, 2-a,
II, p. 23%; Matei
Cantacuzino, p. 193).
24. Prin „tulburare“, se înţelege: orice
cerere sau orice act extrajudiciar notificat

de

copil,

prin

care

arată:

moştenitori-

lor bărbatului pretenţiunile sale la legitimitate, (Duranton, III, No. 8% Valetie
sur Proudhon, II, p. 61; Demolombe, V,
No. 149; Mourlon, ed. T-a, I. No. 899; Aubry Rau, ed. 4-a, VI, Ş 545 bis, p. 5; Dal-

419

—

Art. 292
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COPIILOR

loz, Râp., Paternit€ et filiation, No. 14;
Laurent, III, No. 440; Comp:
Planiol et
Ripert, II, No. 797; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 234, nota, 2, 235).
|

25.

Textul

art.

291

cod.

civ.

rom.

di-

feră de textul, art. 317, cod. civ. îr. cores-"
punzător; de aceia în dreptul nostru nu
este de ajuns o simplă somaţiune din
partea copilului pentru a constitui o atacare a posesiunei moștenitorilor şi deci
obligaţia pentru moştenitori de a introduce acţiunea în tăgăduirea, paternităţei,
ci pentru a putea curge termenul acestei
acţiuni

tea,

este

copilului.

p. 235).

necesară

o

acţiune

(Alexandresco,

ed.

26. Dispoziţiile -art.
316
(290 cod. civ.) privitoare la
acţiunei

de

dezavuare,

în

din

par-

2-a,

II,

cod. civ, îr,
suspendarea

caz

d2

absenţa

bărbatului, nu suni aplicabile în caz de
absenţă
a mostenitorilor în momentul
când sunt tulburaţi în posesiune sau când
copilul s'a pus în posesiunea averei de_ îunctului. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 899;
Dalloz, R€p., Paternit6 et filiation, No.
146).
21. Termenul prevăzut de art. 317 coâ.
civ. fr. (291 cod, civ. rom.) diferina de
prescripția ordinară, nu
este întrerupt
prin minoritatea sau interdicţia moştenitorilor, tutorul lor putând introduce în
numele acestora, acţiunea de dezavuare,
(Dalloz, Rep.,
Paternit et filiation, No.
146; Suppl,, Paternit€ et filiation, No. 80;
Baudry et Cheneaux, III, No, 562; Planiol,
ed, 6-a. I, No. 1457; Planiol et Ripert, II,
No. 797; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 2%;

30. Dreptul
de a tăpădui paternitatea
copilului, aparţine fiecărui moștenitor în
parte; prin urmare dacă unul dintre ei
nu lucrează în timp util, faţă de aceştia
copilul va fi considerat ca legitim, lucrul judecat având puterea numai faţă
de moştenitorii
cari au făcut acţiunea,
(Demolombe, V, No. 174; Aubry et Rau,
VI, $ 545 bis, p. 61; Baudry et Chneaux,
III, No. 567 urm, Planiol, ed. 6-a, I, No.
1425, 1428; Nacu, 1, p. 503; Alexandresco,
ed. 2-a, 11, p. 230, 234, 240; VII, p. 56%
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 184, 787;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 341 urm.;
Laurent, III, No. 458; Huc, III, No. 3,
60; Beudant, II, No. 642; Matei Cantaruzino, p. 194, 195).
31. Hotăririle pronunţate în acţiunile
te nerecunoaşterea unui copil, intervenite
între acesta şi toţi moştenitorii bărbatului, au puterea lucrului judecat faţă de

toată lumea, (Planiol et Ripert, II, No.
784; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 239. 249;

Comp.: Matei Cantacuzino, p. 194, 195).
82. Hotărirea obţinută în acţiunea în
contestaţie de legitimitate, nu are efect
decât între persoanele cari au figurat în
instanță, de oarece
acţiunea putând fi
exercitată de orice persoană interesată,
contestatorul reprezintă numai interesul
său. (Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. R49;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 784, 787).
83. A se vedea: art, 290 din codul civil cu notele respective.

Jarisprudenţă

Matei Cantacuzino, p. 505).

28. Decăderea rezultată din faptul introducerei acţiunei după expirarea termenului, poate .îi opusă în orice stare a
cauzei, chiar pentru prima oară în apel.
(Dalloz, Rep, Suppl,. Paternitt et filia:
tion, No. 80).

29. Dispoziţiile art. 317 cod. civ. fr.
(291 cod. civ. rom.) în ceeace priveşte ter-

menul introducerei acţiunei nu sunt aplicabile la contestaţia de legitimitate introdusă de moștenitori în contra unui copil
născut după 300 zile de la desfacerea, căsătoriei. (Toullier, II, No. 834; Duranton,
III, No. 91; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $
545 bis, nota 45, p. 63; Dalloz, Râp., Pafernite et filiation, No, 153; Laurent, LII,
No. 463; Huc, III,
No.
18; Baudry et
Cheneaux, III, No. 574).

(continuare

1.
lată

dovedirea

dela

1924 până

ia 1927)

Termenul în care are a fi formucontestaţiunea. legitimităţii de către

moştenitorii

bărbatului

fiind

de dovă

luni dela, data punerei în posesie a copilului sau dela data când ar fi atacată
posesia mostenitorilor asupra averii tatălui, este tardivă contestaţiunea de stat,
făcută, în speţă
dură trecerea acestor
două luni dela data, când partea a luat
cunoştinţă de existenţa
unei acţiuni de
împărțeală. (C. Apel Craiova, S. 11, 182
din 21 Ianuarie 1926, Pand. Rom. 19%,
II, 148).
|
2. A se vedea: art. 286 notele 3 şi 4
art. 298, nota 1.

CAPITOLUL

Despre

Codal civil

LEGITIMI

1

filiaţiunei copiilor

legitimi.

Art.

292. — Filiaţiunea copiilor legitimi se dovedește prin
actele de naştere trecute în registrele stărei civile. (Civ.
27 urm., 32,
33, 43,
86,

Fr. 319).

179,

286,

294,

295,

1173;

—

420—

C.

pen.

123-125,

275; Civ.

|

Coâul civil

FILIAȚIUNEA

Tezi. fr. Art. 319.
— La

COPIILOR

filiation

Art.

LEGITIM!

des enfants

lEgitimes

292

se prouve

par

les actes de naissance inscrits sur le registre de l6tat crrvil.

-
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Legitimitate 1 urm.

Mamă
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Dovadă coatrară 16.
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Filiaţiune legitimă 1 urm.
Fihaţiune
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Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, p. 9 urm.; Dalloz,
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| Probă, a se vedea cu|
vântul: „Dovadă“.
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Țară străină 18
ată 4, 5,6, 4.

Căsătorie 14,
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Inceput de dovadă scrisă

2,

Rer., Paternit6 et îiliation,
No.
215;
Suppl.,
Paternite et îiliation, No. 106;
Laurent, III, No. 360 urm.; Baudry et
Cheneaux, III, No. 455; Planiol et Ripert,
II, No, 741; Nacu, ], p. 512; Alexandre
sco, ed. 2-a, II, p. 259).

Chiar

trebueşte

să

fie

o

act

persoană

de

naştere

a

asis-

tat la naştere; în cazul când actul de
naştere se redactează
după declaraţia

unei persoane

care nu

tere, după

o părere

vadă,

un

tra

nici

femeei,

pilului,
' nici
II, No.

863;

început

arătată

în

în contra

Aubry

544, p. 7, 8; Dalloz,

a asistat la nagy

nu

et

face
de

nici

dovadă

act

ca

tatălui.

Rau,

ed

o

do-

în

con-

mama

sească

co-

(Toullier,

4-a,

VI.

$

Rep., Paternite et fi-

liation, No. 24; Laurent, III, No. 396; Baudry et Cheneaux,
III, No. 453; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 259).
3. După o altă părere, legea nu cere
ca să se facă menţiune în actul de nastere că declarantul a asistat la naştere;
în cazul când, de şi nu cere legea, se
face menţiune în actul de naştere că declarantul nu a asistat la naşterea coțilului, actul de naştere ar putea să nu
facă dovada îliliațiunei în cazul când copilul nu ar avea posesiunea de stat. (Duranton, III, No. 119
'urm.; Demolombe,
V, No. 191; Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No. 24; Comp.: Mourlon, ed. T-a.
1, No. 905, 906; Colin et Capitant, ed. 4-a.

I, p. 259).

este

trecut

copilul

ca

născut

aplicaţiunea,

trebueşte

ca în

actul

de naştere să îie trecută ca mamă, soţia
bărbatului,
sub numele său adevărat.
(Dalloz, Rep., Supp!., Paternit6 et filiation, No. 107; Comp.: Mourlon. ed. 7-a, 1,
No. 906; Planiol et Rirert, II, No. 741;
Alexandresco, ed. 2-a, Il, p. 259; Plastara,
I, p. 350, 351).
8. Cu toate că art, 319 c. civ. îr. (292
c. civ. rom.) prevede că filiațiunea copiilor legitimi se dovedeşte prin actele de
naştere înscrise îa registrele stării civile,
totuşi actul de naştere nu probează prin
el însuşi filiaţiunea ci nu probează decât
faptul naşterei femeei, (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 904; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 1386;
Planiol et Ripert, II, No. 740 urm.; Alexanăresco, ed. 2-a, II, p. 256;
Comp:
Nacu, I, p. 512; G. Plastara, I], p. 350).
9. Coșilul când voeşte a-şi dovedi fi-

liaţiunea

să

|

probeze

care

este

contestată,

identitatea

trebuește

sa cu 'copilul ară-

tat în actul de naştere, (Mourlon, ed. 7-a,

4. Chiar dacă în actul de naştere nu
este trecut numele tatălui după cum cere
art. 57 c, civ. fr. (43 c. civ. rom.), totuşi,
potrivit prezumpțiunei legale stabilită de

—

ar

din tată necunoscut. (Mourlon, ed. 7-a, 1,
No. 906; Dalloz, Râp., Paternite et îiliation, No. 217; Alexandresco, ed. 2-a. II,
p. 259),
+ Pentru ca prezumpţiunea din art.
312 c. civ,îr. (286 c. civ. rom.) să-şi gă-

naştere

care

de naştere

Toullier, II, No. 861; Duranton, III, No.
118 urm.; Demolombe, V. No. 197. Marcad6, art. 319. No. 2; Mourlon, ed, „7-a,
I, No. 905; Dalloz, Rep.. Paternite et fili.
ation, No. 218; Suppl, Paternitt et filia- tion, No. 106; Planiol et Rirert. II, No.
74l; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 259;
Contra: Delvincourt, 1, p. 85, nota 6).
Li Aceiași
prezumpţiune
îşi găseşte
aplicaţiunea şi atunci când în actul de

ed. 2-a, II, p. 258),
întrun

în actul

îşi găseşte aplicaţiunea. (Merlin, Râpertoire, Lâgitimit€, section 2, $ 2, No. 7;

1. Pentru ca actul de naştere să poată
dovedi filiaţiunea legitimă a unui copil,
trebueşte ca el să fie făcut în conformitate cu legea. (Dalioz, Rep., Paternit6 et
filiation, No. 210; Suppl., Paternite et filiation, No. 103; Comp.: Colin et Caritant,
ed. 4-a, I, p. 397, 398; Nacu, 1. p. 203, 511;
Declarantul

dacă

îi trecut ca tată o altă persoană în afară
de bărbat, totuşi prezumrțiunea stabilitţă de art. 312 c. civ. îr, (986 c. civ. rom.)

Doctrină.

Alexandresco,

1926, No. 770.

Gen.

art. 312 c. civ. fr. (286 c. civ. rom.), bărbatul este tatăl copilului.
(Demolorăbe,
V, No. 19% urm.; Beudant, II, No. 504;
Mourion, ed. 7-a. I, No. 906; Aubry et

doctrină)

Asistare 2, 3.
Bărbat 4, 5, 7, 14.

Jur.

I, No. 902. 904,'907; Dalloz, R6p., Pater:
hit et filiation, No. 226; Suppl., Paternit€ et îiliation, No. 108; Planiol, ed. 6-a,

421
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Art: 293

FILIAȚIUNEA

COPIILOR

I,. No. 1386; Planiol et Ripert, II, No: 742;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 256, 258; G.
Plastara, 1, p. 350).
10. Dovada identităţii copilului cu copilul arătat în actul de naştere se face
prin posesiunea de stat.
(Valeite sur
Proudhon, LI, No. 79; Demolombe, V, No.
201; Mourlon, ed. 7-a, I, No, 908, 99; Dalloz, R6p., Paternite et filiation, No, 226,
227;
Suppl, Paternite et filiation, No.
108; Laurent, III, No. 399; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1386; Planiol et Ripert, II, No.
"142; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 258),
11.
Dovada identţităţii copilului poate
ti făcută şi prin martori, când nu există
posesiunea de stat. (Merlin, Râpertoire,
Legitimite, Section 3, No 3; Toullier, II,
No. 883; Duranton, :II1, No. 123; Demolombe, V, No. 203; Mass et Vergâ sur
Zachariae, I, p. 308; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 46 bis, IV;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 907; Aubry ei
Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, nota 7, p. 8; Dai:
loz, Rep., Paternit6 et filiation, No. 228;
Suppl., Paternit€ et filiation, No. 108;
Laurent, III, No. 400; Baudry
et Ch6neaux, III, No. 457; Huc, III, No. 3%; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1386; Planiol et Riperi, II, No. 742; Colin et Capitant, ea.
4-a, |, p. 258; Alexandresco, ed. 2-a, II,
£. 258; G. Plastara, 1, p. 350),
12. Proba cu martori este admisibilă,
chiar dacă nu există un început de dovadă scrisă sau prezumpţiuni puternice.

(Merlin,

Râpertoire,

Legitimii6,

section

3, No. 3; Toullier, Il, No. 883; Duranton,
III, No. 123; Taulier, £. p. 391; Demolombe, V, No. 203; Mass et Verge sur
Zachariae, Î, p 308; Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 46 bis, IV;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, nota ?,
F. 8; Dalloz, Râp., Paternite et îiliation,
No, 231; Laurent, III, No. 400; Huc, III.
No. 34, 38; Baudry et Cheneaux, III, No.
457; Planiol,- ed. 6-a, 1, No. 1386; Planiol
et Riperi, ÎI, No. 749; Colin et Capitant,

„+

LEGITIMI

ed. 4-a, 1, p, 258; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 258; Comp.: Colin et Capitant, 1,
T. 258).
!
“
13.

Ca

martori

penteu

o
15.

p.

După

o

părere,

actul

Art.

320.

— A

dâfaut de

Bibliografie

Faux,

$ 2; Toullier,

deauna
ca
de

străini.

atare de membrii
face

să

se creadă

familiei sau
că

ea

are

naştere

V,

No.

faţă, de
în fals,
No.
6;

854. 860).

rale;

de

asemenea

nu

se

aplică

retiţiu-

nei de ereditate. nici dovedirei gradului
de rudenie în materie de succesiune. (Alexandresco, ed 2-a, 11, p. 253)

18.

Actul

de naştere făcut

în

ţară

străină are aceiaşi forță probantă ca și
cel redactat în ţară, în cazul când este
făcut după formele cerute în acea ţară.
(Dalloz, Rep., .Suppl., Paterniţe et filia
tion, No. 101).
19. A se vedea: art. 2, 21, 27 urm, %,

33, 34, 41, 43, 179 din codul
tele

ce

civil cu no-

respective,

titre,

titlu este îndestulătoare

la

33, 1717 urm,

possession

constante

de

(continuare).

întradevăr

1. Faptul că o persoană are posesiunea de stat, adică are în familie situațiunea de fiu şi că a fost considerat tot-

iden-

16. După o altă părere, actul de naștere face dovada
filiațiunei
copilului
faţă de mama sa, până
la proba contrară. (Mourlon, ed. 7-a, I. No. 913; Laurent, III, No. 394; Baudry et Châneausx,
III, No. 456; Colin et Capitant, ed. 4-a.
1, p. 259, 261; G. Plastara, 1, p. 350).
17. Dispoziţiile art. 292 şi urm. din
codul civil: român. se aplică numai filiațiunei legitime, iar nu şi filiațiunei natu-

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 97 urm,, 116;
DaousaRă C. E., Wotă sub C. Apel Alger S. L 21 Iulie 1923,

Doctrină.

de

face dovada filiaţiunei copilului
mama sa până
la
înscrierea,
(Merlin,
Maternită.
Repertoire;,

„Art. 298. —- In lipsă de un asemenea
Tea. fr.

stabilirea

tităţii copilului cu copilul din actul de
naştere, pot seivi toate rudele şi afinii
precum
şi servitorii părţilor.
(Dalloz,
Rep, Paternit6 et filiation,
No.
9%:
Suprl., Paternite et filiation, No, 119),
Pentru
stabilirea legitimităţii copilului, trebuește a se dovedi căsătoria
părinţilor. (Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 9:
Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation, No.
310; Suppl.. Paternite
et filiaţion, No.
135; Laurent, III, No. 395; Planiol, ed.
Sal No. 1388; Alexandresco, ed. 2-a. II.

posesiunea constantă a statului de copil legitim. (Civ.
291, 294 urm.; Civ. Fr. 320).
Vetat d'enfant legitime suffit,

Oodal iși]

Jur.

Gen.

această

1926.

calitate.

No.

720.

(Mourion:

ed. 7-a, I, No. 908; Dalloz, Rep.. Paternite
et filiation, No, 236; Planiol, ed. 6-a, ].
No. 1387; Planiol et Ripert, |, No. 18;
1],

No

143; Colin

RD

2.
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Când

et Capitant,

ed. a,

Ip.

.

copilul

se

găseşte

în

.

impo-

Codul civil
sibilitate

ducă actul

FILIAȚIUNEA

din

său

o

cauză

oarecare

de naştere,

să

el poate

COPIILOR

pro-

in-

Art.

LEGITIMI

294

adversă
prin orice niijloace de dovadă.
(Demolombe,. V, No. 214 urm.; Mourlon.
ed. T-a, I, No. 913; Dalloz, Râp.. Paternite et filiation, No. 243; Laurent, III,
No. 408 urm.; Colin et. Caţitant, ed. 4-a,
i, p, 260, 261; Alexandresco, ed. 2-a, II,

voca posesiunea, sa de stat de copil legitim, (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 915; Dalloz. R6p., Paternite et filiation, No. 242;
Suppl.,
Paternit6 et îiliation,
No. 114;
Planiol, ed. 6-a, [, No. 1391; Planiol et
p. 263).
,
Ripert, II, No. 746; Colin et Capitant,
-8. Pentru
stabilirea legitimităţii
coed. 4-a, î, p. 258; Nacu,
1, p. 51%; Ala-pilului, nu este suficientă dovada posexandresco, ed. 2-a, II, p. 261).
|
siunea. de stai, care stabilește numai fi3. Când
copilul invoacă
posesiunea - liaţiunea, ci trebueşte să se facă dovada,
de stat ca probă
a filiaţiunei sale leşi 'a, existenței
căsătoriei între părinţi.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 909.; Dalloz. R6p.;
gitime, nu este necesar ca el să facă dovada cauzelor care îl împedecă de a proSuppl., Paternit
et filiation. No.
118;
duce actul de naştere.
(Locrâ. art. 320;
Laurent. III, No. 395; Baudry et ChâToullier, II. No, S7i, 872, 880; Duranton.
neaux, III. No. 461; Planiol, ed. 6-a, I,
III, No. 127; Demolombe, V, No. 206; MarNo. 1388; Planiol et Ripert, II, No. 74%;
cadă. Art. 320, 321, No. 1; Aubry et Rau,
Nacu,
I, p. 515;
Alexanaresco,
ed. 2-a,
VI, $ 54, nota 13; Dalloz, Râp., Surpl,
TI, p, 264).
Paternite et îiliation, No. 144; Laurent,
9. Numai
în cazul când ambii păIT, No. 407; Baudry et Châneaus, III,
rinţi sunt încetaţi din viaţă, posesiunea.
de stat stabileşte căsătoria părinţilor şi
No: 462; Nacu,
Î, p. 514; Alexandresco,
ed, 2-a, II. p. 261; Comp. Planio! et Rideci legitimitatea copiilor. potrivit dispert, II. No. 748).
,
pozițiilor art. 179 din codul civil român
4. Când copilul invoacă posesiunea sa
şi sub condiţiunea de a se dovedi posesiunea. de siat a copiilor şi ca ea să nu
de stat de copil legitim pentru a-şi staBili filiaţiunea, nu este nevoe să facă Qofie contrazisă de actele lor de naştere.
vada, naşterei mamei şi a identităţii sale
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 264, 266,
cu copilul născut, de oarece proba ponota 2).
:
sesiunei de stat cuprinde în mod im10. A se vedea: art. 294 din codul civil
plicit și aceste două fapte. (Mourlon, ed.
cu notele respective.
7-a. IL. No. 908, 909; Dalloz, Rp., Paternit€ et filiation. No. 243; Colin et Ca| Jurisprudenţă
pitant, ed. 4-a, I, p. 260; G,. Plastara, 1],
(continuare de ia 1924 până la 1927)
UZ
i Comp.: Planiol et Ripert. II, No.
ăi).

5. Prin
cuvintele:
„posesiune
constantă“ din art. 320 c. civ, îr. (293 e. civ.
rom), legiuitorul a înţeles o posesiune
continuă şi neîntreruptă, începând de la
naşterea

copilului.

(Mourlon,

ed.

T-a,

|.

No. 910; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 261,
262, 263: Comp.: .Demolombe, V, No. 209;
Laurenţ, III, No. 405; Baudry ei Ch6neaux, Ili, No. 464; Planiol, ed. Ga. 1,
No, 1389; Planioi et Ripert, II, No. 744;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 7, p. 260; Nacu,
I, p. 512. Plastara, 1, p. 351).
6. Posesiunea de stat
stabileşte
în
mod absolut
şi direct atât
filiaţiunea
îaţă de mamă cât şi filiaţiunea față de
tată. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 909; Dalloz, Râp., Suppl., Paternite et filiation,
No. 118; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 263;
Comep.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1390; Planiol et Ripert, I, No. 18; II, No. 747),
Posesiunea de stat stabilită de căive copil, poate fi combătută de partea

1. Din comb. art. 179, 293 şi 295 c.c. rezultă că. o contestaţiune- în legitimitate
poate îi invocată de toţi cei cari au un
interes rnoral sau patrimonial. Această
contestaţie poate fi invocată oricând dacă,
actul

de

căsătorie

al

părinţilor,

celui

tre-

cut în actul său de naștere ca fiu legitim,
nu se prezintă şi numai în cazul când
posesiunea de stat concordă cu actul de
naştere, contestaţiunea nu poate fi primită,
,
In speţă, din examinarea probelor invocatie

de

recurentă

în

dovedirea,

posesiu-

nei sale de stat, dovadă ce dânsa era obligată a o face în lipsa actului de căsătorie al părinţilor săi, Tribunalul stabilind în fapt deci în mod suveran că dânsa nu a făcut această dovadă, soluţia
instanţei de fond că recurenta nu este
fiică legitimă, are o bază legală. (Cas, L
dec. 2597 din 17 Mai 1926. Jur. Gen. 1936,
No. 1959),
,
,

Art. 294. — Posesiunea de stat se statornicește prin întrunirea de fapte îndestulătoare, ce arată legământul de filiaţiune şi
rudenie între un individ şi familia din care pretinde a îace parte.
Cele mai de căpetenie din aceste fapte sunt: că acel individ
a purtat în totdeauna numele părintelui al cărui fiu se pretinde
a fi; că tatăl l-a tratat ca pe fiul său şi a îngrij , în -aceaștă-calitate, de creșterea, de întreținerea și de stabilirea sa...
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Art. 294

Că
cietate.
Că

(Civ.

FILIAȚIUNEA

a îost

recunoscut

a fost

179,

Codul civil

în această

calitate întotdeauna în so,
Ş
Ș
această Calitate de către familie.
_

recunoscut

185,

COPIILOR LEGITIMI

în

293; Civ. Fr. 321).

Texi. fr. Art. 321. —

La possession d'âtat s'âtablit par une rtunion sufde filiation et de parents entre un
et la famille î, laquelle il prâtend appartenir.
prineipaux de ces faits sont,
lindividu atoujours port6 le nom du ptre auquel
il prâtend appartenir;
le pre Pa trait comme

fisante de faits qui indiquent le rapport

individu
Les
Que

Que
ă son 6ducation,

son enfant, et a pourra,
ă son entretien et ă son ctablissement ;

en

cette
-

Qu'il a 6t6 reconnu constamment pour tel
Qu'il a 6t6 reconnu pour tel par la famille.dans la sociâte;

Bibliografie (continuare).
Deouvsani

C. E.,

Notă

sub

C.

Apel

Alger,

S. 1.

INDEX ALFABETIC

(ia doctrină)
Interesate părți 14.
Legitimitate 13,

Acte 12,
Act de naştere 4.

Constantă

posesiune

de

pstat 2 3: 4,
erces

Naştere 2, 8, 14.
9men

.

Enumerare

enunţiatiyă

Posesiune

Enumerare limitativă 1.

de
- stat

lar

nu

stat:

limitativă

tractatus,

nea nu e nevoe

de

si

faptele

îama;

de

fie

întrunite

No.

113;

care.

de

aseme-

pentru

Laur

ent, III,
No. 403; Baudry et Chân
. III, No.
463; Planiol et Ripert, I, eaux
No. 143; Nacu,
I, p. 513; Alexandresco,
262, 263; Comr.: G. Plastara,ed. 2-a, ÎL, p.
I, p. 351).
Pose

constantă

copilului

No.

209;

siunea
și să

de stat
înceapă

și să dureze.

Beudant,

II, No.

trebueşte să fie
de la naşterea,

(Demolombe,

V,

506; Mour

lon,
ed. T-a, I, Ne. 910; Dalloz, R6p.,
et. filiațion, No. 244. 245; Coli Paternii6
tant, ed. 4-a, 1, p. 260; Comp n eţ CariRipert, II, No, 744; Plastara: Planiol et
, 1, p, 351).

—

Rep,

Suppl.,

Planiol

S'a

decis

i.

că

et

Gen.

1926, No.

ar

Paternită

et filiation.

Paternit€ et filiation.
Ripert,

dacă
0

avea,

o

altă

celeilalte,

770.

stabilesc posesiunea
(Demolombe, V, No.
ed. 4-a, VI, $ 544, p.
II,

copilul

No,

posesiune

el ne

744),

a încetat

relațiunile
cu
familia sa în
O posesiune
de stat de copil

_

ca toate faptele arătate

să

Jur.

care, avea
legitim şi

mai

de

având

stat

o

posesiune constantă de stat, nu ar mai
putea să-și stabilească filiaţiune
a de cât
prin actul de naştere, (Demolombe
, _V,
No. 210; Dalloz, REp., Paâternite
et filiat

|

|

arată,

nomen,

et filiation,

115;

contrară,

stabilirea. posesiunei de stat, (Dur
anton,
III, No. 132; Demolombe,
V, No. 208; Mourlon, ed. 7-a. 1, No, 908; Aubr
ed, 4-a, VI, $ 544, p. 12; Dalloz, y et Rau,
R6p, Pa-

ternit€

No.

afoi

pantă Fie 43 10, 44

de obicei posesiunea

acest articol

Dalloz,
i

cons-

1. Posesiunea de stat nu se stabi
leşte
numai prin faptele enunțate în art,
c. civ, îr. (294 c. civ. rom.) de oare 321
ce această enunțare este numai indicati
vă,

caracterizează

In orice caz tribunalele vor aprecia

4.

Filiaţiune legitimă 1,
Proba contrară43, 14.
Inceput de dovadă scrisă | Tată 6,7,8.
0
|
Tutluri 12,
“
Incetare din viaţă 3, 14.
Tractatus 4,

Doctrină,

3.

12;

1.

Parte interesată 14.
Posesiune de stat 1 urm.

1.

Iulie 1923,

No. 246;

| Moarte 8, 14.

Dovadă, 1, 4,7, 9—44,
Dovadă contrară 13, 14.

|

21

împrejurările care
de stat constantă,
210; Aubry et Rau,

Apreciere 5,
| Vimitativă enunţare 1.
Condiţiunile, posesiunei
unei
Maitari'9749 a,

qualite,

ion,

No.

246;

Laurent,

III,

No.

405;

Alexan-

dresco, ed. 2-a, îl, p. 262, nota 1;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 910: Colin Comp.
et Capitant, Tibi
iePs 6 0) ecia în moa suveran faptele de natură să stabileasc
ă
posesiunea de
olombe,
208. Mourlon, ed.stat.7-a. (Dem
1, No. 908: V,AubrNo.
y
et

Rau

ed

4-a,

VI

S$ 544

p

19;

et

Cheneauz,

z,
Rep., Paternite 'et filiation. No. 240;Dallo
Lau.

rent,

III,

III, No.

No.

463

4%;

urm.;

Bauâry

Planiol

et Ripert,

II,
ed
4-a,
259, 260; Nacu, 1, p. 518; Alexandr |, p.
esco
,
ea. da, IL, p. 263; Com
'Toullier, II.
No. 869, 870; Duranton, p.
III, No. 132),
6 Pentru ca posesiunea de
stat să
poată fi folosită în stabilirea
ţiunei
se cere ca ea să existe faţă ,de filia
amândoi
părinţii, după cum rezultă
ţiile art, 321 c. civ. îr. (294 e.âin dispoziciv. rom.).
(Demolombe,
V, No. 211;
Beudant, II.
No,

743;

No. 506;
Mourlon,

Colin

et

Capitant,

Marcad6, Art. 320, 321, No.
ed. 7-a, I, No
9i1; Aubry

1;

et
Rau, ed. 4-a. VI, $ 544, notele 14,
15,
p.
14 urm.; Dalloz, Rep.,
Paternit
tion, No. 249; Suppl..
ation, No. 116; Laurent,
III, No. 35, 38; Baudry
No. 464; Planiol. ed. 6-a,

424—

e

et filia-

Paternit6 et filiIII, No. 404; Huc.
et Châneaux, III,
I,.No. 1387; Pla-

Codul civil

FILIAȚIUNEA

COPIILOR

Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p. 260; Ale
xandresco, ed. 2-a, IL. pr. 263).
1i.
Deasemenea pentru
admisibilitatea dovezilor cu martori şi prezumpțiuni,
nu este necesar a se stabili în prealabil
prezumpţiuni și indicii grave, după cum
cere art. 323 c. civ. îr. (296 c. civ. rom.)
care îşi găseşte aplicaţiunea numai în
cazul când nu există posesiune de stat.
(Duranton. III, No. 130; Demolombe, V,
No, 212; Marcadă, Art. 322, No. 2 Bonnier, Trait6 de preuves, No. 133; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, p. 12; Dalloz,
Râp., Paternite et filiation, No. 250; Planiol et Ripert, II, No. 743).
12. Posesiunea, de stat poate fi stabiJită, prin titluri. (Mourlon. ed. 7-a, 1, No.
912: Dalloz, Râr., Paternitt et filiation,
No, 253).
5
.
- 13. Proba filiaţiunei legitime care rezultă din dovezile administrate pentru
fi
posesiunei de stat, poate
stabilirea
combătută prin proba contrară. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 913; Dailloz, Rp, Paternit ct filiation, No. 255; Supri., Paternite et filiation, No. 117; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 260, 261; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 263).
14. Ca dovadă contrară poate fi aceea
că
părțile interesate
pot s'o facă
ce
soţii nu au avut nici odată coșil sau că
copilul care
sa născut
a încetat
din
viaţă,
(Proudhon, II, p. 84, 8;
Demolombe, V,.No. 216; Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 913; Dalloz, R6p., Paternit6 et filiation, No. 255; Colin et Capitant, ed. 4-a,

niol et- Ripert, II, No. 745; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 260, 278; Nacu, I, p.
513; Alexanaresco, ed, 2-a, II, p. 362; G.
Plastara, I, p. 351).
1. După o altă părere, în cazul când
copilul are
posesiunea de stat
numai
faţă de unul dintre părinţi, această împrejurare face dovada filiaţiunei numai
faţă -de acest părinte. (Bonnier, Trait6
des preuves, No.
128, 141; Dalloz, Rp.

Paternitt et filiation,

No. 247).

8. in părerea, întâi care cere ca posesiunea de stat să existe faţă de amândoi părinţii, se admite că posesiunea de
stat poate să existe numai faţă de unul
dintre părinţi în două cazuri: când copilul sa
născut după moartea
tatălui
său sau când mama a încetat din viaţă
la naşterea copilului. (Alexandresco, ed.
2-8, II, p. 262; Comp.: Huc, III, No. 35).
9. Dovada posesiunei de stat poate fi
făcută prin orice mijloace chiar cu martori şi prezunipţiuni
(Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 919; Dalloz, Râp., Paternite et filiation, No. 250; Suppl., Paternit6 et filiation, No. 117; Planiol et Ripert, II, No.
743; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 260;
Nacu. I, p. 513; Atexandresco, ed. 2-a, II,
9

,

10. Pentru admisibilitatea dovezei cu
martori
si prezumpţiuni în
stabilirea
posesiunei de stat, nu este nevoe de un
început de dovaaă scrisă. (Demolombe,
V, No. 212; Marcad6, Art. 322, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, p. 12; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 912; Dalioz,
Râ6p.,
Paternitt
et filiation, No. 250;
Suppl.
Paternite ei filiation, No. 117; Laurent,
III, No. 405; Baudry et Cheneaus,
III,
No. 465: Planiol et Ripert, II, No.
143;

-L p. 261).
vi!

15..A se vedea: art. 293
cu notele respective.

Art. 295. — Nimeni nu poate reclamă
trarie aceleia ce-i dă titlul său de naştere, și
conform !) acestui titlu.
Şi vice-versa, nimeni nu poate contest ă
ce are o posesiune de stat, conform 2) titlului
178,

_

179,

292,

294;

Civ.

Fr.

Art, 295

LEGITIMI

o

din

codul

ci_

stare civilă conposesiunea de stat,

starea

civilă

acelui

său de naștere. (Civ.

322).

Tezt. fr. Art, 322, — Nul ne peut râelamer un âtat contraire ă celui que

lui donnent son titre de naissance et la possession conforme ă ce titre;

Et r6eiproquement, nul ne peut contester l'6tat de celui qui a une possession

conforme

ă son titre de naissance.

Bibliografie (continuare).
Dooan .P. GaoRGE, Studii de drept civil comparat, p. 215 urm.;
i
LăzănEsou EM. ALEx., Regula de drept şi jurisprudența actuală, p. 11 urm., „O deviare
Lev

în materie

de contestaţie şi posesiune

1, 2) la loc de „conform:
tfrangez

de

stat“;

:

Enouaav, Aotă sub C. Apel Paris S. 1, 30 Ian. 1924, Jur. Gen. 1926, No. 840.
ar trebui cetit „conformă'

fără virgulă tnainte, după cum

corespunzător.

—
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este şi în testul

Ari.

295

FILIAȚIUNEA

COPIILOR

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Act de naştere 1—4, 6—9,
inscriere in fals, 8, 9, 17.
„14—18, 20, 24,
Interes 10, 11, 12, 19
Acţiune în contestaţie de
Interesate părți 10, 14, 12,
legitimitate 5,
.
19,
Acţiune în contestaţie de
Legitimare 21,“stat 5—45, 47, 19, 20, 21.
Legitimitate 5, 8, 17—21,

Acţiune în petiție de ereditate

Mincinos nume 17.
Naştere 3, 3.
Naturală filiaţiune 19.

43,

Acţiune în reclamaţie de
“stat 1—4, 14, 19, 20, 21.
Căsătorie

Nume

î8, 19, 21,

Contestaţie
late 5.

de

17, 19, 20, 24,
Copil legitim, a se vedeă
cuvântul:
„,Legiti.
mitatea
natural

Definiţie 5.

19,

Prezumpţiune 8.
Probă, a se vedea

20.

Dovadă 15, 16, 17.
Excepţiune 13,
Fals 8, 9, 17.
Familie 2.
Filiaţiune legitimă,

tul: „Dovadă“,

5, 14,

11,
13,

cuvân.

Reclamaţie de stare
vilă 4—4, 14, 49, 20,
Redactare 9, 15, 16,
Rude 12. :
:

,

Substituire

a se

15,

vedea cuvântul: „Legi'timitatec,
Filiaţiune naturală 19, 20.

"Identitate

3.

Posesiune de stat 1, 3, 4,
6, 7, $, 14, 16—2].

legitimat 21,

Copil

17,

Parte, interesată
10,
„ 19,
Petiţiune de ereditate

Contestaţie de stat 5—15,

Copil

mincinos

Părinţi 3, 18, 19,
Părinţi necunoscuţi

legitimi-

16.

de

ci21,

persoană

Succesiune 12.

,

Titlu, a se vedea cuvin.
tele: „Act de naștere“.

16,

'

Doctrină,
1.. Copilul nu poate reclama
o stare
civilă contrarie aceleia ce rezul
tă
tul său. de naştere şi posesiunea din ac, sa de
stat conformă
acestui
titlu.
(Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 913; Dalloz.
Râp., Paternit€ et filiation, No. 256; Plani
ol, ea. 6-a,
1, No. 1391, 1392; Planio] et
Ripert. II,
No. 749; Colin et Caritant,
ed.
261; Nacu, |, p. 514, 515; Alex 4-a, 1, p.
andresco,
ed. 2-a, II, p. 265).
Copilul roate face acţiu
clamaţie de stat când nu are ne în renici titlu,
nici posesiunea, de staţ pe
care pretinde
s'o aibă. (Dalloz. Râp., Pater
nite et filiation,
No.
341;
Planiol,
1400; Planiol et Ripert, II, ed. 6-a, [, No.
No.
3. Deasemenea, poate face 759),
acţiune în
reclamaţiune de stat când
în titlul său
este trecut ca născuţ din
noscuţi. (Dalloz, Rp... Paterrărinţi necunit6 et filiation, No. 341),
4. Când copilul nu
are titlu însă are
posesiunea, de stat pe
pretinde s'o
„aibă, el nu poate face care
acti
maţie de stat. (Dalloz, R6p., une în reclaPaternite et
filiation, No. 342; Comr.:
Planiol et Ri-

peri,

II,

No.

752;

G.

Plastara

Contra: Merlin, Questions de , I, p. 353;
droit, Question q'âtat, $ 1).
Contestaţia
de siat, care nu
tre-

bueşte confundată

timitate, este
iestă
că
ci

cu contestaţia. de legi-

acţiunea,

Prin

i

care

se
i

con-

fie identitatea, cu. copi
lon, ed. 7-a, I, No. 913,lul născut. (Mour.
914; Dalloz, Rep.
Suppl., Paternite et fili
ation, No. 97, 9;

Planiol,

ed.

6-a,

6. : Acţiunea

este totdeauna,

Codul
'în

contestajiune

admisibilă

când copilul are posesiun afară
e
formă actului său de nașt de
ere,
ed. 7-a, I, No. 913, 914; Dail
oz,
tern

ită et filiation, No.

256,

tivi)

de

[, No.

426

stai

de cazul

stat cor(Mourlon,
Rp., Pa-

382; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 265;
ed. 6-a, 1, No. 1391. 1392; Comp.: Planiol,
Planiol et Ri.
pert, II, No. 749; Colin et
Cașitant. ed,
4&a, |, p 261; Nacu, ÎI. p.
514. 515; Plastara, I, p. 353).
Pentru
ca acţiuriea în contestaţie
de stat să fie admisibilă
se cere ca copilul să aibă sau numai
pose
stat, sau un titlu, fără ca, posesiunea. de
siunea, sa
de stat să
fie conformă, acestui
titlu.e
(Mourlon, ed. T-a, Î. No. 943,
914;
Rep. Suppl.. Paternite et filia Dalloz,
tion, No.
167; Comp.: Planiol, ed. 6-a,
[. No, 1391,
139%; Planiol et Ripert. II,
No, 151; Colin
et Capitant, ed. 4-a, |, p.
21; Nacu, 1, p.
514 515; Plastara, 1, p. 353).
Când copilul are titlu
constantă de copil legitim. și posesiunea
există o prezumpţiune
legală a filiațiunei care nu
Poate fi atacată; prin urma
re nu se poate
ataca, în acest caz, în fals
titlul copilului. pentru ca, apoi să se
poat
posesiunea de stat, (Duranto ă combate
133 his; Demolombe, V, No. n, III, No.
226; Bauâry
et Châneaux, II], No. 466:
Colin et Cabitant, ed. 4-a. 1, p. 262; Comr
.: G. Plastara, ], p. 353).
9. Când însă se pretinde
că după redact
area, actului de naştere,

el a fost falsificat, se poate ataca, în
fals acest act.
(Demolomibe,
V. No, 225; -Mourlon,
ed,
7-a, I, No. 914; Baudry
et Cheneaux, IV,
No. 466), . 10. Acţiunea
în
contestaţie
de stat
poate îi exercitată de orice
teresată, (Dalloz. Rep... Pate persoană inrnite eț filiation,
No. 381; Suppl.,
Paterniţ6 et filiation,
No. 168; Laurent, III, - No,
48;
Comp.: Planiol, ed, 6-a,
I. No. 1394).
1t.

Interesul,

pentru

a

se

pute

a exercita
acţiunea
în
contestaţie
de
stat,
Poate fi atât de ordin mate
rial cât şi de
ordin: moral, (Aubry et
Rau, ea. 4-a, VI,
$ 544, bis, p. 20; Dalloz,
Rp, Paternite
et filiation, No, 381; Supp
l., Paternită ei
filiation, No. 168; Laurent, TII,
No. 483).
„12. Orice membru
din
face acţiune în contestaţie familie poate
de stai, chiar
dacă nu este
vorba
succesiuni, ci numai înde culegerea . unei
0 persoană să nu poarte Scopul pentru ca
numele familiei,
(gall

oz,

Râp.,

Paternii€

eţ filiation, No.

13. Contestaţia de
nu numai pe cale de stat poate fi făcută
acţiune principală,
ci si pe cale qe excepțiu
ne, de exemriu
cu ocazia judecăriji

acţiuni în peliție de ereditate iintunei
enta
pil. (Dalloz, Rep, Suppl., tă de către coPaternite et filiation, No. 168)
Ă
14.
In cazul când 'ide
nei care are posesiunea dentitatea persoastat cu identitatea celui trecut
în actul de naştere
nu este stabilită, dispoziţiile
art. 322 cod,

1400; Planiol et
Ripert, 11,
„ 753;
519; Alexandreseo, ed. Comp. Nacu, 1, p.
2-a,
II, 7e 265; G.
Plastara, 1, p. 352,
394),

-—

LEGITIMI

—

Codul

civil

FILIAȚIUNEA

civ, te, (295

cod.

civ. rom.)

sesc aplicaţiunea
sideraţie actul de

nu-şi

mai

COPIILOR

gă-

bis,

vada -acestei
a

substituţiuni

fie că

avut

loc

se

pretinde

înainte

de

nu

că

este

sătoria

pot

admiactului

formă

actului

de

naştere.

este
stat

Dale. Rp.
257; Suppl.,

Paternitt
Pateinite

de

naştere

şi din

posesiunea,

ire

părinţii

gitimit,

săi.

seciion

(Merlin,

Râpertoire,

reuşesc

et Rau,

a

VI

8-45

interesate

părinţilor

dovedi

că

şi

nu

în

există

$ 568 ter, nota 3.

(Aubry

cu

notele

p.

et Rau,

ed. 4-a, VI,

respective.

Jurisprudenţă
(continuare

et filiaet filia-

de

VI,

22. A se vedea: ari, 302 și 303 din codul

civil

dela

1924 până

|
ia 1927)

1. Când ambii părinţi sunt decedați şi
nu se poate prezenta actul lor de căsătovie, legea prin art. 179 cod. civ. permite
copilului născut din ei să-şi dovedească
legitimitatea, complectând posesiunea. de
stat de soţi căsătoriţi a părinţilor cu posesiunea sa de stat de copil, legitim, dacă,
această posesiune nu
e contrazisă prin

tion No. 120; Baudry et Châneaux, III,
No. 466: Alexandresco,.ed. 2-a, II, p. 266;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, [, No. 914; Colin
et Capitant, ed. %a, ], p. 262; Nacu, |, p
515).
17. Dovada filiaţiunei care rezultă, din
actul

când

Persoanele.

căsătoria

subseguentă,

II,

stat

conformă acestui titlu nu poate fi combătută nici prin înscrierea în fals nici prin
dovada că copilul ar îi fost înscris sub
un nume
mincinos. (Duranton, III, No.
153 bis; Demolombe, V, No. 226; Mass€ et
Verg€ sur Zachariae |, p. 307, nota 15;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ BA4 bis, p.
; Dalloz, Râp., Paternite et filiation, "No.
ză, Comp. Beudant, JI, No. 513; Demante
et Colmet de Santerre, ed. 3-ă, TI, No. 45
bis, III).
18. Prin actul de naştere şi posesiunea
de stat conformă acestui titlu, se stabileşte: numai filiațiunea, copilului şi pentru
a se stabili şi legitimitatea lui trebueşte
să. se dovedească existenţa căsătoriei în-

4-a,

$ 546, nota 22, p. 10; Planiol, 1, No. 1568;
Baudry et Châneaux III, No. 143; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 267).

No. 881; Vallete sur Proudhon, II, p. 8;
Demolombe, V, No. 223 urm; Beudant,
Il. No. 514; Bonnier, Trait6 des preuves,
1. No. 206; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, IL, No. 48 bis, II; Aubry et Rau,
ed. ka, SI $ 544 bis, text şi note 19, 20,
p. 21, 2;
tion, No.

ed.

180; Laurent, IV, No. 18; Baudry et Che
neaux, III, No. 707; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 267).
2î. Deasemenea dispoziţiunile art. 322
cod. civ. fr. (295 cod.. civ. rom.) nu sunt
aplicabile copiilor legitimaţi rrin-căsătorie

admisibilă
este con-

(Toullier,

Rau,

părinţilor.

Aubry

oarece voește a se stabili că posesiunea
de stat nu este conformă actului de naştere; în cazul însă când se pretinde că
substituţiunea a avut loc anterior redac-

nu
de

et

căsătorie, proba filiaţiunei cade de la:
-sine de oarece dispoziţiile acestui articol
se aplică numai filiaţiunei legitime iar
nu şi celei naturale. (Colin et Capitant,
ed. 4-a, Î, p. 262).
20. Dispoziţiile art, 322 cod, civ, fr. (295
din codul civ. rom.) nu 'sunt aplicabile
copiilor naturali, ci numai celor legitimi.
(Demolombe, V, No. 484; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 67 bis, III, IV;

de naştere, fie că se pretinde că substiiuţiunea a avut loc posterior redactării,
actului. (Dalloz, Rep., Suppl., Paternite et
filiation No. 120; Laurent, III, No. 412;
Planiol et Ripert, II, No. 750).
16. După o altă părere, se face o distiacțiune: în cazul când se pretinde că
substituirea a avut loc posterior redactării actului, dovada este admisibilă de

tării actului, dovada
de oarece posesiunea,

Aubry

contesta

cazul

substituirea

redactarea

IV;

bis; nota 22; Dalloz, Râp., Paternită et
filiation. No. 336; Suppl., Paternite et filiation, No. 121; Laurent, III, No. 413;
Huc, III, No. 38; Nacu; ÎI, p. 515; Baudry
et Châneaux, III, No. 467, 468; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 266).
Pentru ca dispoziţiile art. 322 cod.
civ. în. (395 cod. civ. rom.) să-şi găsească
aplicaţiunea, trebueşte a se stabili, că-

şi trebueşte luat în connaştere. (Demolombe,
V,

No, 206; Mourlon, ed. T-a, 1, No..915; Aubry et Rau, VI, $ 544, nota 13, p. îl; Dalloz, h6p., Paternite ei filiațion, No. 257;
Suppl., Paternit6 ei filiation, No. 119; Laurent, III, No. 407; Baudry et Cheneaux
III, No. 462; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 1391;
Colin et Capitant, ed. 4-a.I, p. 262; Nacu,
p. 514. 515; Alexandrescp, ed. 2-a II, p.
IP 262, nota 2, 265),
15. Când se contestă identitatea copi
lului pe moțivul că s'a operat o substiiuțiune de persoană, după o părere, dosibilă,

Art,

LEGITIMI

actul

LE-

1 $ 2 question 4; Toul-

lier, II, No. 88; Demolombe, .V, No. 229;
Demante et Colmet de Santerre, 1 No. 48

— 497

său

de naştere;

iar

conf.

art, 295

al.

2 cod. civ., nimeni nu poate contesta starea civilă acelui ce are o posesiune de
stat conformă titlului său de naştere sub
singurul cuvânt că nu se prezinţă actul
de căsătorie al părinţilor (art. 179 comb.
cu 295 cod. civ.).
De unde rezultă că atunci cână există
probe directe şi decisive că această posesiune de stat e mincinoasă, cum ar fi de
exemplu dovada că părinţii erau legaţi
prin căsătorii anterioare
si nedesfăcute
cu

alte

persoane,

în

asemenea

caz dovada.

posesiunei de stai urmează a fi respinsă
ca inutilă, întrucât chiar dacă sar face
pe această cale dovada existenţei celei de
a doua căsătorii, însă, fiind în calea ei
un impediment dirimant de fond ca bigamia, ea nu ar putea produce nici un
efect.
,

Art.

296

FILIAȚIUNEA

Arătarea

făcută

de

ofiţerul

COPIILOR

stărei

ci-

al copilului

vile în actil de naştere că cel născut are

Codul
se consideră

care-l arată actul

un tată legitim când în realitate e adulterin, se consideră legal ca inexistentă,
iar potrivit art, 286 cod. civ, tatăl legitim

nică,

LEGITIM

copilul

a fi bărbatul

pe

de căsătoriea] mamei.

(Trib. Ialomiţa, s. II-a, Jurn. din 94 Sept
1926 Jurispr. Gen. 1926 No. 1503).
2. A se vedea: art. 179, nota 1.

Art, 296.— In lipsă de titlu și de posesiune
ori dacă

civil

a fost înscris,

de

sau

sub

308,

1191, 1197,

stat

nume

stator-

mincinoase,

sau ca născut din tată și mamă necunoscuţi, dovada
filiaţiunei se
poate face prin martori.
|
Cu toate acestea dovada nu poate fi primită decât
atunci
când există un început de dovadă înscris,. oricând
presumţiunile
sau indiciurile ce rezultă din fapte constatate sunt
de o astiel de
gravitate, încât să se poată primi admiterea dovez
ii prin martori.
(Civ. 33,

38,

Pr. civ.

196, 292 urm.,

162,

185

urm.,

201

297 urm.,

urm.;

1199,

Civ. Fr. 323).

1203;

Tezi. fr. Art. 323. — A defaut de titre et de

possession constaâte ou si
l'enfant a 6t6 inserit, soit sous de faux noms,
soit eomme n€ de pâre et mâre
inconnus, la preuve de filiation peut se faire
par temoins.
Neanmoins cette preuve ne peut &tre admise
cement de preuve par &erit, ou lorsque les prâso que lorsqu'il y a commenmptions ou indices râsultant
de faits dâs lors constants sont assez graves
pour dâterminer l'admission.
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Sunea

acea

sa de

Jur.

Gen.

1926,
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copilului natural“,

ce i-o dă

770;

Pand.
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p.

Comp.

268;

262,

G.

CaCo

263;

Pla-

"Dovaa

a

Sa

diapiunei cu mantori,
după
cod. cv.
E
(296 pod. dy roma.)

posesiune de stat statornicaj Cea co:
fan
pascrii
| Beelr
ere ie net 4iatic
ăezta
egistre
tem, 7 pIlul a fost Inscrisînau actul
ca născ
de utnaștedinre tată
sub

Legitimitate,

a

se vedeă | Tată

.

necunoscut 2, 3,4,
cuvântul: „Filiaţiune=.
a se vedeă cuvân.
Mamă necunoscută 2,3, 4, | Titlu,
tul! „Act de naşter

_.

1.

„

Doctrină,
Copil

ul care are o posesiun
fără titlu sau un titlu fără posee de stat
siune de
stat, poate reclama,
civ. îr. (296 cod.

civ.

conform art, 323 cod.
rom.) o altă stare ci-

—

Si

?

Mamă

necunoscuţi,

,

lon, ed. 7-a,
ÎI, No. 916, 917; Dalloz, (Mour
Râp., Paternită et
filiation, No. 265; Planiol,
ed. Ga, IL. No.
139; Elaniol et Ripert, 17, No.
753; Colin
et
Capitant,
ed.
4-a,
262; Alexandre:
sco, ed, 2-a, II, p. 260, 1, 63,p. 368"
369; Comp.:
G. Plastara, 1, p. 353),
3. In cazul cân d în
actul de naştere
copilul a fost îns cris sub
nume mincinoase ca născut din tată
şi mamă ne
cunoscuţi, după p ărerea
dominantă, copi-

428—

Codul

civil

lul nu

trebueşte

bil în fals

-

FILIAȚIUNEA

să

pentru

se

a. cere

înscrie

în

COPIILOR

preala-

anularea actului

de naştere de oarece actul de naştere nu
are credinţa
până la înscrierea în fals
decât pentru faptele constatate personal
de ofițerul de stare civilă. (Toullier, II,
No. 905; Valette sur Proudhon, II, p. 8:
Demolombe, V, No. 239; Aubry et Hau, ed.
4-a, VI, $ 544, nota, 24, p. 1%; Dalloz, Rp.

Paternite et filiation, No, £67; Suppl., Paternite et

filiation,

No.

126;

Laurent,

III,

No. 415),

4. După o altă părere, înainte de a se
admite martori pentru stabilirea filiaţiunei, în cazul când copilul a fost înscris
în actul

de

naştere

sub

nume

mincinoase

sau ca născut din tată şi mamă necunoscuţi, acest act trebueşte anulat pe calea
inscrierei în fals. (Merlin, Repertoire, Maternit€, No. 6; Proudhon, II, p. 88; Dalloz,
Râp., Paternit et filiation, No. 267),
5. Pentru
admisibilitatea
dovezii
cu
martori în cazul când există prezumpţiuni sau indicii, se cere ca. prezumpţiunile
sau inqiciile să rezulte din fapte constatate adică din fapte sau mărturisite de
partea. adversă sau stabilite în mod legal,
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 920; Dalloz, R&p,,
Paternit€
et filiation. No. 277; Comp.
Planiol et Ripert, II, No. 759. 161; Colin
et Capitant, ed. 4a, 1, p. 20%; Nacu, I, p.
516, 517; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 268,
269: Plastara, 1, p. 355).

6.

Copilul

ar putea fi admis

a dovedi

cu martori oareşcare fapte de posesiune
de stat, pe care le invoacă cu titiul de
prezumpțiuni și indicii, după care odată
stabilite aceste fapte şi apreciate de judecată ca constituind prezumpţiuni şi indicii, să fie admis a-şi dovedi filiaţiunea
prin martori, (Valette sur Proudhon, Ti,
p.

91;

Demolombe,

V,

No.

262;

Mourlon,

ed. 7-a, 1, No. 919; Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation, No. 217; Planiol, ed. 6-a,
1, No. 1397; Planio! et Ripert, II, No. 761;
Baudry et Cheneaux, III, No. 47; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 268; Comp.: Nacu,
I, p. 512).
7. 'Tribunalele apreciază în mod suveran dacă faptele suni constatate şi dacă
prezumpţiunile
şi indiciile cari
rezultă
din aceste fapte sunt îndeajuns de grave
pentru a fi admisibilă dovada cu martori.
(Bonnier, Traite des preuves, No, 140; Aubry et Rau, VI, $ 544, p. 14; Dalloz, Rep,
Paternit€ et filiation, No. 278; Suppl., Paternită et filiation, No. 130; Laurent, II,
No. 418; Baudry et Cheneaux, III, No. 473;
Planiol et Ripert, II, No, 759, 761; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 204; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 268, 269).
8.
Pentru
stabilirea filiaţiunei
prin
martori se vor dovedi două fapte: nașterea mamei şi identitatea
reclamantului
cu copilul născut. (Dalloz, Râp., Paternite
et îiliation, No. 287; Suppl., Paterniie et
filiation,
No.
131; Planiol,
ed. 6-a, Î,
No. 1395).
E
9. Dacă nu există un început de do-

Art. 296

LEGITIMI

vadă

scrisă,

posesiunea

de

stat

de

copil

legitim poate fi stabilită prin fapte şi
documente din cari rezultă că posesiunea
de stat a fost continuă, paşnică, publică,
şi neechivocă. (Huc, III, No. 40).
10. Aplicaţiunea art. 232 cod. civ. îr.
(296 cod. civ. rom) şi art. 46 cod. civ. fr.
(33 cod. civ, rom.) a dat loc la dificultăţi:
După părerea dominantă, când nu
au
existat

registre

de

stare

civilă

sau

sa

pierdut proba filiaţiunei se va face prin
martori conform art. 46 cod. civ. în. (33
cod. civ. rom.); iar în cazul când există
registre însă, în ele nu se găseşte trecut
actul de naştere al copilului, proba, filiaţiunei se va. face conform art. 323 cod. civ.
fr, (296 cod. civ. rom.). (Valette sur Proudhon, II, p. 102; Duvergier sur Toullier,
II. No. 887; Demolombe, V, No. 233, 23%;
Masst et Verg6 sur Zachariae, 1, p. 30,
309, nota 20; Mourlon, ed; 7-a, 1, No. 924
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, nota 22,
p. 13; Dalloz, R6p.. Paternite et filiation,
No. 266; Suppl., Paternite et filiation, No.
122; Laurent, IIi, No. 425; Huc, III, No. 43;
Baudry et Châneaux, III, No. 467; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1399; Planiol et Ripert, 1],

No. 758; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.264,

265; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 271;
Comp.: Nacu, I, p. 516; G. Plastara, |],
p. 356, 357).
11.
După o a doua părere, se spune că
art. 323 cod. civ. fr. (296 cod. civ. rom.),
a modificat dispoziţiile art. 46 c. civ. îr.
(33 cod. civ. rom.) şi proba cu martori
nu ar putea fi admisă decât în cazul cână
s'ar face dovada că nu au existat registre
sau s-au pierdut şi cu condiţiunea ca să
existe un început de dovadă scrisă sau
prezumpțţiuni sau indicii grave. (Dalloz,
Rep, Paternitţă ei filiation, No. 266).
12. După a treia părere, se spune că
art. 46 cod. civ. fr. (33 cod. civ. rom.)
priveşte numai proba naşterei pe când
art, 323 cod. 'civ. fr. (296 cod, civ. rom.)
privește proba filiațiunei, fapte cu totul
diferite unul de altul. (Delvincourt, I, p35, nota 3; Duranton, III, No. 141; Marcade, art. 323; Dalloz, R€p., Paternite et
filiation, No. 266).
:
13. După
a. patra 'şi ultima părere,
articolul 323 cod. civ. îr. (296 cod. civ.
rom.) a înlocuit art. 46 cod. civ. fr. (33
cod. civ. rom.); aşa încât în toate cazurile când nu se poate produce actui de
naştere, filiațiunea va putea. fi dovedită
prin martori cu condiţiunea ca să existe
un: început de dovadă
scrisă
sau
prezumpţiuni
sau indicii grave. (Toullier,
II, No. 885; Coin-Delisle, Actes de Letat
civil, p. 28, No. 13; Dalloz, Rep. Paternitâ
et filiation, No. 266).
14. A se vedea: art. 295, 297 din codul
civil cu notele respective,

Jarisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)
1. Simplul fapt că
are nici un titlu, nici

un copil care nu
posesiune de stat,

.

Art. 297

FILIAȚIUNEA

COPIILOR

a fost declarat. pe nume mincinos, face
ca filiațiunea
lui să
devie suspectă şi
lasă o puternică prezumpţiune că el nu
este născut din căsătorie. (Trib. Ilfov, s.
I, c. e. 651 din 14 Iunie 192% Dreptul
34/1926).
2. Bărbatul nu este ţinut să intente

" acţiunea

în tăgadă

de

paternitate

pe care

i-o dă legea cu regulele restrictive şi îngrădită
în anume termen,
decât atunci
când copilul își sprijină filiaţiunea pe artul seu

de naștere,

fiindcă

numai

în acest

caz prezumpţia stabilită de art. 286 codul
civil își păstrează toată puterea. sa; când

însă

copilul

lipsit

de

act

de

naştere

şi

posesie de stat sau înscris pe nume
mincinos, isbuteşte, prin o acţiune în. justiţie
intentată în virtutea. art. 296 cod. civil,
cu martori şi prezumpţiuni să
facă do-

vada

filiaţiunei

sale

față

de

batul sau moştenitorii lui,
29% cod. civil, pot să facă

mamă,

Art. 297. — Inceputul

iamilie,

registre

băr-

potrivit art,
dovada con-

și hârtii

trară prin orice probe Şi ori şi
când,
fiindcă acţiunea acordată de acest text
de lege nu mai este supusă, termen
elor»
din art. 290 şi 291 cod. civil
Şi nici decăderei prevăzută
de art. 288 din acelaş
cod. (Trib. Ilfov, s. Ie. c, 651 din
14
Iunie 1926, Dreptul 34/1926).
:
3. Pentru ca moştenitorii bărbatului
să
poată
îace
dovada
contrară împotriva
celui
ce
și-a
stabilit
filiaţiunea maternă, în conformitate cu art, 296 din
cod.
civil nu este nevoe ca ei să se înteme
ieze
pe probe cari să emane chiar de la
soţ,
de

oarece

legea

nu

cere

nicăeri

aceasta,

ci din contra art. 298 cod, civil,
dispuDnând că proba contrarie se poate
tace
prin
toate
mijloacele,
face admisibile
orice Frezumpţii
și.cu atât mai
mult,
acele cari ar veeşi din chiar scriso
rile
mamei. (Trib. Ilfov. s, Le. c,, 651
din 14
lunie 1926, Dreptul 34/1926),
ie

de dovadă
casnice

Codal civil

LEGITIMI

înscris

ale

rezultă

tatălui

sau

din

titluri de

ale

mamei, din
publice sau chiar private, emanate
dela
una
din
părțile ce
figurează în contestațiune, sau care
ar aveă vreun interes în chestiune dacă ar fi în viață. (Civ.
33, 296, 308,
acte

Text. fr.

Art.

324. — Le

1197; Civ. Fr. 324).

commencement

de preuve par €crit râsulte. des
titres de famille, des registres et papi
ers
dome
stiq
ues du pâre ou de la măre,
des actes publies et mâme prive
s
station, ou qui y aurait interât si Emanes d'une partie engagâe dans la conteelle Stait vivante.

Bibliografie
GRIGORIAN CoRxELIU, » Recu
noaşterea forțată
Rom. 1925, IV, 34.

Doctrină.
1.

“Scrisorile intră în cadrul
articolului
I4 cod. civ, fr, (297 cod.
civ. rom.) de
oarece
sunt
acte
private.
(Demolombe,
V, No. 246; Masse et Verg
â sur» Zachariae,.
1, p. 309. nota, 21; Beud
ant, II, p. 163;
Mourlon. ed, T-a, I,
No, 915; Aubry
ot
Rau, ed. 4-a, VI, $ 544,
nota 28, p. 15;
Dalloz, Ne€p.. Paternite
et filiation, No.
271: Suppl,
Paternită
et filiation, No.
127; Laurent, III, No.
417; Huc, III, No.
40; Baudrv et Chânea
ux,
III, No. 471;
Planiol et, Ripert,- II,
No.
dresco, ed. 2-a, II. p._ 269; 760; AlexanComp.: Marcade

, art. 323 şi 324, No. 2),

A

_ 2. Scrisorile
însă nu
pot fi produse
inaintea
justiţiei decât cu
permisiunea,
destinatarului,
(Laurent,
III, No,
417;
Baudry
et__
Châneaux,
No.
4;
Planiol ei Ripert, I1,. No, III,
760;
AlexanaraSco, ed. Za, Il, p. 269),

C
ul
dispoziţiilor arţ, 324
cod. civ. fr. (2997 cod.
civ., rom,), pot fi
considerate
ca
un
început de dovadă,

(continuare).
Sau : judiciară

a copilului

scrisă. (Dempelombe,
et Hau, ed. 4-a, VI.

Rp.
Paternite
Suppl.. Paternit

V,
Ș

natural“,

Panu.

No. 949;
44 p. 14;

Aubry
Dallos,

et filiation, No.. 25:
e
filiation,

No. 199;
Laurent, LII, No. 417, 418;
Planiol et Ripert, II. No. 760).
.
. Prin persoană . »câPe
teres dacă ar fi în viață“ ar avea indin ârt. 324
cod. civ. fr, (297 cod.
telege. persoana, care arciv.avearom.), se înîi instanţă,
un interes contra interesu
lui reclamanţu"iui.i (Mourlon, ) ed.
7-a, 1, No. 918; Daho
z,
Rep, Paternite et filiation, No,
273; Pla6-a, 1,

nlol, ed.

No.

1396

Planiol et Ri ert,
II, No. 260; Nacu, I, p.; 517;
Alexa ndrisc0.
ed. 2-a, II, p. 269; Comp.:
Plastara, 1, p.
354, 355),

5.

Persoanele
de "la,

emane înscrisurile,
arătate de art. 324

CIV. rom.) sunt

(Dalloz,

Rep.,

210; Comp:

Alexandresco,

arătate

Paternite

Planiol.
ed.

cari

trebuesc . să

şi chiar înscrisurile
cod, civ. în, (997 cod.

în Mod
et

limitativ.

filiation,

No.

ed. G-a, 1], No, 139%;

2-a, II, p. 269; G. Pla1, p. 355, 356).
A se vedea: art. 296 din
codul civil
cu notele respecțive,

Stara,

--

ă

Codal civil

FILIAŢIUNEA

COPIILOR

Art.

LEGITIMI

295

Art. 298. — Dovada contrarie se va puteă face prin toate
mijloacele proprii dea statornici, că reclamantul nu e copilul ma-

mei ce pretinde că are, sau, chiar fiind maternitatea dovedită, că
nu e copilul bărbatului mamei. (Civ. 286, 290,291, 29%; Pr. civ.
205; Civ. Fr. 325).
Text. fr. Avi. 325. — La preuve

faire par tous les

se

pourra

contraire

moyens propres ă âtablir que le râclamant n'est pas l'enfant du mari de la măre..
Bibliografie
DecusaRă C. E, Notă sub C. Apel
Docan P. GeoRaE, Studii de drept

1. Dispoziţiile art. 325 c. civ. în. (298
e. civ. rom.) se referă la cazurile prevăzute de cele două articole
precedente,
adică atunci când copilul nu are nici titlu nici posesiune de stat şi când ar fi
fost înscris sub nume mincinoase, (Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No. 300
301; Comp.: Planiol et Ripert. II, No, 814;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 272, 273).
2. Dacă i s'a admis coțilului dovada

proba

rezultată

din

depune-

pile lor poate fi combătută de partea adversă tot prin proba cu martori, fără să
fie necesar să existe un început de dosau invadă scrisă sau prezumpţiuni
dicii rezultând din fapte constatate, (Del-

vincourt,

1, p. 90, nota 4; Demolombe,

V,

No. 255; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, I,
p. 310, nota 26; Mourlon, ed, 7-a, ÎI, No.

921; Aubry et Rau, ed: 4-a, VI, $ 54, nota

32. p. 15; Dalloz, R6p., Paternite et filiatioh, No. 288, 289; Suppl., Paternit et No. 132; Laurent, III, No. 42;
filiation,
Huc, Il, No. 49; Comr.: Planiol, ed. 6-a,
L No. 1459; Planiol et Ripert, II, No. 76,
:
-14).
su3. 'fribunalele apreciază în mod
veran

dacă

mijloacele

probă

de

prevă-

zute de art. 325.c. civ. fr. (298 ce. civ.
rom.) trebuesc admise sau. nu. (Dalloz,
Râp., Suppl;, Paternit6 et filiation, No.
134; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 272).
4. Orice parte interesată în instanţă,
are dreptul a cere proba contrară pre-

văzută

de art. 325 c. civ. fr, (298 c, cive

rom.) (Merlin, "Questions de droit, Lâgitimite, $ 2; Demolombe, V, No. 145 urm,
260; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 544 bis,
p. 17; Dalloz. R&p., Supri., Paternite et fi421;
No. 133; Laurent, III, No.
_liation,
ed. 2-a, II, p. 272, 27;
Alexandresco,
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 814).
5.

Mama

are

dreptul

ca

în

Gen.

Alger, S. |, 2l-lulie 1923, Jur.
civil comparat, p. 23%.

Doctrină.

cu martori,

(continuare).

apărarea

sa să propună mijloacele de probă prevăzute de art. 325 c. civ. îr. (298 ce. cir.
vom.). (Mourlon, ed. 7-a, IL, No. 9%2 urm;
Dalloz, R6p., Suprl., Paternite et filiation, No. 132; Alexandresco, ed. 2-a, II.
.
:
p. 212).
6. In cazui când copilul a chemat în
judecată odată cu mama sa şi pe băr-

—

770;

1926, No.

bat, acesta din urmă are dreptul să combată probele făcute de către coșil prin
contra-dovadă de oarece odată dovedită
maternitatea, paternitatea sa - rezultă de
la, sine în virtutea prezumpţiunei legale
că bărbatul este tatăl copilului conceput
în timpul căsătoriei; dacă el nu reuşeşte
să combată
maternitatea mamei,
el are

drertul să dovedească prin orice mijloace
că nu este tatăl reclamantului, fără să
uzeze

de

acţiunea

în

dezavuare,

(Merlin,

Repertoire, Legitimite,. section -2. 4 $ 4,
No. 7; Toullier, II, No. 895; Valette sur
Proudhon, II, p. 75. 77; Duranton, III.
No, 137;
Demolombe, V, No. 259 urm.
Marcadă, Art. 325, No. 1; Mass6 et Verge
sur Zachariae,
I, p. 310, notele 27, 28;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 923; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 544, nota 3. p. 15;
Dalloz, Râp., Paterniie et filiation. No.
293 urm., 711; Supri., Paternite et îiliation. No. 139; Laurent, III, No, 425; Huc,
TII, No. 50; Comp.: Planiol et. Ripert. II, No. 815, 816;
Nacu, I. p. 518; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 271, 272, 214).
“7. După o altă părere, în acest caz,
bărbatul trebueşte să recurgă la calea tăpăduirei de paternitate pe care însă o va
face sub formă de excepțiune. (Colin et
Caţitant, ed. 4-a, |, p. 218, 279, 334, 354
Ganp:
Planiol et Ripert, II, No. 815,
3.

cauză

In

cazul

numai

hotărâre
la

s'a

o epocă

în

când

copilul

pe mama
decis

a chematîn

sa și dacă

că mama

care

ea

era

la

rrin

născut:

căsătorită,

co-

pilul nu şi-a dovedit în acelaș timp şi
legitimitatea
faţă de bărbatul
mamei
sale, de oarece el nu a luat parte la judecarea,

acţiunei

gi

hotărârea

obţinută

nu-i poate fi opozabilă. (Proudhon, - ÎI,
No. 74; Demolombe, V, No. 258; Mourlon,
Dalloz, Rep., Patered. t-a, I,. No. 922;
nită et filiation, No. 298 Laurent, III,
No. 499; Huc, III, No. 49; Bauâry et Che
neaux, III. No, 475; Comp.: Alexandresco,
ed. 2-a, IT, p. 272, 278, 274).

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)
1. Bărbatul nu este ţinut să intente
acţiunea în
tăgadă de paternitate
pe
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LEGITIMI

Codul civil

291 cod. civil şi nici decădere
i prevăzuță
de art. 288 din acelaş cod. (Trib.
Ilfov s,
Ie Cu
651 din 14 Iunie 1926, Dreptul.
34/1926).
2. Pentru
ca moştenitorii bărbatului
să poată
face dovada contrară
împotriva, celui
ce şi-a stabilit
filiatiunea
maternă în conformitate cu
art. 296 din
codul civil, nu este nevoe ca
ei să se întemeeze pe probe care să eman
e chiar de
la soţ, de oarece legea nu
cere nicăeri
aceasta, ci din contra art.
293 cod. civil,
dispunând că proba contr
arie se poate
face prin toate mijloacele,
face admisibilă orice
prezumpţie şi cu atâţ
maj
mult, acele cari ar reeşi
din chiar scrisorile mamei. (Trib. Ilfov
s. Ic. c. 651
din 14 iunie 1926, Dreptul
34/1926),

termen, „decât

atunci când copilul îşi sprijină, filiaţiuhe& pe actul
său de naştere,
fiindcă
numai în acest caz prezumpţia stabili ,
ţă
de art. 286 codul civil îşi păstrează, toată
puterea sa; când însă copilul lipsit
de
act de naștere şi posesie de stat
scris pe nume mincinos, isbuteş sau înte, prin
o acțiune în justiție intentață,
în virtutea, art. 296 cod. civil, cu martori
şi prezumpțiuni
să facă
dovada
filiaţiunei
sale faţă de mamă, bărbatul
nitorii lui, potrivit ari. 298 sau moştepot să facă dovada contrară cod. civil,
prin orice
probe şi ori şi când, fiindcă
acţiunea acordată
de acest
text de lege nu
mai
esie supusă termenelor
din art. 290 şi

Art. 299. — Tribunalele civile
tări asupra reclamaţiilor privitoare vor fi singure competinte a hola starea civilă. (Civ. 84 urm,,
180 urm., 182, 216, 300 urm

Fr.

. ; C.

326).

statuer

Tezt. fr.
sur

Art.

les

32%. — Les

râelamations

com.

884;

Pr. Civ.

340;

Civ.

tribunaux civils seront seuls comp
âtents

pour

d'âtat.

Bibliografie

(continuare).

Docanx P. Gaone, Stuslii
Hamanaru C., Observaţie de drept civil comparat p. 244 urm.;
sub Cas. crim. fe. 18 lan.
1920, Pand.
servație sub Trib. Bourg
(Ain) 9
Martie

Doctrină.

1.

Actiunea

în

reclamaţie

fi dusă decâţ înaintea, de stat nu
tribunalelor
de judeţ, (Mourlon.
ed. 7-a. 1, No.
926; Planiol, ea. 6-a,
1, No. 1403; Planio
l
et Ripert, II, No. 154;
ed. 4-a, 1, p. 323; Nac Colin et Capitani,
u,
1,
pi.
524; Alexandresco, ed, :2-a,
II, p. 274, 2%).
;„ „Dispoziţiile art. '326
şi
327 c. civ,
în. (299 şi 3V0 e. civ.
rom
caţiunea atât în rec ), îşi găsesc aplilam
aţiunile de stat,
cât şi în contestaţiun
ile de stat în materie de filiațiune,
(Demolombe, V, No.
27; Aubry et Rau, ed.
4-a. VI, $ 544 bis,
p. 22; Dailoz, Râp..
Pâternite et îiliatio
No. 3%;
Suvpl.,
Paternite et filiation,
No. 171; Laurent. III,
n,
No. 486; Colin et
Capitant, ed. 4-a, ],
p.
323;
Ale
xandresco,
ed, 2-a, II, p. 274,
nota 2).
. Dispoziţiile
art. 326 şi 327 ce.
civ.
în. (299 şi 300 c. civ.
rOm.), îşi găsesc aPlicaţiunea numai
la reclamaţiunile
de
poate
civile

80,

39, 180, 181, 299, 302. C -

P. 275;

—

191,

Pand.

Rom.

Rom. 1925, II],
1925, III, 26.

26;

0B-

„Stat în materie de fili
alte materii, (Demolora aţiune iar nu Şi la
be, -V, No. 276 bis;
Dalioz, Rep, Paternite
et filiation, No.
373, 374;
Baudry et Cheneaux,
III, No.
i
,
» ÎI, No. 1405; Planiol
ei Ripert, II, No. 157%;
Colin eţ Capitant,
ed. 4-a,
1. p. 335;
Nacu, 1, p, 523
524;
Contra: Blanche, V,
No. 187).
, opispozițiile art.
326

met

de

ş
Santerre,

0. 25;

(Demourm.; Demante eţ
ColII, No. 70 bis, IV: Lau-

Bauary

e

Cheneaux,
III, No. 701; Planiol,
ea. 6-a, I, No. 1507;
Alexandresco, ea,
2-a, II, p. 280),
5. Dispoziţiile
.
art. 299 şi 300 e,
român, nu se aplică
civ.
chestiunilor
de stat
Erivitoare
la adopţiune.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 280).
6. A se vedea: art.
300 din codul civii
cu notele respective
-

îna contra unui delict pen
tru
incepe decât după ce
s'a
stărei civile. (Civ. 38,
Pr. pen. 8, 21; Civ.
Fr. 327).
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Art. 827. — Daction

eriminelle

Art. 300

LEGITIMI

contre un d6lit de suppression

d'âtat, ne pourra commencer qu'aprâs le jugement definitif sur la question d'6tat.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

Acţiune

civilă

1, 12, 13,

14, 15
Acţiune în contestaţie
stat 4, 6,

Legitimitate 3,7, 8, 10, 11.
Lucru judecat 11.

Maxima „La criminel tient

de

le civil.

Acţiune în reclamaţie de
Stat 3, 4, 6,7.
Acţiune publică
Adopţiune 6.

Minister
1,

14, 15,

10-15,

Atentat 9.

1.12,

13,

Contestaţie
de stat 4,6.
Copil legitim, a se vedea
cuvintele:
„Filiaţiune
legitimă“,

tai“,

Public

1,8,

12,

”

43,

Moarte 3, 15.
Moştenitori 15,
Parchet 12-15,
Parte civilă 12-15,
|. Penal tribunal |.
Prejudecare 8.
Prejudicială chestiune

Autoritate de lucru
judecat îţ,
Chestiune
prejudicială 8, 12, 13, 14,
Civil tribunal 1,

Civilă acţiune

en

12, 13, 44,

|

42-15,

Publică acţiune
Răpire 9.
| Reclamaţie
„7

de

Copil natural, a se vedeă | Renunţare

cuvintele:
„Filiaţiune |
naturală“.
Crime 1, 2, 10.
Deces 3, 15.
Delicte 2, 8, 10, 12, 14, 15.
Filiaţiune legitimă 5, 7,8,
10, 11.

Filiaţiune naturală $,
Incetare din viață 3, 15,
Incident 19,

8,

12, 13,14

Procuror

Stare

1, 10-15.
stat 3, 4,

15,

civilă 2, 6,8.

Stingere 45,
Succesori 15.

Suprimare de stare
15,
Suspendare 1, 12.
Tăinuire 9.

civilă

Tribunal civil 1, 12, 13, 14,
Tribunal penal 1, 10-44,

Doctrină.
1.

Art. 327

c. civ.

fr. (300 €. civ. rom.)

constitue o derogare de la regulă că „le
criminel tient le civil en tat“ şi dispune
că chestiunea, de stat trebueşte mai în-

tâi

judecată

de

tribunalele civile.

(Dal-

loz, Rp, Paternite et filiation, No. 304:
Suppl.,
Paternite et îliliation, No. 162;
Pianioi!, ed. 6-a, 1, No. 1406. Planiol et
Rigert, II, No. 156; Colin et Capitant, ed.
4-a 1. p. 393, 394; Nacu, 1, p. 593; Ale

xandresco,

ed.

2-a,

II, p. 215;

nit€ et filiation,
nit€ et filiation,
No. 486).
5. Dispoziţiile

c. civ. rom,)

I, p. 395;

stare

civilă

a

9.

copil

10.

3. Dispoziţiile art. 37 c. civ. în. (300
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea chiar
după încetarea din -viaţă a copilului, cât
timp poate fi încă intentată acţiunea, în
reclamaţie de stat. (Dalloz, Râp., Paternit€ et filiation, No. 372).
4 . Dispoziţiile art. 396 şi 327 e. civ. îr.
(299 şi 300 ce, civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea atât în reclamaţiunile de stat
cât şi în
contestaţiile de stat. (Demolombe, V, No. 327; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, $ 544 bis, p. 22; Dalloz, Rep. Pateradnotat.

—

Nacu,

I, p.

524,

Alexan-

525:

Dispoziţiile

art.

327

c. civ. îr. (300

Suppl., Questions prâjudicielles, No. 27;
Garraud,
Prâcis,
No.
439; Le Sellyer,
Traitt, II, No. 657 urm.; Laurent,
III,
No, 477; Huc, III, No. 55; Baudry et Cheneaux, III, No. 596; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p, 277, 278; Comp.: Planiol et Ripert,
II, No, 757; Nacu, 1, p. 524).

ed. 2-a, II, p. 214, nota 3).

Civil

la

VI $ 544 bis, nota 24, p. 23; Dalloz, Râp.

sau i s'a dat o alta care nu era a să.
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 544 bis. nota
24, p. 23:. Dalloz. Rp, Paternite et filiation, No. 365; Suppl., Paternite et filiation, No. 163; Laurent, III, No. 476; Planiol et Ripert, II, No. 757; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 323; Alexandresco,

36370, — Codul

atât

c. civ, rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în
atentatele
contra
persoanei
copilului,
cum ar fi: răpirea, ascunderea unui copil furat, etc.
(Demolombe, V, No. 273
urm.; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, 1,
p. 292, nota 34; Aubry et Rau, ed. 4-a,

Plastara,

unui

aplicaţia

dresco, ed. 2-a, II, p. 279, 280).
8. Când
hotărârea ce trebuește dobândită în judecarea unei acţiuni
pu:
blice, nu prejudecă chestiunea de stare
civilă, de şi delictul ar putea influența,
asupra 6i, dispoziţiile art. 327 c. civ. fr.
(300 e. civ. rom.),
nu-şi găsesc
aplicaDailoz,
(Demolombe, V, No. 275;
țiune.
310;
No.
filiation,
et
Paternite
Rep.,
Surpl.,
Paterniic et îliliation, No.
164;
Questions prejudicielles, No. 27; Garraud.
Preâcis, No, 439; Comp.: Nacu. I. p. 524).

394, 395).
+ Regula pusă în art. 327 c. civ. îr.
(300 c. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea
la toate crimele şi delictele prin care su
adevărata

îşi găsesc

filiaţiunea legitimă cât și la filiaţiunea
naturală. (Demolombe, V, No. 530 urm.:
Demante et Colmet de Santerre, II, No.
70 bis, IV; Laurent, IV, No. 25; Baudry
et Châneaux, III, No. 701; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1507; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 280).
6._ Dispoziţiile
art. 299 şi 300 c.civ.
român, nu se aplică chestiunilor de stat,
privitoare
la adopţiune.
(Alexandresco,
ed. 2-a. II, p. 280).
7. Dispoziţiile art. 326 şi 327 ce. civ. îr.
“(299 si 300 ce. civ, rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai la reclamaţiunile de stat
în materie de filiațiune, iar nu şi la alte
materii. (Demolombe, V, No. 276 bis; De
mante et Colmet de Santerre, II, No. 53
bis, VI;
Beudant,
II, No. 629; Dalloz,
Râp., Paternite et filiation, No. 373, 374.
Huc, III, No. 56;
Baudry et Cheneaux,
III, No, 598; Colin et Capitant, ed. 4-a,

J, 2

luat

No. 373; Suppl., PaferNo. 171; Laurent,
III,
!
art. 327 c, civ. îr. (300

supra

'Ţribunalele
chestiunilor

penale
de

pot

statua

filiațiune

ce

ase

prezintă în mod incidental cu ocazia judecării
unei crime
sau delict. (Demo:
lombe, V, No. 276 ter.; Dalloz, Râp., Paternită et filiation, No. 375, 376; Suvpri,
Questions pr&judicielles, No. 33; Le Sel-

Iver,

Trait€,

II.

No.

663;

IV,

No.

1511;

Garraud, Prâcis, No. 439; Bonnier, Trait6
des preuves,
No. 200.
Baudry et Ch6
neaux, III,:No. 599; Planiol, ed. 6-a, ],
No. 1405; Colin et Capitant, ed. 4-a, |],
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p. 325, 326; Nacu, I. p. 524, 525; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 278, 279; Comer:
Planiol et Ripert, II, No. '%57),
11.
Rezolvirea chestiunei de filiaţiune
de

către

tribunalele

penale,

are

efect

mai cu privire la acţiunea judecată
către ele, de oarece ele nu pot hotări
mod definitiv şi general chestiunea

filiaţiune,

(Demolombe,.V, No.

LEGITIM

Codu) 'civil

Capitant, ed. 4-a. 1. p. 323; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 27 urm.).
13. Potrivit dispoziţiilor art. 327 e. civ.
îr. (300 e. civ, rom.) chestiunea prevăzută
de acest articol este prejudiciabilă chiar
de acţiune iar nu numai de judecată: câţ
timp ehestiunea de filiaţiune nu a fost
soluţionată de către instanţa civilă, ac-

nu-

de
în
de

2%.ter;;

Dalloz, Rep., Paternit et filiation. No.
375, 376; Bonnier,
Trait6 des
preuves,
No, 200; Le Sellyer, IV, No 1511; Baudiy
et Cheneaux, III, No.
599; Planiol,
ed.
B-a, ], No. 140; Colin et Caritant, ed.
4-a, 1, p. 326; Alexandresco,'ed, 2-a II,
p. 279).
12. După
părerea. dominantă,
chiar
dacă partea civilă nu introduce acţiunea,
înaintea, instanţelor civile, ministerul publie nu are dreptul a urmări înaintea
instanțelor
penale
acţiunea publică
în
contra unui delict pentru suprimare de
stare civilă, (Toullier, II. No. 902. 903;
Duranton, III, No. 165; Demolombe,
V,
No. 270; Masst ei Vergâ sur Zachariae. I,
p. 291. 29%, notele 23 urm.; Demante et
Colmet de Santerre, II, No. 53 bis, II;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 925, 928, 929; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 544 bis. nota
25, p. 23. Dalloz. Râp., Paternite et filiation. No. 368; Suppl., Paternite 'et filiation. No. 164; Questions prâjudicielles, No.
30; Le Sellyer. II, No. 651; Faustin-H6lie,
Trait6 de linstruction criminelle, II, No.
337 urm.: Blanche. Etudes pratiques sur
le code penal, V, No. 260; Garraua, Precis, No. 439; Laurent, III, No. 473;
Huc,
II, No. 53, 54.. Baudry et Châneaux,
III,
No. 595; Planiol, ed: 6-a. Î, No. 1406;
Planiol et Ripert. II, No, 156, 757: Colin et

tiunea

publică

nu

poate

fi pusă

în mis-

care. (Demolombe, V. No. '270: Mourion,
ed. i-a, I, No. 929; Le Sellyer, IL. No. 6%:
Huc, III, No. 53; Planiol, ed. 6-a, [, No.
1406; Planiol et Ripert, 11, No. 75%, 15;
Colin et Capitant. ed. 4-a, I. p. 395; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 275, 276).

14.

După

o altă părere

în cazul

când

partea civilă se abţine de la introducerea unei
acţiuni înaintea
tribunalelor
civile, ministerul public poate să urmărească
înaintea tribunalelor
represive,
acţiunea publică în contra unui delict
pentru suprimarea stării civile. (Merlin,
Questions de droit, Questions d'âtat. $ 3;
Marcade, Art, 327, No, 2; Dalloz. Rep.
Paternit€
et filiation, No. 368;
Suppl,
Questions pr&judicielles, No. 30; Laurent,

III, No, 4173).

15. Când
însă actiunea civilă ar fi
stinsă, cum ar fi în cazul când copilul
ar fi murit fără moştenitori sau ar fi
renunțat la acţiunea sa. ministerul public, are dreptul a pune în mişcare acțiunea publică pentru delictul de suprimarea stării
civile, înainte de a'se judeca acțiunea civilă. (Demolombe, V, No.
276;
Laurent, III, No. 477; Nacu,|, p,
525; Alexandresco. ed. 2-a, II, p, 277).
A se vedea: art. 307 din codul civil: cu notele respective.
â,

Art. 301. — Acţiunea pentru reclamarea
stărei civile este neprescriptibilă în privirea copilului. (Civ. 302 urm., 963,
1844, 1890;
Civ.

Fr.

328).

Teat. Jr. Art. 328. — L'action
ă legard de Penfant.
INDEX

ALFABETIC

(la

Achiesare

Acţiune în contestaţie
stat 2, 3, 5, 16.

stat 1, 3-9,

11-17.

Acţiune indirectă

1 urm,
natural

2,3,

-

SP u,

Drept

persona!

3,
12,

4,.12
13, -

'

1.

Statut personal
Străini 17.
Tranzacţie

cuîn

est imprescriptible

; Filiaţiune
|

Hotărîre

naturală 15.
11.

de
stat:, | Interese materiale3,4,
reclamaţie
13,4,
Ă

15,

Renunţare 6, 7, 14,
Reprezentanţi
de
drepturi 2.

Creditori 12, 13, 14.
Dezistare 9, 10.
rept
pecuniar

17,

Pecuniare
drepturi 3, 4
12, 13, 4,
Prescripţie î, 2, 3, 16, 47,
Reclamaţie de stat 1, 3.9,
-17

Recurs

15,

contestaţie
„Acţiune în
de stat“.

.

Naturală filiaţiune
Nulitate 14.
Opoziţie 11.

12,13,

14

”
Apel î1.
Contestaţie de stat
D 6.
Convenţiune +,
Copil
Copil

Lege personală
Mărturisire 7,

de

12, 13,

Acţiune personală
Anulare

Jurământ 8.

de

d'ctat

Filiaţiune, a se vedeă
e
vitele.
„Acţiune

doctrină)

10,

Acţiune în reclamaţie

en reclamation

17.
”

4, 5,

Doctrină.
1.

Cât

“dreptul

timp
să

facă

trăeşte

copilul,

acţiune

pentru

el

are

reclama-

rea stării civile, de oarece acţiunea în
reclamaţia, stării civile este impreseriptibilă în privinţa.
sa. (Mourlon. ed. 7-a,
I,A No. 931; Dailoz, Rep., Pater
nite et îi-

liation, No. 348; Planiol, ed. 6-a,.1,_
1401; Planiol et Ripert, Î. No. 17: II, No.
No.
763; Colin
et Capitant, că. 4-a, 1. p. 339;

—
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Codul civil

Nacu. 1. p. 519; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
281, 983, 286, 287 nota 3; Piasiara, IL. p. 395).
2. Acţiunea în contestaţie de stai este
imprescriptibilă atât faţă de copil cât şi
faţă de cei

cari

reprezintă

drepturile

(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544
24: Planiol, ed. 6-a, 1. No.: 1401;
et Ripert, II, No. 763; Nacu, 1,
Comp.: Alexandvesco, ed. 2-a, II,
287, nota 3).
3.
în

Drepturile

pecuniare

cari

acţiunile

în

reclamaţiune

contestaţie

de

stat

din

tibile. (Duranton,
inolombe, V. No.

1, No. 939

Aubry

sunt

de

însă

bis. F.
Planiol
p. 549;
p. 2%,
rezultă

şi

stat

prescrip-

III, No. 143 urm.;
330; Mourlon, ed.

et Rau.

sale.

De7-a,

ed. 4-a, VI.

$

544 bis, nota 13. p. 20; Dalloz. Rp, Paternit€ et filiation, No. 349, 385; Suppi,,
Paternits et filiation, No. 170; Laurent,
III, No. 485; Baudry
et Cheneaux, III,
No. 590; Planiol, ed. G-a, 1, No. 1401; Alexandresco, ed. 2-a, II, p..282; Comp.: Planiol et Ripert. I. No. 20; Nacu, î, p. 519),
4. Acţiunea
în .reclamaţiune de stat
nn

poate

face

obiectul

unei

convenţiuni

deci nici a unei tranzacţiuni, (Mourlon,
ed, T-a, I, No. 931; Beudant, ÎI, No. 63;
Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No.
345; Supri,,
Paţernit et filiation,
No,
169; Laurent, III. No. 427; Huc. III, No.
326: Bauâry et Châneaux, III. No. 581;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 14%; Planiol et
Ripert. 1, No. 16; II, No. 763; Nacu. Î, p.
519; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 281; 286,
nota, 3; Plastara, I. p. 395).
,
5. Copilul nu poate face tranzacţie asupra
stării -civile
însăşi, insă
poate
îace

tranzacţie

asupra

drepturilor

pe-

cuniare cari derivă din filiaţiune. (Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1402; Planiol et Ripert, ăi,
No. 20; Comp. Colin et Capitant, ed. 4-a,
1. p. 338, 339).
6. Copilul
sau tacit la

nu
poate
acţiunea, în

renunţa
expres
reclamaţiune de

stat, (Toullier, II, No. 914; Duranton, III,
No. 14%; Demolombe, V. No. 802; Aubry
et Rau, ed. 4a, VI, $ 54 bis, p. 21; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 931; Dalloz, Râp., Paternite et filiation, No. 347; Laurent, III,
No. 427; Huc, III, No. 328;
Baudry et
Châieaux, III, No. 581; Planiol, ed. 6-a,
1. No. 1402; Planiol et Ripert, 1, No. 16,
26; Nacu,I, p. 519; Alexandresco. ed. 2-a,
Ii, p. 286, nota 3).
1. Copilul neputând renunţa la acţiunea

sa

în

reclamaţiune

de

stat,

mărtu-

risirea ce ar face-o în privinţa nelegitimităţii sale, nu-i poate fi opozabilă. (Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 931; Laurent, III.
No. 427, Alexandresco,
ed. 2-a. II, p. 281,
286, 287 nota 3).
8. Deasemenea nu se poate deteri juvământul decizor în materie de reclamație de stat. (Laurent, III, No. 427; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 286, 287, nota 3),
9. Copilul nu se poate dezista de la
acţiunea, în reclamaţiune de stat şi chiar
dacă se
dezistă, el poate introduce. o
nouă “acţiune în reclamaţiune de stat.

Art. 301

LEGITIMI

COPIILOR

FILIAȚIUNEA

(Duranton;
III,
No. 144;
Valetie
sur
Proudhon, II, p. 117; Demolombe, V, No.
280; Dalloz, Râp., Paternite et filiation,
No. 347; Laurent, III, No. 427; Baudry et
Châneaux, III, No. 581; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1409; Planiol et Ripert, E No. 36;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 286, 287, nota 3).
10. După
o altă părere,
copilul
se
poate dezistă de la acţiunea în reclamaţie de stat, (Delvincourt, I, p. %, nota 11).
11. Copilul nu poâte achiesa la hotărârea pronunţată în contra sa şi chiar
dacă a achiesat are dreptul să uzeze de
căile de reformare admise de lege. (Duranton, III. No. 144; Demolombe, V, No.

280; Beudant, II, No. 635; Dalloz, Rp.

Acquiescement, No. 178, 179; Paternitâ et
filiation, No. 347; Laurent, III, No. 423;
Baudry et Cheneaux, III, No, 581; Alexandresco, ed. 2-a; II, p. 286, 287, nota 3).
12. Creditorii copilului nu au dreptul,
“ca în virtutea dispoziţiilor art. 1166
ce.
civ, în, (974 c. civ. rom.), să exercite acțiunea, în reclamaţie de stat în numele
copilului chiar când din această stare
ar decurge interese
băneşti, de. oarece
acest drept este
personal al copilului.
(Duranton, III, No. 160; Demolombe, V,
No. 282 urm.; Huc, III, No. 57; Baudry
et Cheneaux, III, No. 581; Planiol et Riperţ, II, No. 764; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 282, nota: 4, p. 286, nota 2).
13. După o altă părere, în cazul când
interesul ar fi bănesc şi actual,
creditorii copilului au dreptul să introducă
în numele debitorului lor, acţiune în. reclamaţie de stat. (Valette sur Proudhon,
II, p. 192; Beudant, II, No. 508; Aubry et

Rau. ed. 4-a, IV, $ 312, nota 30, p. 1%;

VI, $ 544 bis, p. 20; Laurent, III, No, 470;
Planioi, ed. 6-a. 1, No. 437).
14.

un

In

drept

laţiunea
să atace

cazul

când

-pecuniar

copilul

care

sa,
creditorii
renunţarea în

renunță

rezultă
săi
au
virtutea

din

la.

fi-

dreptul
dispozi-

țiilor art. 1167 c. civ. fr. (975 c. civ. rom.).
(Alexandresco,
în fine).

„15.

ed.

Dispoziţiile

2-a,

II, p. 28,

art. 328

nota
-

4.

c. civ. îr. (301

e, cit. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea şi la
filiaţiunea naturală
iar nu numai
la
filiaţiunea legitimă. (Demolombe, V. No.
514 urm.: Dalloz, R6p.. Paternite et filiation, No. 632 urm.; Laurent, IV, No.
24; Baudry et Châneaux,
III. No. 702;
Alexandresco, ed, 2-a, II], p. 280, 282).
16. Dispoziţiile art. 328 c. c. îr. (301 c.e.
rom.) se aplică atât reclamaţiei de stare
civilă cât şi contestaţiunilor de stat. (Demolombe, V, No. 328; Laurent, III. No. 485:
Huc, III, No. 57; Planiol ed. 6-a. I, No. 1401;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 280, nota 4).
1
In privinţa străinilor, pentru .a, se
şti dacă acţiunea în reclamaţie de stat
este sau nu prescriptibilă, trebueşte să

cercetăm legea lor naţională, care le este

aplicabilă. (Huc,
“111, No.
57;. Alexan=
dresco, ed. 2-a, Ii, p. 281).
,
.
18. A se vedea: art, 302 din codul civil cu notele respective,
.
E
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Art, 302, — Acţiunea
va puteă

COPIILOR

Codul civil

LEGITIMI

pentru reclamarea stărei

porni de către moștenitorii

copilului,

civile

care n'au reclamat

decât când acesta ar fi murit minor, sau în termen

împlinirea

etăței majore.

653;

Fr.

Civ.

(Civ.

291

urm.,

301,

qui

n'a

pas

INDEX

râelame,

qu'autant

sa majorită.
ALFABETIC

unui

act

vilă 15,

rectificarea

de

stare

ci-

Acţiune în contestaţie de
stat 17.

Acţiune în reclamaţie de

stat 1-17.
Acţiune indirectă 13,
Autoritate de lucru ju
decat 17.
Compromis 4.

Contestaţie de stat 47.
Continuarea acţiunei 6,
Copil, a se vedea cuvântul: „Moștenitor“ şi 1,

2, 10, 11, 14,
Creditori 13, 14,

uratorul

cesiuni

9,

unei suc-

1,2, 5.

Deces

*

Descendenţi 10, 11,
Dezistare
Donatar 7.
Dovada contrară 2,
Drept pecuniar 3, 4, 11, 13,

Eroare materială 15,
Excepţiune 2.
Filiaţiune legitimă 16.
Filiaţiune naturală 16.

Fine

de

neprimire

2.

Hotărire

17,

Incetare din viaţă 4, 2, 5.
Interes
maierial 3, 4,
11, 13,

Interes moral
L-egatar

14.

7, 14.

.

Lucru judecat

17.

Majoritate 1, 2.
Mandat 17,

Minoritate
Moarte

1.

1, 2, 5.

Moştenitori 1, 3-8,40-14, 17.
Moştenitori neregulaţi 8.
Moştenire

Naturală

12,

13,

filiaţiune

16.

Pecuniar drept 3, 4, î1, 13.
Prescripţie 5, 10, 11.
Prezumpţiune 2.
Proba contrară 2.

Reclamaţie de
Rectificare

stat

1-17.

15,

Recunoaştere 2.
Renunţare 4, 12,
Succesiune 12, 13,
Succesiune vacantă 9,
Succesori, a se vedea cu-

vântul: „Moştenitorit,
Termen de cinci ani 4, 2.
Testament 7, 14.
Tranzacţie 4,

Doctrină.
1.

qu'il

284;

(la doctrină)

de

315, 342, 434,

329).

cinq annâes aprâs

Acţiune

de 5 ani după

303,

Tezi. fr. Art. 929. — L'action ne peut âtre intentâe

Venfant

Moştenitorii

est

Comp.:

nu se

dâeds

Mourlon,

par les hsritiers de

mineur,

ou dans les

ed.

], No, 933;

Planiol, ed. 6-a, 1. No.
Ripert, II, No. 765).

7-a,

1408;

Planiol

3. Acţiunea în reclamaţie de sta pentru moștenitorii copilului, are un caracter
pecuniar.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No.
932; Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation.
No. 354; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 1410; Pla
niol et Ripert, 1, No. 16; II, No. 766; Colin et Capitant, ed, 4a, 1, p. 336; Nacu,
I, p. 520; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 28,
nota 2. 286).
4. De oarece acţiunea în reclamaţie de
stat trece la moştenitori cu un caracter
pur pecuniar, ea poate face, din partea
lor, obiectul unei tranzacţii, compromis,
renunțare
sau dezistare.
(Mourlon, ed.
7-a, IL, No. 9%; Dalloz, Râp., Paternite et
filiation, No. 359; Laurent, III, No. 469;
Baudry et Cheneaux, III, No. 588; Planiol, ed, 6-a, I, No. 1410; Planiol et
Ripert, I, No. 16; II, No. 76: “Nacu, 1, p.
520; Alexandnesco, ed, 2-a, 1], p. 286).
„ Acţiunea
moștenitorilor
în
reclamaţiune de stat se prescrie prin trecere
de treizeci ani de la decesul autorului
lor. (Toullier, II. No. 910; Proudhon, II,
p. 11;
Duranton,
III, No. 151; Demo-

copilului
lombe, V, No. 299; Demante et Colmet
au
dreptul
de Santerre, II, No. 55 bis, III; Aubry
în reclamaţiune de stare ciet
vilă, dacă
coșilul a încetat din
Rau, VI, $ 544 bis, nota. 14, p. 20; Dalloz,
viață
fiind minor,
Rep.. Paternite et filiaţion. No. 360: Lausau înainte de expirarea
termenului de cinci ani de
rent, III, No. 469; Mourlon, ed. 7-a,
la majoratul
1, No.
său, (Mourlon, ed. 1-a, I.
932: Planiol, ed. 6-a. 1, No. 1410; Baudry
No. 933,
Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation, 934:
et
Chânea
ux,
III,
No. 591; Planiol et RiNo,
353; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1408;
pert, II, No. 766; Colin eţ Capiian
Planioi
t, ed.
et Ripert, 1], No. 765 ; Colin et Capi
tant,
4-a, Î, p. 339; Nacu, 1. p. 520; Alexaned. 4-a, 1, p. 331; Na cu, ÎI, p,
520; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 281, nota 2),
dresco, ed. 2-a, II, p. 283
).
6. Moştenitorii cari au dreptul a in2. Faptul că copilul
tenta, acţiunea, în reclamaţie de
sa la majorat nu a introdus
sau
acțiune în
a continua acţiunea, introdusă destat către
reclamaţiune de stat timp
de cinci ani
copil sunt toţi acei cari în virtutea leşi apoi încetează din viaţă
, constitue o
gei sau prin voinţa, copilului
Frezumpţiune juris et de
jure că el a
maţi a culege întreagă sau o sunt „cherecunoscut că nu are nici
parte din
un drept la,
Succesiunea sa, (Mourlon, ed. 7-a.
acţiune
şi finele de
I, No.
neprimire
„934;
prev
ăDalloz
,
Rep., Paternite et filiation.
zut de art, 329 c. civ. fr,
(802 c. civ. rom,)
No.
358;
Planiol, ed. 6-a, IL. No. 1407; Aleeste absolut şi peremptoriu
xandresco, ed, 2-a, II,
admiterea probei contrare şi nu permite
p. 286).
, (Toullier, II,
No. 910; Duranton, TI],
7. Legatarii
şi
donat
arii
No.
151; Demolombe, V, No. 294; Aubry
sau cu titlu universal, au dreptuuniversali
l să inVI, $ 544 bis, nota 5, p. et Rau ed. 4-a,
troducă
acţiunea
în reclamaţiune de
18; Dalloz R6 Paternit€ et filiation,
stat.
(Toull
ier,
II,
No.
914:
Proudhon, II,
No, 353; Laurent,
III, No. 465;
i
P. 119; Duranton, III, No.
Baudâry et Cheneaux,
158, 159; De
IIT,
No.

ia acţiunea

585; Alexandresco,

molombe, V, No. 297; Mass
et Verge sur
Zachariae, 1, p. 289, nota,
9; Marcadă, Art.

ed. 2-a. TI, p. 283,

—
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et
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Codul civil!

FILIAŢIUNEA

COPIILOR

țiune în reclamaţie de stat, când lucrează
întrun interes pur pecuniar şi potrivit
dispoziţiilor art. 1166 c. civ. în. (974 cciv. rom.). (Toullier, VI, No, 312; Valette
sur Proudhon, II, p. 122; Demolombe, V,
No.
289 urm. 301; Marcade, Art. 1166,
No. 2; Beudant, II, No. 508; Dalloz, Re.

330, No. 2; Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 934;
Dalloz, Rep., Paternitt et filiation, No.
358; Laurent, III, No. 468; Baudry et Ch6
neaux, III, No. 582; Planiol, ed. 6-a. IL

No. 1407; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 286).

8. Deasemenea
şi moştenitorii
neregulaţi. (Toullier, II, No. 934; Proudhon,
II, p. 119; Duranton, Ii, No, 158, 159;
Demolombe, V, No. 297; Mass et Verg6
sur Zachariae, I, p. 289, nota 9; Marcade,
Art. 330, No. 2; Mourlon, ed. 7-a, Î, No.
Paterniit et filiation,
934; Dalloz, R&p.,
No, 358; Laurent. III, No. 468; Baudry et
Cheneaux, III, No. 582).
9.

Deasemenea

şi

curatorul

unei

Paternit6 et filiation, No. 361; Suppi., Pa-

suc-

cesiuni vacante. (Demolombe, V, No. 297;
Dalloz, Rep., Paternitt et filiation, No.
358; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 286).
10. Descendenții
direcţi ai
copilului
sunt asimilați moștenitorilor.şi intră în
categoria moștenitorilor despre care vorbese art. 329 şi 330 c. civ. fr. (302 și 303 c.
rom.). (Toullier, II, No, 910; Proudhon, II,
p. 121;
Duranton.
III,
No.
151;
Deet
Mass
V, No. 303 urm.;
molombe,
Vergt sur Zachariae, I, p. 290, nota 17,
p. 291, nota 21; Demante et Colmet de
Santerre, II, No. 55 bis, VI; Aubry et
Rau, ed, 4-a, VI $ 544 bis, nota 10, p. 19,
nota 14, p. 20; Dalloz, Rep., Paternite et
No. 362; Suppl., Paternite et
fillation,
tiliation, No. 155; Laurent, III, No. 468;
Huc, III. No. 59; Planiol, ed. 6-a, [, No.
1407; Nacu, I, p. 520; Alexandresco, ed.
%-a, TI, p. 287; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, |,
No. 936).
11. După
o altă părere, descendenţii
copilului nu intră în categoria moștenitorilor prevăzuţi de art. 329 şi 330 c. civ.
irancez
(302 şi 303 codul civil român),
de oare
ce ei îşi reclamă
dreptul
lor
propriu
şi nu lucrează numai
întrun
interes pecuniar, ci şi unul moral aşa
în

cât

acţiunea

lor

nu

se poate

Art. 303

LEGITIME

ternit et îiliation, No. 154; Laurent, [IL
No. 468; Baudry et Châneaur, III, No.
582, 588; Nacu, I, p. 520; Alexandresco, ed.
2-a, I£, p. 286, text şi nota, 1; Contra: Duranton, III, No. 160),
14. Legatarii
particulari ai
copiilor,
fiina consideraţi ca creditori ai moştenitorilor, au dreptul să facă acţiune în reclamaţiune de stat. (Valette sur Proudhon, II, p. 122; Demolombe, V, No. 297;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 93%; Beudant, II,
No, 508; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 544
bis, p. 18; Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No. 361; Laurent, III, No. 468;
Huc, III, No. 58; Baudry et Cheneaux;
III, No. 582; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 286; Contra: Duranton, III, No. 169;

prescrie.

(Marcadă,
Art. 329, 330, No. 3, Dalloz.
Rep. Paternit6 et filiation, No. 362; BauIII, No. 583;
Comp.
dry et Cheneaux,
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 935).
aibă
să
moştenitorii
ca
12. Pentru
dreptul la acţiunea în reclamaţie de stat,

trebueşte ca ei să nu fi renunţat la suc-

cesiunea copilului. (Dalloz, R6p.. Paternită et îiliation, No. 357).
“
13. Creditorii succesiunei şi ai moștenitorilor au dreptul ca să introducă ac-

Mase et Verg6

sur

Zacharide,

,
15. Dispoziţiile art. 329 şi 3930 c. civ.
tr. (302 şi 303 c. civ. rom.) nu-și găsesc
aplicaţiunea, în materie de rectificare de
acte

de

stare

materie

nu

civilă, de

se

aduce

afară

numai

dacă

oarece

atingere

în

această

stării

ci-

vile a copilului, ci se rerară numai o eroare materială.
(Touliier, II, No. 912;
Duranton, iIl, No. 152; Dailoz, Râp., Paternit6 et filiation, No, 159; Comp.:
De
molombe,

ÎI, No.

334;

Dalloz.

Râp.,

Pater-

nit€ et filiation, No. 355).
16. Dispoziţiile art. 302 şi 303 ce. civil
român îşi găsesc aplicaţiunea numai la
filiaţiunea legitimă

egală

iar nu și la filiaţiunea

(Alexandresco.

ed.

2-a,

II.

p.

17. De oarece acţiunile în reclamaţie
de stat sau în contestaţie de stat trec la
moştenitori, ele pot prin urmare aparţine
la mai multe persoane. Hotărârea obţinută faţă de una dintre persoanele cari
au dreptul la aceste acţiuni nu poate fi
opozabilă
celorlalte persoane de oarece
una dintre ele nu are mandat legal să
reprezinte pe celelalte. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 934, p. 474, nota 1),

18.

cu

A se vedea: art. 303 din codui civil

notele

respective.

Art. 303. — Moștenitorii pot urmări acțiunea
tre copil,

1, $ 160,

p.

acesta

se va

îi

_

deschisă

lepădat

de că-

formal, sau

ar fi lăsat să treacă 3 ani fără a o mai urmări însuși, socotindu-se de la cel din urmă act de procedură. (Civ. 291, urm., 301
urm.,

653;

Pr.

civ. 253

urm.,

316

urm.,

343,

345;

Civ. Fr.

330).

Tet. fr. Art. 330. — Les hâritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle
a âtt eommenete

par l'enfant, ă moins

qu'il
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ne s'en fât dâsiste formellement,

Art.

304

LEGITIMAREA

COPIILOR

NATURALI

Codul civil

ou qu'il n'eât laiss€ passer troi
s annces sans poursuites,
acte de la procedure.

ă compter du dernier

"Doctrină,
Î.
Mogtenitorii copilului
acţiunea în reclamaţiune

pută

el sa

de

către

dezistat

copil

de

afară

pot continua
de stat înce

dea

cazul

oarece renunţarea are
valoare în ceeace
priveşte interesele
pecuniare. (Mourlon.
ed. 7-a, 1, No. 933; Lau
rent, III, No; 467;
Huc, TII, No. 58; Coli
"4-a, Î, p. 339; Baudiy n e Capitant, ed,
ei Châneaux, III,
No. 585;
Nacu, [. p. 520: Alex
andresco.
ed. 2-a, II, p. 281, 283,
284),
.
5. Chiar dacă, dezist
area copilului ia,
acţiunea, în reclamaţi
e de staţ nu fusese
acceptată
şi
perimarea acţiunei,
prin

când

la, acţi
trecut trei ani de la cel unea sa sau au
din urmă, act
de procedură, fără să
fi urmărit această
acțiune, (Mourlon, ea.
7-a, 1, No. 933, 934;

Dalloz,

Rep.

Paternit6

354; Planioi, ea. G-a,
1,
et Ripert, II, No. 165;
ed. a. Lp.
331, 338,
520, 321; Alexandresco,
2. Chiar dacă copilul

cesului

său

nu

e

filiation,

No.

No. 1409; Planiol
Colin et Capitant.
339; Nacu, 1.
pn.
ea. 2-a, II, p, 284),
în mormentul de-

ajunsese

trecere

de 26
ani, adică nu trecuser
ă,
majoratul său, dezistar cinei ani de la
ea sau părăsirea
acţiunei în timp de
trei ani, stinge dreptul moştenitorilor de
a intenta, acţiunea
în reclamaţie de stat,
de oarece dezistarea sau inacțiunea

nu

numai

timp
procedura,

de trei ani

stinge

ci şi acţiunea în
reclamaţie
de stat
faţă de
moştenitori.
(Delvincourt.
I, p. 90, nota 17;
Dalloz,
Nep.,
Paternite
et
filiation,
No.
Suppl.,
356;
Paternite” eţ filiat
ion,
No. 161;
Laurent, III, No,
466
;
Ale
xan
dre
sco, ed.
2-a, II, p, 285).

După

o

altă

părere în cazul
copilul
când
a încetaţ
viaţă, înainte
vârsta de 26 ani, din
dezistarea Sau păr de
rea acțiunei în
ăsirec
de trei ani, stinge lamaţie de stat timp
num
ai
Pro
ced
ura iar
nu şi acţiunea,
faţă de moştenito
ri, aşa
in cât aceştia
au
dreptul a intent
iunea.
a
ac(Duranton,
lombe, V, 291, 292 IN, No. 156; Demo;
“Ma
ss6 et Verg& sur
Zachariae, JI, p.
289; Marcadg,
330, No. 5:
Art. 329,
-

765, nota

niol, ed. 6-a,.1. No.
1409;' Planiol 4 RiII, No, 7 5),

Deşi renunțare
a,
nea, în reclamaţi
e
de

copilului Ja
acţiu:
stat nu-l poate
lega,

trei

ani

de

1, p. 647;

Nacu,

1, p.

521),
Deşi Procedura, Noa
stră
civilă, prevede un termen
de doi ani pentru
perimarea acţiunilor, în
ari. 303

e, civil

Yomân,

ani
prevăzut
e
Oarece este vorba

tru

care

lung

de

II_p.

pet,

de

la cel din. urmă
act de procedură, nu
partea, adversă, aceste fusese cerută de
două împrejurări
închid de plin drept
moștenitorilor dreptul de a continua acţi
unea, introdusă de
copil, de
oarece ele presupun
intenţia
copilului de a nu mai
da curs acţiunei
sale. (Dalloz, Râp.,
Paternitâ et filiation,
No. 356; Suppl.. Patern
ite et filiation, No.
160; Laurent, III, No.
465, 466; Huc, III,
No. 5; Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 284;
Contra:
Duranton, III, No.
156: Demolombe, V, No. 392; Mar
No. 5; Aubry et Rau, cad6, Art, 329, 320,
bis, nota 8, p. 18. Bau ed. 4-a, VI, $'54
dry et Cheneaux,
III, No, 586; Planiol
eţ Hipert, II, No.

la vârsta

legea,

procedura
civilă, de
de un caz specia] pen-

prevede

perimare.

285;

cazul prevăzui, de
-se va aplica ter-

Contra:

un

termen

(Alexandresco,

Nacu,

mai

ed, 2-a,

1, 'p.

521).
Dispoziţiile art.
român, îşi găsesc apl 302 şi 30 e. civ.
icaţiunea numai la
îiliaţiunea legitimă,
tiunea, naturală, (Al iar nu şi la filiaexandresco, ea. 2-a,
II, p. 288).
„A se vedea: ari, 302
din codul civil
cu notele respectiv
e,
”

CAPITOLUL

III

Despre copiii nat
urali.

1) În cod
naturali“, Secţiuul civil francez, există şi o
a
ne ce a fost Sup
rimată de legiuidoua se Cțiune,
2)
Tex
torul ro mân
Prin Căsătoria, t vechiu al art. 304, — Copi
â,
ii
făc
ută
născuţi
dup
ă naştere intr
tul lor de căs
e tatăl şi mama sa
ătorie,:
]

—

488
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intitulată; „„ Despre
se vedeă

ŞI nota

recunoașterea

sub-art,

48,

cod,

copiilor

civ,

Codul

COPIILOR

LEGITIMAREA

civil

fie prin

îie prin act
actul de naștere,

fie prin

actul

304

anterior căsătoriei

autentic

o

|

de căsătorie.

chiar

Art.

NATURALI

Această regulă se aplică cu putere interpretativă a legei actuale.
de
Copie după actul autentic de recunoaștere va îi trimisă
grefierul tribunalului, unde a fost autentificat, la ofițerul stărei
civile, care a înscris nașterea copilului spre a se face menţiune
pe marginea

|

|

actului.

Grefierul şi ofițerul stărei civile, cari vor neglijă îndeplinirea
acestor forme vor îi pedepsiți cu amendă până la 100 lei. (Civ. 48,
62,

183,

288,

184,

307,

652, 611 urm.,

308,

act.

836; Reg.

st. civ.

97, 129, 130; Legea asupra numelui din 18 Martie 1895, Art. 4;
Lege autorizând luarea de măsuri în vederea stării de răsboi. cu
privire la familia și averea celor mobilizați (Mon. Of. 22/1916),
14 Mai

No. 1117 din

Decret-lege

Art. 9;

Art. |; Civ. Fr. 331).

(Mon. Of. 40/1918),

1918

-

Tex. fr. Art. 331. — Les enfants n6s hors mariage, autres que ceux nes

par le mariage
dun. ecommerce incestueux ou adultârin, pourront ctre legitimes
reconlegalement
auront
les
ceux-ei
lorsque
măre,
păreet
leurs
de
subsequent
nus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaitront dans acte meme de c6l6|
|
bration.
— Les
1897).
August
17
din
legea
prin
Tezi. fr. Art. 381 (Modificat
ou
incestueux
commerce
d'un
n6s
ceux
que
autres
mariage,
hors
ns
enfants
adulterin, pourront &tre IEgitimâs par le mariage subsequent de: leurs pre et
măre, lorsque ceux-ci les auront l6galement reconnus avant leur mariage, ou
qu'ils les reconnaitront dans Pacte mâme de cel6bration.
Îl sera fait mention de la l&gitimation en marge de Lacte de naissanee
:
de Penfant lEgitime. *
7 Noembrie 190î și din
din
legile
prin
Teai. fr. Art. 331 (Modificat
30 Decembrie 1915. — Les enfants ns hors mariage, autres que ceux n6s d'un com-

merce adulitrin, sont l&gitimâs par le mariage subsequent de leurs păre et
mâre, lorsque ceux-ei les ont I6galement reconnus avant leur mariage ou qu'ils
les reconnaissent

au moment

de

etl6bration.

sa

Dans

ce

dernier cas, l'officier

de Letat civil qui procăde au mariage constate la reconnaissance et la l&giti”
|
|
mation dans un acte separâ.
ou par
măre,
et
păre
ses
par
reconnu
aura.6t6
naturel
Lorsqu'un enfant
Pun deux postârieurement ă leur mariage, cette reconnaissanee n'emportera. legitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique aprâs enquâte

et debat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater

que

l'enfant

a eu, depuis lu cel6bration du mariage, la possession d'âtat d'enfant commun.
„Les enfants adulterins sont l&gitimes, dans les cas suivants, par le 'ma-

„riage subsâquent de leurs ptre
moment

et mâre,

lorsque ceux-ci

les

reconnaissent au

de la câlebration du mariage dans les formes dâtermintes

parle pre-

mier paragraphe du present article:

10 Les enfants nâs du commeree
vou6s par le mari ou ses hâritiers;
20 Les

enfants

nâs du

-

adulterin de la măre lorsqu'ils sont desa.

commerceadultârin «lu păre ou de la mtre

lorsqu'ils

sont r&putâs concus ă une 6pogue oi le păre ou la măre avaitun domicile dis-

ținet en vertu de Vordonnance

rendue

conformement ă larticle 878

du Code

de procedure civile et antârieurement ă un. desistement
de l'instance, au'rejet
-: . de la demande ou ă une râconeciliation judiciairement constatee.
—
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la reconnaissauce et la l6gitimation

pourront

l'enfant a la possession d'6tat d'enfant l&gitime;
3

Les

entants

nâs

du

commaree

Codul civil

NATURALI

adultârin

du

mari,

cas, s'il n'existe pas, au moment du mariage subsâquent

cendaats
ou

l6gitimes

issus du mariage au

a 6t€ conqu.

cours duquel

âtre

dans

annulfes si

tous. les autres

d'enfants ou de des-

l'enfant

adultsrin est n

Toute l6gitimation sera msnti onn6e
en marge de l'acte de naissance de
l'enfant l&gitims.
Cette mention sera faite ă la diligence de Lofficier de 1
'6tat civil qui aura

procâd6 au mariage, s'il a connaissance de existence des

enfants,

diligence de tout interess€.

sinon,

ă la
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copiilor naturali.
ltăţi.
o

căsătorie regulată şi vaopera
legitimarea copiilor

(Mourlon,

Râp,

Genera-

ed.

Paternite

7-a,

et

Î,

No.

tillation,

M1;

No.

Qodul civil

_LEGITIMAREA

COPIILOR

463; Suppl., Paternit et îiliation, No. 188;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1556; Colin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 308, 309; Alexandresco. ed. 2-a, II, £. 301).
2. Căsătoria putativă are în privința
legitimării copiilor naturali, aceleaşi efecte ca şi o căsătorie contractată în mod
valabil.

(Pothier,

Successions,

I,

section

1, $ 5, No. î;: Demolombe. V, No. 350, 359;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 94i; Beudant, I,
No. 991; Aubry et Rau, VI, $ 546, p. 64,
65; Huc, III, No. 67; Baudry et Cheneauz,
III, No. 736; Planioi, ed. 6-a, I, No. 1556;
Planiol et Ripert, II, No. 940; Colin et
Capitant, ea. 4-a, I, p. 309; Alexandresco,
ed. je IJ, p. 301; Matei Cantacuzino, p.
196).
ă
3. Chiar dacă la epoca
concepțiunei
copilului ar fi existat o piedică la căsătoria părinţilor lui, legitimarea prin căsătorie subseguentă poate avea loc. (Merlin, Repertoire, Legitimation.
section2,
2, No. 8; Demolombe, V, No. 345; De
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II,
No. 5? bis, 1; Mourlon, ed. 7-a, I, No.

949;

Aubry

et

Rau,

ed.

4-a,

VI,

$ 546,

nota 20, p. 69; Dalloz, Râp,, Paternitâ et
filiation, No. 452; Suppl., Paternite et filiation, No, 182; Laurent, IV, No. 179; Planiol, ed. G-a, I, No. 1561; Plastara, ÎI, p.
403, 404; Contra: Delvincourt, JI, p. 91,
nota 3; Duranton, III, No, 170).
4. O
căsătorie intermediară
contractată de unul dintre părinți, nu censtitue
o piedecă la legitimarea copiilor naturali.
(Pothier, Contrat de mariage,
VI, -No.
421; Huc, III, No. 67; Baudry et Ch6&
neaux, III, No. 737; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 300).
5. In dreptul civil român, spre deosebire de dreptul civil îrancez, copiii adulterini

şi

încestucşi

pot

fi legitimaţi

prin

căsătorie
subsegquentă, (Nacu, I, p. 528,
589; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 293, 294,
cota 2, 300; Matei Cantacuzino, p; 19%;
Plastara, 1, p. 403).
6. Textul art. 304 c. civ. rom., când
arată că se pot legitima prin căsătorie,
copiii concepuţi
în afară de
căsătorie,
conţine o inadvertenţă, de oarece acelaş

text arată

mai apoi că coiii naturali

se

pot jegitima prin căsătoria părinţilor făcută după naşterea lor, după cum se
arată şi în art, 306 din codul civil român,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p, 293, nota 2;

Comp.: Nacu, 1, p. 529).

Ă

1. Copilul
conceput înainte de
căsătorie şi născut în timpul căsătoriei, poate
fi legitimat dacă părinţii îl declară în
actul de căsătorie; în acest caz legitimitatea copilului nu mai poate fi tăgăduită,

nici

de bărbat,

nici de moştenitorii

(Matei Cantacuzino,
stara, 1, p. 404).

8. Formele
rali prin

p.

196;

legitimării

căsătoria

Comp.

coșiilor

subsequentă

săi,

Pla-

natu-

de către părinţi. prin însăşi actul de căsătorie. (Nacu, 1, pr. 530).
9. Dispoziţiile art. 322 c. civ. în. (29
c. civ. rom,) nu-şi găsesc aplicaţiunea la
situaţiunea copiilor legitimaţi ci numai
la situaţiunea coțiilor legitimi. (Duranton,
III,
No. 183; Demolombe, V, No.
366;
Aubry et Rau, VI, $ 568 ter, nota 33,
p. 688; Laurent, IV, No. 182; Baudry et
Châneaux, III, No. 741; Planiol, ed. G-a. |.
No, 1568).
|
10. Legitimarea prin căsătorie subsequentă era necunoscută sub codul Caragea însă era cunoscută sub Codul Calimach. (Alexandresco, ed. 2-a, Il, p. 2%

urm,,

2; Plastara, I, p. 402).

II. Condiţiunile legitimării.
Pentru

ca

o căsătorie

să

poată

naturali,
copiilor
fi fost recunoscuţi

legitimarea
pera
cere ca aceştia să

ose
fie

înainte de căsătorie, fie chiar prin actul
de căsătorie. (Duranton, III, No. 178; Demolombe, V, No. 361; Marcadâ, Art. 331,

No. 1; Aubry

ed. 4-a, VI, $ 546.

et Rau,

p. 65; Mourlon, ed, 7-a, I, No. 941; Dalloz. Rep., Paternit€ et filiation, No. 466;
Suppl.,
Paternit6 et filiation,
No. 189;
Laurent, IV, No. 120; Planiol, ed. 6-a, IL
No. 1557; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1.
p. 308; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 30;
Matei Cantacuzino, 'p. 195, 196: Plastara,
1, p. 404, 405).
Ă
12. O recunoaştere a copiilor naturali,
făcută posterior căsătoriei, nu poate opera legitimarea lor. (Mourlon, ed. 7-a.
1, No. 941; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $
546, p. 65; Mersier. Trait6 thcorique et
pratique, ed. 9-a, No. 357; Beudant, II,
No, 649; Dalloz, Râp., Paternite et filiation, No. 449, 466; Suppl., Paternită et
filiation, No. .189; Laurent, IV. No. 1%;
Huc, Il, No. 68; Baudry et Cheneaux,
III, No. 1734; Planiol, ed. 6-a, I, No. 155%
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 308; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 304; Matei Cantacuzino, p. 196; Plastara, I, p. 404, 405).
13. Pentru ca legitimarea copiilor naturali să poată avea loc prin căsătoria
subsequență,

se

cere

ca

ei

să

fie

recuno-

scuţi înainte de căsătorie sau prin însăşi
actul de căsătorie; posesiunea de stat de
copil natural nu ar putea înlocui recunoaşterea,. (Duranton, III. No. 178; Aubry
et Rau, VI, $ 546. p. 66; Laurent, IV, No.
171; Baudry et Châneaux, III. No. 784;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 302, nota 1;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No.941, 944).

14.

Legea cere ca copilul să fie recu-

noscut

copilul

de

ambii

părinţi;

a fost recunoscut

în; cazul

înainte

de

cânâ

că-

sătorie sau prin actul de căsătorie numgi de către tatăl său şi dacă mai. târziu după
celebrarea căsătoriei
copilul
dovedeşte că soția tatălui său este mama
„sa,

căsătorie se face menţiune despre existența; copiilor şi despre recunoaşterea lor

66;

—

314, nota

1i.

a părin-

ților lor, constă în aceea că în actul de

Art. 304

NATURALI

după

o

părere,

el

nu

poate

172;

Huc,

fi

consi-

derat ca legitimat, (Demolombe, V, No.
363; Aubry et Rau, VI, $ 546, nota 14.p.

441 —

Laurent,

IV.

No.

III,.

No.

Art. 304

LEGITIMAREA

67; Baudry
et Cheâneaux, ÎTI, No.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 305).
După

o

altă

părere.

în

COPIILOR

7%;

acest

court, I, p. 218; Toullier, II, -No,
964; Duranton, III, No. 179; Demolomhe,
V, No.
365; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $
546, p.
65; Dailoz,
Râp.,
Paternit6 et filiat
No. 472; Laurent, IV, No. 165; Huc, ion,
III,
No. 67; Baudry et Châneaux, III, No.
739;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1563; Planio
l eţ
Ripert

caz,

legitimarea își va produce efectele sale.
(Duranton. III, No. 180; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 37 bis, VII).

16.

cere,

timat

Art. 331 c. civ, fr, (304 e: civ. rom.)

pentru

Prin

rinților,

către

ca

ca. el

ambii

copilul

căsătoria
săi

să

fi

să

poată

subsequentă

fost

părinţi.

fi

legi-

Declaraţia

ex- - -

în actul de căsătorie tatăl a arătat că ea
este
mama. conilului,
nici o obiecţiune,

$ 546,

text

șterea

voluntară,

și nota

iar dânsa nu a fă(Aubry eţ Rau, VI,

12, p. 66;

Baudry

et
Cheneaur, III, No. 735; Alexandresco,
ed.
2-a, 11.:p.. 309).
:
Cn toate că art, 331 c. civ. fr.
(304
e, civ. rom.) vorbeşte numai de
recunoatotuşi

II, No.

II, p. 304,

de

presă de recunoaştere din partea mamei
poate fi înlocuită prin faptul că ea a
tratat pe copil ca al său și din faptul
;
„€că
cut

,

a pă-

recunoscut

Codul civil

NATURALI

nota

945; Alexandresco, ed. 2-a,
1),

|

III. Contestaţia

=

legitimării.

21. Cu toate
că legitimarea, copiilor
- naturali
prin căsătoria
subsegquentă a
- părinţilor lor, operează de drept însă,
ea,
poate fi contestată. (Dalloz, Rep., PaterDit€ et filiation, No. 193; Planiol, ed. Ga.
I, No. 1563; Planiol et Ripert, II. No.
959; :
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 308).
2. Dispoziţiile artț. 329 al. 2
ce, civ.
în. (295 al 2 c. civ. rom.) cari
arată că
nimen

i

nu

poate

contesta,

starea, „civilă,

şi-o recunoaştere
acelui care are o posesiune de
silită făcută pe calea cercetării
stat conpaterniformă titlului său de naşter
tăţii, în cazul câna ea este admisă,
e, nu-şi gă-.
şi
seşie
aplica
pe calea
ţiunea. la copiii naturali le-cercetării maternității,
aduce . gitimati prin
legitimarea, copiilor în cazul
căsătoria, părinţilor
lor.
când
notă(Aubry
rârea a. fost dobândită înainte
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 546,
nota
de
cele21, p. '%; Dalloz, Râp., Patern
brarea, căsătoriei părinţilor.
ite et fi(Demolombe,
liation, No. 473; Laurent, IV,
V,_No. 362, 363; Aubry et Rau,
No.
18;
ed. 4-a, VI,
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1568).
$ 546, n. 66: Laurent, IV,
No. 171; Huc,
- 28. Contestaţia legitimării
III, No. Gr: Baudry şt Chânea
poate fi făux, III, No:
735: Planiol, ed. 6-a, 1,
cută în mod direct când se
No, 1560; Planiol
pretinde că,
et Riperi, II. No. 941;
cu
ocazia
legitimării nu s'au
Alexanâresco, ed.
observat,
2-a, II, p. 304. 305),
prescripțiunile legii, sau se
atacă căsă8. Legitimarea copiilor
toria.
(Dalloz
,
Rep,
Sunppl. Paternite et
naturali prin
căsătoria,
filiation. No. 193; Planiol, ed.
subsequentă
a părinților,
6-a, 1, No.
în - 1568;
cazul când ei au fost vecu
Planio
l
eţ Hipert.
noscuţi înainte
II,
No.
959;
de căsătorie, operează
Comp.:
Colin et Caritant, ed. “a, |, p.
de drept, fără ca
intenţia
părinților: de legitima
179;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 308),
re
să fi
fost declarată în actul
24. Contestaţia legitimării poate
de căsătorie. (Vafi fălette sur Proudhon, II,
cută și în mod indirect când
p. 167: Duranton,
se atacă
III. No. 179, 189: Demolo
recunoaşterea copiilor naturali făcută
mbe. V, No. 365;
în-.
Marcadă,
Art, 331, No,
„nainte de celebrarea, căsătoriei.
II,
sub mo:
No. 655; Mouvrlon, ed. 1-a, 1; Beudant,
tivul
că
IL. No, 941; Aueste nulă în formă
by et Rau, ea. 4-a, VI,
anularea, recunoaşterei aduc sau în fonă;
e şi anularea.
p. 65;. Dalloz, Rep., Paternit$ 546, nota, 7,
legi
timării,
ă eţ filiation.
(Demolombe,
V,
No.
No. 412; Suppl., Paternite
366;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
ei filiation, No.
192; Laurent, IV, No. 165;
$ 546, p..%;
Dalioz. Rep,
Bau
dry
et
ChâPate
rnită et
neaux, III, No. 738; Planiol,
413; Suppl., Paternite et filia filiation, No.
ed. 6-a, 1, No.
1562; Planio] et Ripert,
tion, No. 1%;
Laur
II,
ent,
No,
IV,
945;
No. 180; Planiol, ed. 6-a,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
1,
308, 304; Plastara,
No. 1568; Planiol ei Ripe
rt, II, No, 959;
1, p. 405).
Alexandresco, ed. 2-a,
19. Chiar aacă în
II, p, 308),
|
actul de recunoa-!
25. Copilul
Poate
ataca,
$terea copiilor naturali
legitimarea
, părinţii ar fi decând ea îi dă o stare civil
clarat că nu
ă
vor
recunoaş
tului său de naştere şi pose contrară actuşi dacă ulterior are loc te copiii, tosiunsi de stat
căsă
tori
ce
a
o
avea,
lor,
înai
nte de legitimare. (Toullier,
legitimarea operează
de drept. (Valette
II,
No.
964;
sur Proudhon, II, p. 167;
Duranton, III,
rent, IV, No. 180; Planiol,
No. 1%; Demolombe,
ed. 6-a, 1, No.
Y, No. 365; Beu1565;
Planiol
et
dant, II. No, 655; Aubry
Ripert,
IL, No. 959;
et
Rau,
Alexandresco, ed, 2-a, II,
ed. 4-a.
VI, $ 546, p. 6; Dalloz,
p,
Rep.
Paternite et
26. Copilul natural legitima309).
tiliation, No. 472: Laur
t prin căent. IV, No. 165;
"sătoria, subseguentă a
Planiol, ea. 6-a, I,
Părinților săi, are
No. 1562).
conteste legitimarea,
20. Căsătoria. Părinților oper
ează “de
„_V, No. 366; Dalloz, Râ&p. (Demodrept
legitimarea
copiilor
Suppl,
recu
nosc
uţi
Pai
ern
inainte de căsătorie
its et filiation, No. 19%; , Latr
sau chiar prin actul
ent,
III, No. 18%; Planiol, ed.
de căsătorie, independ
6-a, 1, No. 1568;
ent, de voinţa coAlexandresco, ed. 2-a,
piilor; prin urmare
II, p, 309).
copii nu
putea
refuza beneficiile
27. Legi
legitimării. ar (Delv
rea
e
inesta
însăşi autotima
rii săi. poat
(Dalloz,îi cont
Râp,, tă de

Suppl,,

—
a

4492

—

civil

LEGITIMAREA

COPIILOR

poate

fi contestată

de

o persoană

care

ternite et filiation, No.

de

un

donaiar,

se

au

un

interes

la

anulare,

chiar

autentică şi specială. (Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 953; Laurent, IV, No. 5Î; Baudry et
Châneaux, III, No. 627; Planiol, ed. G-a, I,
No. 1476, 1479; Planiol et Ripert, II, No:
832; Degrea, Scrieri Juridice, 1, p. 87).
39. Taţăl şi mama pot recunoaşte copilul prin unul şi acelaş act. (Planiol et

mo-

ra]. (Baudry et Châneaux, III, No. 741;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 309).
31. Câna persoanele interesate au recunoscut în mod expres sau tacit filiațiunea unui copil natural legitimat prin căsătorie,

ele nu

legitimarea.

mai

(Aubry

au. dreptul
să

Ripert, II, No. 831; Alexandresco,

II, p.
40.
făcută
soana
berul

conteste

et Rau, ed. 4-a, VI, $

546, p. 70; Dalloz, Râp., Suppl., Paternit6
et filiation, No. 196; Comp. Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 310).
Ă
32. In acţiunea îndreptată în contra
copilului legitimat, el va fi apărat de re
prezentantul său legal care este tatăl său
sau în lipsa acestuia mama sa; nu este
necesar
a i se numi un tutor
ad-hoc.
(Laurent,
IV, No. 186;
Baudry et Che6-

reprezentantului

său

legal,

i se

va

natural

este

obligat

să-şi

coale

numi

din
tul

art.

48,

304

şi

făcută de o persoană
interzisă sau
în
stare de demenţă. (Daloz, Râp., Paternite
et filiation, No. 561).
44. După o altă părere, de oarece in-.terzisul este asimilat cu minorul, el poate
recunoaşte ca şi un dement neinterzis, în
mod valabil un copil natural, dacă se

337

nui coșil natural din partea mamei sale.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 315 urm.
Plastara, 1. p. 381, 382, 402).
Ă

Deasemenea

din

cuprinsul

art.

48

constață

copilul

va

fi

natural

dar

recu-

noscut.. (Alexandresco, ed. 2-a. 11, p. 314
urm., 819 urm.; Plastara, I, p. 401, 402;
Comp.: Degrea, Scrieri juridice. 1, p. 76).
37.

„Recunoaşterea,

coșiilor

că

recunoaşterea

a

avut.

loc

în

momente lucide. (Demolombe, V; No. 388;
Aubry et Rau, VI, $ 568, nota 6, p. 159;
No. 36; Huc, III, No. TI;
IV,
Laurent,
Baudry et Cheneaux, III, No. 648; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1418; Planiol et Riperi,
II, No. 830; Colin et Capitant, ed. 4-a, ],
p. 285; Alexandresco, ed. 2-a, Il, p. 392)
45. Minorul chiar neemancipat, poate
recunoaşte în mod valabil pe copilul seu
natural
înainte
de căsătorie.
(Merlin,

și 304 din codul civil român, rezultă că
în dreptul civil român, există recunoaşterea copiilor naturali din partea tatălui lor; și dacă nu are loc căsătoria părinților,

ÎI,

„ Deasemenea. este nulă de drept recunoaşterea unui copil natural când este

codul civil român, rezultă că în drepcivil român, există recunoaşterea u-

36.

(Duranton,

p. 325).

noaşterei.
cuprinsul

sa.

de drept. (Dalloz., Rep. Paternite et filiation. No. 562; Alexandresco, ed. 2-a, II.

IV. Recunoaşterea copiilor naturali.
Generalităţi. Formele şi condiţiunile recuDin

partea

recunoaştere a fost primit de un funcţionar incompetent, recunoaşterea este nulă

dove-

dească acţiunea sa potrivit principiilor
de drept puse în art. 1169 c. civ. român.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 309).

35.

din

No. 219; Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 952, nota
1; Demolombe, V, No. 454; Aubry et Rau,
VI, $ 568 quater, p. 182; Dalloz, R6p., Paternite et filiation. -No. 597; Suppl., Paternit6 et filiation, No. 248; Laurent, IV,
No. 85; Huc, III, No. 78; Baudry et Ch6neaux, III, No. 656; Planiol, ed. 6-a, I;
No. 1490, 1494; Planiol et BRipert, Ji, No.
849; Colin et Capitant, ed. 4a, I, p. 286,
287; Alexandresco, ed, 2-a, Il, p. 331),
41. Când recunoaşterea este făcută de
care nu are calitatea
către o persoană
so facă, ea, este nulă de plin drept. (Dalloz, Rep., Paternite et filiation, No, 560;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 324).
.
42. Deasemenea când actul autentic de

copilului un tutor ad-hoc, (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 309).
“
34. Cel ce contestă legitimarea unui
copil

ed. 2-a,

321).
Recunoaşterea unui copil natural
printrun
act autentic, de
percare are dreptul so facă şi cu Iisău consimţimânt, este în. principiu

irevocabilă

neaux, INI, No. 742; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 309).
33. In cazul însă când interesele
pilului legitimat suni contrare celor

IV.

38
Recunoaşterea poate fi făcută prin
procurator, însă procura, trebueşte să fie

pentru

a nu se revoca donaţiunea ce i-a făcut
autorul legitimării înainte de legitimare.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, n. 309).
30. Legitimarea .
copiilor
naturali
poate fi contestată de rudele colaterale
cari

563; Laurent,

No, 44, 49; Planiol ed..'G-a, I, No, 1470;
Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p. 288, 289;
Alexandresco, 'ed. 2-a, II, p. 319, text şi
nota 2; Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
834; Contra: Toullier, Ii, No. 951; Comp:
Degrea, Studii juridice, 1, p. 4% urm.).

pretinde adevăratul tată al copilului. (Laurent, IV, No. 183; Baudry et Châneaux,.
IL No. 741; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
309).
29. Legitimarea
copilului
natural
poate îi contestată

Art. 304

NATURALI

419, 420; Marcads, Art. 334. No. 1; -Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 949 Dalloz, Rep., Pa-

Paternite
ei filiation, No. 195; Laurent,
IV, No, 182; Baudry et Châneaux, III, No.
141; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 309); :
28. Legitimarea
copilului
natural

naturali,

trebueşte făcută prin act autentic; când
ea este făcută printrun act sub semnătură privată, este nulă de plin drept. (Duranton, III, No. 226; Demolombe, V, No.

Questions de droit, Paternite, $ 2; Toullier,
II, No, 962; Duranton,
molombe, V, No.-388;

44

[io]

Codul

III, No.
Mourlon,

258;
ed.

De7-a,

-

Art. 304

LEGITIMAREA

COPIILOR

I, No. 953; Aubry
et Rau, VI, $ 568, nota
5 p. 157; Huc, TI, No. 73; Baudry et Ch&
neaux, III, No. 651; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 14%; Planiol et Ripert, II, No. 830;
Colin
et Capitant, ed.
Ma,
], p. 28;
Plastara, 1, p. 383; Contra: Laurent, IV,
No. 36 urm;; Alexandresco, ed. 2-a,
IT,

p. 323).

48. Risipitorul

pus

sub

cons

Vodui

civil

Pitant. ed. 4-a, 1, p. 28; Alexa
ndres
ed. 2-a, II, p. 321; Comp.: Demol co, V,_No.. 416; Laurent, IV, No. 43), ombe.
-53. Un copil declarat sau
presupus
sent poate fi recunoscut, (Demolombe ap, Y,
No. &l?; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, $ 568,
nota 30, p. 163; Baudry eţ Châne
aux, III,
No, 638; Alexandresco, ed, 2-a,
II,
54. Recunoaşterea unui copil p. 329),
natural
nu trebueşte acceptată de către
copil; ea
poate fi făcută chiar fără voia
lui, sub
rezerva de a fi contestată de
către el.
(Colin
et Capitant,
ed, 4-a,
p. 2%;
Comp. Planiol eţ Ripert, II, 1,
No. 840).
55. Când actul
de recunoaştere este
atins de un viciu de formă,
nulitatea

,

46. In cesa ce priveşte vârsta
la care
un minor poate recunoaşte în mod
valabil
un copil natural, tribunalele au o putere
suverană pentru a decide dacă
minorui
era sau nu puber la epoca concepţiunei
copilului şi dacă în momentul recunoaş
terei copilului voinţa sa a fost, liberă.
(Demolombe, V, No. 434; Aubry et
Rau, VI,
â 568, nota 16; Baudry et Cheneau
x, III,
No. 651)
41. Minorul poate recunoaş
te în mod
valabil un copil natura] prin
actul seu
de căsătorie, de oarece este asist
at
ae părinţii sau tutorul său. (Alexand
resco, ed.
2-a, II, p. 324).

NATURALI

este relativă.

(Alexandresco, ea. 2-a,

II, p.
25; Comp.: Planiol et Ripert,
II, No. 84),
56. Pentru recunoaşterea
unui
copil
natural, prin act autentic,
nu este nevos
să se întrebuinţeze termeni
sacramentali
ci este de ajuns să se poată
constata în
mod neîndoios intenţia tatăl
ui de a recunoaşte pe copil, (Damolombe,
1, No, 4%,
410; Marcaq6, art, 334, No.
1; Masst et
Verg6 sur Zachariae, I, $
167, p. 324, 3%;
Aubry et Rau, VI, $ 568 bis,
p. 170. 1714;
Huc, III, No. 74; Baudry et
Châneauz, III,
No. 625, 626; Planioi, ea.
6-a, I, No. 14%;
Alexandresco, ed, 2-a, II,
p. 319 nota 1;
Comp.: Laurent, IV, No. 55;
Planiol et Ri.
peri, II, No. 838).
52. In actul de recunoaşte
re trebueşte
să se arate în moa precis
persoana recunoscută pentru a se putea
stabili. individualitatea sa, (Laurent,
IV, No. 56).
58. Câna
consimțământul
autorului
vecunoașterii unui copil natur
al a fost
dat din eroare, sau obţin
ut
violenţă, actul de recunoaşte prin dol sau
re este atins
de o nulitate relativă.
(Dem
No. 431; Dalloz, Rp, Pater olombe, V,
nită. et filiation, No, 565 urm.; Alexandres
co, ed. 2-a,
II, p. 335; Plastara,, I, p,
382, 383; Comp.:
Laurent, IV, No. 65; Baud
ry et Chenseaux,
UL No. 659; Pianiol eţ
Ripert, II, No.
59. Câna autorul recun
oaşterei nu are
consimţământul liber,
fie pentru că nu

ciar, poate recunoaşte în mod iliu judivalabil un
copil natural, fără, asistența,
consiliului
seu. (Demolombe, V,_No.
388; Masse et
Vergs sur Zachariae, 1, $ 249,
p. 488; Marcadâ, art. 513, No. 1; Aubr
y et Rau, VI,
$ 568, nota 3; Laurent,
IV;
III, No. 73; Baudry et Chân No. 37; Huc,
eaux, III, No.
649; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 1478; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p.
28; Alexandreseo,
ed. 2-a, II], p. 323).
43. O femee măritată,
poate recunoaşie
în mod valabil, fără auto
rizaţie, un copil
natural conceput înaintea
, căsătoriei sale,
(Demolombe, V, No.
Huc, III, No. 7;
Baudry et Châneaux, 388;
LII,
ed. 6-a, î, No. 1478; Plan No. 650; Planiol,
iol et Ripert, II,
No. 830; Contra: Laur
ent;
;
lexandresco, ed. 2-a,
„90. O persoană cond I ,
amnată la munca
silnică sau recluziune,
deşi în stare de
interdicţiune legală,
poate recunoaşte în
mod
valabil un
copil natural.
(Demolombe, V, No. 388;
Aubry et Rau, VI,
$ 568, nota 9).
51. Copilul natural poat
e fi recunoscut
în mod valabil chiar
înainte de naştere,
însă după concepţiunea
sa, (Locr6, IV, p.
179; Chabot,
Questions transitoires,
actul de recunoaştere este
Enfant nature], I, p.
inexistent. (A453;
lexandresco, ed, 2-a,
5; Duranton, III, No. Toullier, II, No.
II, p. 323, nota 1,
211;
Demolombe,
324, 325).
V, No. 414; Beudani,
II, No, 568; Marcadă,
art. 334, No. 2: Mourlon,
60. Câna
recunoaşterea
ed. 7-a, I, No.
este
minci957; Mersier, Traiţ& thâo
noasă, ea nu este nulă
rique et pratique,
de drept ci numai
No. 113; Aubry et Rau,
VI, $ 568, p. 163;
Laurent, IV,
,
,
Baudry et Châneaux, ;
.
:
niol, ed. 6-a, 1, No. 1480; III. No. 637; PlaPlan
iol
et Ripert.
II, No. 825; Alexandresco
, ed. 2-a, II, p.
293, nota 2, 321,
322; Contra:
Colin et
Capitant,

ed. 4-a, 1, p. 284)

noaştere

pe marginea actului de naştere;
prin urmare părinţii
trebuesc să arate în
actul de recunoaş

sat coșilul.

—

444

—

tere locul unde
(Alexandresco, ed. 2-a,s'a năsII, p.

Codul
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LEGITIMAREA

civil

grefierul nu

dacă

62. Chiar

naturali

copiilor

ale

iar

teste

nu

copiilor na-

320).

poate fi atât de ordin
65, Interesul
însă
moral cât şi de.ordin material,
II,
nt,
(Beuda
m.
legiti
fie
să
şte
trebue
te
Deman
1;
No.
339,
art.
d6,
Marca
No. 574,
67
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No.
568
bis, 1; Aubry et Rau, ed, ka, VI, $
Dalloz, R&p., Supnl,
ter, p. 119 urm;
No.

filiation,

et

238;

Laurent,

l,
IV, No. 189, Huc, 1IL, No. 11; Pianio
ed. 6-a, IL, No, 1490; Colin et Capitant,
ed, l-a, 1, p. 287; Comp.: Baudry e Ch6neaux, III, No. 660, 141).
66. Interesul trebueşte să fie născut
actual;

şi

deajuns.

interes

un

(Dalloz,

et filiation,

No.

eventual

Rep.,

Suppl.,

nu

ar

îi

Paternite

238.)

67. Autorul recunoaşterea copiilor naturali, are dreptul să conteste recunoaşțerea din cauza interesului moral ce-l
are

pentru

a

obţine

anularea

recunoaş-

terei. (Dalloz, R6p,, Paternite et filiation,
Planiol, ed. 6-a, I, No.
urm;
577
No.
1490; Colin et Capitant, ed. 4-a, [, p. 287;
Contra: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 963).
68. Tatăl care a recunoscut copilul are
dreptul să conteste recunoaşterea făcută
de âsemenea mama care &
de mamă;
recunoscut copilul are dreptul să conteste recunoaşterea făcută de pretinsul
tată. (Demanie et Colmet de Santerre, TI,
No. 67 bis, II; Mourlon, ed. T-a, 1, No. 954,
961; Dalloz, R6p., Paţernit et îiliation.

No, 582; Comp:

Planioi et Ripert, II, No.

5),

69. Deasemenea au dreptul să contesta
recuautorului
părinţii
recunoaşterea,

—

sub

motivul

că

sta-

părinţilor sau ai coA. Moștenitorii
piilor au dreptul să conteste recunoaşterea, copiilor naturali din cauză interesuImi. materia] ce-l au de a îndepărta pe
copii dela o succesiune deschisă. (Dalloz.
Rep. Paternite et filiation, No. 382; Comp:
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 96%; Planiol, ed.
Ga, 1, No. 1490; Planiol et Ripert, II,
No, 88; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p-

64. Legitimarea copiilor naturali prin
a părinţilor lor
subseguentă
căsătoria
şi
precum şi recunoaşterea, copiilor pot
sată.
contestate de orice persoană intere
et
(Mourion, ed. 7-a, |, No. 960; Aubry ,
Dailoz
Rau, ed. 4-a, VI, $ 548, nota 21;
u
Rep., Paternit6 et filiation, No. 473; Suppl
t,
Paternite et filiation, No. 19%; Lauren
No.
6-a, 1,
ed.
Planiol,
IV, No. 18;
p.
Colin et Capitant, ed. ha, |,
1490;
308,
P.
II,
2-a,
ed.
co,
ndres
287:' Alexa

Paţernitt

recunoaşterea,

recunoașterea
prin
rea. civilă obținută
urmaţă de căsătorie, nu este a sa. (Toul-lier, III, No. 96%; Duranton, III, No. 260;
Demolombe, V, No. 438; Aubry et Rau,
VI, $ 568 ter, p. 179; Mourlon, ed. 7-a,
1, No. 961; Dalioz, R6p., Paternite et filiation, No. 582; Suppl., Paternit et fi'%6,;
LV, No.
Laurent,
liation, No. 195;
Baudry et Cheneaux, III, No. 960; Planiol, ed, 6-a, I, No. 1490, 1563, 1568; Colin et Capitant, ed. 4-a, ], p. 287, Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 304 nota 1. 327,
nete 1; Comp.: Planiol et Ripert, II, No.

şi judecătoriile de ocoale, (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 303, nota 2, 319, nota 2),

V. Contestaţia recunoaşterei
turali.

304

noaşterei. (Demolombe, V, No. 439; Dalloz, Râp., Paternit6 et filiation, No. 571;
ed. 4%a, |, p. 287;
Colin et Capitant,
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 845),
_170. Copilul natural are dreptul să con-

a trimis

copie de pe actul autentic de recunoaştere ofițerului de stare civilă, al locului
unde s'a născut copilul, după cum cere
codul civil românşi chiar.
art. 48 din
de
copia, ofiţerul
dacă trimiţându-i-se
nu face menţiune pe marstare civilă
ginea actului de naştere despre actul de
a
subsequentă
căsătoria
recunoaştere,
părinților săi operează legitimarea care
nu depinde de facerea menţiunei. (Alexanâresco, ed. 2-a, II, p. 303).
au
judeţ
tribunalele de
63. Numai
competența să autentifice actele de recunoaştere

Art.

NATURALI

72. După o părere, membrii unei familii, în afară de conilul recunoscut. autorul recunoaşterei sau părinţii sei, pentru a avea, dreptul să conteste recunoaşterea, nu au nevo2 să justifice existența
unui interes material, ci un interes moral
este suficienti. (Dalloz, Râp., Suppi., Paternit6 et filiation, No. 191, 238; Baudry
et Cheneaux, III, No. 660; Comp: Planiol
et Ripert, II, No. 845).
73. După o altă părere, membrii familiei trebuesc să justifice existenţa unui
interes material. (Proudhon, II, No. 1%;
Demolombe, V, No. 435).
74. Nulitatea recunoaşterei copiilor natura]i pentru cauză de eroare, dol sau
violenţă, poate fi propusă de către autorul

recunoașterei

şi

de

către

moşteni-

torii sei universali. (Beudant, II, No. 574;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 960; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 568, ter, p. 118; Dalloz, R&p., Paternite et filiation, No. 577;
ei filiation, No. 239;
Paternite
Suppl.,
Laurent, IV, No. 67, 68; Baudryet Châneaux, III, No. 659 bis; Planipl et Ripert,
II, No. 843; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.325; Cormp.: Colin et Capitant, ed. 4-a,
1, p. 288).
15. Celelalte părţi interesate, după o
părere, nu pot cere anularea recunoaşterei pentru cauză, de eroare, dol sau violenţă încercate de către autorul recunoasterei. (Aubry et Rau, ed. ha. VI, 8 568
ter, nota 23, p. 178; Dalloz, R6p., Paternit6 et filiation, No. 577; Suppl., Pater-

nit€ et filiation, No. 239; Laurent, IV, No..
67; Bauary et Châneauz, III, No, 659 bis;
Șpntra:

445—

Colin

et

Capitant,

ed.

4a,

d

p.

Art:

304

LEGITIMAREA

COPIILOR

76. După o altă părere, deşi în materi
e
de contracte celelalte părţi interesate nu
au dreptul
să ceară
anularea, actelor
pentru cauza
de dol, eroare
sau.
vio-

lenţă,

în

materie

de

recunoașterea,

III,

t,

II, No.

845).

Nâp.,

82.

Paternită

Tribunalele

et

filiation,

apreciază

No.
în

581).

mod suveran dovezile administraţe
Pentru a stabili falsitatea Yecunoaş

terei
copiilor na.
turali.
(Dalloz,
Rep.,
Supply
Paternitâ
et filiation. No.
242; Comp:
Planiol eţ
Riperi, II, No. 846).
83. proba eroarei, viole
nței, dolului şi
a. falsităţei recunoaştere
a copiilor naturali, poate.fi făcută
prin orice mijloc de.
dovadă.
(Mourlon, ea,
IL, No. 960;
Dalloz, h6p., Paternită 7-a,
e filiațion. No.
578; Suppl., Paternit6
et filiation, No.
242; Comp.: Planiol et
Ripert, 11, No. 846),
84. Copilul
natural
nu
poate
faca
tranzacţie asupra stăr
ei sale civile, însă,
poate
transige
asupra
intereselor pecuNiare ce decurg din
filiaţiunea. sa naturală. (Den:olombe,
rent, IV. No. 189; V, No. 333 urm.; LauBaudry et Cheneaux,

—

446

744;

Alexandresco,

ed. 2-a,

E, p.

VI. Convenţiuni. Prescripţie.

piilor naturali,
ele
pot
cere anularea
acestor recunoaşteri. (Demolombe,
V,
439; Dalloz, Râp., Paiernite et filiatiNo.
on,
577;
No.
Suppi., Paternite et tiliation, No. 239).
|
"77. După
această
din
urmă, părere,
copilul natural
recunoscuţ
are drepiul
să ceară anularea recunoaşterei
pentru
cauze de
groare, dol sau violenţă,
încercate de către autorul recuno
aşterei,
ŞDalloz. Rep., Paternită eţ filiati
on, No.
577).

80. Nulitatea unei
noase, poate fi cerută chiar
de către autorul ei. (Aubry
„ed. 4-a, VI, $
568 ter, nota 31, p. 129;
Dalloz, Rep. Paternit€ ai filiation, No.
581; Suppi., Paiernite et filiation, No.
241; Laurent, IV,
No. 78; Planiol, ed, G-a,
I, No. 149); Planiol et Ripert, II, No.
843, 845; Colin et
Capitant, ea. &-a, |, p.
287; Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 32%, nota
1).
|
81. După o altă părere
nulitatea unei
recunoaşieri mincinoase,
nu poate fi cerută de către autorul
acesi
(Demolombe, V, No. 437; ei recunoaşteri.
Demante et Coimet de Santerre, II, No.
67 bis, 1; Dalloz,

No..

307).

co-

78. Nulitatea
unei recunoașteri
penru vicii de formă ale actul
ui, poate fi
cerută, de orice persoană, inte
resată. (Demolombe, V, No. 439: Beud
573; Aubry et Rau, VI, $ 568ant, II, No.
ter. p. 179;
Laurent, IV, No. 69; Baudry
et
HI, No. 659; Planiol et Riper Châneaux,
t, II, No.
344; Alexandresco, ed, 2-a,
II, p. 326).
79. Orice
persoană
interesaţă
poate
să ceară anularea unei
recunoaşteri a,
unui copil natural, când
ea este mincinoasă. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 960; Dalloz, R6p., Paternită et filia
tion, No. 581;
Colin e Capitant, ed. +a,
[p. 287; Alexandresco, ed, 2-a, II, p,
326, 327; Comp.:
Planiol et Riper

„Codul civil

NATURALI

85.

Nu

se poate

prescrie nuli

tatea de
plin drept a „unei recundaş
teri de copil
natural.
(Mourlon, ed. t-a, I, No,
960;
Dalloz, Râp.,
Patermită £t
593; Planiol, ed. 6-a, I, No. filiation, No.
1492; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 325).
7
86. Interesul pecuniar insă,
decurgâng
din recunoaşterea. nulă, se
prescrie, (A4lexandresco, ed. 2-a, II, p. 325),
87. Nuliiatea unei recunoaş
teri pentru
vicii de formă, este prescriptibi
lă, (Demolombe, V, No. 451; Beudant,
II, No. 573;
Dalloz, Râp,, Suppl., Paternit
e et îiliation,
No. 246; Contra: Aubry et
Rau, ed. a
VI, $ 568 ter, p. 181; Comp:
Plan
peri, II, No. 34; Alexandresco iol et Ri, ed. 2-a,
II. p. 326).
88. Deasemenea este pres |
cripiibilă nulitatea unei recunoaşteri pent
ru
eroare, dol sau violență. (Dem cauză de
olombe, V,
No. 451; Mourlon, ed. t-a, TI,
No. 960; Beudant, II, No. 57%; Aubry et Rau,
ter, p. 148; Dalloz, Rp, Paternit VI, ş 568
e et filia-

tion, No. 593; Suppl., Pateinite e.

filiation,
No. 246; Laurent, IV, No.
70; Baudry ej
Châneaux, III, No. 659; Plan
iol et Ripert,
II, No. 843; Alexandresco.
ed,
326, Contra: Colin et Capitant 2-a, II, p.
, ed. 4-a, |,
|

p. 938).

839. Nuliiatea unei recunoaș
teri mineinoase, este imprescripțibilă
. (Demolombe,
V, No. 43; Mourlon, ed.
i-a, IL, No. 90;
Aubry et Rau, ea, 4-a, VI,
$ 568 ter, nota
. 35 urm. p. 181 urm; Dall
oz,
nit€ et îiliation, No. 593; Supp Râp., Pateret filiation, No. 246; Huc, t, Paternită
LII. No, 104;
Alexandresco, ed, 2-a, II,
p. 37).
|
90. Drepturile
pecuniare însă. rezultate in recunoaşterea minc
inoasă sunt
prescrip
tibile,

327).
31. Se
nulitatea
p.

poate

(Alexandresco,

poate
unei

prescrie.

ed.

2-a,

II,

ratitica tacit sau expres
vecunoaşieri, câna ea se

(Mourlon,

ed,

7-a, I, No.
960; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI. $ 368 ter,
D. -182: Dalloz, Rep,
Paternite et filiation, No. 594; Suppl., Pate
rnite et filiation, No. 247; Laurent, IV,
No. 71; Comp.:
Planiol et Ripert, 11,
No. 843),
VII.

Procedură.

92. Acţiunea în anularea recu
noașterei
motivul

pe
troduce

în

că este
contra

rincinoasă,
copilulu

se va in-

la tribunalul civil a] domi i recunoscut,
lexandresco, ea. da, 11, ciliului seu. (Ap. 327, 928),
93.

In cazul când copilul
va fi chemat în cauză

este

minor,

reprezentantul său
legal. (Alexandresco. ed,
Comp.: Planiol eţ Ripert, 2-a, II. p; 328:
II, No. 846),
otărirea.

obținută în cazul unei
cereri de anulare a unei
recunoașteri pe
motivul că, este mincinoa
să, va avea efect
numaîntre
i
.părţile cari au luat
parte

—

Codul

civil

la proces,

LEGITIMAREA

ed.
(Alexandresco,

COPIILOR

p-

II,

2-a,

.
328).
„95. Dovada că recunoaşterea este mincinpasă, se va face prin. orice mijloace
de probă, chiar martori și prezumpţiuni.
(Demolombe,
Y. No. 434, 441; Beudant,
TI, No. 574; Aubry et Rau, VI, $ 568 ter,
p. 181; Laurent, IV. N6. 70, 71, 7%; Huc,
TI, No. 102 urm.; Baudry et Châneaux,
ŢII, No. 660; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
397, 328: Combp.:
Planiol et Ripert, II,
No. 846).
-

VIII. Efectele recunoaşterei.
96.

In cazul
de

noscut

mai

când

un

copil a fost recu-

bărbaţi

mulţi

sau

mai

de

multe femei, iribunalele vor aprecia care
dintre recunoașteri este cea care trebueşte
considerată adevărată, luând în consideraţie interesele copilului. (Demolombe, V,
No. 44%;
Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 96%;
Dalloz,
Râp.,
Paternite.et filiation, No.
585; Suppl., Paternite et filiation, No. 243;

Laurent,

15,

No.

77;

Baudry

et Cheneaux,

TII, No. 660; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.328, nota 3; Comp.: Planiol et Bipent, II,
No. 82, 546, 942).
97. Iecunoaşierea mamei făcută conform art. 48 sau 304 din codul civil român,

are

acelaş

efeci

ca

IX. Drept

Recunoaşterea

are

efect

re-

Can-

internaţional.

103. legitimarea copiilor naturali prin
căsătorie subsequentă, este guvernată de
legea. personală a, părinţilor, chiar dacă
legea, locului unde are loc căsătoria lor,
nu permite legitimarea. copiilor prin căNo.
IV,
(Laurent,
sătorie. subsequentă.
No.
V,
international,
civil
Droit
168;
Huc. III, No. 72; Despagnet,
279 urm;
Alexandresco,
Precis, ed. 3-a. No,-278;
ed. 2-a, II, p. 310; Comp.: Planiol et RiE
.
pert, II, No. S61 urm.).
naturali
104. Recunoaşterea. . copiilor
este guvernată de legea personală a celor
ce o fac, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 3%,

333: Comp.:

Planiol et Ripert, II, No. 867

urm. 91 urm.).
Ă
105. Copilul
natural
străin

dintrun

care
o

din

şi

se

naşte
(ro-

franceză

mâncă) nu poate fi legitimat prin căsătoria. părinţilor care ar avea loc în ţară.
străină, în cazul. când statutul personal
al tatălui nu permite legitimarea. (Laurent, IV, No. 169; Huc, III, No. 72),
106. A se vedea: art. 48 din codul civil cu notele respective.

şi recunoasterea

mamei

(Matei

legitim.

asimilat cu un copil
tacuzino, p. 197).

_

silită. dovedind maternitatea sa. (Alexandresco; ed, 2-a, 1], p. 328. 329; Plastara,
I, p. 381, 382). 98.

Art. 304

NATURALI

Jurisprudență

(conțitiuare dela 1924 până
1.

a) Codul civil prin

la 1927)

art, 304-308

se

troâcțiv până
la naşterea
copilului și
ocupă de copii naturali numai în ce prichiar până la.data, concepțiunei sale, (Deveşte legitimitatea lor şi nu vorbeşte nimolombe, V, No. 456 urm.; Beudant, Ii, mic de efectele civile ce le produce aNo. 519; Laurent, LV, No. 8%; Baudry ci
ceastă recunoaştere, dacă n'a fost urmată
Chneauă, IL, No. 65%; Planiol, ed. 6-a, i,
de căsătorie.
,
No. 1486; Alexandresco, ed. 2-â, II, p. 330;
b) In lipsa unui text precis urmează că,
Plastaxa, IL, p. 406; Comp.: Planiol et Rirecunoaşterea
voluntară
a copilului naperi, II, No. 824, 851).
tural nu produce nici un efect cu privire
99. Recunoaşterea îsi produce: efectele
la averea şi familia tatălui care l-a refuţă de orice persoană, nu numai faţă de . cunoscut, astfel că. acest copil nu intră
(Piacopil şi părinte cari Pau recunoscut.
nici în familia tatălui său şi nu are nici
miol et Ripert, II, No, 824, 852; Alexanun drept de succesiune, sau alimente asudresco, ed. 2-a, II, p. 331, 332).
pra tatălui său. .
100. Cu toate că recunoaşterea are ec) Recunoaşterea tatălui înlăturând însă
fect faţă de terțele persoane, totuşi în caorice îndoială asupra paternităţei şi art.
zul de contestaţie, copilul va trebui să
10 c. c. dispunând că, tot copilul .născut
dovedească identitatea sa ca copilul redin român, fie în ţară, fie în străinătate.
cunoscut. (Planiol et Ripert, II, No. 853;
are naționalitaţea tatălui, este a rămâne
în litera, şi spiritul legii când se hotărăşte
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 332).

101.

Dovada. identităţii se va face prin

că, copilul

natural.

recunoscut

de un

tată

are naționalitatea: tatălui
său,
orice mijloc de probă, chiar martori şi _ român,
deşi mama. sa este străină. (Cas. Î, 2053
prezumpţiuni fără să fie nevoe-de un îndin 19 Noembrie 1924 Curierul Judiciar
ceput de probă scrisă. (Demolombe, V, No.
37/1925. Panda. Rom. 1925, 1, 257).
484; Demante et Colmei de Santerre, ed.
2. a) Numai recunoaşterea, solemnă fă3-a, II, No. 70 bis, II; Laurent, IV, Na
cută de ambii părinţi prin chiar actul de
86; Baudry
et Cheneaux. III, No. 655;
Planiol

et

Riperi,

II,

No.

853;

Alexan-

dreseo, e. 2-a, II, p. 332).
:
102. In dreptul civil român, recunoaşierea tatălui făcută înainte de căsătorie
nu are nici ub efect, numai în cazul când
el se căsătoreşte
cu mama
copilului,
copilul

pilul

este

a- fost

Jegitimat;

recunoscut

în

de

cazul

mamă,

când

co-

el- este

—

căsătorie

sau.pe

cale

judecătorească

po-

trivit art, 308 c. civ., sunt singurele mijloace de dovadă a filiaţiunei copilului Dna

tural,

admise

noaşterea.
misă

de

de

voluntară

legea

română.

a mamei

legea; română,

Recu-

nefiind

interogatorul

adma-

mei şi proba cu martori, fără un început
de dovadă scrisă, sunt inadmisibile.

441=

Art. 305-—308

LEGITIMAREA

COPIILOR

5) O legitimare nu poate fi atacată
cât prin unul din mijloacele prevă dezute

de art. 953

c. civ., astfel

că

ciarea
făcută

nesincerita-

tea recunoaşterei din partea tatălui
constitue o cauză "de anulare pentr
u

nu
vi-

NATURALI

Codul civi]

consimţimântului său, căci a fost
cu formele legale. (Trib. Brăila; 11

1750 din

29 Aprilie

1/1925).

1922.

Ă

Curier

Judiciar,
|

Art. 805. — Legitimarea se poate
face chiar în folosul copiilor încetaţi din viaţă, cari au lăsa
t după dânşii descendenţi și
atunci aceștia se bucură de efectele
ei. (Civ. 304, 306, 664 urm.;
Civ. Fr. 332),
Ia
Text. fr.

Art.

932. — La

des enfants dâcâdâs
ă ces descendants.
j
Legitimarea

1.

ternită
ternit€

ont
.

l&gitimation

laiss6

se poate

et filiation,
et filiation,

No.
No.

(Mourlon,
Râp., Pa-

462; Suppl.. Pa187; Planiol, ed.

6-a, 1, No. 1481, 1554; Planiol et Ripert.
IL, No. 946; Colin et Capit
ant,
4-a, 1.
p. 308; Nacu, T, p. 530: Alexandred,
ezco ed.

2-a, II, p. 301; Matei Cantacuzino,
196; Plastara, 1, p. 383, 404).

p. 19,

- Pentru ca legitimarea
locîn
folosul descendenților unui săcopilaibănatur
al
decedat, trebueşte ca, aceşti desce
ndenţi
să fie legitimi sau legitimaţi. (Dem
o-

“ lombe, V, No. 356; Aubry et
Rau, ed. 4-a,
VI, $ 546, text şi notele 25, 26, p.
71; Dal-

loz, Râp., Suppl., Paternit6 et filiation,
No.
187; Laurent,

Baudry

et

IV,

No.

Cheneaux,

173;

Huc,

III,

169;

et,

dans

toria

lor,

de

nu-l pot
oarece

623,

legitima prin căsălegitimarea nu ar

Prezenta nici o utilitate,

linet Capitant, ed. 4-a, 1,
Contra:
Valette sur Proudhon, II, p.p. 3U8;
150; Demolombe,

V, No. 416; Comp
on, ed.
7-a, L, No. 957 urm; Plani.o] Mourl
et Rirert, II.
No. 946),
|

_
4. Copiii naturali şi cei adoptivi
copilul, ce trebueşte legitimat, i-arpe cari
lăsa
în urma,

morţii sale, nu
fi legitimaţi.
(Demolombe, V, No. 356; pot
Mourlon, 1, No.
940; Aubry et Rau, VI, $ 546,
şi nota
25, p. 71: Laurent, IV, No, 173;textHuc,
III,
No. 69; Baudry et
Planiol, 1, No.

Cheneaux, III, No. 192;
1554; Alexandresco, ed, 2-a,

IL. p. 294, nota 1, 301).
.

„ Jurisprudenţă N

.

i
(continuar
e
î.

A

se

de

vedea:

Art. 806. — Copiii legitimaţ
i prin căsătoria
terea lor, Vor_avea aceleași
drepturi ca şi cum
din această
(Civ.

profite

nton, III,
No. 165: Baudry et Châne(Dura
aux, II, No.
232; Planiol, ea. 6-a, 1, No. 1481,
1554; Co

INI, No. 732; Ale
xandr:esco, ed. 2-a, 11, p,
Comp
Planiol să.
1, 301;
a, 1.294,No.nota
1554),
În cazul când copilul natur
al a în-

căsătorie.

ce cas, elle

cetat din viaţă tără descendenţi, pretinşii
săi părinţi

face în folosul

viaţă, în cazul când

au
lăsat descendenţi.
I, No. 940, 957; Dalloz,

pent avoir lieu, mâme en faveur

des descendants;

Doctrină,

copiilor încetaţi din

aceştia
ed. 7-a,

qui

659

urm.,

836

la 1924
ari.

până ă la 1927)

10.

nota

1:

urmată după nașar fi fost născuţi
urm.,

841

urm.;

Tezi. fr. Art. 333. — Les
enfants
l€gitimâs par le mariage
auront les mâmes droits
su bsâquent
que s'ils 6taient ns de ce
mariage.
Lave
i

Bibliografie
Enovaan,

Wotă sub

Doctrină.

NI
NI
o
|
Copiii legitimaţi prin căsă
toria subsequentă, au aceleași
copil legitim nu „Numai drepturi ca și un
față cu părinţii
săi cari l-au leg
î.

943;

I

itimat

Dalloz.

Râp.,

(continuare).

€. Apel Paris S. 1, 30 Ian.
1924, Jur. Gen. 1926, No.
840.

ci şi faţă

it6

Paternit6

ct

cu toţi

filiatian:

et filiation,

No. 478; Suppl., Paternite et filiation,
No.
198; Planioi, ed. 6-a, 1,

No, 1566; Planiol
et Ripert, I1, No. 955; Nacu
, 1, p. 530; Aleed. 2-a II
306; Matei Cantacuzino, p. 196, 282;
"ase, 7 >. 40%).
2. Efectele
xandresco,

Tali

vinţa

Prin
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legitimării

căsătoria

tatălui

lor,

copiilor

subsequentă

încep

ali

natu-

în pri:

celebrarea

Codul

civil

LEGITIMAREA

COPIILOR

căsătoriei iar nu de la naşterea sau concepțiunea lor. (Pothier, Contrat de marage, VI, No. 425; Mourlon, eăd. T-a |,
No. 937, 942, 943; Beudant, II, No. 65;
Aubry et Rau, VI, $ 546, p. 71: Dalloz,
Rp. Paternite et filiation, No. 428; Suppl.
Paternite et filiation, No. 19%; Laurent,
IV, No. 187; Huc, III, No. 70; Baudry et
Châneaux, III, No. 76; Planiol, ed. 6-a, ],
No, 1567 Planiol et Ripert, II, No. 956;
Nacu, Î, p. 530; Alexandresco, ed. 2-a, TI,
p. 306, 39): nota. 1; Matei Cantacuzino. p.
196; Plastara. 1, p. 405),
3. Prin urmare
copiii legitimaţi
nu
pot

avea

dreptul

la,

succesiunile

Ripert, II, No. 956; Nacu, I], p. 530; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 30%, 307; Matei
Cantacuzino, p. 196).
4. Un alt efect al legitimării este că
părinţii copiilor
legitimaţi, au
puterea
părințească şi au

uzufructul

legal

asupra

averei lor, în cazul când ei sunt minori.
(Dalloz, R6p., Paternit et filiation, No.
424; Suppl., Paternite et filiation, No. 201;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 306).
- 5. Un alt efect al legitimării este că
copiii legitimaţi vor purta, numele tatălui
şi vor avea dreptul la succesiunea prărin-

ților lui şi a rudelor lor, (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 306).
6. In dreptul civil român, potrivit dispoziţiilor art. 836 c. civ. rom, legitimarea
unui copil natural, aduce revocarea dobaţiunei făcută de tată dacă în acel momenit el nu avea copii şi chiar dacă coPilul legițimat era născut înainte ae donaţiune. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 307).

rudelor

tatălui lor, deschise înaințe de căsătorie.
(Pothier, Contrat de mariage, VI, No. 423;
Merlin, Râpertoire, Succession, Section. I,
$ 2, art, 5; Lâgitimation, section 2, $ 3, No.
2; 'Toullier, II, No. 929, 930; Duranton,
TII, No. 183: Demolombe, V. No. 369; Mourlon, ed. “7-a, I, No. 943; Beudant, II,

No. 656; Aubry

Art. 307

NATURALI

et Rau, ed. 4-a, VI. $ 546,

p. Ti; Dalloz, Rep. Paternit6 et filiation,
No. 478; Supl. Paternite ei filiation, No.
198; Laurent,
IV, No. 18? urm.; Huc, III,
No. 70; Baudry et Cheneaux, III. No. 746;
Planiol. ed. 6-a, 1, No. 1567; Planiol et

:

Jarisprudenţă

(continuare de la 1924 până la 1927)
1.

A

se

vedea:

art.

10,

nota

1.

Art. 8307. — Cercetarea paternităţii este oprită.. La caz de răpire, când epoca răpirei va corespunde cu aceea a zămislirei copilului, răpitorul va puteă îi declarat, după cererea părților interesate,

de

părinte

299, 308;

al copilului.

(Civ.

48,

Pr. p. 8; C. p. 272 urm.,

272—274,

280—283,

286,

281, 282; Civ. Fr. 340).

Text. fr. Art, 340. — La recherche de la paternit est interdite. Dans le
cas dWenlăvement, lorsque l'&poque de cet enlăvement se rapportera ă celle de
la conception,

le ravisseur

pourra

tre,

sur

la demande des

parties

int6ress6es,

dtelare pâre de Lenfant.
Teat. fr. Art. 8340. (Modificat prin legea din 16 Noembrie 1912), — La
paternit€ hors mariage est judiciairement declarte:
1% Dans le cas d'enlăvement ou de viol, lorsque l'&poque de Venitverent

ou du viol se rapportera ă celle de la conception ;
20 Dans le cas de seduction accomplie ă l'aide de manoeuvres dolosives,
abus d'autorit6, promesse de mariage ou fianţailles, et s'il existe un commencement

de preuve

par Gcrit;

dans

les termes

de larticle

1347;

30 Dans le cas. oi il existe des lettres ou quelgue autre €crit priv6 emanant du pre prâtendu, et desquels îl râsulte un aveu non €quivoque de paternit6;

4“ Dans le cas oi le pere prâtendu et la mtre

ont vâeu en tat de eon-

cubinage notoire pendant la periode legale de la conception;

5' Dans le cas ou le păre pretendu a pourvu
et ă l'ducation de Lenfant en qualită de pre:
action

ou

participe ă Ventretien

en reconnaissance de paternite ne sera. pas recevable:

1 Sil est ctabli que, pendant la pâriode, legale de la conception, la măre
&tait d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec-un autre individu;
|
2 Si le păre prâtendu Gtait, pendant la mâme pâriode, soit par site d'6loi-

gnement, soit par l'effet de quelque accident, dans P impossibilite physique d'etre
le pre

de Venfant.

, â

36370. — Codul

Civil adnotat,

—

449

—:

_
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Art.
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COPIILOR NATURALI

"Laction n'appaztient qu'ă lenfant. Pendant la
mâre, mâme mineure, a seule qualits pour Lintenter.
Elle devra, ă peine. de
suivront l'aecouchement.
Toutefois, dans les cas
pourra âtre intentâe jusquă
sation, soit du concubinage,

dâehâance,

âtre intentâe

Codul

minorit
dans

defaut

de

de Venfant, la
|
|
deux annces qui

prvus aux paragraphes3 et 5 ci-dessus, L'action
lexpiration des deux annâes qui suivront la cessoit de la participation du prâtendu pâre a Ien-

tretien et ă l'6ducation de Lenfant.
A

les

civil

reconnaissance

ă

par

la măre,

ou

si elle

est

decâdce,

interdite

ou absente, l'action sera intentâe conformâmentaux dispositions de Particle 389.
Si Laction n'a pas 6t€ intentte pendant la minorit de Lenfant, celui-ei
pourra l'intenter pendant toute l'annâe qui suivra sa majorits.
- Bibliografie

(continuare).
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14%;
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1

7,

16,

17,

19,

Condemnare penală 40.
Continuarea acţiunei 22.
Conveaţiune 6, 25, 26.
Creştere 29.
Daune-interese 3, 5, 6.
Deces 22.
Delict civil 6.
Dovadă 18,
Educaţie 29.
Efecte 27, 28, 29,

Excepţie

1.

Executare 32,
Femee 2, 5, 6,9.
Franţa 30, 32,
Fraudă 5, 13,
Hotărire 32.
Inceput
de
dovadă
scrisă 18.
Incetare din viaţă 22,

Insărcinată femee 3.

Interes 20, 21, 26.
Intreţinere 29,
Legi personale 31.
Majoritate 9, 13.

Mamă 2, 5, 9,
20, 21, 29,

Marturi 18,

Minoritate 9, 13.

Moarte %,

27 lan.

1926,

12, 13,17,
|

1 urm,

Penală condemnare 10.
Penală urmărire 10.
Pensiune alimentară 2.
Personal statut 30, 31.
Prejudiciu 6,
Prescripţie 25, 26.
Prezumpţiuni 16, 18.
Probă 18,

Prohibire 1 “urm.
Promisiune de căsătorie 5,

Răpire 1, 7-14, 16-29,
Reciprocitate 4.

omân 31.
=
România 30, 32,
Sarcină 5.
Sechestrare 8, 12, 13,
Seducțiune 5, 6, 11, 12, 413,
Statut personal 30, 31,
Străinătate 31, 32.

Străini 30,

Succesiune
Suspendare

28,
24.

“Ţară străină 31, 32.
Tată 4, 18, 19, 28, 29,
Tranzacţie 25, 26.
Tribunale
civile 23, 24,
Tribunale penale 24.
Urmărire penală 10.
Valabilitate 6,

Viol 14, 15,
Violenţă

Jur.

Gen. 19%, „No. 977.

Doctrină,

Moştenire 28.
Naştere 6, 17.
Obligaţie 6.
Ordine publică 30.
Părţi interesate, a se vedeă cuvântul: „Interes,

Paternitate

Competenţă 23,
Concepţiune
27, 28, 29,

Bruxelles,

doctrină)

Bărbat 3, 5, 6.
Cercetarea
urme

C. Apel

ALFABETIC

(la
Acţiune penală 24,
Acţiune principală 2.
Alimente 2, 29.
»
Apreciere 19,

sub

8, 11, 14,

1. Cercetarea
paternităţii este oprită
în mod, absolut cu singura excepţie în
tazul de răpirea mamei.
(Mourlon, ed.
î-a, I, No. 965, 966; Dalloz, Râp., Paternit&
et filiation, No. 598; Suppl., Paternite et

filiation, No. 250; Planiol, ed, 6-a, 1, No.
1532; Nacu, I, p. 532; Alexandreseo, ed.

2-a, II, p. 359; Matei Cantacuzino,
Plastara, 1, p. 383; Comp.: Colin
pitant, ed. 4-a, I, p. 297).

2.

Cercetarea

paternităţii

este

p. 19;
ef Ca_,

oprită

nu numai pe cale de acţiune principală,
ci pe orice cale cum ar fi aceea a unei
acţiuni de pensiune alimentară, (Demo-

lombe, V, No. 485 bis; Aubry et Rau, ed.
4a, VI, $ 569, p. 191; Laurent, LV, No. 9;
Alexandresco, ed 2-a, II[, p. 357),
3. Cercetarea paternităţii este oprită şi

în cazul
țiune în

când mama
contra unui

copilului face
bărbat pentru

aca-i

cere daune interese. (Aubry. et Rau, ed.
4-a, $ 569, p. 191; Planiol, ed. 6-a. LI, No.
1529; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 357). _
4. Cercetarea paternităţii este oprită
nu numai în contra tatălui ci şi în con-

tra copilului.

Paternit6,

(Merlin,

$ 1; Valette

Questions

de droit,

sur Proudhon,

p. 136; TYoullier, II, No. 939: Duranton,

II,

III,

No. 233; Demolombe, V, No. 485 bis; Mass
et Verg€
sur

— 450 —

Zachariae,

1, p. 330, nota 3;

Codul

Civil

LEGITIMAREA

COPIILOR

Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 569, nota 6,
p. 190; Dalloz. Râp., Paternit et filiation,
No. 599; Suppl., Paternită et filiation, No.
250; Laurent, IV, No. 89, 154; Baudry et:
Cheneaux, III. No. 676; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 1535; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p.

935, 396; Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 350,

357; Contra: Delvincourt, 1, p. 9, nota 6),
5. In cazul când o femee cere dauneinterese unui bărbat, pentru motivul că,
a sedus-o, din care cauză a rămas însărcinată, tribunalele pot admite acţiunea,
mai ales când seducţiunea a fost comisă
prin întrebuințarea de fraudă, cum ar îi
o promisiune de căsătorie. care nu a mai
avut loc, ete. (Demolombe, XXXI, No. 514;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 569 p. 191;
Laurent. IV, No. 90; Baudry et Châneaux,
III, No. 679; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1529;
Planiol et Ripert,
ÎI, No. 887; Alexan-.
dresco. ed. 2-a, II, p. 357, 358; Plastara,
1, p. 390, 392).

6. In cazul

obligaţia

soare

când

față

de

a

de

o

subveni

un bărbat şi-a
femee,

prin

la cheltuelile

luat

o

scri-

ocazio-

nate de
naştere, cu toate că
cercetarea
patemităţii este oprită. obligaţia sa este
valabilă întrucât
constitue repararea
unui prejudiciu cauzat printr'un delict ci-

vil de seducţiune. (Duranton, III,
280; Laurent, IV, No. 93; Planiol,
, No. 1530; Planiol et Ripert, II,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 357;
Plastara, 1, p. 387, 388, 392, 393;
Scrieri juridice, I, pr. 73 urm,
Demolombe, V, No. 426; Baudry
neaux, III, No. 680).
7. Pentru
îie permisă

No. 229,
ed. 6-a,
No. 887%
Comp:
Degrea,
Contra:
et Ch&

trebueşte

ca, epoca, Tăpirei
cu

epoca

mamei

concerţiunei

să

co-

copilu-

lui. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 966; Dalloz,
R6p., Paternită et filiation, No. 59% urm.;
Suppl.. Paternite et filiation, No. 255; Planioi, ed. 6-a, 1, No. 1532, 1534; Planiol et
Ripert, II, No. 894; Nacu, 1, p. 532; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 359. 361; Matei
Cantacuzino, No. 197).
8. Pentru ca să existe răpire se cere
ca

să

existe

din

partea

lenţă şi sechestrarea

răpitorului

mamei.

vio-

(Dalloz, Râp.

Paternit& et filiation, No. 603; Suppl., Paternit6 et filiation, No. 251; Nacu, |. p.
533;
Comp.:
Planiol et Ripert, II, No,
392; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 359, 360;
Matei Cantacuzino, p. 197).
9.

Pentru

ca

cercetarea

paternităţii,

în

caz de răpire, să fie permisă nu se cere
ca mama să fie minoră, ci ea poate fi şi
majoră, de oarece textul art. 340 c. civ.
îr. (307 c. civ. rom.) nu face nici o distincțiune. (Demolombe, V, No. 489; Aubry et

Rau,

ed.

4-a,

VI, $ 569, nota

11, p. 1%;

Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
II, No. 69 bis, IV; Dalloz, Râr., Paternite
et filiation, No. 613; Suppl., Paternit6 et
No. 254; Laurent, IV, No. 97;
filiation,
Huc, III, No. 88; Baudry et Châneaux, III,
No. 684; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1533; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 359).

—
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19. Pentru ca cercetarea paternităţii
să fie permisă, în caz de rășire, nu este
necesar ca să existe o urmărire sau o
condamnare a răpitorului în instanţă penală. (Duvergier sur Toullier, ÎI, No. 941;
Demolombe, V, No. 49%; Aubry et Rau,
VI, $ 569, nota 14; Dalloz, Rep. Paternite
et, filiation, No, 606; Suppl., Paternite et
filiation, No. 253;
Laurent, IV, No.
9%;
Baudry ei Châneaux, III, No. 684; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1537; Planiol et Ripert, II,
No. 893; Contra: Toullier, II,
No. 941;
Şorur: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 359,
îi. Cercetarea paternităţii în caz
de
răpire trebueşte admisă nu numai în cazul

când

răpirea.

a avut

loc prin

violenţă,

ci şi în cazul când rățirea a avut loc prin
seducțiune. (Valette sur Proudhon, II, p.
137; Duvergier sur Toullier, II, No. 940;
Marcads, Art. 340, No. 2; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 69 bis,
V; Dalloz, Reâp., Paternite et îiliation, No.
603; Suppl., Paternite et filiation, No. 251;
Planiol, ed, 6-a, I, No. 1533; Planiol et Riperi, II, No. 892; Contra: Nacu, î, p. 533).
După o părere în caz de răpire prin
seducţiune,

cercetarea

paternităţii

este

permisă numai atunci când după răpire,
ar fi urmat sechestrarea mamei. (Aubry

et Rau, ed. 4-a, VI, $ 569, nota 15, p. 19%;

ca, cercetarea paternităţii să
în caz de răpire a mamei,

respundă

Art.

NATURALI

Dalloz, R6p..
Surpl., Paternite et filiation, No. 251; Laurent, IV, No. 96; Planioi, ed. 6-a, [, No. 1533; Planiol et Ripert, II, No. 892; Alexandresco, eâ. 2-a,
II, p. 360; Comp.: Mass
et Verge sur
Zachariae, T, p. 130; Colin et Canitant,
ed, 4-a, I, p. 297; Plastara, 1, r. 389 390).
13. După o altă părere, în caz de răpire prin seducţiune, cercetarea paternităţii este permisă numai în cazul când
mama

era

era

majoră,

minoră;

în

cercetarea

permisă numai în cazul
ar fi fost efectuată în

cazul

când

mama

paternităţii

este

când seducţiunea.
împrejurări
spe-

ciale de fraudă. (Demolombe, V, No. 490;
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
II, No. 69 bis, V; Dalloz, Râp., Paternit6
et filiation,
No. 604;
Comp. Huc,
III,
No. 88).
îi
14. După o părere. în caz de viol, cercetarea. paternităţii este primită, de oare
ce din acest punct de vedere violul trebueşie asimilat
cu răpirea prin violenţă,
(Locr6, Art, 340; Delvincourt, 1, r. 95, nota.
7; Toullier, II, No. 941; Valette sur Proudhon, II, p. 139; Demolombe, V, No. 491;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, IL, p. 330
text şi nota 6; Marcade, Art. 340, No. 2;
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
II, No. 69 bis, III; Dalloz, Râp., Paternite
et, filiation, No. 605; Suppl., Paternite et
filiation. No. 252; Comp.: Planiol et Ripert,
II, No. 89%; Nacu. I, p. 533; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 360).
15.
După o altă părere în caz de viol,
nu esie permisă cercetarea paternității.

(Aubiy

et Rau,

ed. 4-a, VI,

$ 569, nota

16, p. 194; Huc, III, No. 8; Bauâry et
Châneaux, III, No. 683; Planiol, eâ, 6-a,
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I, No. 1538; Comp.: Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 297; Nacu, 1. p. 533; Alexandresco,
ed22 II, p. 360, 361; Plastara, 1, p. 388),
16. Pentru ca răpitorul să fie declarat
părintele copilului, în caz de răpire, trebueşte

epoca

ca

epoca

răpirei

să

corespundă

cu

concepţiunei

copilului.

Pentru

epoca, concepţiunei

copilului,

trebuește

să

stabilite

de

cerceta. dacă

se recurgă

eroca răpirei corespunde

la

prezumpţiunile

a se

cu

art. 312, 314 şi 315 c, civ. fr. (286, 288 şi
289 c. civ. rom.). (Demolombe, V, No. 49%;
Marcadă, Art. 340, No. 8; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VI, $ 569, nota 13, p. 193; Dalloz,
Râp., Paternite et filiation, No. 607; Baudry et Cheneaux, III, No. 685; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 361; Contra: Laurent,
IV, No. 98; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1534;
Comp.: Demante et Colmet de Santerre,
II, No. 69 bis, VIII; Huc, III, No. 38;
Planio! et Ripert, II, No. 894),
17.. Cercetarea,
paternităţii
trebueşte
făcută după naşterea marei, căci numai
atunci se poate verifica dacă epoca, răpirei corespunde cu eroca concepţiunei copilului. (Demolombe, V, No. 493; Dalloz,
Rep. Paternit€ ei filiation, No. 609; Baudry et Châneaux,
III, No. 686; Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 361),
.
18. Proba, răpirei şi a tuturor împrejurărilor din
care tribunalele să-și
facă
convingerea că răpitorul este tatăl copilului, se poate face prin orice Mijloc de
dovadă, chiar prin martori şi prezumpțiuni, fără să fie necesară existenţa unui
început de probă scrisă, (Demolombe, Y,
No, 495; Demante et Colmet de Santerre,
ed, 7-a, II,
No. 69 bis,
VII;
Bonnier,
Trait6 des preuves, ed, 5-a, No. 221; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 966; Dalloz, Râp,, Paternit6 et filiation, No. 610; Bauâry et
Châneaux, LII, No. 685; Planiol, ed. 6-a, 1,
2-a, II, p. 359),
19. Tribunalele nu suni obligate să declare ca părinte al copilului pe răpitor,
chiar în cazul când epoca rățirei ar corespunde cu
epoca, concepțiunei,
ci ele
vor aprecia după împrejurările de fart
de oarece se poate întâmpla ca femeea

să

fi

avut

relaţii

şi

cu

alţi

bărbaţi.

(Del-

vincourt, 1, p. 93, notele 8, 9; 'Toullier,
II,
No. 941; Demolombe, V,_No. 493;
Mass&
et Vergăâ sur Zachariae, 1, p. 330,
Mourlon, ed. T-a, 1, No. 966; Dalloz,nota 5;
Rep.,
Paternit et filiation, No. 607; Bauâr
y
Châneaux, III, No. 685; Planiol, ed. 6-a, et
YI,
No, 1536; Alexandresco, ed, 2-a, II,
p. 361).
. Prin cuvintele:
„Părţi interesaţe'
din art. 340 c. civ. fr, (307 c, civ.
rom.)
se înțeleg numai copilul şi mama
osul copilului. (Dalloz, Rp. Suprl.,în foternit€ et îiliation. No, 25; Planiol Pa, ed.
6-a, I, No. 1535; Colin et Capitant,
1, p. 335; Comp.: Planiol et Ripert, ed. 4-a,
II, No.
916 urm.).
21. Durăo altă părere acţiunea
aetarea paternităţii poate fi exerci de certată nu
numai de mamă şi de copil
ci de orice
persoană
care are interes s'0
(Dalloz, Rep. Suppl., Paternit6 exercile.
et 'filia-

—
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tion, No.

256; Laurent,

IV, No, 99; Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 361, 362).
22.

După

în cercetarea

moartea,

copilului,

paternităţii,

acţiunea

în cazul când

este permisă, nu poate fi nici intentață
nici continuată de nimeni. (Colin eţ Ca-,
Fitant, ed. 4-a, 1, p. 335; Comp.: Planiol
et Ripert, II, No. 916 urm; Matei Cantacuzino, p. 199),
23. Cercetarea paternităţii în caz
de
răpire se va adresa numai tribunalelor
civile, cari sunt singure competinte să
judece chestiunile de stat, (Mourlon,
ed.
-a, IL. No. 969; Dalloz, Râp., Paterniis
et
filiation, No. 642; Planioi et Ripert,
II,
No. 924; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 362:
Matei Cantacuzino, p. 199).
24. In cazul când tribunalele crimi
nale
sunt sezisate cu o acţiune penală de
Pire, ele nu sunt obligate să suspende răju-

decata,

până ce

tribunalele

civile vor fi

judecat chestiunea paternităţii, de oarece
dispoziţiile art. 327 c. civ. fr. (300 ce. ciy.
rom). nu sunt aplicabile în această
mâterie.
(Demolombe,
YV, No. 532; Dalloz,
R6p., Paternite eţ filiation, No. 642:
Laurent. IV, No. 100; Baudry
et Châneaus,
III, No. 701; Alexandresco, ed. 2-a,
362; Comp.:. Demante et Colmet de II, p.
Santerre, ed. 3-a, II, No. 69 bis, VI; Contra
:
Marcadă, Art, 342, No. 4; Planiol, I, No.
1507; Matei Cantacuzino, p. 199),

25. Acţiunea,

în cercetarea, paternităţii

27.

că

în caz de rărire, este imprescriptibil
ă şi
nu poate face obiectul unei convențiuni.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 969; Plani
ol et
Ripert, 1, No. 17; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 362; Matei Cantacuzino, p. 198).
26. Drepturile pecuniare rezulţate
din
cercetarea paternităţii se prescriu şi
pot
face
obiectul unei convențţiuni.
(Demo
lombe, V, No. 513. 514; Laurent, IV,
23, 24; Baudry et Châneaux, III, No. No.
703%
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 369),

Cu

toate

dul civil
ternităţii
când

articolul

român arată că
este permisă în

epoca

răpirei
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din

co-

cercetarea pacaz de răpire,

corespunde

cu

epoca

concepțiunei
copilului, totuşi legea
nu
arată, cari sunt efectele stabilirei acestei
paternități, (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p.
293, 362, 363).

28.
nu

Se

decide

va moşteni

Sea.

nu

prevede

(Alexandresco,

29. Mama

că în

pe tatăl
ed.

acest

2-a,

copilului

acest

caz, copilul

său, de oarece le-

drept

II,

succesoral.

p. 362),

va putea

însă ac-

ționa în judecată pe tată pentru a contribui la creşterea, şi întreţinerea copilului.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 362, 363),

39. In Franţa

(România)

este

oprită

cercetarea
paternităţii
chiar
pentr
Străinii al căror statuţ personal permitu
e
această
cercetare, de oarece cercetarea
paternităţii este contrară ordinei publice

internaționale. (Aubry et Rau, ed. da.
31, nota. 33, p. 150; Dalloz, Râ6p., Supri.|,
Paternit et filiation, No. 262;
Huc, III,

No. 106; Bertauld, Questions pratiques
et
I, No. 27;

doctrinales,

452—

Despagnet,

Prâcis,

|
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tima

ed. 3-a, No. 274; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 363; Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
34.

Chiar

dacă

misă cercetarea
care sar afla în

în

o ţară

ar

fi

terese

paternităţii, un
român
acea ţară nu ar puteă

la

străină,

produce

tru că legea civilă română
cât procesele

cari

ar

paternităţei,

sale,

nu

turbura

dovedită

drept

câşiigat

prin

nu

prevede

pe

cel

ur-,

din

această

sau

cauză

morală.

sub

o pa-.

Jurispru-,

acest

rapori

dela

care,

întrebuințând

şi promisiuni,

diferite:

seduce o fată, fă-.

este

în

ţimp îndetun-

speţă.

fost

de

așa

de

natură,

pârât

încât

şi

i-a

su-

cauza

de-

”

sale

viitoare,

au

fost

terminantă a seducţiunei şi a convieţuirei îndelungate ce a avut-o cu pârâtul şi
acceptându-le, nu se poate considera că
a consimţit la acele consecințe, de care
numai pârâtul este răspunzător.
:
Pârâtul izgonind-o pe motivul neserios
că nu-i mai place şi nejustificând cu nimic purtarea sa necorectă, că aceasta, în

penpu-

tot

timpul

rului

soţ

convieţuirei
de

acasă

a

şi
avut

absenței

viito-

purtări

bune,

reese că s'a cauzat reclamantei prejudicii
atât materiale cât şi morale; căci din această convieţuire sa născut şi o copilă,
Art, 998 şi 999 codul civil se exprimă
în termeni generali şi
tincţiune
între
dauna

morală,

nu-l

această

din

nu face nicio
materială şi

urmă

fiind

discea

lăsată,

la suverana
apreciere
a
judecătorului,
proporțţionând-o
cu
gravitatea
prejudiciului moral.

paternităţei.

Dacă

în populaţiunea

biceiu destul

convin

să

curarea

ţei,

până

se

căsătorească,

mijloacelor

la

rurală este un 0-

de înrădăcinat

sub

că tineri, cari

până

pentru

înjehebarea

convieţuiască

acelaşi

la

pro-.

facerea

unui

nun-

cămin,

să

acoperământ

cu

fata, chiar cu asentimentul părinţilor, nu
poate
rămâne
nesancţionat abuzul
ce
s'ar

face

cu

părăsirea

fără

a viitoarei lui soţii.
Codul penal rus prevede
o sancţiune

La

noi

sancțiune

nici

un

motiv

în acest caz şi

penală,

însă,
civilă,

legiuitorul

a

considerând,

prevăzut
faptul

o
ca

un quasi-delict. (art. 998 şi 999 codul civ).
Obiecţiunea ridicată de pârât că, .potrivit art. 307 codul civil este oprită cercetarea paternităţii, nu este întemeiată,
fiindcă, în fapt pârâtul a şi recunoscut că
copilul este născut din convieţuirea lor,
şi fiindcă acest articol este inaplicabil în.
speță, unde este chestiunea de repararea

unui prejudiciu cauzat victimei. Că acest
prejudiciu ori care ar fi faptul care l'a
cauzat, el trebue reparat, că ar fi absurd,
barbar şi contra moralei să se refuze reclamantei dăsdăunarea cuvenită penţru
sarcina grea ce i sa impus pentru în-

TIN, 37),

4. Numai simpla. rupere a unei făgăduinţe de căsătorie fără nici un motiv serios, care să justifice ruperea făgăduinţei
date şi când viitorul soț părăsit este vic-

—

civ...

ca

să-şi piardă reputaţiunea şi să-i
onoarea ce a avut-o în societate şi

au

unei pagube provocată prin o culpă. (C.
Apel Craiova, S. 1, 100 din 6 Aprilie 1925,
Pand. Săpi. 21/925; Pand. Rom. 1925, III,
130,
Justiţia
Olteniei
9—10/925,
Pand.
Rom. 1926, 11, 19).
3. In codul nostru civil este interzisă
cercetarea paternităţii, pentru a nu turbura liniştea socială, Când însă se dovedeşte care este tatăl unui copil natural,
acesta este dator să contribuie la repararea, prejudiciului: cauzat femeii cu care
a avut relaţiuni. (Trib, Mehedinţi, s. 1,
515 din 13 Octombrie 1925, Pand. Săpt.

1926,

are

cari fac: ca viitorul soţ

constantă

care

e, civ., neturburându-se cu nimic liniştea
familiilor, scop pe care l-a avut în vedere leguitorul, ci se urmăreşte repararea

Rom.

e

codul

fapt

gerat reclamantei
o încredere nemărginită în îndeplinirea unor acte favorabile

(Jud. Braşov, cartea, de judecată No. 4561
din 1922, Jur. Gen, 1925, No. 1860, Jur.
Gen. 1926, No. 1247).
2. Prin
acordarea
unei
despăgubiri
sub formă de pensie alimentară pentru
întreținerea copilului rezultat dintr'o seducţiune, nu se calcă dispoziţiile art. 307

26/9295, Pana.

denţa.

daune-in-

şi 999

acest

răutăţii

la

- Manoperile - întrebuințate

teritoriul

naştere

cercetarea

materială

cum

poate pierde rrin faptul că tatăl său ar
avea domiciliul în vechiul regat, unde legea

să sufere

gubă

gat,

a oprit deordinea

că

sau

loc

a convieţuit cu seducătorul

străin,
b) Copilul născut în Ardeal, din mamă
ardeleancă .sub
protecţiunea legei
austriace, dobândeşte prin naştere dreptul
la întreţinere de către tatăl său natural.
Acest

împrejurări,

când-o
ațingă

blică locală. Si dacă procesul s'a judecat.
în afara teritoriului român, ordinea, publică nu e întru nimic jicnită prin invocarea

mare

daune

ia 1927)

efectele

da

art. 998

se constată

manopere

î. a) Dacă
străinul nu poate cerceta.
paternitatea, naturală în România hotărîrea

în baza

când

situaţiei

1924 până

uşurinţei

poate
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celebra, decizie a Curţei de casaţie îr. din
30 Mai 1838 şi-până astăzi.
Cu atât mai
mult e răspunzător de

Jurisprudenţă
de

părţi,

părăsit

face -acolo acţiune în cercetarea paternităţii, de oarece se opune legea sa personală. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 363;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 935).
32. Dacă
însă cercetarea paternităţii
a avut loc în o ţară străină în care ea.
era permisă,
hotărârea obţinută
acolo
poate fi executată în Franţa. (România).
(Huc, III, No. 106; Weiss, Trait6 6lementaire, p. 556; Despagnet, Prâcis, No. 274;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 364, 365),
33. A se vedea: art. 308 şi 998 din codul civil, cu notele respective.

(continuare

capriciului,

celeilalte

per-

Art,

NATURALI
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-

—

-

Art. 308
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tima unei seducţiuni să ceară în faţa ju-

treaga viaţă, prin nașterea copilei. (Jud.
Oc. Cerna-Tulcea, Cart. de judecată civ.
No. 7 din 27 Martie 1925, Justiţia Dobro„gei, 6—7 din 1925).
,
5. Conform art. 998 c. civ, orice faptă
a omului care cauzează altuia un prejudiciu,

obligă

pe

acela

din

a

cărui

stiţiei repararea prejudiciului cauzat de
îaptul că a avut cu seducătorul său relaţiuni intime, al căror rezultat a fost
naşterea, unui copil.
Cercetarea paternităţii nu poate îi pusă

gre-

la

şală sa ocazionatț, a-l repară,
Astfel faptul că prin ademeniri minci-noase, prin făgăduinţi de căsătorie
un
bărbat

abuzează

de neexperienţa

unei

cându-se

vinovat
—

de

este

acest

fapt

obligati

ilicit

meia,

care

a

rezultat

naşterea

unui

opreşte

ca

femeia

care

—

pre-

copil,

se pretinde

reclamaţiune

de

şi

nu

tinde

prejudiciului

decât

cauzat

de

la rapafaptul

se-

ducţiunei.
In speţă, este constatat că Vasile Pasăre prin ademeniri mincinoase şi făgăduinţi că o va luă în căsătorie a abuzat
de inexperienţa, şi vârsta fragedă a fetei
Paraschiva V. Crăciun de 17 ani, pe care
a determinat-o să părăsească casa părinţilor săi şi să aibă relaţiuni intime, continuând a trăi împreună vreme de 5 luni.
Că în urma acestor relaţiuni Paraschiva
V. Crăciun a dat naştere unui copil, după
care a fost alungată de către V. Pasăre,
Culpa pârâtului fiind stabilită acesta a
fost condamnat la plata sumei de 25.000
lei cu titlu de daune. (Trib. Fălticeni, 110
din 5 Iunie 1925, Jur. Gen, 1995, No. 1429),

nu poate fi respinsă sub motiv, că ar
implica o cercetare a paternităţii.
Căci art, 307 codul civil interzice formal cercetarea paternităţii şi împiedică
crearea
unor legături de familie
între
părintele natura! și copil, în cazul când
acesta nu ar fi recunoscut de tată, însă
nu

printr'o

în seducţiune se exercită de fe-

sedusă

rarea

judiciul atât moral cât şi material pe
care femeia La încercat.
Acţiunea.
în daune peniru
seducţiune
din

decât

acţiunea

fete

a repară

cale

stat, care se exercită de copil sau reprezentantul său legal pentru a i se constitui o stare civilă determinată pe când

determinând-o să-şi părăsească locuinţa
părinților, să-şi uite de datoriile sale şi
să aibă relaţiuni intime cu el, din care
a rezultat naşterea unui copil, constitue
o culpă din partea bărbatului,
care făseducţiunea

Codul civil

NATURALI

6. A se vedea:

vic-

art. 10 nota 1.

Art. 808. — Cercetarea maternităţei este primită.
Copilul ce își va reclamă pe mamasa, va îi datora dovedi
.
el este acelaș copil pe care ea l-a născut.
Nu

va

îi

1169,

a dovedi

1197;

Pr.

Texi. fr. Art.

civ.

aceasta

prin

martori,

185

urm.;

341. — La recherche

Civ.

Bibliografie

de la maternit€
par temoins,

est admise.

ALFABETIC

Act
51,
Act
Act
Act

de

naştere

23-27,

! Civil drept român

52,
de recunoaştere
29,
scris 5, 6, 15, 22.
sub semnătură
pri-

vată 29,

-

Acţiune oblică 32, 33,
Acţiune penală 46.
Acţiune
32, 34,
Adulter 4.

personală

,

ceității 1 arm,
ia
7
rCetarea paternităţii 47,

.

31, 32, 33, 35-42,

31,

Apreciere suverană 30,
escetarea
mater:
48, 49.

4,

Competenţă 45.
Contestaţie 27, 51.
Convenţiune 38, 41.
Copii 1, 2, 3, 11, 20, 23-26,

; Copil adulterin 4.
Copil incestuos 4,

; Destinatar 21,
+ Dovadă 5-29.

Drept civil român 4.
Filiaţiune
legitimă

7,19,

52,

e

—

est

lorsquiil

a copilului

26-30, 30.

Incest 4,
Iacetare din viaţă 3, 34-37,
Indicii grave 7.
.
Inscris 5, 6, 15, 22.

Interes 31-37, 41, 43, 44,

Creditori 32, 33,
Deces 3, 34-37.
Declaranţi 25,

;

que

Identitate 14-14, 23, 50.
Început de dovadă scrisă
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16-24,

(Ga doctrină)

qu'il

identi-

aura d6jă

(continuare).

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni p. iti;
GRIGORIAN CORNELIU, „Rerunoaşterea forțată sau judiciară
Rom. 1925, IV, 74.
INDEX

numai

292—303,

Fr.341).

- D'enfant qui râclamera sa mâre, sera tenu de prouver
quement le mâme que l'enfant dont elle est aceouchte.
a
Il ne sera regu ă faire cette preuve
un commencement de preuve par Eerit.

decât

(Civ.

de dovadă înscris.

îi un început

va

atunci când
677,

primit

că

Interogator 28,
Jurământ 10.
Legitimă filiaţiune 7.
Lingerie 22,
Mamă 3, 9, 10.
Mandat 27.
Marturi 6, 7, 8, 12, 13, 14,
16, 17,
Mărturisire 9, 28,

454—

i

natural“,

Pana.

Maternitate i urm.
Moarte 3, 34-37.

Moştenitori 34-37,
Naştere

11-17, 24-27, 59, 53.

Nume 22.
Parte interesată, a se ve:
deă cuvântul: „Interes“,
Paternitate 47, 48, 49.
Penală acţiune 46,

Personală

acţiune3t

32, 34.

Posesiune de stat 47-53,
Prescripţie 42, 43, 44.
Prezumpţiuni 7, &.
Probă 5-29.

Reciprocitate

1, 2, 3.

Recunoaștere

29.

Redactare 24, 25.
! Renunţare

40.

Codul
Român

Rufe 22,

drept

Suspendare

civil4.

46.

Suverană apreciere 30.
Terţe persoane 21.
Tranzacţie 39.
Tribunale civile 45.

Scrisori 20, 214.
Succesiune 3.
Succesorii 34-37.

Riperţ, IL, No. 877; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 296; Nacu, Ip. 537. 538; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 339, 340; Matei Cantacuzino, p. 198, 199; Plastara, 1, p. 319).
dovadă

1. Cu toate că copilul are dreptul să
introducă acţiunea, în cercetarea materni
nu
folosul său, reciproca
tăţii pentru
nu
este admisă şi se decide că nimeni
are dreptul să - stabilească, maternitatea
în contra copilului şi fără voia. sa, (Duranton, III, No. 242; Demolombe, V, No. 527;
Marcads, Art, 341. No. 8; Dalloz, Rp.
Paternitt gt filiation, No. 639; Suppl., Pa.
No.
ternit6 et filiation, No. 282; Huc. III,
9%; Planiol, 1, No. 1517; Planiol et Ripert,
II, No. 871, 872; Colin et Cașitant, ed. 4-a,
I, p. 335, 336).

Ze

89; Planiol, ed. 6-a, î, No. 1515; Planioi et

8. In cazul când

Doctrină.

—

Art. 308

COPULOR NATURALI

LEGITIMAREA

civil

există un început de

maternitatea

scrisă.

naturală

.

,
poate îi dovedită nu numai prin martori
ci şi prin prezumrţiuni grave, precise şi

HI.
concordante. (Valette sur Proudhon,
Dalloz,.
505;
No.
V,
ombe,
Demol
140;
p.
Rep. Paternit€ et filiation; No. 693; Lau-"
rent, IV, No. 120; Planiol ei Ripert, Il,
No. 880; Alexandresco, ed. 2-a, II, p;95%8
fr
text şi nota 5).
făcută înain9. Mărturisirea mamei,
tea tribunalului, poate servi 6 dovadă

a maternității naturale. (Dallez, R6p. Pa-

ernit€ et filiation, No. 623; Comp.: Pla:
niol et Ripert, II, No. 879).
dovedirea
o părere, pentru
După
10.
mama2. După o altă părere, cercetarea
„maternității naturale se poate deferi
ternităţii ar putea fi făcută în contra
oriu, chiar când nu
deciz
ântul
jurăm
mei
. (Dalcopilului. (Merlin, Reâpertoire, Maternite,
există un început de dovadă scrisă
No. 5; Valette sur Proudhon. TI, p. 140;
et filtation, No, 631;
nit6
Pater
Rep.,
loz,
Taulier, |, p. 434 urm; Beudant, II, No.
Paternite et filiațion, No. 271;
Suppl.,
598; Demante et Colmei, de Santerre, ed.
lombe, V. No. 519; Laurent,
Demo
a:
Contr
p.
3a, 1], No. 73 bis; Aubry et Rau. ed. 4-a,
No. 108; Alexandresco, ed. 2-a, II,
IV,
PaRâp..
Dalloz,
VI, $ 570, p. 198 urm.;
a, Scrieri Juridice, 14, p. 87).
Degre
349;
IV,
,
iernite et. filiation, No. 639; Laurent
u ca un copil să poată staPentr
44.
697;
femei,
No, 107; Baudry et Châneaux, III, No.
bili maternitatea, naturală a unei
“
Alexandresco, ed. 2-a, II,p. 336).
escă: naşterea femeei şi
doved
să
eşte
trebu
lon,
3. Mama copilului natural are dreptul
identitatea sa cu copilul născut. (Mour nite
să dovedească maternitatea în contra. coDalloz, Rep. Pater
967;
No.
I,
7-a,
ed.
et
pilului şi chiar după încetarea acestuia
et filiation, No. 615; Suppl., Paternit
ed.
a culege succesiunea
din viaţă, pentru
filiation, No, 263; Colin et Capitant,
lui, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 337).
ka, Lp. 295, 29%; Nacu, I, p. 536; Ale
4. In dreptul civil român chiar coțiii
xanâresco, ed, 2-a, II, p. 3%; Matei Canau
379;
adulterini s&u incestuoşi,.
naturali
tacuzino, p. 198 Plastara, |, p. 374,
dreptul să-şi. cerceteze maternitatea, (AleComp.: Planiol et Ripert, II, No. 875).
xandresco, ed. 2-a, II, p. 385).
naşterei femeei şi identi42. Proba
-5. Maternitatea naturală poate îi dolui natural cu cel născut,
copilu
tatea
făvedită prin acte scrise. (Dalloz, Râp., Padominantă, trebueşte
după părerea
ternită et filiation, No. 618; Comp.: Placută potrivit dispoziţiilor art, 341 ce, civ.
niol et Ripert, II, No. 879).
fr. (308 ce. civ. rom.), adică cu martori nu6. In cazul când nu există un act scris,
mai când ar exista, un început de dovadă
maternitatea, naturală va putea, fi dovescrisă. (Merlin, Repertoire, Maternitâ, No.
dită prin martori cu condițiunea ca, să
3, 4; Duvergier sur Toullier, II, No. 9%;
existe un început de dovadă scrisă. (DeDuranton, III, No. 240; Demolombe, V, No.
molombe, V, No. 500;. Dalloz, Rp. Pa500; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, p.
ternită et filiation. No. 618; Planiol, ed,
331, nota 2; Marcade, Art. 341. No. 3; Bon6-a, L, No. 1509; Colin et Capitant, ed. 4-a,
nier, Trait6 des preuves, ed. 5-a, No. 220;
1, p. 295 urm; Comp.: Planiol et Ripert:
Demante et Colmet de Santerre, II, No.
Ii, No. 8% urm., 880).
bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,.$
10
în. (296
1. Cu toate că art. 393 c. civ. le
nota 11, p. 202; Dalloz, Râp., Paternite
570,
sau
c, civ. rom.) arată că prezumpţiuni
ion, No. 615; Suprl, Paternită et
filiat
et
indiciile grave înlocuesc începutul de do-. filiation, No. 263; Laurent, IV, No. îi2;
III,
vadă scrisă şi autoriză: admiterea, 'doveHuc, III, No. 89; Baudry et Cheneaux,
zei cu mariori, aceste dispoziţiuni Du-şi
Nacu, IL, p. 536,557; Alexandresco,
667,
No.
găsesc aplicaţiunea, la cercetarea mater
ed. 2-a, TI, p. 338, 339; Comp. Demante No.
nităţii naturale ci numai la cercetarea
et Colmet de Santerre. ed. 3-a, III,
maternității legitime; (Merlin, Repertoire,
Cantacuzino, p. 198),
Matei
bis;
10
c. civ-L&gitimation, section 3, No. 3; Questions de
13. După o altă părere, art. 341.
944, 945;
numai de
droit, Maternit; Toullier, II, No.
rom) se ocupă
civ.
ce.
(308
fr.
Verge
et
6
Mass
502;
No.
Demolombe, V,
tăţii copilului si plesupune

sur Zachariae, 1, p, 33, nota 2;
II, No. 590; Mourlon, ed. 7-a, IL,
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VI, $ 570,
p. 204; Dalloz,-R6p., Paternite et
No. 618; Suppl..

264: Laurent,

Paternite

IV, No.

109

Beudant,
No. 97;
nota, 17,
filiation,

et filiation, No.

Huc,

III, No.

dovada

identi

că dovada

nasterei

mamei

este

tabilită,.

Maternite;
Questions de droit,
(Merlin,
11, No. 942;
Delvincourt, 1. p. 93; Toullier,

Planiol,

ed. 6-a,

_I, No.

Ripert, II. No. 815, 876;

1513;

Planiol et

Colin et Capitant,-

Art. 308
ed, 4-a,

379).

14.

LEGITIMAREA

L.p.

După

296;

Comr.:

această

Plastara,

din urmă

1,

COPIILOR

p.

părere, i-

dentitatea celui ce-şi caută maternitatea,
cu copilul născut se va putea face prin
"martori când există un început
de dovadă scrisă (Planiol, ed. 6-a, î, No. 1512;
Planiol
et Ripert, II, No. 875;
Comp.
Plastara, I, p. 376, 377, 379).
ş
In această ultimă părere, dovada
prealabilă a naşterei femeei, după o părere,:se face numai prin act scris. (Toullier, îT, No. 942).
16. 'După o altă părere, dovada naşterei ftemeci se poate face şi prin roartori,

când există un început de dovadă, scrisă,
sRâpertoire,
Maternite, „No. .3;
Dalloz, Răp, Paternită et filiation, No.

(Merlin,

615).
12. După va treia, părere, dovada naşterei femeei
șe poate face prin martori,
fără să fie mevoe de un început de do-

vadă scrisă. (Delvincourt, I, p. 93, No. 10:

Dalloz, Râp.,
Paternit6 et filiation, No.
615; Planiol, ed. '6-a, 1, No. 1511; Planiol
et Ripert, II, No. "976; Plastara, 1.
p. 379).
In ceea ce Priveşte înţelesul expresiungi de: „început 'de dovadă, scrisă“
pă-

rerile sunt împărţită în doctrină; după o
părere, de oarece ari. 31 e. civ. îr,
(308
c. civ. rom.) nu a. arătat ce înseamnă
în-

Codul civil

NATURALI

sate unei

terţe

persoane să poată, servi. -

ca început de dovadă scrisă, trebue
şte ca
aceste scrisori să fie produse cu învoirea

destinatarului.
xandresco,

22.

ed.

(Laurent, IV, No. 114; Ale-

2-a,

II,

p. 349,

nota 2).

Ca, început de dovadă scrisă, roate

fi invocată şi o hâriie pusă în rufăria
copilului, şi pe care se află scris de
către
pretinsa mamă, numele ce trebueşte
dat
copilului. (Demolombe, V, No. 510; Comp.:
Planiol et Ripert, II, No, 879).
23.

Acţul

de

naştere

al

unui

copil

na-

tural, în care se arată mama, care l-a
născut. după părerea, dominantă, de oare
ce nu probează identitatea copilului,
nu
poate
servi
ca
un început de dovadă
scrisă rentru stabilirea identităţii în cercetarea maternității,
(Dalloz, Rp.
Paternit€ et filiation, No. '626; Suppl., Paternit6 et filiation, No. 269; Planiol,
ed.
6-a, 1, No. 1514; Planiol et Ripert, II,
No.
879; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
29%:
Nacu, I, p. 534).
_

4. Actul

de naştere

al unui

coFIl, în

care se arată mama care l-a născut, fără
ca ea să îi luat parte la redactarea ac-

tului,

după

părerea.

dominantă,

nu

con-

stitue nici o “probă nici un început
de
probă scrisă, pentru a dovedi naşterea
mamei. (Duvergier sur Toullier, TI, No.
946; Duranton, ITI, No. 237; Demolombe.
V, No. 383, 504 urm.; Mass et Verge
sur
Zachariae, I, p. 332; Demante et Colme
t
de Santerre, Î, No. 101 bis II; Beuda
II, No. 563. 587; Aubry et Rau, ed, nt,
4-a,
VI, $ 570, notele 21, 22, p. 205;
Dalloz.
Rep,
Paternite
et
filiation,
No.
635;
Suppl.,
Paternit6 eţ filiation,
No. 270;
Laurent, IV, No, 117, 118; Huc,
IILE, No. 89;
Baudry et Châneaux, III, No.
niol, ed. 6-a, 1, No. 1465; 1514; 669; PlaAlexandresco, ed. 2-a, II, p. 345;
Comp.: Matei
Cantacuzino, p. 198)
-

ceput de dovadă scrisă şa înțeles
a se
referi la începutul de dovadă scrisă
prevăzut de art, 1347 c. civ; îr. (1197 c.
civ.
rom.) iar nu la cel prevăzut de ari,
324
6. civ. fr, (297 e. civ. rom.). (Demolombe,
V, No. 503; Bonnier, Traite. des preuves,
No, 145; Masse et Vergâ sur Zachariae,
I. $ 170, p. 332; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI,
$ 570, notele 18, 19, p..204 urm; Beudant,
II, No. 590; Dalloz, Râr., Paternite
et filiation,
No, 619;
Laurent, IV, No.
11:
Nacu, I, p. 537; Matei
Cantacuzino, p.
198, 199)
,
„ 25. După o altă, părere, actul
15. După o altă părere, de oare
ce art.
Ştere al unui copil, în care se arată de na
341 c, civ. fr, (308 e. civ. rom.)
mama
nu a, arătat
care
l-a născut, de către persoanele
ce înseamnă început de dovadă
chescrisă, a
mate
de lege a face declaraţia de naînţeles să aplice aceleaşi regule ca şi
la
ştere, chiar dacă mama nu
dovedirea, filiaţiunei legitime,
a luat
deci se vor
la redactarea, actului, face probă parte
aplica şi la dovedirea, mater
comnității natuplectă a naşterei mamei. (Merli
rale, dispoziţiile art. 324 c.
n, QuesCiv, fr, (297 ce.
tions de droit, Maternite; Proud
clv. rom.) iar nu dispoziţii
hon, TI,
ari, 1347 c. - p. 143; Toullier, II, No. 865;
Civ. îr, (1197 e. civ, rom.). le
Dalloz,
(Marca; Art.
_Paternits et filiation, No. 625; Suppl. Rp.
341, No. 3; Demante et
, PaColm
ternit€ eţ filiation, No. 270;
terre, ed. 3-a, II, No. 70 bis, et de SanColin et CaIII; Mourlon,
pitant
ed, 7-a, I, No. 967, nota
, ed. 4-a, 1, p. 292, 293, 294, 295;
2; Dalloz, R6p.,
Comp.: Planiol, ed. 6-a, -I. No. 1510;
Paternite et filiation, No,
Pla619;
Huc,
III,
No. 89; Baudry et Cheneaux
niol ei Ripert, II, No. 820, 876; Plastara,
, II, No. 666;
Ip.
Planiol, ed, Ga, I, No.
934,
325,
381;
Degre
a,
Scrieri Juridice, î, p, 8, 89).
Ripert, II, No. 878; Colin 1513; Planiol et
|
4a, 1, p. 29%; Alexandrescoet Capitant, ea.
26.
După
o a treia Părere. actul
, ed, 2-a, II,
de
D. 341; Plastara, I, p. 381;
naşter
e,
are valoarea unui începui
Degrea, Scrieri
de doJuridice, 1, p. 88).
vadă scrisă
în privinţa, naşterei mamei.
20. Surisorile pretinsei
(Delvincourt,
1, p. 93, nota 10; Dalloz.
mame adresate
Rep., Paternite eţ îiliation, No.
copilului sau unei
terţe persoane,
625),
2
servi ca început de dovaaă
acă însă - declaraţia de
scrisă. (Launaştere
consemnată în actul
rent, IV, No, 114; Baudry
naștere ar fi fă„cut
! ă de mamă sau dede un
III, No. 668; Alexandresco, et Cheneaux,
mandatar al
el, care ar fi- semnat
342; Comp.: Planioi et Ripert,ed. 2-a, II, p.
actul, sau de perII, No. 879).
soana care ia parte la judecarea
„21. Pentru ca scrisorile
contesmamei adretaţiei, în aceste cazuri
actul

—
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de

naştere

Codal

COPIILOR

LEGITIMAREA

civil

Huc, III, No. 91; Alexandresco, ed, 2-a,
ŢI, p. 335; Comp.: Masst et Verge sur
Zachariae, 1, p. 333, nota 5; Beudant, TI,
_No, 598; Matei Cantacuzino, p. 199)

constitue un început de dovadă scrisă.
(Alexandresco, ed, 2-a, Il. p. 345; Comp.:
,
Plastara, I, p. 374, 3%).

28. Tribunalele pot

scoate

început

un

36. După o a treia părere, moştenitorii
ducă
copilului natural au dreptul să intro

de dovadă scrisă din mărturisirile mamei făcute în justiţie în urma, unui interogator ce i sa luat, consemnându-se răspunsurile sale. (Planiol et Ripert, II, No..
379; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 349).
29. Un act de recunoaştere făcut, de
privată.
sub semnătură
către mamă,
dovadă
de.
t
începu
un
ca
servi
poate
urm.;
V, No. 506
(Demolombe,
scrisă.
Bauary et Ch6LV, No. 113;
Laurent,
neaux, ÎII, No. 668; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 343; Comp,: Plastara, |, p. 381, 382;
Degrea, Scrieri Juridice, 1, p. 84).
30. Tribunalele apreciază în mod suveran, dacă actele invocate de către ret
clamant constituesc sau nu un începu
de dovadă scrisă. (Baudry et Cheneaukx,F.
II,
INI, No. 669; Alexandresco, ed. 2-a,

timpul vieţii sale, numai copiul să introducă acţiunea în
drept
lul are
nității sale, de oarece amater
cercetarea
In

31.

ceastă

este

acţiune

(Dalloz,

personală.

Suppl.
R&p., Paternite et filiation, No. 632; Comp.
No. 215;
Paternite et filiation,
ol, ed.
Mourlon, ed. 7-a, |, No. 969: Plani t, II,
6-a, I, No. 1516, 1517; Planiol et Riper Î, p.
No. 870; Colin £t Capitant, ed. 4-a,

32. Creditorii
să

introducă

copilului

acţiune

în

nu

au

dreptul

cerceţarea

de oarece de
RI După o altă părere,
se
cercetarea maternității
acțiunea în
creditorii coleagă şi drepturi maţeriale,
acţiune în
pilului pot introduce această
ed. 4-a,
numele copilului. (Aubry et Rau,
Râp.
oz,
Dall
196;
p.
1,
nota
,
$5%0
VI,
281;
No.
tion,
ţilia
et
6
rnit
Pate
Suppi.,
|
102).
No.
Laurent, IV,

moartea

copilului

natural,

au
părere, moștenitorii săi nu
după
dreptul să introducă acţiunea în cerce
tarea, matemităţii, de oarece această aco

țiune este admisă numai în interesul co-

pilului şi constitue un drept alăturat în
mod, exclusiv persoanei sale, (Dalloz, Râp..
Paternite et îiliation, No. 636; Suppl.. Paternit et filiation, No. 217; Comp.: Mourlon, ed. 7-a. IL, No. 969; Planiol. ed. 6-a, LA
No. 1516; Planiol et Ripert, II, No. 873;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 335).
o altă părere, acţiunea în
35. După
cercetarea

maternității,

pilului natural,

după

acţiunea în cercetarea maternității dar
numai în condiţiunile prevăzute de art.
329 şi 330 ce. civ. îr. (302 și 303 e, civ.rom.) pentru coţiii legitimi. (Demolombe;
V, No. 524; Maread€, Art, 342, No. 4; Dalloz, R6p., Paternite et filiation, No. 636;
No. 278;
Paternite et filiation,
Suppl.,
III, No. 695, 690;
Baudry et Châneaux,
Comp.: Demante et Colmet de Santerre,
ed, 3-a, II, No. 70 bis, 1V; Huc, III, No.
91; Matei Cantacuzino, P. 199; Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 5170, p. 19%; Laurent. IV, No. 103; Alexandresco, ed. ?-a,
II, p. 336).
31. După o a patra părere, moştenitorii
copilului natural au dreptul să îacă acchiar
maţțernităţii,
ţiune în cercetarea
când au numai un interes moral. (Plas,
tara, 1, p. 381).
maternicercetarea
în
38. Acţiunea,
tăţii, ca orice chestiune de stat, nu poate
(Demoface obiectul unei convenţiuni.
,
lombe, V, No. 514; Troplong, Du mandat
et des transactions,
cautionnement
du
--No. 67; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, 8 570,
nota 29, p. 209; Dalloz, R6p Paternite et
filiation, No. 632; Suppl., Paternitt et. fiLiaţlon, No. 276; Planiol et Ripert, II, No.

mMa-

ului şi în
ternităţii în timpul vieţii copil
onală a
„pers
fiind.
unea
acţi
său,
le
nume
și filianit6
Pater
R6p.
oz,
cestuia. (Dall
et filiation, No. 638; Suppl., Paternite
et Ripert,
tion, No. 281; Comp. Planiol 2-a, II, p.
IL NO. 80; Alexandresco, ed.

34. După

Art. 308

NATURALI

moartea

trece la moştenitorii

co-

săi,

ry et
când ei au interes material. (Aub
p.
Rau, ed. 4-a, VI, $ 570, notele 2 urm,îliliae et
196 urm.; Dalloz, Rep., Paternit
tion.
tion, No. 636; Suppl., Paternitâ et îilia
urm;
101
No.
IV,
Laurent,
277;
No.

39. Copilul
o

tranzacţie

natural
asupra

nu

poate

acţiunei

sale

încheiă
de

cer-

cetarea maternităţei. (Demolombe, V, No.
514; Dalloz, R6p., Paternitt et filiation,
et
No. 633; Laurent, IV, No. 24; Baudry
Cheneaux, III, No. 102; Alexandresco, ea.
2-a, 11, p. 349; Comp. Planiol et Ripert,
IX, Ne. 882).
40. Copilul natural nu are dreptul să
renunţe la acțiunea în cercetarea, mater(Dalloz, Rep. Paternii6 et
nității sale.
filiation, No. 632; Suppl,, Paternite et filiaton, No. 275; Comp.: Planiol ei Ripert,
II, No. 882).
,
41. Copilul natural poate face convencari
țiuni asupra intereselor pecuniare,
rezultă din cercetarea maternității sale.
(Demolombe,. V, No. 514; Dalloz, R6p. Paternit6 et filiation, No. 63%; Laurent, IV,
No. 24; Baudry et Cheneaux, III, No. 702;
Planioi et Ripert, II. No. 882; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 349),

42. Acţiunea în cercetarea maternității

impreca ori ce chestiune de stat, este
969;
scriptibilă. (Mourlon, ed. 1-a, IL, No.
Dalloz, R6p., Paternite e filiation, No.
633; Supri.. Paternite et filiation, No. 276:
Planiol et Ripert, II, No. 88; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 336. 349; Matei Can.
tacuzino, p. 199).
rezultă
care
re
pecunia
ele
Interes
43.
din caiitatea de copil natural, se pot prescrie. (Dalloz, Rep., Paternite et filiation,
No. 634: Suppl., Paternits et filiation, No.
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276; Planiol et Ripert, II, No. 882; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 349),
44. Acţiunea celorlalte părți interesate,
rezultată, din cercetarea. maternității se
prescrie conf. dreptului comun. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 336).
.
45. Acţiunea în cercetarea maternității
trebueşte adresată numai tribunalelor civile. (Demolombe, V, No. 530; Mourlon, ed.
7-a Î, No, 969; Demante et Colmet
ae
Santerre, II, No. 70 bis, IV; Dalloz. Rp.
Paternite et filiation, No. 641; Laurent,
IV, No. 25; Baudry et Cheneauz, III, No.
701; Planiol, ed. G-a, I, No. 1507; Planiol
et Ripert, II, No. 881; Alexandresco. ed.
2-a, II, p. 349; Matei Cantacuzino, p. 199).
46. Dispoziţiile art. 37 ce. civ. fr. (300
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, şi la
cercetarea
maternității. . (Merlin, R&pertoire, Parricide, No. 3; Delvincourt,. 1, p.
93, nota, 10; Demolombe, V, No. 531; Marcad6, Art. 341, No. 4; Demante et Colmet
de Saniterre, ed. 3-a, II, No. 70 bis, IV;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 969; Dalioz, Râp,,
” Paternite et filiation, No. 641; Matei Cantacuzino, p. 199).
41. După o părere, posesiunea de stat
de copil natural nu poate fi invocată faţă
de tată qin cauză că cercetarea paternităţii este oprită, însă, poate fi invocată
față de mamă. (Proudhon, TI, p. 143, 144;
Duranton, III, No. 238; Demante et Colmet de Saniterre, ed. 3-a, II, No. 67 bis,
V; Bonnier, Traite de preuves, No. 144;
Dalloz, Râp., Paternite et filiațion, No.
647; Paternite et filiation, No. 284; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I,p. 294, 295; Comp.:
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 972),

48. După

o altă părere,

posesiunea

de

stat poate fi invocată şi în materie de
tiliaţiune naturală
_ atât îaţă de mamă
cât şi faţă de tată. (Valette sur Proudhon, II, p. 150; Demolombe, V, No. 477:
urm; Dalloz, Râp., Paternite et filiati
on,
No, 645; Suppl., Paternitâ eţ filiation,
No.
284; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
973;
Degrea, Scrieri Juridice, 1, p. 89, 90).
49. După o a treia, părere, poses
iunea

de stat nu

poate

fi invocată

în materi

e
de filiaţiune naturală nici faţă de
mamă,
nici faţă de tată, de oarece acest mod
probaţiune nu este prevăzut în materide
e
de

filiaţiune

naturală

ci numai

terie de filiaţiune legitimă. (Toull în maier, TI,
No. 970, 971; Beudant, II, No. 563;
Mar.
cad6, Art, 342, No. 6; Aubry et
Rau, ed.
4-a, VI$ ,
569, nota. 2, p. 188
$,
570, nota 9,p.
200; Dailoz, Râp., Paternită et
îiliation,
No.

645; Suppl., Paternite et filiation, No.
234; Laurent, IV, No. 18 urm;

Huc, III,
No. 83 urm;; Baudry et Châneaux,
707; Nacu, |, p. 535, 536; Alexandres III, No.
2-a, II, p. 346 urm; Comp.: Mourl co, ed,
on, ed.
7-a, I, No. 974; Planiol, ed.
6-a, ], No.
1542 urm.; Planiol et Ripert,
II,
Matei Cantacuzino, p. 198; Plast No. 821;
ara, 1, p.317 urm, 393),
50. Dacă posesiunea de
stat nu poate
stabili filiaţiunea naturală.
a copilului, ea
însă va: putea complecta
dovada identi-

—

NATURALI

Codal civil

_

tăţii sale cu cel născut de mamă în cazul când
există un început de dovadă
scrisă, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 348).
51. Dispoziţiile art. 322 e. civ. fr, (295
. c. civ. rom.), după
o părere, nu-şi găsesc
aplicațiunea, în materie de filiațiune naturală; prin urmare se -poate contesta
starea de copil natural a unui copil care
are o posesiune de stat conformă, titlului
său de naştere. (Demolombe, V, No. 481;
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
II. No. 67 bis, III; Aubry et Rau, ed. &a.
VI, $ 570, nota 10, p. 201; Dalioz, Rp,
Paiernit6 et tiliation, No. 653; Suppl., Pa-ternit€ et filiation, No. 285; Laurent, IV,

No. 18)

52. După o altă părere, dispoziţiile art.
- 322
ce. civ. îr, (295 e. civ. rom.) îşi găsesc
aplicaţiunea atât în materie de filiaţiune
legitimă cât şi în materie de filiațiune
naturală. (Proudhon, II, p. 143; Toullier,
II, No. 899; Duranton, III, No. 239; Dalloz, Râp.. Paternit€ et filiation, No. 652;
Suppl., Paternite et filiation, No. 285).
53. Faptul naşterei
mamei însă,
nu
poate fi stabilit prin posesiunea, de stat a
copilului natural. (Laurent, IV. No, 13;
Alexandresco, ea. 2-a, 11, p. 348)

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)
1. a) Numai
recunoaşterea
solemnă
făcută de ambii părinţi prin chiar actul
de căsătorie sau pe calea judecătorească
potrivit art. 308 c. civ., sunt singurele mijloace de dovadă, a îiliaţiunei corilului natural, admise de legea română, Recunoaşterea voluntară
a mamei
nefiind admisă de legea. română, interogatorul mamei şi proba cu martori, fără un început
de dovadă scrisă, sunt inadmisibil.
b) O legitimare nu poate fi atacată decât Frin unul din mijloacele prevăzute de
art. 953 c. civ., astfel că nesinceritatea recunoaşterei din partea tatălui nu cons-

titue o cauză

de anulare

pentru viciarea

consimţimântului său, căci a fost făcută
cu formele
legale,
(Trib. Brăila TI, 750
din 29 Aprilie 1922, Curier Judiciar 1 din
1925).

2. Ari. 308 cod. civ. nu interzice unei

persoane
Caragea

născute sub imperiul
codului
să: beneficieze de dispoziţiunile

legale ale acestui

vedirea,

„Atunci

îiliaţiunei

cod,

cu

legitime

când este vorba

litatea, de fiu natural
când naşterea celui

privire
sau

la do-

naturale.

a se dovedi ca-

sau legitim al cuiva,
ce pretinde această

calitate a avut loc sub imperiul codului
Caragea, cum este în speţă, reclamantul
fiind născut la 1860, pentru admisibili-

tatea acestei
dovezi cu martori nu se
cere, ca şi Regulamentul organic, nici un
început de probă scrisă sau alt indiciu,
pentru ca să se admită ae instanţă la, cererea celui interesat proba, testimonială.
A admite o soluţie contrară într'o
ast-.
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Codul

DESPRE

civil

tea, fi considerat
nistrarea probei
tul şi-a stabilit

fel de situaţie este a se lovi în principiul
neretroactivităţii legilor civile,
Prin urmare, în speţă, este inutil a se
mai examina dacă actul de naştere al reciamantului,

cum

astfel

se

uterin

frate

309

ca atare. Ori din admirezultând că reclamancalitatea de
în proces

cu vânzătorii, el are calita-

tea, de moştenitor al defunctei sale mame.
(Trib. Buzău, S. II, 401 din 26 Nov. 1925,
Jur. Gen. 1926, No. 1030).
3. A se vedea: art. 10, nota 1.

şi

el

prezintă

Art.

ADOPȚIUNE

şi cu menţiunile ce poartă, poate constitui un început de probă scrisă, care, în
treacăt fie zis, sub codul civil nu-ar pu-

TITLUL

VIII

adopţiune +)

Despre

CAPITOLUL |

I. Adopţiunea

Secţiunea

și efectele sale. .

anele de
decât perso
a
copii
nici
vor aveă
cel
fie
ta trebuie să
ă.
îşi propun a adopt

Art. 309. — Nu pot adoptă
şi care la epoca adopţiunei nu
denţi legitimi; pe lângă aceas
mai mare decât acela pe care

ambele sexe,
nici descenpuţin 18 ani
(Civ. 11, 310

319; Civ. Fr. 343).
qu'aux personnes de Pun
Text. fr. Art. 343. — L'adoption n'est permise qui p'auront, ă l'6poque
ans,
ante
ou de Vautre. sexe; âgâes de plus de cinqu
lEgitimes, et qui auront au moins
s
ndant
desee
ni
s,
enfant
ni
tion,
Vadop
de
sent d'adopter.
de plus que les individus qu'elles se propo

urm.,

quinze ans

Bibliografie
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Ermafrodit 5.
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Formulă
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Născut mort 24
21-25,

29.
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41, 44, 45.
Necăsătorit 4.
Nulitate 16, 18, 22, 25, 27,
29, 31, 32, 33, 36, 37.
Ordine publică
Paternitate 2].

4

Recunoaştere 32.
Reputaţie bună 13.
Retroactiv

42, 46, 47, 48.

Suverană apreciere 20.

Tagadă de paternitate 21,
Ţară străină 42, 46, 48.
utelă 34, 35.
-

1926, III, 30.

Tutor 34, 35.
Valabilitate, a se vedea
cuvântul: „Nulitate“ şi

21, 21, 28, 30, 44.

Vârstă 37, 38,

| Viabilitate 24, 25,

Doctrină.
1. In dreptul civil român, adopţiunea
ineste o instituţiune de moştenitori şi o
orstituţiune de binefacere pentru copiii
nu
fani sau pentru copiii ai, căror părinţi o,
au mijloace să-i crească. (Alexandresc i
- ed, 2-a, II, p. 369: Comp.: Degrea, Scrier
juridice, 1, p. 116).

2. In dreptul

civil român,

contrar

ca

în dreptul civil frăncez, nu există decât
un singur fel de adopţiune: adopţiunea
ordinară. (Nacu, 1, p. 545; Alexandresco,
416;
ed. 2-a, II, p. 373; Plastara, 1, p.
Comp.: Degrea, Scrieri uridice, I, p. 101).

dacă
3. Femeile au dreptul să adopteze
îndeplinesc conâiţiile cerute de lege. (Daled.

12,35.

Primar 38.
Preot catolic 6, 7.
Preot ortodox 8.

efect 28,

România 39, 42,43, 47, 48.
Român

47.

Străinătate

47.

10, 11.
Interdicţie legală 12, 13.
Investire cu formulă executorie 47.
Jurisdicţie graţioasă 47.
Legalizare 38.
Lege personală 89-44.
32.
28
Legitimare 27,
Legitimitate 19, 21.
Minor 15, 34, 35.
Moarte 31,
Motivele adopţiunei î.

Patrimoniu

real 39.

Rom.

Judiciară

Interdicţie

Naştere

1922, Pand.

„ Străini 39, 42, 43, 45,

jurisdicție

Hotărire 47.
Impotenţă 5.
incetare din viaţă

Act de notogietate 38.

î4 Aprilie
Statut

doctrină)

Graţioasă

Riom,

C. Apel

INDEX ALFABETIC
Absenţă 17,
Act de adopţiune 26.

(continuare).

45-48.

Român drept civil f, 2,8.
Solemn contract 46, 47.
Stare civilă-40,
Statut personat 39-44.

loz, R6p., Adoption, No. 16; Pianiol,
II, No.
6-a, 1, No. 15%; Planiol et Ripert,
375).
1011; Alexandresco, ed. 2-a, p.
dreptul
au
necăsătorite
Persoanele
4.
I, No. 985;
să adopteze. (Mourlon, ed. T-a,
Planiol,
78;
No.
Adoption,
Dalloz, Râp.,
II,
ed, 6-a, 1, No. 1513; Planiol et Bipert,

No. 1011).

a

i:, nume sub
coda 1 Caragea unde se tratează chestia „totesie
4) A se vedea: partea a 4-a cap. 5 din
.
iunea“
geoțiune 2
„adopf
freia
a
o
ută
şi
există
cunosc
mai
era
civil,
care
se în codul nostru
La francezi în afară de cele 2 secţiuniatăintrodu
de legiuitorul român.
suprim
fost
a
care
asă“
oficio
tutela
„despre

-
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5. Castraţii,

impotenţii.

ADOPȚIUNE

ermatrodiţii,

au dreptul să adopteze. (Dalloz, R6p.. Adoption, No. 101; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 384, 385).
6. După o părere, preoţii catolici au
dreptul să adopteze. (Valette sur Proudhon, II, p. 224; Demolombe, VI, No..54
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
II, No. 80 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI, $ 556, nota 9, p. 117, 118; Dalloz, Râp..
Adoption; No. 99; Suppl.. Adoption, No.
17; Laurent, IV, No. 202; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 33; Planiol, ed. 6-a, [, No.
1574; Planiol et Ripert, Ii, No. 1011).
,
După

o

altă

părere,

preoţii

catolici

nu au dreptul să adopteze. (Duranton,
NI, go:
286;
Marcadă,
Art.
343—346,
0,
3).
8. in dreptul civil român, preoţii de
mir pot adopia de oarece ei se pot căsători înainte de hirotonia lor. (Alexan-

dresco, ed. 2-a, II. p. 383).
ed,

9.

.

Călugării pot adopta.
2-a, II, p. 384)

10... O persoană pusă

judiciară,

după

o

părere,

(Alexandresco.

sub interdicţiune
nu

are

dreptul

să adopteze. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. II, No. 80, 80 bis, 1).
După
o altă părere,
o „persoană
pusă
sub
interdicţiune
judiciară,
are
drepiul să adopteze în intervale lucide.
(Dalloz, Râp., Adoption, No. 99; Suppl.
Adoption, No. 13; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 386; Comp.: Huc, III, No. 112; PlaDiol et Ripert, IT, No. 1012),

12.

O

persoană: sub înterdicțiune

le

gală are dreptul să adopteze, de oarece
ea nu are dreptul să închee numai acele
contracte privitoare la patrimoniul său.
(Demolombe,
VI, No, 49; Dalloz,
Râp..
Suppl., Adoption, No. 13; Huc, III, No.
112; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 385, 386;
Comp.: Planiol et Ripert, I, No, 691),
13. In părerea celor cari admit
că o
persoană
sub
interdicţiune legală,
are
dreptul să adopteze, se spune că
tribunalul ar putea să refuze adopţiunea
sub
cuvântul că adoptatorul nu se bucură
de
o bună, reputaţie, (Alexandresco,
ed. “2-a,
> p.

„14.

,

O persoană

pusă

sub

:

consiliu

ju-

diciar, are dreptul să adopteze, fără
asistenţa, consiliului, de oarece adopţiunea
nu

este

trecută,

între

actele

pe

care

nu

poate face singură și în afară de aceasta,le
adopțiunea, având loc înaintea tribunalului, intervenţia, acestuia, înlocueşte
asistenţa consiliului. (Demolombe, III,
MILL, No. 718; Dalloz, Rep, Suppl., No. 21;
ion, No. 13; Bauary et Cheneaux, AdopIV,.
No. 13; Planiol eţ Ripert, I, No.
763; Ale.
xandresco,

ed. 2-a, TI, p. 386).

-

. Un minor nu poate adopta
de oare
ce adopțiunea este un contract
Şi minorul este incapabil de a, contracta;
nici re-

prezentantul său
mele minorului.

IL g
teze,

376; Matei

nu poate adopta în nu(Alexandresco,
ed. 2-a,

Catacuzino,

p. 208).

persoană nu are dreptul să
dacă în momentul adopţiun adopei
are

—

un

copil

Codul civil
legitim

sau

un

descendenţ

le-

gitim; adopțiunea, făcută în disprețul a:
cestei prohibițiuni este nulă. (Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 986; Dalloz, Râp., Adoption,
No. 79; Suppl., Adoption, No. 8; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1575, 1517; Planiol et Ripert, II, No. 1017; Colin et Capitant, ed,
4-a, Î, p. 316, 317; Nacu, 1. p. 542, 543;
Alexandresco, ed, 2-a, II. p. 377, 449; Matei Cantacuzino, p. 208; Plastara, 1, p, 412,
413, 416; Degre, Scrieri juridice, 1, p. 9%
101, 114).
17. O persoană nu poate adopta, chiar
dacă copilul sau descendentul legitim, în
momentul

adopţiunei

ar

fi prezumat

sau

declarat absent. (Demolombe, VI, No. 21,
22; Dalloz, Rep., Adoption. No. 85; Suppl,,
Adoption, No. 11; Huc, III, No. 113; Baudry et Cheneaux, IV, No. 17, nota 1. p.
15; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 378),
18. Nu este valabilă adopţiunea. dacă
în. momentul adopţiunei există un copil
sau descendent legitim, chiar conceput,
(Duranton, III, No. 278: Toullier, IT, No.
VI, No. 16; Marcadă,
Demolombe,
986;
Art. 343-346, No. 3; Demanite et Colmet
de Santerre, II, No. 76 bis, III; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 987; Aubry et Rau, ed. 4a,

VI, $ 556, p. 116;

Dalloz,

Râp., Adoption.

No. 81; Suppl.. Adoption, No. 9: Laurent.
IV, No. 19%; Huc, III, No, 143; Baudry et
Chneaux. IV, No. 18; Planiol, ea. 6-a, 1,
No, 1577; Planiol et Ripert, II, No, 1017;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 317; Nacu,
1, p. 543; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 3%;
Matei Cantacuzino, p. 208; Degre, Scrieri
juridice,
I, p. 102; Contra:
Valette sur
Proudhon, TI, p. 192).

19.
țiunei
"aplica

Pentru determinarea epocei concepcopilului, după
prezumpțiunile

o părere,
prevăzute

se
de

vor
art.

312 şi 315 c. civ. fr. (286 şi 989 ce, civ.
rom.) în materie de legitimitate. (Duranton, III, No. 278; Dalloz, Râp., Adoption,
No. 82; Suppl., Adopiion. No. 10; Planiol
et Ripert, 11, No. 1017; Matei Cantacuzino,
p. 208).
:
-

20. După o

altă părere, în această ma-

terie nu-şi găsesc aplicaţiunea.
dispozițiile art. 312 şi 315 c; civ. fr. (2836 şi 289
c. civ..rom.) de oarece prezumpţiunile legale sunt de drept strict; tribunalele vor
rezolva, chestiunea, după cum vor aprecia.
chestiunea, fiind pură de fapt. (Mourlon,
ed. t-a, I, No. 987; Laurent, IV, No. 19%;
Alexandresco. ed, 2-a, II, p. 380, Comp:

Demolombe, VI, No. 17; Aubry et Rau. VI,
$ 556, p. 116. 117; Bauâry et Cheneauz, IV,

No.

.
tează,

18;

Planiol et Ripert, II, No. 1017),
In cazul când o persoană adopa altă persoană şi apoi se căsăto-

reşte şi înainte de 180 zile de la celebrarea

căsătoriei soţia, sa, naşte un
tațiunea, este valabilă, chiar

copil,
dacă

adop-

tatorul nu tăgădueşte paternitatea, adopcopiului
născut,
(Dalloz,
Rp.
Adoption,
No, 83),
22.

In cazul
când o persoană
adop| tează. o altă persoană, şi apoi se
căsătoreşte şi soţia sa. naşte un copil în inter-
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Codul civil
valul de 180—300

ed. M-a, Î, No. 98%;
346, No. 3; Mourion
Dalloz,
Aubry et Rau, VI, 4 556, p. 117; nt, IV,
Rep.. Adoption, No. 86, 107; Laure
1576; PlaNo. 197; Pianiol, ed. Ga, I, No.
Colin et
nio] et Ripert, 1Î, No. 1015. 1017;
I, p.
Capitant, ed. 4-a, |, p. 317; Nacu,
379;
543, 544; Alexandresco, ed. 2-a. 11,:p.
p. 208; Plastara, |,
Matei Cantacuzino,
|
p, 413).
copiilor le"31. incetarea din viaţă a enţi
în Moexist
lui,
atoru
adopt
ai
i
gitim
adopţiuează
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76
No.
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343846, No. 4; Demanie et
bis, UIT; AuSanterre. ed. 3-a, II, No. 76
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Alexandresco, ed.
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668; MourVI, No. 18; Beudant. II, No.
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lege,
de
ă
cerut
at,
adopt
tator şi
ed. 1-a:
ispensabilă şi absolută. (Mourlon. No. "6;
ion,
Adopt
Rep.,
z,
1, No. 988; Dallo
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poziţiilor art. 11 din
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vile ca şi Românii;

ADOPȚIUNE -

codul civil român,
toate drepturile ci-

adopţiunea. se va face

însă
potrivit
legilor române,
(Alexandresco, ed. 2-a, I, p. 347; II, p. 383, 48;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 105%;
Degre, Scrieri juridice, 1, p. 115).
40. Ca
orice chestiune privitoare
la
starea civilă a, persoanelor,
adopţiunea
ţine de statuţul personal al părţilor, când
ambele
au aceiaşi naţionalitate.
(Huc,
III, No, 157; Despagnet, Precis, ed. 3-a,
No. 282; Laurent, Droit civil international, VI, No. 36; Alexandresco. ed. 2-a, II,
p. 446, 450; Comp. Planioi et Ripert, II,

No. 1055 urm.).

41. In cazul când părţile sunt de naționalităţi deosebite, se va aplica statutul personal al adoptatorului,
(Alexandresco;
ed. 2-a, II, p. 447, 450; Comp.
Planiol et, Ripert, II, No. 105; Plastara,
I, p. 416, 419),
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dacă legea
agenţii lor
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p. 448).
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efect în

România,

legii

ed. 2-a,

II,

săvârșită

în

lor

dacă

personale,

efectul

ei nu

Codul civil

este contrar ordinei publice în
Român
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 448, 449),ia.
44. Efectele adopţiunei şi condi
ţiunile
de validitate ale ei sunt guvernate de
le
gea personală a, adoptatorului, chiar
dacă
adoptatul ar fi avut altă naţionaliț
aţe
ca adoptatorul. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 449, 450; Comp.: Planiol et Ripert
, II,
No, 1052).
45. Un străin adoptat de
un român,
nu dobândeşte naționalitatea română,
oarece adopţiunea nu conferă adoptatulude
i
naționalitatea
adoptatorului, . (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 383, 399; Plast
ara, |,
p. 4l?; Degre, Scrieri juridice, 1,
Comp.: Planiol eţ Ripert, II, No. p. 115;
1041).
46. Românii pot săvârşi o adopț
iune
în o ţară străină dacă în acea țară
adopțiunea

este

un

contract

străinătate

pentru

344. — Nul

ne peut âtre adopt6

Hors le cas de article 366, nul &poux ne

sentement

de l'autre conjoint.
INDEX
(a

Act

autentic

16,

Act de adopțiune

ALFABEŢIC
Drept civil român
Femee 9.
Frate 10,
Incest 11,

18,

Adulter 11.
Anulare, a se vedeă

Nepot 10.
Nulitate 6, 7,8,
Părinţi 11, 12.

Căsătorie 1,2, 3, 4, 6,12.
Civil

drept

român

| Primar

n,

Confirmare 19,
onsimțământ 13-21.
Copil adoptiv 4,

Copil adulterin 11.
opil incestuos 41,
Copil natural 11, 12,13,
Deces 8,
Domiciliu 13.

11,

Moarte 8.
Moştenitori 20, 21,

cu-

“|

19, 20, 21.

19,

efuz 45,
,
Român drept civil 11,
Rude 10,
Sex 9,
Simultaneitate3, 4, 18,

Soţi 1.7, 12, 1421.

Succesivitate 3, 4.
Succesori

în

forme

par

mai

multe

per-

celuilalt soț. (Civ.
plusieurs, si ce n'est

peut adopter

qu'avee le con-

106, 107; Planiol, ed, 6-a, 1, No. 1580;

43,

13.

Ratificare

dată

1. Cineva nu poate fi adoptat de
mai
multe persoane de cât de două,
persoane
care sunt căsătorite. (Mourlon,
ed, 1-a,
I, No, 993; Dalloz,
D
Rep... Adoption, No.

(1.

Incetare din viaţă 8.
In vocare 20.
Mamă naturală

: vântul: „Nulitates,
Ascendenţi 13,
Autorizația justiţiei 15, -

după

Doctrină,

doctrină)

Act sub semnătură
privată 17.
Adoptat 5, 8, 10.
Adoptator 5, 8, 10, 20, 21,
Adopţiune 1 urm.

români,

(Alexan-

le
solemne ale acelei țări, are efect
în România fără a fi declarață, executorie
de
către judecătorii români, de oarece
este
-un act de jurisdicție Ag lioasă, (Alexa
ndresco, ed. 2-a, 11, p. 44
48. Românii
nu poţ săvârşi o adopțiune în o ţară străină unde adopţiunea
se face printr'un act sub semnățură privată. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
447).
,
„A se vedea: art, 323 din codul ciVil, cu notele respective.

Art. 310. — Nimeni nu poate îi adoptat de
soane, afară numai de doi consorţi.
Un soț nu poate adoptă făr ă consimţimântul
127 urm., 318; Civ. Fr. 344).
Text. fr. Art.
par deux €poux.

solemn.

dresco, ed. 2-a, II, p. 447, 448),
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„ Doi soţi pot adopta, pe una
şi aceiaşi
„Persoană. (Mourlon, ed. 7-a,
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—
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cazul
primaimţi
cons
va
r,
ţilo
nden
lipsa asce
(Alexani.
rulu
tato
adop
ului
cili
rul domi
dresco, ed. 2-a, Il. p. 398).
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Ripert, II, No, 1015Alex
andresco, Cd, 2-a,
cd. ka, 1, p. 317;
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Art.

311

DESPRE

ADOPȚIUNE

Baudry et Cheneaux, IV, No. 8; Comp.
:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 382, 441,
449),
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moştenitorii săi, (Dailoz,
Râp.. Suppl, Adoption, No. 12;
Huc, III,
No. 140; Planiol et Riperi, II.
No. -1048;
Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 441, 449: Ma
tei Cantacuzino, p. 209).

2.A se vedea: art, 311,
- civil, cu notele respective,

323

din

codul

Art. 311.
— (Mod. L. 15 Martie 1906 1). Când
părintele şi
mama adoptatului sau numai unul din
ei este în viaţă,
(ă, și dacă
adoptatul nu a împlinit 21 ani,
este dator a aduce consimţimântul dat la adopţiune de părinții săi,
sau de acela din ei care
trăeşte.
In cazul când adoptatul n'are ascendenți
se va cere consimțimântul primarului domiciliului adoptato
rului.
In ambele cazuri adoptatorul are
dreptul să ceară desființarea adopțiunei în timp de un an dela
ajungerea la majoritate. (Civ.
131 urm., 141, 142,
310,

342;

Civ.

Fr.

346).

Text. fr. Art. 346. — L'adoption ne
la majorită de Vadoptâ. Si l'adoptă, ayant pourra, en aucun cas, avoir lieu avant
n'a point aecompli sa vingt-cinqui&me annce encore ses păre, ou lun des deux,
sentement donnâ ă ladoption par ses pere , il sera tenu de rapporter le conet măre, ou par le survivant,et siil
est maje

ur

de vingt-cing ans, de requbrir

leur conseil.
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ALFABETIC

Doctrină.

(la doctrină)

Absenţă 2,
Act de adopţiune

23,

Adopţiune 1 urm,
Anulare, a se vedeă
vântul: „Nulitate:,

cu-

Apel 22,
Ascendenţi 3.

Autorizaţia justiţiei

Autorizaţia soțului

Bărbat 10, 11, 4,
Buni 3, 4, 16.
Căsătorie 1,
ompetență 18, 19.

11,

14.

Conclusiuni 9, 14.
Consimţământ

1-5,
7, 10-13, 16.
Copil minor 1-7, 9, 14-24,
Copil natural 5, 8,

Deces 2, 3,
Desfiinţare,

18,
a

se

Donaţie 24.

4, 5, 16,

Registre de stare civilă 23,
Retroactivitate 20.
Revocare 15-24,

Recurs 22.
Refuz

11,

Suţi 10, îi, 13,
Succesori

A

Terţe persoane
| Vânzare 21.

1. Pentru adopţiunea unui copil
minor, trebueşte neapărat
consimţimânțul
ambilor săi părinţi, când ei sunt
în viaţă:
în caz de desbinare între ei, consi
mţi_ Mântul tatălui nu este deajuns, ca
în materie de căsătorie, (Delvincourt, 1, p.
Toullier, II, No, 987; Duranton, III, 9%;
No,
289; Demolombe, VI, No. 33;
Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 556, nota 10, p.
118:
Mourlon, ed. 7-a, I. No. 994: Beudant,
II,
No. 668;. Dalloz, R&p,, Adoption,
No. 105;
Laurent, IV, No, 204; Huc, III,
Baudry et Châneaux, IV, No. 30; No. 117;
Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1587: Planiol
et Ripert, 1,
No. 310; 11, No. 10923; Colin et
Capitant,
ed. 4a, 1, p. 317 Alexandres
co, ed. 2-a.
II, p. 389, nota, 4; Contra:
Marcads, Art.
3346,

No.

2

18.

Tată 1-4, 7, 12, 16.

2, 3,

ncetare din viaţă 2, 3, 18,
1) Textul

Părinți 1-4, 7, 12, 16.

18,

Hotărire 22, 23,

„„

1-5, 7, 8, 12, 16.

Primar 4, 5, 16.
Procuror 9, 14,

Efect retroactiv 20,
Excepţiune 15,
Femee 10, 11, 43,

Imposibilitate

Mamă

Mamă naturală 5, 8.
Menţiune 33,
Minister Public 9, 14
Minoritate, a se vedeâ cuvintele: „Copil minor*.
Moarte 2, 3, 18.
Moştenitori 18,
Nuliitate 12, 13, 14, 24;
Opozabilitate 33.
Parchet 9, 14,

,
vedea

cuvântul: „Revocaree,
Dezbinare 1,

Domiciliu

Inscriere 23,
Instrăinare 214.
Interdicţiune 2,
Invocare 42, 34, 17.
Irevocabilirate 15.
Majoritate 15-24.

23.

este

in

6;

cazul

încetat

imposibilitate
Simţimântul,

din

Comp.:

când

ca

viaţă

cum

unul

să-şi

vechi

ar

Plastara,

sau
fi

dintre
se

Ip.

părinţi

găseşte

manifesteze
în

cazul

în

con-

când

u al art. 311, — Când părintele
viață, şi dacă adoptantul
ŞI mama adoptatului sau numai
n "a împlinit 25 ani, el este
unul din ei -este îu
i sau de acela din
dator a aduce consimţimântul
ei care trăeşte.
dat la adopţiune de părinţii
n caz când adoptaatul
nare părinţi, se va cere

consimțimâatul
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tutorelui.

ÎNacidă

Codul

pus 'sub

este

interdicţiune

este

sau

ed. 4-a, VI, $ 556, nota 10,

p. 118; Dalloz, Rp, Adoption, No. 1%;
Adoption, No. 20; Comp.: Plas- ,
Suppl,,
tara, IL, p. 415).
3. in cazul când părinţii minorului
care

urmează

fi

a

adoptat

sunt

lipsa

încetaţi

din viaţă sau se găsesc în imposibilitate
ide a-şi manifesta, voinţa lor, consimţ
mântul la adopțiune se_va da de bunii
minorului sau de acela dintre buni care

qe oarete prin cuvântul

se află în viaţă

codul
„ascendent“ din art. 311 al. 2 din
atât
gă
înţelea
se
să
trebue
civil român,
ed.
părinţii cât şi bunii. (Alexandresco,
Matei Cantacuzino,
2-a, II, p. 390, 43%
p. 207).
4. In cazul când copilul minor ce urnici
mează a fi adoptat nu are părinţi,
la adopţiunea sa
buni, consimţimântul
dose va da de către primarul comunei
(Alexandresco,
adoptatorului.
miciliului
Caned. 2-a, II, p 376, 390, 391, 434; Matei
|. p.
a,
Plastar
Comp.
207;
p.
,
guzino

când persoana ce urmează

-9. In cazul
ministerul pua îi adoptată este minoră,
uni. (Aleconcluz
pune
a
obligat
este
blie
nota 1)
xandresco, ed, 2-a, IL. p. 435,
consim10. Bărbatul nu are nevoe & de
.
adoptat
îi
pentru
sale
soţiei
l
țimântu

VI.
(Duranton, LII, No. 2%; Demolombe,8 5356,
No. 38; Aubry et Rau, ed. l-a, VI,
No. 110:
p. 119; Dalloz, Râp, Adoption,
x,
Huc, II, No. 119; Baudry et Cheneau
p.
IV, No. 3%; Alexandresco, ed. 2-a, Il,
237; Comp:
394; Contra; Delvincourt, |. p. 7
- Planiol et Ripert, II, No. 1021)
măritată pentru a putea
Femeea
fi.
a bărfi adoptată are nevoe de autorizaţi a da
ă
refuz
tul
bărba
când
şi
său;
ui
patul
adoptată,
soţiei sale autorizaţia ca să fie tulătoare.
îndes
este
iei
justiţ
a
autorizaţi
ombe,. VI,
(Duranton, III, No, 292; Demol Santerre,
de
t
Colme
et
No..38; Demante

3637. — Codul

et Rau,

Civil adnotat.

ed. ka,

părinţilor

adop-

Nulitatea.

14.

adopţiunei

unui

copil

public
minor în cazul când ministerul
şi nu
nu a pus concluziuni, este relativă (Ale.
poate fi invocată de cât de minor Î, 44:
xandresco, ed. 2-a, TI, p. 435. nota
Comp.: Planiol et Ripert, 11, No, 1047).
afară,
15. Adopţiunea este irevocabilă
din
311
art.
de
zută
prevă
a
ţiune
de excep
adopi
cerere
urma
în
român
codul civ.
an de la
tațului, făcută în timp de un
(Alexanmajoritate.
la
sa
ajungerea

“ed.

2-a,

II, p.

367,

39%;

Comp::

dresco,
Degre,
1, p. 415; 416; Contra:
Plastara,
Scrieri juridice, |, p. 113, 120).
at a
16. In cazul când copilul adopt
şi
,
iunei
adopţ
ntul
mome
în
fost minor
e
numel
în
şi
locul
în
consimţimântul
săi, de bunii
său a fost dat de părinţii.
ui adopsăi sau de primarul domiciliul desfiintatorului el are dreptul să teară an de la
un
area adopţiunei în timp de
andresco
ajungerea sa la majoritate, (Alex
cuzino, p.
Canta
Matei
392;
p.
II,
2-a,
ed.
207; Plastara, 1, p. 415, 416),
des17. Câna minorul adoptat, cere sa 1a
erea
ființarea adopţiunei, la ajung
facă aceasta
majoritate, el are dreptul să
după cum
motiv,
n
vre-u
ce
învoa
să
fără
ed. 2-a,
sco,
andre
(Alex
e.
străin
legi
alte
cer
TI, p. 392).

iunei
_18. Acţiunea de revocare a adopţ
ajuns la
din partea minorului adoptat, rm
drepitate va fi introdusă confo

major
atorului
tului comun la domiciliul adopt când el
cazul
în
săi
ilor
nitor
sau a moște
2-a, II,
este decedat, (Alexandresco, et ed.Ripert, II,
p. 392, 393; Comp. Planiol
No. 1051).
nea de re19. După o altă părere, acţiu minorului
a
parte
din
iunei
adopţ
vocarea
eşte inadoptat ajuns la majoritate, trebu iintat
la instanța care a încuv
trodusă
p. 207).
adopţiunea. (Matei Cantacuzino,
20.

Revocarea

adopţiunei

în

cazul

pre-

civil
văzut de art, 311 al. ultim din codul
român. are efect retroactiv şi adopțiunea
va fi considerată că nu a avut niciodată

VI. $
—

consimţimântului

invo4atului, este relativă şi nu poate fi
către
cată de “cât de către părinţi şi de
VI, No. 201, 204
(Demolombe,
adoptat.
No.
urm.; Dalloz, Râp.. Suppl,, Adoption,
,
62; Huc, III, No. 140; Planiol et Ripert
II, p.
TI, No. 1048; Alexandresco, cd. 2-a,
4-a, VI,
391: Contra: Aubry et Rau, ed.
Bau$ 558, p. 128; Laurent, TV, No. 233;
84).
No.
IV,
aux,
Châne
et
dry
femei
unei
adoptiunei
13. Nulitatea
său
măritate fără consimţimântul soțului
l.
este relativă. (Huc, III, No. 140; Planioed.
et Ripert, IL. No. 1048; Alexandresco,
o
2-a, TI, p. 442).

natu5. Pentru adoptarea unui copil
ul
ral minor, va fi necesar consimţimânt iar
este cunoscută,
sale, când
mamei
cere concând nu este cunoscută, se va
primarului domiciliului asimţimântul
(Alexandresco,. ed. 2-a, II.
doptatorului.
o
p. 398, 434).
urmează a fi acare
minor
Copilul
6.
personal
prezinte
se
să
te
doptat trebueş
juScrieri
(Degre,
lului.
înainţea tribuna
”
ridice, 1, p. 195, 127 urm.).
şi 318
1. Potrivit dispoziţiilor art, 311
copilului
din codul civil român, părinţii , nu înminor care urmează a& îi adoptattrebui să
vor
cuviinţează adopţiunea ci
minorilor.
consimtă în locul şi în numele
390).
p.
11,
2-a,
ed.
dresco,
(Alexan
pe
adopta
poate
nu
ă
natural
“8. Mama
Scrieri juri(Degre,
.
natural
său
copilul
dice, 1, p. 103).

11, No. 80; Aubry

31l

No.
556, p: 119; Dalloz, Rep. Adoption,
Châ110; Huc, III, No. 119; Baudry et
ed.
neaux, IV, No. 3%; Colin et Capitant,
II,
9-a,
ed.
co,
ndres
Alexa
317;
p.
4-a. 1,
Comp.:
p. 39%; Matei Cantacuzino, p. 208;
Planiol et Ripert, II, No. 1021).
12. Nulitatea adopțiunei rezultând din

de-

celuilait
absent, consimţimântul
darat
soţ este îndestulător, (Toullier, TI, No.
97, Duranton, III, No. 289 Demolombe,
VI, No. 33; Marcadă, Art. 343—346, No. 4;

Aubry ef. Rau,

Art.

ADOPȚIUNE

DESPRE

civil

465

—

39

Art.

DESPRE ADOPŢIUNE

312

loc. (Alexandresco,
ed. 2-a.
II, p, 393;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 1052).
,
2t. In
urma
revocării
adopţiunei,
toate actele făcute de către adoptat asupra averei moştenită de el de la adoptator vor rămâne nule;
deci vor rămâne
nule și înstrăinările ce a consimţit asupra acestei averi. (Alexandresco, ed. 2-a,
îl, p. 393; Comp.: Planiol et Ripert, II,
No. 1052).
53

22. Hotărârea

de

revocarea

adopțiu-

nei, pronunţată după cererea minorului,
ajuns la majoritate, nu e supusă
nici
unei căi de atac. (Matei Cantacuzino, p.
207; Comp.:
Planiol et Ripert, II,
No.
1051).
,
23 Pentru ca hotărârea de revocarea
adopţiunei, pronunţată după cererea minorului ajuns la majoritate, să, fie -opozabilă
terţelor
persoane, trebueşie
înscrisă în registrele de stare civilă, prin.
facerea unei menţiuni pe marginea actului de adopţiune; (Matei Cantacuzino, p.
UE 208; Comp.: Planiol eţ Ripert, II,
No.
1052).
”
24. Alineatul al treilea al- art. 311
din

Codul

civil

codul civil român
a fost introdus prin
legea din 15 Martie 1906; așa în cât minorul adoptat
ajuns la majoritate, va
putea cere
desfiinţarea adopţiunei
numai în cazul când adopţiunea sa a fost
săvârşită
posterior datei de 15 Martie

1906 iar nu şi înainte de această dată sub

imperiul textului vechiu a] acestui
articol, care nu cuprindea această dispoziţie. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 3%,
nota 1).
_
25. A se vedea: art. 310. 318 şi 323 ain

codul

civil

cu

notela

respective,

_ Jarisprudenţă
(continuare

Î.

Acţiunea

țiuni,

ca.

de

ia 1924 până

în

şi cererea

anularea
de

la 1927)

unei

revocare,

adop-

o judecă

instanţa care a încuviinţat-o, deci. judecătoria
de ocol sau tribunalul, ambele
fiind deopotrivă, - competente să desființeze actul căruia i-au datţ puterea, legalităţii. (Judec. ocol,
Noua-Suliţă
(Hotinj,
25 Mai 1925, Jur. Gen, 1925, No. 1434).

Art. 312. — Adopţiunea va da celui adoptat
numele (de îamilie) adoptatorului, pe care îl va adăugă la
adevăratul său nume,
putând însă pune numele de familie, al
adoptatorului, şi înainte
de adevăratul său nume de familie, dacă astfe
l va urmă tocmeala.
(Civ. 313 urm.; L. asupra numelui, Art.
5; Civ. Fr. 347).
Legea asupra numelui din 18 Martie 1895, Art.
5. — Copilul adoptat va adăugă la numele lui patr
onimic numele adoptătorului conform dispoziţiilor art. 312 din
codul civil.
Text. fr. Art. 347. — ladoption

dopte, en l'ajoutant au nom

propre

conferera

de ce dernier.

Tezi. fr. Art. 347, (Complectat prin
L'adoption confârera le nom de lado
ptant

legea

le
din

4 adopte

nom de adoptant ă Pa13

en

Pebruarie

1909). —

Vajoutant au nom
propre de ce dernier.
Toutefois, si Padopt€ est un enfant
naturel non reconnu, le nom de ladoptant pourra, par Pacte mâme
de Padoption, et du consentement des parties,
lui 6tre confâră purement et simplement
, sans tre ajout€ â son propre nom.
Bibliografie
IONESCU
VeLescu

Notă sub Trib, Iaşi, s. tutele, 55/19
26, Jur. Gen.
AL., Nota sub Cas. II, 359 din
23 Iunie
1925, Pand.
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1. Prin
adopţiune,
transmiterea
numelui. adoptatorului la adopt
at se -face
de

plin drept, (Aubry et Rau, ed,
&a, VI,
$_560, p. 137; Dalloz, Râp,, Adopt
ion, No.
170; Nom. No.

39; Suppl,, Adoption, No.
1; -Nom, No. 29; Alexandresco.
ed. 2-a,
II, p. 399 urm.), :
„
. Părţile nu pot. conveni ca după
adopţiune, adoptaiul să poarte
alt nume
—

Dalloz, REp.,
4-a, VI, $ 560, nota 10, p. 137;
tion, No.
Ado
.,
Suppl
171;
No.
Adoption
Bau; 'Bau
120;
oo
„No.
PRL?
Hi
Huc,
31;
„31;
No.
4 ; Nom. «
ed.
ol,
Plani
90;
No.
IV,
eau
dry et her
„ed.
Capi
et
Colin
1601;
No. 391.
a, I,
A te “e
ka], p. 356; GOL Co
i
|
b. 399, nota 2).

347 e. civ. în.
de cât cel prevăzut de art,
Adoption,
(312 e. clv. rom.), (Dalloz, Rep. 41; Bauâry
41;
29,
„29,
1; Suppl., - Nom. , 90;No. Alex
No. „13;
andresco, ed.
No.
e Cheneauă
,
,
1, p.
a,
94 e. civ.
3. Potrivit dispoziţiilor art.
trebueşte
l
tatu
adop
)
rom.
cv.
e (312 e.
asă

numele

la

adauge

nu

el

doptatorului;

său

pe

putea

ar

de . „Copiii

să poarte

ed. 4-a,
Supl.
et Rau,
oz Rep
Dall

(Merlin

numele

, e,
Demolomb

Ado

:

j

adoptatului

„AS

înai

e ur arep.

atoli.

poarte
Adoption s7;
Questions de droit,
Duo et Col-D

să

tul

rului şi să părănumai numele adoptato
No.
sească numele său, (Demolombe, VI. VI,$ 560 ,
,
145
9137y
bi Aubr
15 bis;

iii

9.

al

acel

Art. 313

ADOPȚIUNE

DESPRE

Codul civil

No.

VI,

141; Demante

Ne
49).
ji tion
, No. Sas
, .,că. Adop
SanterreSuppl
B&p,
32; Planiol, „ eded. op 0-a, . met10. oz,de 'După
„5%
copiiJL a-8
chiar
e,
note Noi; 3 Nom, 5 No.esco
părer
altă
o
P.
LE
7
, ed. 2-a, IL,
a501

To

not:

,„

,

Alexandr
adoptat

4. Copilul

numele

său,

numelui

ca copil găsit
fost primit cuno
numele său a natu
scut, (Plaral nere
1042; Co-

p. lui400).
II, tatu
ed.i 2-a,adop
resco, Copii

sau ca copil

108; I.11, p. No,356).
No. 4-a,
t, , IL. ed.
Ripertant
îi] et Capi
et

i.

e, civ. îr. (312
5. Dispoziţiile art.că 347
atât femeilor adopse apli

or adoptați. (Dalloz,
fate,: cât şi : bărbaţil
171).
No.
,
tion
Adop
Rep
adopţiunea este fă-

e. civ. rom.)

cută

cazul
Sa
către

“In
de

când
:
doi soţi,

bărbatului

numele

lua

va

adoptatul

Baudry ei
Râp.. Supol., Ad6ption, No. 41;
IV, No. 90; Alexandresco, ed.

Châneaux,

nota 1).
2-a II, p. 400,
copilul
Î. După o altă părere,

8.

femee

In

cazul

măritată

când
sau

văduvă,

ea

exandresco,

va

da

a-

oarece

momentul

În

numele

momentul

tatălui

său.

După

tatului

conceput

în

,

adopțiunei

adoptatorului,

naşterei

numele
, No. 42).
Suppl., Adoption
o altă părere,
13.

).

Il, P.

-a,

ec.

o părere copilul adopiatului
are

să „poarte

dreptul

ia

de familie iar nu
optatului numele său
olombe, VI,
(Dem
său.
ui
atul
numele bărb
1013;
1, No.
Fa
Mourion,
No. i
Aubry et Bau, ed.
67%;
No.
II,
sudant,

După

conceput în

amo

purta numele adop
ta-

12.

de

este

poste-

născuţi

Și numele adop
e ui ca
erre,
de .,SantAdo
Colmet Suppl
et
ante
(Dem
i.
orulu
Râp.,
oz
Dall
bis;
II, No. 82 48”
„ REp„ Suppl-. , IV,AdItLo
eaux
ry. ett, Chen
> Baud
II, No. 1043;
tion, 91; 0. Planiol
et Hiper
No.
409
1
d. da.
d
A

adoptat

putea. purta numele

va
675).
bilor soți. (Beudant, II,adopNo.
tatorul

în acest caz

181;

riorAdopl articuprinde”

(Dalloz,

adoptator.

iata,

No.

Adoption

Râp.,

II, No 1042; AjexanPlaniol et a.Ripert, 400
).
d

când

adoptatorului

(Datloz

rului.

inainte, se RAE

născuți

dopat

poate să substitue

sale

el

(Dalloz.

Rep.

copilul

adop-

.

momentul

adopţiunei,

adoptatului iar
va purta numai numele i. (Demanie et
nu şi pe cel al adoptatorulu
3-a; II, No. 82
Coumet de Santerre, ed.
bis).

ească,
rămâneă în familia sa fir
stea
Art. 313. — Cel adoptat va
ace
te
te drepturile sale; cu ioa
toa
și
tră
păs
va
își
e
car
în
o
căsătoria este poprită:
şi descendenții acestuia.
t
pta
ado
Intre adoptatori şi cel
aşi individ.
Intre copiii adoptivi ai acelui ce ar puteă aveă mai în urmă
ii
Intre cel adoptat și copi
adoptatorul..
pptatorului, precum şi între ado
Intre cel adoptat și soţul ado 143 urm., 166, 309 urm.; Civ.
(Civ.
tatori şi soțul celui adoptat. Fr. 348).
Text. fr. Art. 348. — [adoptă

restera

dans

sa

nmoins le mariage
conservera tous ses droits: nsa
ses descendants;

Entre
Entre
Entre
Entre
doptant et

Padoptant,
les enfants
Padopte et
adoptă et
le conjoint

famille

naturelle, et y

est prohibs:

adopte et
adoptifs du: meme individu ;
a Ladoptant;
les enfants qui pourraient survenir proquement entre ar6ci
et
t,
le conjoint de Padoptan
o
de l'adopt&.
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Adopţiune 1 urm.
Afinntaie 11,
Alianţă 41,
Ascendenţi 4.

Mamă,
a se_ vedeă
cuvântul: „Părinţi,
Minoritate 2—6.
Moarte 4, 6,7,8.
Moştenire 9, 10.
Părinţi adoptivi 3, 6, 7,8.
Părinţi fireşti 2, 4, 5,6,

Deces 4, 6, 7,8.
Drept civil francez 3,
Educaţie 5,
Eee
adopţiunei 7.

Putere părintească 2, 3,5.
Rude 4, 9, 10, 11.
Succesiune 9, 10.
Tată, a se vedea cuvân-

Franţa 3,
Încetare din

Tutelă 7, 8,
Tutor 7, 8,
Uzufruct legal

Căsătorie 4.
Consiliu de familie 7.
Consimţământ 4,
Copil adoptat 1 urm.
Copil minor 2-6,
Creştere 5.

Prohibiţiuni la căsătorie
12,
:

Familie 4, fi.

tul: „Părinți“,

viață

4,6,

Limitare 1.

6.

Doctrină.
1. Efectele adopţiunei trebuesc
limitate
în marginele arătate de lege, de oare
ce
adopțiunea. este o creaţiune de drept
civil.
(Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a.

II, No.

81; Aubry

et Rau,

ed. 4-a,

pilului adoptat, ei sunt obligaţi mai
departe să îngrijească de creşterea,
şi educaţia lui. (Alexandresco, ed. 2-a,
TI. p.
414; Comp:
Matei . Cantacuzino, p. 20%;
Degre, Scrieri juridice, 1, p. 111).
6. Uzutructul legal asupra averei
copiilor minori adoptați, aparţine
părinților săi fireşti iar nu părinţilor lor
adoptivi; chiar când părinţii fireşti ai
copilului adoptat sunt decedați, tatăl
adoptiv nu dobândeşte uzufructul legal al
averei lor. (Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 414;
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 209;
Contra:
Degre,
Scrieri
juridice,
1. p. 109
urm,),
7. De oare ce adoptatul rămâne în
familia sa firească, -el va, rămâne
sub tutela părinților săi de sânge; tatăl
adoptiv nu poate fi tutorul legal aj copilu
adoptiv. In cazul când ambii părinț lui
i ai
adoptatului
încetează
din viaţă,
consiliul de familie poate alege ca.
tutor pe
tatăl adoptiv al adoptatului; însă
el va
fi tutor dativ iar nu tutor legal.
Î, p. 642; Alexandresco. ed. 2-a, TI, (Nacu,
p. 414,
553; Comyp.: Matei
Cantacuzino, p, 209;
_Plastara, 1, p. 451).
In caz de deces a]
adoptatorului
după o părere, mama. adoptivă
are tutelă legală. (Plastara, 1, p. 414.
415, 451).
9. Copilul adoptat va moşte
ni pe rudele sale firești, (Mourlon, ed,
7-a, I, No.
1012;
Dalloz, Râp,
Adoption,
No. 19:
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1599;
Planiol et
Ripert, II. No. 1039; Nacu, II,
p. 70; Matei Cantacuzino, p. 209).
10. Deasemenea, succesiunea,
copilului
adoptat, va fi culeasă de rudel
e
reşti iar nu de adoptator. (Mour sale filon, ed.
1-a, I, No. 1010. 1012, 1016;
Laurent, IV,
No. 249; Planiol, ed, 6-a, I. No,
1599; Planiol ei Ripert, II, No, 1044; Nacu,
1, p.
549; 11, p. %: Alexandresco, ed.
2-a, TI,
p. 410, nota 1. 415, 416; Matei
Cantacuzino, p. 209).
1]. Adopţiunea crează, între
adoptat si
adoptator și familiile lor, o
afinitate ci-

560, p. 136, 137; Dalloz, Rep., Suppl,,VI, $
Adoption, No. 40; Laurent, IV, No. 948;
Pla.
niol, ed. 6-a, 1, No. 1598; Planiol et Riper
t,
II, No. 1039; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1,
p, 348 Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 398.
404, nota 2, 414; Plastara, 1, p. 412,
414;
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 209).
+ Puterea
părintească, asupra
copiilor minori adoptați aparține părin
ţilor
săi fireşti iar nu adoptatorilor.
(Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1009, 1012; Dallo
z, Râp,,
Adoption, No. 180; Alexandresco,
TI, p. 412, 413, 414; Comp.: Degre ea. 2-a,
, Scrieri
juridice, 1, p. 98, 106 urm).
3. In Franţa prin legea. din 19
1923 care permite adoptarea copii Iunie
Nori, contrar ca în legea veche lor mi, puterea
părintească asupra, copiilor
minor
i adoptaţi trece la, adoptator. (Plan
iol et Ripert,.
I, No, 314 urm.: II, No.
4. Potrivit dispoziţiilor 1043).
fe. (313 c. civ. rom.) copil art. 348 c. civ.
ul adoptat răvilă iar nu o rudenie sau alian
măânând în familia sa,
ţă. (Defirească, la căsămolombe, VI, No. 137; Demante
toria sa el va trebui
să ceară, consimţi“et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
mântul părinţilor săi fireşt
bry et Rau, ed. 4-a. VI, $ TI, No. 83; Audenților săi fireşti, în cazul i sau ascen560,
8. p.
săi sunt încetaţi din viaţă. când părinţii
136; Dalloz. Rep. Suppl,. Adoptnota
ion, No,
(Mour
lon,
ed
4%;
Laure
7-a, 1, No. 1012; Datloz,
nt,
IV,
No.
253:
123; Alexanaresco, ed. 2-a, Huc, III, No.
No. 180; Huc, III, No. 124; R6p., Adoption,
Alexandresco,
Plaâstara, 1, p. 419; Comp.: II, p. 401, 404
ed. 2-a, IL. p. 413; Comp:
Mourlon, eâ.
203 I, No. 1009; Matei
Cuzino, p., 209; Degre, Scrier Matei CantaCantacuzino, p,
i Juridice, 1,
p. 107, 109),
12. In afară de prohibițiu
5. De oarece părinţii
nile la călui minor adoptat, păstr firești ai copilusătorie arătate în art, 313
ează
c, civ, rom, în
şi
după adopţi
une

puterea

părintească

asupra

co-

—

dreptul

țiunile
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civil

român

prevăzute

ae

mai
art.

există

146—148

prohibie.

civ.

adopţiunei
filiaţiunea fictivă a
es acorcazurile limitativ şi expr
lege.
civil
codului
din dispoziţiunile
ică a
publ
ne
ordi
de
a
eri
la mat
— materie unde
minorităţei și a tutelei
strict înteruesc
treb
dispoziţiunile legale
a care tratează
pretate — cât şi dip acei
rezultă că este
asupra 'adoptiunei, mu
la poate îi detute
d
cân
l
cazu
ut
văz
pre
în această cativ
adop
ui
ntel
pări
tă
feri
e.
litat
0
a legiuitorului are
Această măsură
când
cazul
în
:
căci
are
ific
just
îndoită
câte un părinte
minorului î-au decedat
ui să se înfiintreb
ar
tim,
adoptiv şi legi
peraceleiași
pra
asu
le
tute
țeze două
oniu; — si în al
soane şi aceluiaşi patrim când soţului adoilea rând — în cazul reveni de drept
doptiv supravieţuitor i-ar
orului adoptat,
tutela legală asupra min tivi să fi avut
adop
nţii
pări
ca
ă
urm
ar
i şi puterea pădin momentul adopţiune
torului — drept
pta
ado
pra
asu
ă
vinteasc
nici întrun caz
trec
nu
care
şi calitate:
t tutorului și
decâ
timi
legi
dela părinţii
— sub nici
însă
lie,
fami
consiliului de
însă

pentru
decât în
date de
Atât
privitor

asemenea.
de
.aplicate
trebuesc
cari
andresco, ed.
Alex
296;
295,
Pp.
IL,
,
(Nacu
Matei Canda, 1, p. 595, 596; II, p. 401;
209).
tacuzino, p.
la căsătorie prevă13. Prohibiţiunile
în. (313, 146—148
civ.
c,
zate de art. 348
se și la alte
e. civ, rom.) nu pot îi întin

,

ed. ta, IL, No.

1014;

aceste

proh

(Mourlon
Supnl.
No. 935;
Dailoz, Rep., Mariage,
6-a, I. No.
Adoption, No. 43; Planiol, ed.
4-a, 1, 146).
160; Colin et Capitant, ea.
prevăzute
14. Impedecările la căsătorie
rom),
civ.
<.
(313
în.
civ.
c.
ae art, 348
ri
decă
împe
esc
titu
cons
re,
după o păre
III,
be,
olom
(Dem
e.
tori
căsă
la,
prohibitive
Mourlon, ed. 1-a,
No. 337, 338; VI, No. 136;
348, No. 1; Beu1, No. 1014; Marcadă, Art.
Rau. ed. 4-a,
dant, 1, No. 231; Aubry et $ 560, p. 137;
V, $ 463, nota 3 pp. 82: VI
II, No. 84; III,
Laurent, II, No. 484; Huc,
cade, Il, No.
Four
et
ry
Baud
191;
No,
93;
, 1V, No.
1860; Baudry et Châneaux Alexandresco,1014;
No.
I,
6-a,
ed.
Planiol,
p. 395, 402; Maed. 2-a, Î, p. 541, 59%; II,
209).
p.
tei Cantacuzino,
i-

Cozari.

o altă

părere,

15. După
ri Girimante
biţiuni constituesc împedecă re, Erap&
rtoi
la căsătorie, (Merlin, Repe
No. 2; Demante
chements de mariage, 8 4,
No. 260 bis, II;
eţ Colmet de Santerre, 1,
Mariage No. 5%;
No. 83 bis; Dalloz, Râp.,
309).
No.
age,
Mari
Suppl.,
148, 314,
16. A se vedea: art. 146, 147,respective.
e
notel
cu
,
civil
315 din codul

un motiv — nu poate

Jurisprudenţă

1927)
(continuare de 1a 1924 până ia
ă ordinea natu4. Adopţia nu schimb te pe adoptat
îiliaţie şi nu scoa
rală de
moare adoptatorul
din familia sa. Când
poate fi pusă sub
nu
ui
tul
pta
ado
averea
i, ci trebuie a îi
rulu
tato
adop
ei
tutela soţi
tatului, cum se
adop
l
tatţă
de
administrată
minor.
de
e
aver
e
oric
ă
administreaz
10 Sept.

263 din
(Trib. Teleorman, $,; 1,925; 'Trib. Ilfov, s.
19%5, Pand. Săpt. 92/1 Jur. Gen. 1926, No.
18 Oct. 1925.
TUL e. e,

.

-

494),

a

nu

efectul

are

de-a. di-

2. Adopţiune
şi familia
ptat
zoivă legăturile dintre ado
, — ci numai pe

sa, legitimă sau naturală
şi concomiacela — ca în mod alăturat
0 altă legăieze
“cre
să
tea
aces
cu
tent
— legătură
tură de natură pur civilă;
reduce la
se
—
iză
anal
ma
ulti
care — în
din faiese
l
nu
tatu
adop
că:
consecințele
în tamilia
milia sa naturală, — nu intră
raporturi
adoptatorului, —' nu se nasc
şi adoptajuridice „decât între adoptat
0 obligaţie
tor, — şi că, în nici.un caz,

sau

mu

Art. 314
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un
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poate

Art.
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aferent filiațiunei legitime
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314. —

pe
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de

analogie
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e
Gen. 1926, No. 566),
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min
este
tul
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3" Dacă
încetat din viaţă,
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anuale, de oarece el nu
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al 1422
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i,
icen
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(Tri
legal.
Jud. ocol
;
1185
No.
,
1926
Gen.
1996, Jur.
Jur. Gen.
1926,
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.
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1996 No. 1138
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cât
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din puterea părinltă
rezu
care
tive
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tul
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l
cazu
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trăese părintii legitimi
de reprezentate
cali
în
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validă şi
vor
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i
lulu
tanţi legali. ai copi
bunurile
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ală,
esor
execută creanța succ
drept sub adminiobţinute vor intra de
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straţiunea lor legală; —
supravieadoptiv
l
soțu
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eşte
priv
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situaţie şi
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ă
toat
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va

continua a exista între

da unul altuia alimente,

Art, 315

DESPRE

ADOPȚIUNE

i

Codul civil

în cazurile hotărite de lege, va avea
aceeaşi

tator şi cel adoptat
Civ. Fr. 349).

:) unul către altul. (Civ.

urmare între adop-

185—187,

190—193;

Text. fr. Art. 349. — L'obliga
l'adopte et ses pâre et mere, de se tion naturelle qui continuera, d'exister entre
fournir des aliments dans
min6s par la loi, sera consider
e comme commune ă l'adoptant les cas dâterlun envers Pautre.
et ă Padopts,
Doctrină,
:
Î. Adoptatul continuă a avea
, după adopiiune, obligaţiunea de a
da alimente ţatălui, mamei, ascendenţilor
şi afinilor săi
fireşti, în cazurile prevăzut
e
molombe, VI, No, 147; Mour de lege. (Delon. ed. 7-a,
I, No. 1011; Dalloz, R6p., Adop
tion; No. 177;
Baudry et Châneaux, IV,
No, 9%; Planiol
et Ripert, II; No. 1039; Coli
n et Capiiant,
ed, 4-a, 1, p. 369; Nacu, 1,
p, 550; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 108;
Matei Cantacuzino, p. 209; Plastara, I, p.
451),

2. Adoptatul

709. text şi nota, 1; Comp.
Matei Canta.
cuzino, p. 210; Plastara,
[, p. 412, 451; Degre, Scrieri juridice, 1, p,
112),
6. Adopiatorul
este obligat a da alimente. adoptatului, după copii
i acestuia
și în concurs
cu ascendenţii
acestuia.
(Demolombe, VI, No. 148;
Aubry et: Rau, i
ed. 4-a, VI, $ 560, p. 137;
Huc, III, No.
124; Baudry et Cheneauz,
IV,
xandresco, ed. 2-a, II, p. 709, No, 95; Ale1; Comp.: Matei Cantacuzino, text şi nota
p, 210; Plastara, ÎL, p. 451; Degre,
Scrieri juridice,
TI, p. 112),
!
7. Adoptatorul este obligat
a da alimente descendenților adop
tatu
ştia sunt obligaţi a da, alim lui şi aceente adopta.
torului, (Mass6 et Verg6
sur. Zachariae,
1, p. 354, nota 15; Vazeille,
Trait6 du mariage, No. 49; Dalloz, Râp.,
. Adoption, No.
177; Suppl, Adoption, No.
47; Colin eţ Capitant, ea, 4-a, |, p, 369;
Degre, Scrieri
jăridice, 1, p. 112; Contra:
Merlin, Questions de droit, Adoption,
No, 7; Demolombe, VI, No, 147; Mourlon,
ed. T-a, I.
No. 1011; Aubry et Rau,
ed.
p, 13%; Laureni, IV, No. 250; 4-a, VI, $ 560,
Huc, III, No.
124; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 95; Planiol, ed. 6-a, I, No. 663, 1603;
Alexandresco,
ed, 2-a, 1, p. 709; II, p.
401,
8. Adopiatul nu este obli 405),
gat a da alimente ascendenţilor adop
tatorului şi nici
el nu are dreptul să cear
ă, alimente de la
aceştia, (Demolombe, VI,
No. 147; Mourlon,ea. T-a, IL, No. 110;
Aub
4-a, VI, $ 560, p. 134; Dall ry et Rau, ed.
oz. R6p., Adoption, No. 177; Huc, III, No.
124; Baudry
et Cheneausx, IV, No. 9%;
Planiol, ed. 6-a,
1, No. 663,

are dreptul

să ceară alimente de la părinţii săi
fireşti în cazul
când adoptatorul nu are
mijloace. (Nacu,
I, p. 550; Matei Cantacuzino,
p. 209; Plastara, 1, p. 451),
3. Dispoziţiile art. 3il din
codul civi]
francez (325 «<. civ. rom.)
care obligă, pe
copil să respecte și să onor
eze pe tatăl şi
pe mama sa se aplică
şi
dintre adoptat şi adoptato în relaţiunile
r.,
(Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 560, p.
No. 123; Alexandresco, ed, 137; Huc, III,
nota; Contra: Dalloz, Rsp., 2-a, II, p. 405,
Adoption, No,
179; Comp.: Laurent, IV,
No, 248; Matei
Cantacuzino, p. 209),
4. Adoptatul este obligat
a da alimente
părintelui său adoptiv,
(Dalloz, R6p., Adoption, No. 177; Planiol,
ed. 6-a, ÎI, No.
1603; Colin et Capitant,
ea, 4-a, |, p. 369;
Nacu, I, p. 549, 550; Alex
andresco, ed. 2-a.
II, p. 708; Matei Cantacuz
ino, p. 210; Plastara, 1, p. 418, 451; Degr
e, Scrieri juri„ 112).
+ Dacă adoptatorul se află
în nevoe,
adoptatul este

obligat a da alimente aconcurs
timi ai acestuia, şi înainte cu copiii legide ascendențţii
doptatorului, „în

acestuia.

(Demolomb

1603; Alexandresco,
p. 709; 1], p. 401, 405).
9. Ado

ed. 2-a, 1,

pţiunea
nu
poate fi revocată
Pentru că adoptatul nu
ar voi să dea alimente adop

e, VI, No. 148; Au„
bry et Rau, ed, 4-a.
$ 560, p. 137; Huc,
III, No. 124; Baudry VI,
tatorului, (Alexandresco, ed.
et
Châ
95; Planiol, ed. G-a, I, No, neaux, IV, No.
2-a, II, p. 403).
1607; Nacu, 1,
10.
A se vedea; art, 185 urm, din
p. 549, 55; Alexandresco
, ed. 2-a, II, p.
codul
civil
,

cu

notele

respective,

„Art. 315. — Cel adoptat nu

va dobândi nici un drept de
tenire asupra bunurilor rud
moşelor adoptatorului, dar va
aveă asupra
moștenirei adoptatorului ace
leaşi drepturi ca și copiii
Căsătorie, chiar dacă în
născuţi din

din

841

căsătorie.

urm;

1) In

(Civ.

C. p.

„Monitorul

urma adopţiunei s'ar naș
te asemenea copii
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No: 85 bis, II; Mourlon, II, No. 121; Dalloz, R6p.. Adoption, No. 205; Suppl,, Adoption, No, 5i; Planiol, ed. 6-a, III, No.
1902).
Val După o altă părere prin descendenţi
legitimi se înţeleg numai copiii legitimi
eşiţi din căsătoria adoptatului iar nu şi
copiii
săi adoptivi.
(Taulier, 1, p. 45;
Marcad€, Art. 351, 359, No. 2; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 608, nota 10, p. 34;
Laurent, IX, No. 179; Huc, III, No. 128;
Nacu, I, p. 76; Alexandresco, ed. 2-a, II,

p. 418).

.

11. Printre descendenţii cari au dreptul de reîntoarcere legală, se înțeleg şi
copiii naturali ai adoptatoarei de oarece
îaţă de ea aceşti copii sunt descendenţi
legitimi. (Alexandresco, ed. 2-a, II, P. 416,

nota 3, fine),

Dacă

II, p, 417).

”

descendenţii

adoptatului

14.

tul

sunt

VI,

No.

174;

9. După

denţii

Dalloz,

54).

o

Rep.,

altă părere,

adoptatorului

cari

Suppl.,

prin

au

Adop-

15.

(Aubry

copii

e Rau,

se înţeleg

adoptivi

ed. 4-a

ai

descen-

adoptatorului,

VI, $ 608, nota

&

recunoscut

un

este

o

femee

adoptatoruluj sau des
cendenților
xandresco, ed. 2-a,
Il. p. 418

creditorii

de reîntoarcere legală pre-

sau imobile,
primit

cor-

reîntoarcerei

legale,

17. Dacă la moartea adoptatului bunurile donate nu se mai găsesc
în natură, -adoptaorul sau descen
denţii săi au
dreptul să ceară preţul încă
datorit al
bunurilor înstrăinate de
copilul adoptat
şi să exercit
e

No

adoptatul

Dreptul

supuse

* toate

acţiunile

ce aparţineau acestuia, cura ar fi acţiunile
de răscumpărare şi de nulitate,
de oarece adoptatoru

128; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 416, nota.
ti pomp-: Baudry et. Châneaux, IV.
No.
Câna

legală,

când sar găsi în natură, (Alexa în cazul
ndresco,
ed. 2-a, II. p. 416; Comp.: Matei
Canta»
cuzino, p. 226, 227).

16,
p. 346; Dalloz, Rep. Suppl., Adoption. No:
Laurenţ, IX. No. 170; Huc, III,

10.

reîntoarcere

i

la drep-

de adop„tat de la adoptator înaintea e adopţi
unei,
sunt

dreptul

54;

renunţă

16. Bunurile mobile
porale sau incorporale

Ia,
numai descendenţii săi eşiţi din căsătorie iar nu
şi
ceilalţi

reintoarcere legală,

de

adopiatorul

văzut de art, 851 c, civ. îr. (316 c. civ.
rom.), nu se exercită, asupra. obiectelor de
care a dispus adoptatul, fie prin acte între vii fie prin testament; el se exercită
numai asupra, lucrurilor găsite în natură
în succesiunea, sa ab intestat, (Duranton,
III, No. 323; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1017;
Demolombe, VI, No. 179; Marcad6, Art,
351, 352, No. 3; Demante et Colmet
de
Santerre, II, No. 86 bis, 1; Beudant, II,
No. 6%; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
8 608,
nota 31; Dalloz, Râp., Adoption,
No. 204,
212; Laurent, IX, No. 188;
Huc, III, No,
129; Planiol, ed, G-a, III, No.
1909; Nacu,
I, p. 26; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 416,
a:
Comp.: Matei Cantacuzino,
p. 2%,

au dreptul la reîntoarcerea legală, se în-

tion, No.

Când

său

săi pot ataca cu acţiune -pauliană renunțarea, făcută în frauda, lor, (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 443, 44).
î

excluşi de la. succesiunea acestuia ca nedemni sau dacă ei renunţă la succesiunea
adoptatului, ei se consideră că nu există
și dreptul de reîntoarcere legală al adoptatorului va putea fi exercitat, (Planiol,
ed. 6-a, III, No, 1903),
1. Dreptul de reîntoarcere legală prevăzut de art. 351 c. civ. îr, (316 c. civ,
rom,) există atât în favoarea adoptatorului cât şi a descendenților săi iar nu în
favoarea, celorlalte rude ale adoptatorului. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1016; Aubry
et Rau, ed, 4-a, VI, 8 608, nota 4, p. 343;
Dalloz,
Rep., Suppl,, Adoption,
No.
54;
Planiol, ed. 6-a, III. No. 1897, 1898; Alexandresco, ed. 2-a, TI, p. 416, 417),
8. Prin descendenţii adoptatorului
cari

țeleg, după o părere, nu numai
denţii săi eşiţi din căsătorie, ci descenşi ceilalţi copii ai săi adoptivi,
(Demolombe,

-

12. in cazul când adoptatorul renunță
la moştenire, descendenţii legitimi ai adoptatorului
au dreptul de reîntoarcere legală, de oarece ei exercită acest drept în
numele lor propriu iar nu ca reprezentanţi ai adoptatorului, (Alexandresco, ed.
.
2-a, II, p. 417).
13. Chiar dacă descendenţii adoptatorului ar îi renunţat la moştenirea părintelui lor, ei pot totuşi să exercite dreptul
de reîntoarcere legală, de oarece îşi exercită un drept al lor propriu iar nu a] părintelui lor.
(Demoiombe, VI, No. 1%;
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 3 608, nota, 16,
p. 346; Huc, III, No. 128; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 104; Alexandresco, ed. 2-a,

5. Copiii
legitimaţi
sunt
consideraţi
ca copii legitimi în ceeace priveşte dreptul de reîntoarcere legală,
(Planiol, ed.
6-a, INI, No, 1902; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 416, 418).
,
„

Codul civil

l şi descendenţii
au în dreptul
de reîntoarcere legală unsăi adevăr
at drept
de succes

care.

iune.

(Valette sur Proud

p. 215; Demolombe, VI, No. 18; hon, ÎI,
Marcad€,
Art. 351, 352, No, 3; Demante
et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, II, No. 86
bis, II; Aubry
et Rau,

ei. (Aleei. (Ale

loz,

TA

—

Râp.,

ed. 4-a, VI, $ 608, nota 49;
DalAdoption, No. 209, 210;
Supol,
2

sto

e

>

Codul civil

DESPRE

nt, IX, No. 18;
Adoption, No. 56 Laure
Baudry et Châneaux,

Huc, III, No. 129;
No. 1912
IV, No. 106; Planiol, ed. Ga. . III,
urm.).
rul nu
18. După o altă părere, adopiato
de reîntoartul
drep
cite
exer
să-şi
e
poat
ului vân-

iucr
cere legală asupra preţului
adoptatului
dut şi care era încă, datorit
it nu
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Art. 316

legală nu
24. Dreptul de reîntoarcere ator,
asuadopt
către
de
itat
exerc
poate fi
mb de adop-

pra, lucrurilor primite în schi
oarece în
_tat în locul celor dăruite, de:
nu se găsesc
acest, caz acestea din urmă
541; Deîn natură. (Demolombe, XIII, No.
TIL, No.
mante et Colmet de Santerre,
riae,
58 bis, |; Mass6 et Verge sur Zacha

11, p, 290; Mourlon, ed. 7-a,

II, $ 324, nota
l dăru
î87,
la moartea, sa, de oarece bunu r, II, No.
JI, No. 134, quater; Laurent, IX, No.
llie
(Tou
ră.
II, p. 420).
2-a,
ed.
co,
se găseşte în natu
ndres
Alexa
192;
Taulier, I..
ul de re1013; Duranton, III, No. 324;
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fi
poate
ă
p. 455; Nacu, 1, p. 5, 76;
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virtu
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princ
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de
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et
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353),
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tului se vor
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125;
dat
No.
adoptatul a
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în narile
lucru
i
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adopt
la moartea
No. 239; Demobună din
de debitor. (Duranton, VI,
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545; Laurent, IX,
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lombe, XIII, No. 544,
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ed.
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421).
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se
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adopt
nu poate îi exercitat asup
cut
No, 536; Demante et
nu pot fi restituite de adopdoptator,
“ (Demolombe, XIII,
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moştenitorii adoptatului pot
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Colmet de Santeire, ed. Ii. No. 127; Autator.
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ed.
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ite
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de
caz
în
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ntul morţii adoptatului
mome
din
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legală
dreptul, în caz
legate. (Lau-“
legală, însă ei vor avea
iar nu din ziua cererei ca la,
moştenitorii aNo. 19%; Alexanâresco, ed. 2-a.
IX,
ae ipotecă, să ceară de la
rent,
de bani plăII, p. 425).
doptatului, restituirea sumei
n, III, No.
săi, vor
tită peste partea sa, (Duranto
30. Adoptatorul și descendenţii vires
Mour
554;
boi ultra
siuni
322; Demolombe, XIII, No, 519,
succe
iile
dator
plăti
ed.
et Rau,
lon, ed. 7-a, IL, No. 1018; Aubry
au acceptat succesiunea
nu
dacă
,
norum
ent,
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care caz
4-a, VI, $ 640 bis, p. 720, 724, 795; essions,
sub beneficiu de inventar, în
Succ
bonorum.:
vires
IX, No, 203; Baurdy ei Wahl,
intra
iile
dator
plăti
vor
, No. 211;
1, No. 693; Dalloz, Rep. Adoption . Alexaned. 2-a, II, p. 425, 42%;
(Alexandresco,
ed. 6-a, III, No. 1909;
cuzino, p. 226).
Planiol,
Canta
Comyp.: Matei
427; Nacu, II,
rul şi descendenţii săi vor
dresco, ed. 2-a, II, p. 418,
tato
Adop
31.
aZach
sur
â
elor
pp. 77; Comp. Mass6 et Verg
fi obligaţi să contribue la plata, legat
riae, II, p. 291, nota 12).
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în proporție
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cu bunurile

primesc înapoi. (Demolombe, XIII, No.ce 555;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 427; Comp
.: Matei

Cantacuzino,

cesiun

i ale adoptatului,
e] renunţă
la succesiunea anomală, dacă
această renun.
țare va avea de efect că bunurile
formează, succesiunea, anomală se cari
vor un!
la succesiunea
ordinară a adoptatului
care se va împărţi între el şi ceilal
ţi moş

p. 226).

32. Când moare un copil adopt
at care
a primit daruri sau o succesiune
de la
adopt

ator, vor exista două succesiuni

tincte: succesiunea anomală a bunur disilor
câştigate de la adoptator și succ
esiunea
ordinară a bunurilor sale, (Plan
ed.
G-a, III, No. 1920; Alexandresco, iol,
ed, 2-a,

II, p. 424),

33. Dacă adoptatorul este
mai la succesiunea. anomală

lui.

siune

el

poate

şi în

renunţa

acest

la

caz

chemat nua adoptatu-

această

bunurile

succe-

mează se vor uni la. succesiuneacari o forordinară,

a adoptatului.
(Duranton, VI,
No. 20%;
Demolombe,
XIII, No. 485;
Demante et
Colmet de Santerre, ed, 3-a,
III. No. 56
bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a,
bis, p. 1; Laurent, IX, No, 205; VI, $ 640
Planiol,

tenitori ai adoptatului,

-

36.

la

In

tului
tură,
vor

cazul

când

la moartea

bunurile dăruite se găsesc
adoptatorul şi descendenţii

avea

legală,

ci

asupra

vor

cere

acestor

bunuri

posesiunea

adoptaîn nasăi nu

lor

sezina,

de la
moşienitori său de la justiţie.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 425).
37. A se vedea: art. 317 din
codul civil
cu noțele respective,

ed. 6-a, II, Ei 1920; Alexandresco,
ed.
p. 495),
:
SA. în cazul când adoptatul moar
e şi
adoptatorul
este chem
at

dacă există

niol, ed. G-a, III, No. 1920; Comp.: , (PlaAnbry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 640 bis, p,
719; Huc,
V, No. 89; Alexandresco, ed, 2-a,
II, p.
424),

Jurispradenţă
(continuare de Ia 1924 până la 1927)

2-a, II,

ambe

le
succesiuni ale adoptatului, el
poate primi
succesiunea anomală şi să
renunţe la suc:
cesiunea, ordinară, (Aubry
et
VI, $ 640 bis, p. 719; Planiol, Rau, ed. 4-a.
ed; 6-a, III,
No. 1920; Huc, V, No. 89;
Alexandresco,
ed, 2-a, [1], p. 424).
35. În cazul când adoptatu
l moare şi
adoptatorul este chemat
Ia ambele. suc-

Codul civil

1. In cazul câna copilul adopt
at, mort
fără descendenţi a, dispus
fie gratuit, fie
oneros, de averea primită
de la adoptator, prin donaţiune, sau
succesiune, bunurile primite în dar, sau
moştenite de
la adoptator,
nu se mai întor
sta, sau descendenţii adoptato c la acerului. (Cas.
1, 2053/9294, Curier Judiciar,
37/1995).

Art. 317. — Dacă trăind adoptator
ul, şi după
tatului, copiii

moartea adopsau descendenții lăsaţi de aceș
ti
:)
din urmă, vor
muri şi ei fără posteritate, ado
ptatorul va moșteni lucrurile
date
de dânsul, după cum s'a zis
în art. precedent, dară
acest drept
se va mărgini numai la persoa
na adoptatorului şi nu se va
transmite şi la moştenitorii săi, chia
r de ar fi descendenţi direcţi. (Civ
.
316; Civ. Fr. 352).
Tezt. fr. Art. 352, — Si, du
vivant de l'adoptant, et aprâs
l'adoptă, les enfants ou descenda
le dâcâa de
nts laiss6s par celui-ci mouraien
t eux-mâmes
sans postsrite, l'adoptant succâder
a aux choses par lui donnes,
dit en l'artiele precedent; mais
ce droit sera, inhârent ă la pers comme il est
onne de Vadoptant, et non transmissible ă ses
h6ritiers, mâme en ligne descenda
nte.

Bibliogratie

(continuare),

.

IONESCU D. AGRICOLA, Notă
sub Trib. Iaşi, s. tutele, 55/19
26, Jur. Gen. 1926, No. 586
Lizănesou Eu. AL., Des droil
;
s du conjoint survivant, p.
9%;
VeLescu AL. Wotă sub Cas.
II, 359 din 23 Iunie 19:5, Pand
: Rom. 1926, 1, 4,

Doctrină.

cendenţii

î. Numai
adoptatorul are dreptul de
reîntoarcere legală prevăzut
de art. 352
e. civ. fr, (317 c. civ, rom,)
iar nu şi dessau

î) Ar trebui cetit „acestat

descendenţii

lăsaţi

de

adoptat,

tn loc de „acești“

săi.

(Mourlon,

1017; Dalloz, Rep. Suppl,, ed. 7-a. I, No.
Adoption, No.
55; Planiol et Ripert, II, No.
1044; Alexandresco, ed, 2-a, II, p, 428;
Matei Cantacuzino, p. 227).
după cum

este şi în textul francez, find
vorba de copiii

Codul civil
9,

Părintele

adoptator

352,

dreptul

Ya avâa
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Art. 318
Fraudă

- DESPRE

15,

Incapacitate 5,
Incetare din viaţă
Invocare 11.
Mandat 4,
Ministerul public
Minoritate 2, 10.
Moarte 8.
Nebunie 3.
Naulitate 11, 13,

Procură 4.

8,
10,
.

1ţ,

]

Promisiune
13,
Respingerea
adopţiune
Solemn act
Străinătate
Țară străină
Valabilitate

de

|
adopţiune

cererei
6, 8.
1.
16.
6.
13.

de

Doctrină,
1. Adopţiunea. este un contract solem
n.
(Planiol, ed. 6-a. 1. No. 1592; Planiol
et
Ripert, ÎI, No. 1028; Colin et Capitant,
ed.
%a, IL. p. 67; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p.
367,
420;
Matei
Cantacuzino,
p.
20%;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
100;
Plastara, 1, p. 417),
.
2. Actul scris de adopţiune, care
se
prezintă
țribunalului, se încheie
între
adoptator şi adoptat sau reprezentanţ
ii
acestora când el este minor. (Nacu,
1, p.
546). ,
3. Pentru ca adopţiunea să fie
valabilă, trebuește ca părţile să-şi
dea consimţimântul
şi instanţa care
primeşte
declaraţiile
trebueşte să constate
exis:
tenţa, consimţimântului
părţilor. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 999; Dalioz,
Rep. Adoption, No. 134, 135; Suppl.,
Adoption,
No. 26; Alexandresco, ed. 2-a,
II. p. 493,
494, 435; Mate

i Cantacuzino, p. 206; Degre,
Scrieri juridice, 1, p. 1 3),
4.

Părţile

se

pot

prezenta

ADOPȚIUNE

No. 2; Demante et Colmet
de
ed. 3-a, II, No. 95 bis, I; Dallo Santerre,
z, Râp.;
Suppl.,
Adoption, No, 25; Laurenţ,
IV,
No, 213; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p.
318),
,
= Indată ce părţile s'au prezentat
îna.
intea instanţei
care a, primit actul de
adopţiune şi declaraţiile lor
de
mânt, ele sunt legate de aceste consimţideclaraţii
(Demolombe, VI, No. 85; Mourlon,
I, No. 999, 1001; Aubry ei Rau, ed, T:a,
ed. 4-a,
VI, $ 559, nota 1,p. 131; Dallo
z, Rep. Adoption,
No. 143; Suppl., Adoption, No.
25; Colin et Capitant, ed. 4a,
1, p. 318;
Comp.:
Toullier, II, No. 1011;
Laurent,
IV, No. 214; Huc, III, No.
150; Planiol et
Ripert, II, No. 1030; Degre,
Scrieri juridice, 1, p. 113, 120).
8. După modificărea, art. 318
şi urm,
din codul civil român şi abrogare
a ari.
324 din acelaş cod prin legea din
15 Martie 1906, în cazul când adoptato
rul încetează
- din viață după depurierea actul
ui
de adopţiune la tribunal, adop
ţiunea nu
mai poate avea loc. (Alexandresc
o, ed.
2-a, IL, p. 431, nota 1).
-

3. Consimţimântul

—

părților

la

adop-

țiune poate fi dat şi prin act auten
tificat de judecătoria de ocol sau
de tribunal. (Alexanâresco. ed. 2-a, II, p.
433, 44;
Comp.: Planiol et Ripert, II, No.
1029;

Maiei

Cantacuzino,

juridice,

pentru

adopțiune şi prin mandatari, însă
ei trebuese
să aibă o procură autentic
ă şi specială.
(Duranton, III, No. 297; Dem
olombe, VI,
No. 8; Aubry et Rau, ed.
4a, VI, $ 557,
nota 1, p. 1%; Dalloz,
Rep,
Adoption,
No. 136; Suppl., Adoption.
No. 23; Laurent, IV, No. 216; Huc, III,
No. 130; Baudry et Châneaux, IV. No. 51;
Ripert, II, No. 1029; Planiol, Planiol et
ea. 6-a, 1,
No. 1593; Colin et Capita
n, ed. 4-a, I, p.
318; Nacu, 1, p. 546;
Alex
ed,
2-a, II, p. 434; Comp.: Degr andresco,
e, Scrieri juridice,
1. p, 193, 124; Contra:
Mass6 et
ape sur Zachariae, I,
$ 176, nota 1, p.
5. In cazul
cână instanța care
pri.
meşte
actul de
adopţiune,
că
una dintre părţi este incapabi constaţă
lă de a consimţi, fie pentru
că este în siare de demenţă, fie pentru
orice altă cauză, ea,
este datoare să refuze adop
ţiunea, (Dalloz. Râp,, Suppl., Adoption
, No. 26).
„6. Capacitatea
părţilor pentru
adopțiune trebueşte constațată
în momentul
când
instanţa primeşte acţul de
adopțiune, moment în care trebu
eşte să cerceteze
dacă sunţ îndeplinite
condiţiile
legei. (Valette sur Proudhon
, II, p. 207,
213; Toullier, II, No. 1004;
Duranton, III,
No. 2%; Demolombe, VI.
No. 113 urm.;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No,
1000; Aubry et
Rau, ed. 4a, VI. $ 5599,
Dalioz, Rep, Adoption, notele 2, 3, p. 131;
No. 82, 134, 139;
Suppl., Adoption, No.
udhon, 11, p, 219; Marc25, 26; Comp: Pro
aag, Arţ. 359, 360,

Codul civil

10. In

I,

p.

193,

p. 207; Degre, Scrieri

124).

cazul

câna

cazul

când

persoana

ce

ur-

mează să fie adoptată este minoră,
ministerul public este obligat a pune
concluziuni.
(Alexandresco, ed. 2-a,
1, p.
435. nota 1).
”
11. Nulitatea,
adopţiunei
unui
copil

minor
„nu

în

a pus

poate

concluziuni,

îi invocată

ministerul

este

relativă

de cât de minor.

publice
şi nu

(Ale-

xandresco, ed. 2-a, II, p. 435, nota 1,
Comp.: Planiol et Ripert, II, No. 1047),44;
12. Consimţimântul
părţilor la adopțiune, este luat de către tribunal în
camera, de consiliu. (Alexandresco, ed. 2-a,

TI, p. 435).

15. Promisiunea ae adopţiune nu are
valoarea
unei adopțiuni.
(Dalloz, Râp.,

Adoption,

No.

135),

II

14. Instanţa competentă să primească
actul de adopțiune este aceea a domiciliului
adoptatorului.
(Mourlon, ed. 7-a.
1, No. 999, 1002; Dalloz, Rp. Suppl,,. Adoption, No, 24%; Planiol, ed. 6-a, 1. No.
1593; Planiol et Ripert, TI, No. 1028; Colin et Capitant, ed. 4a. I, p. 318, 421;
A-

lexandresco, ed. 2-a, II, p. 433; Matei
Cantacuzino, p. 206),
15. In cazul când actul
de adopţiune
a fost primit de o instanţă incom
petentă,
adopț

iunea nu este nulă dacă nu există
fraudă, ci numai o sroare involuntar
ă a

părților. (Dalloz, Rep. Suppl, Adoption,
No. 24; Colin et Capitant, ed,
4-a, 1. p.
321; Comp.:
Planiol et Ripert, II, No.
1047; Alexandres

Degre,

418—

Scrieri

co, ea, 2-a, II, p. 440, 41;
juridi
ce,

1, p.

114),
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e îa camera
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ul
unal
Trib
319.
art.
vechiu al
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|

verifică:
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te toate condiţiunile
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1, De sunt îndeplini
ptă se bucură de o
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şte
voe
e
car
2. Dacă persoana
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reputaţiune,

Art.

320

DESPRE

Doctrină.
1.

Pentru

gate

să

adopţiune

producă

tele de naştere
adopteze

şi

părţile

următoarele

ale persoanei

acelei

ce

sunt

obli-

acte:

ce voeşte

urmează

să

Ac-

să

fie

a-

doptată; actul de căsătorie a] adoptatorului, în cazul când el este căsătorit;
actele de deces
ale părinţilor şi bunilor
persoanei ce urmează a fi adoptată,
în
cazul când este minoră; consimţimântul

autentic
când nu

al
acestor
persoane
în
cazul
se prezintă în persoană; consim-

timântul autentic al soţului persoanei
ce
urmează a, fi adoptată în cazul când
este
căsătorită; etc. (Alexandresco, ea. 2-a,
II,
p. 495, nota 2),
2. Consimţimântul
părţilor la
adopțiune, este luat de către tribunal în
camera de consiliu. (Planiol et Riperţ,
II,
No. 1032; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 435),
3.

Pentru

a se dovedi

că

adoptatorul

se bucură de bună reputațiune, se
poate
produce
un act de notorietate.
(Dalloz,
Re€p., Acte de notoriâtă, No. 18).
4. In părerea celora cari admit
ca o
persoană
sub interdicţiune
legală
are
dreptul să adopteze, se spune că
tribunaiul ar putea să refuze adopţiunea
cuvântul. că adoptatorul nu se bucură sub
de

Codul civi

ADOPȚIUNE

o bună reputaţiune.
(Alexandresco, ed.
2-a, IL, p. 386).
a
- 5. Condiţiunea bunei Teput
aţiuni a gdoptatorului se: apreciază în
mod suve
ran de judecățtori. (Demolombe,
VI, No.
198; Laurent, IV, No, 229; Huc,
III, No.
138; Bauâry et Châneaus, IV,
No. 83; Alexandresco, ea. 2-a, II, p.
380. 440; Degre,
Scrieri juridice, 1, p. 114;
Comp:
Matei Cantacuzino, p. 206, 207,
208, 209;
Plastara, 1, p. 418).
6. Nu este necesar a sa îace
menţiune
în hotărtrea de adonpţiune că
s'au înqeplinit toate formalităţile şi
condiţiunile.
cerute de lege, de oarece art.
355 c. civ.
îr. (319 c. civ. rom.) nu prev
ede facerea
acestei menţiuni,
(Demolombe, . VI, No.
93, 95; Aubry et Rau, ed. ka,
VI, 8 557,
nota 5, p. 123; Dalloz, Rtp.,
Suppl, Adontion, No. 30; Laurent, IV,
No. 2117).

7.

lare

Nu

tribunalul

vinţa.

se poate admite cererea. de anu-

a unei

adopţiuni

a, fost indus

reputaţiunei

pentru: motivul

că

în eroare în pri-

adopiatorului.

(Demolombe, VI, No. 198; Laurent,
1V, No. 229;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p.
435,
440; Matei Cantacuzino, p. 209). nota 3,
_
8. A se vedea: art. 318, 320 şi 323
din
codul civil cu notele respective
.

Art. 820. — (Mod. L. 15 Martie 1906
:). Hotărârea se va da
printr'un proces-verbal nemotivat, în aceșt
i termeni:
«Se încuviințează sau nu se încuviințeaz
ă adopţiunea». (Civ.
318, 319; Pr. civ.

80, 118,

119; L. jud. oc. 50; Civ. Fr. 356).

Tezi. fr. Art. 356. — Aprăs avoir enten

du le procureur du Roi, et sans
aucune autre forme de proc&dure, le tribu
nal prononcera, sans noncer de motifs
en ces termes: Il y a lieu ou Il n'y a
pas heu & l'aroptivn.
Doctrină.
1. Dacă după depunerea actului
de adopţiune la tribunal şi înainte de
încuviințarea ei, una dintre părţi
încetează
din viaţă,
atunci
adopțiunea
nu
poate avea loc. (Planiol eţ Ripert. II, mai
No.
1033; Plastara, 1, p. 420).
'
„ Hotărârea ae adopţiune nu
este supusă
publicităţii şedinţelor
ci se pronunţă în camera de consiliu.
(Mourlon,
ed. 7-a,1. No. 1093; Dalioz, R&p.,
Adoption, No, 143; Huc, III, No. 131;
Planiol,
ed. G-a, i. No. 1594).
3. După o altă părere, hotăr "
ârea
de
adini
în

tere

şedinţă

general

a

adopţiunei

publică

prevăzut

trâbueşte

conform

de art.

cetită,

principiului

119 din

codul

de procedură
civilă
română.
(Alexandresco, ea. 2-a, II, p. 435; Comp.
: Degre,
Scrieri juridice, IL. p. 114
Planio! et Ripert, II, No. 1034).
| 4. Hotărârea de respingere
a. cererei de
DI
II
1) Textul

Ces-verbal

adopțiune este nulă dacă a fost
pronunțată. în şedinţă, publică, însă
hotărârea.
de admitere a cererei de adop
ţiune trebueşie
pronunţată,
în ședință
publică.
(Toullier, II, No. 999; Duranton,
III, No.
299; 'Taulier, I, p. 462; Demolomb
e, VI,
No. 9; Marcade, Art, 358, No, 1; Aubr
y
et Rau, VI, $ 557, nota 9, p. 124;
Laurent.
IV, No, 218; Baudry et Châneaux,
IV, No.
56; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 1594;
Comp.
Huc,' IIi, No. 131),
.
5. In dreptul civil român
actual, hotărârea de adopţiune nu mai
poate fi
apelată nici atacată cu recur
s, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 432, 483,
text şi nota.
1; Matei Cantacuzino, p.
207).
« Hotărârea, tribunalului
prin care se
declară că nu se încuviinţeaz
ă
hea nu are âutoritate de lucru adopţiujudecat
asupra
unei alte
cereri de adopţiune.

(Duranton,

III,

No.

303; Demolombe,

No. 122; Beudant. “II, No. 681; Aub VI,
ryet
Rau, ed. 4-a, VI, $ 558, nota 22,
p. 130;

vechiu

nemotivat

al art. 320. După ce „Procu
rorul! işi va da concluziunile, tribun
va hotări în acești t ermeni
alul, printr'un pro=
: se încuviintează, sau nu
se

încuviințează
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adopţiunea,

Codul

DESPRE

civil

Laurent, IV. No. 220; Huc, III, No. 132;
Baudry et Châneaux, IV, No. 60; Planiol
et Ripert, II, No. 1038; Coiin et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 321; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 436, 445; VII, p. 481, 482).
7, Hotărârea de adopţiune este constitutivă de stare civilă şi are autoritate
faţă de orice persoană de oarece creează
o stare nouă unei persoane, însă poate
când
fi aţacată în nulitate în cazurile
legea o permite. (Planiol et Ripert, 1. No.
30; 11, No. 1038, 1047; Comp: Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 321).

8. A se vedea:
cu

notele

art. 319 din codul

civil

|

respective.

|

Jurisprudenţă

de la 1924 până la 1927)

(continuare

1, Persoana ce-şi propune a adoptă şi
aceea ce ar voi să fie adoptată se înfăţi-

Art. 321. (Abrog.
Tezi. fr. Art.

L.

321-323

art. 318 codul civil, în
şează, conform
oraşele reședințe de judeţ. tribunalului
com,
“adoptatorului, iar în
domiciliului
rurale şi cele utbane, nereşedinţe de judeţ, judecătoriei acelui domiciliu, spre a
face declaraţiune despre consimţimântul
.

amândurora,

Legea din 15 Martie 1906 a primit acest
sistem în scopul simplificării formalităţilor adopţiunei şi aceasta, rezultă atât din
expunerea de motive a legei cât şi din
faptul că ea a suprimat art. 31 din cotridul civil, potrivit. căruia, sentinţele
Dunalului

date

în

matere

de

adopțiune

erau supuse apelului la Curtea de apel.
In asemenea condițiuni, este inadmisibil apelul ce s'ar face la Curtea de apel
contra unei sentinţe de adopțiune a unui
matribunal, apelul fiind desființat în.
dec,
terie de adopţiune. (C. A. Constanţa,
No. 112 din 5 Martie 1925, Justiţia Dobrogei 6—7/1920).

15 Martie

357. — Dans

"Art.

ADOPȚIUNE

1906 1).

de
le mois qui suivra le jugement du tribunal

poursuites de la partie la plus dilipremiăre instance, ce jugement sera, sur les uira dans les mâmes formes que le instr
gente, soumis 4 la cour royale, qui
,
tribunal de premitre instance,et prononcera

ment est confirme ou Le jugement est mâforme:
il my a pas lieu d, Vadoption.

sans &noncer de motifs; Le juge-

en consequence, il y a lieu, ou

Art. 392. (Abrogat L. 15 Martie 1906 2).

cour royale qui admettra une
Text. fr. Ant. 358. — Tout arrât de lat en tels lieux et en tel nombre
adoption, sera prononee ă Vaudience, et affich .
d'exemplaires

que le tribunal jugera convenable

de adop7 Amt, 823. — (Mod. L. 15 Martie 1906 3), Hotărîrea
rul acregist
în
e
țiune cum și aceia de revocarea ei se vor înscri adoptatorul.
liul
ielor civile ale locului unde își va aveă domici
judecătoriei respecal
'şi
alului
tribun
In acest scop grefierii
10 zile un extract
tive sunt obligaţi de a trimite în termen de
stărei civile competent.
după procesul-verbal de adopţiune ofițerului
mai sus, precum
Grefierii cari vor contraveni obligaţiunei de
înscrie de îndată
şi ofiţerii stărei civile care vor îi omis de a
pedepsi cu amendă
adopţiunea în registrele actelor civile, se vor
până la 100 de lei.
sau alteia
Inscrierea se va puteă face după cererea uneia
hotărite
lună dela data hotărârei tribunalului. această
1) Textul vechiu al art. 321. In termen dei
urmă în acelaş timp ca și trimai stăruitoare, curţei de apel, care va
cele
părţei
cererea
după
|
supusă,
va îi
a printr'un proces-verba! nemotivat:
sau nu se încubunalul de prima instanţă, și va pronunţ
reiormată. Prin urmare se încuviințează
„Hotărirea e conhirmată, sau hotărirea e

Civ. Fr. 357).
ţă o adopţiune se
viinţează adopţiunea*. (Civ. 319 urma, 322;
hotărire a curţei apelative, care va încuviin
2) Textul vechiu al art, 322. Orice
găsi de cuviinţă. (Civ. 321; Civ. Fr. 358)se va ufisă Ja locurile unde curtea va
se va înstrie, după
ceti în şedinţa publică, şi
trei luni după darea hotărârei, adopțiunea
ul adoptatorul.
3) Textul vechiu al art. 323. In cele
civile al locului unde îşi va avea domicili
actelor
l
segistru
în
părţi,
din
aheia
şi adopţiunea va
cererea uneia sau
legalizată a hotărîrei curței apelative;
Această înscriere se va face după o copie
rată în arătatul termen.
rămâne fără elect, de n'a fost înregist
va

86390. —

Codu! Civil adnotat,

—

481

—

|

34

Art. 323

DESPRE

ADOPȚIUNE

Codul civil

din părţi, care va prezentă şi o copie legalizată după hotărîrea de
adopțiune.. (Civ. 27, 87; L. jud. oc. 50; Reg. act. st. civ. 97; Civ.
Fr.

359).

-

Ă

Text. fr. Art. 359. —

doption sera inscrite,
registre de l'6tat civil
Cette inscription
jugement de la cour
inscrite dans

ce delai.

les trois

mois qui suivront ce jugement Va-

ă la requisition de lPune ou de Vautre des parties, sur le
du lieu ou l'adoptant sera domicili€,
n'aura lieu que sur le vu d'une expedition, en forme du
royale; et l'adoption restera sans effet si elle n'a tt

„ Tent, fr. Art. 859.

Dans

Dans

e

(Complectat

les trois mois qui suivront

prin

legea

ce jugement,

quisition de l'une ou de autre des parties, sur
heu ou lPadoptant sera domicili6.
Cette inseription n'aura

lieu

que sur

le

din

13 Februarie 1909). —

ladoption

sera inscrite, i la r&-

le registre

vu

d'une

de
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I, p. 395;

actului
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et

Alexandresco,

trebueşte

de naş-

Capitant,

ed. 2-a,

431, 438),
= II, 4. p. Potrivit
i
dispoziţiilor art, 359 c. civ,
fr. (323 ce. civ. rom.) înscrierea hotărârei

de adopţiune poate fi cerută fie de adoptator,

fie de

adoptat.

(Mourlon,

ed. 7-a,

I,

No.

165,

tru)
„ Înscrierea
adopţiunei în registru
pţiu
E
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1005;
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Dalloz,
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No.

ore

e

n MRI ae n 7
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sco,
rerea verbală a părţilor. (Alexandre
.
ed. 2-a. II, p. 438).
pronunţarea
cazul când după
6. [n

şi înainte de înscrierea hoadopţiunei,
adopţiunea
adoptatorul,
e
moar
tărârei,
de oarece ea poate îi îneste valabilă,

No.
Planiol et Ripert, II,
440; Comp.:
|
1047, 1048).
15. Când consimţimântul la, adopţiune a
ectă
" fost dat de o persuană în stare compl

Adopţiunea,

dindu-se

că

poate fi anulată

tribunalul

a

fost

de

dat

fost

minor,

un

iar

-

repre-

de

nu

a
nzentanţii săi ea este inexistentă. (Alexa
l
dresco, ed. 2-a, II, p. 429; Comp.: Planio
et Ripert, II, No. 1048).

După

părere,

o altă

caz,

în acest

17.
i junulitatea este relativă. (Degre. Scrier
Aa
ridice, 1, p. 195, 128 urm.).
minor.
18. Când la adopiiunea unui
pernu au consimţit în numele acestuia,
soanele

este

prevăzute

inexistentă.

lege,

de

adopţiunea

(Alexandresco,

2-a,

ed.

II, p. 439). .

i

o altă părere, când la adop13: După
minor nu au consimţit în
țiunea, unui
de
numele acestuia, persoanele autorizate
(Degre,
relativă.
este
nulitatea
lege,
128
Scrieri juridice, I, p. 114%, 121 urm.,
urm. Comp.: Planiol ei Ripert, II, No.
|
1048).
20. Nu se poate cere anularea unei aatorul nu
dopțiuni sub cuvântul că adopt
reputaţie în mode o bună
se bucura
această
de oarece
adopţiunei,
mentul

este lăsată la aprecierea triLaubunalului. (Demolombe, VI, No. 198;
rent, IV, No. 229; Alexandresco, ed. 2-a.
o,
II, p. 435, nota 3, 440; Matei Cantacuzin
p. 114).
p. 209; Degre, Scrieri juridice, 1,
când
anulabilă
21. Adopţiunea -este

| condiţiune

în

, sau
eroare prin producerea, de acte falsee sau

(Alexan-

inexistentă.

este

i
aresco, ed. 2-a. II, p. 439; Degre, Scrier
juridice, 1, p. 113).
16. Câna consimţimântul la adoptţiune

dove-

indus

ea

beţie,

de

lon, ed.
scrisă şi după decesul său. (Mour
Adoption,
1-a, 1, No. 1001; Dalioz, Râp.,
ed.
Colin et Capitant,
No. 166; Comp.
fa, I, p. 318; Plastara, I, p. 490). l, for3. n dreptul civil român actua regisîn
malitatea înscrierei adopţiunei
substaneste
mai
nu
civilă
stare
de
tele
este condamiune
sancţ
ra
singu
şi
ţială,
şi a ofinarea la amendă a grefierului.
sco, ed.
țerului de stare civilă. (Alexandre
Matei
2-a, II, p. 431, 432, nota, 9, 497, 440;
Cantacuzino, p. 207).
formalita8. In dreptul civil român,
registrele de
tea înscrierei, adopţiunei în
pentru ea astare civilă este prevăzută
terţelor perbilă
opoza
fie
să
dopţiunea
.
207).
p.
o,
cuzin
Canta
i
soane. (Mate
încuviinîost
a
iunea
adopţ
9. Când
din
noştri diplomatici
țată de agenţii
hotărârea de
străinătate sau de consuli,
şi în acest:
adopțiune trebueşte înscrisă :stare civilă
de
caz în registrele actelor
din ţară.
ale domiciliului adoptatorului 493),
p.
TI,
2-a,
ed.
sco,
andre
(Alex
de revocarea
10. Pentru ca hotărârea
cererea mMidupă
tă
unţa
pron
ei,
adoptiun
vit dispotri
te,
rita
majo
la
s
norului ajun
ro-civil
cod.
m
ulti
al.
311
poziţiilor art.
lor persoane,
mân, să fie opozabilă terţe
trele de stare
trebueşte înscrisă în regis
pe
unei menţiuni
prin îacerea
civilă,
(Matei
actului de adopţiune.
marginea
Cantacuzino, p. 207, 208).
de o
Adoptiunea poate îi atinsă
11.
inexistentă,
nulitate absolută, când este
este anusau de o nulitate relativă, cândcale de aclabilă; anularea se cere pe R&p.
Suppl..
(Daloz,
tiune principală.
esco, ed. 2-a,
Adoption, No, 60; Alexanâr
Matei
Comp.
II, p. 439, ML, 445, 446;
Degre, Scrieri
209;
207,
p.
ino,
acuz
Cant
juridice, Î, p. 113 urm).
în
părţile cari au figurat
12. Câna
mântul,
imti
cons
dat
şi-au
nu
adopţiune
o nulitate abadopţiunea este atinsă de .,
Adoption,
Suppl
Rep,
solută. (Dalloz.
II, p: 439;
No. 60; Alexandresco, ed. 2-a,
113; Comp.:
Degre, Scrieri juridice, 1, p.
1048).
Planiol. et, Ripert, II, No. 1047,
e de
“15. Când adoptatorul era în star
această
demenţă, în momentul adopţiunei,
tate abadopţiune este atinsă de o nuli
tion,
Adop
l,
Supp
Rep,
oz,
(Dall
solută.
439;
p.
II,
2-a.
ed.
,
esco
andr
No. 60; Alex
Degre, Scrieri juridice, 1, p. 113).

14.

Art. -323

DESPRE -ADOPȚIUNE

civil

fapt
prin ascunderea, 0areș căror
că la adopțiune a lipsit
dovedindu-se
lege
e de
una din, condiţiunile prescris
ed. 1-a,
pentru validitatea ei. (Mourlon,2-a, II, p1, No. 100; Alexandresco, ed.

consimţimântul

dintre

uneia,

părţi

îost

a

vițiat prin eroare dol sau violenţă.
molombe, VI, No. 186; Beudant, II,
681; Laurent, 1V,. No. 227; Planiol et
part, II. No. 1048; Alexandresco, ed.
ÎI, p. 440, 441; Comp.: Degre, Scrieri
ridice, Î, p. 114).
22.

Adopţiunea

fost admisă
diţiile

fără

este

anulabilă

a se ţine seamă
de

prevăzute

“lege.

-ed. 2-a, II, p. 440; Comp:
pert, IL, No. 1047, 1048).

23, Deasemenea

seamă

regulele

de

(DeNo.
Ri2-a,
ju-

când

a

de con-

(Alexandresco.

Planioi

et Ri-

cână nu sau ţinut în
formă

cerute

de

lege

pentru validitatea, ei. (Alexandresco. ed.
2-a, II, p. 440; Comp: Planiol et Ripert,
II, No, 1047; Deere, Scrieri juridice, I,
Ă
p, 113, 114).
24. Deasemenea când nu sau ţinut în
de
seamă regulele de competenţă cerute
440,
p.
II,
2-a,
ed.
o,
ndresc
(Alexa
lege.
Comp.: Dalloz, Râp., Suppl., Adop441;
TI, No,
tion, No. 24; Planiol et Ripert,
321;
1047; Colin et Capitant, ed. 4-a. 1, p. o
Degre, Scrieri juridice, [, p. 114).
25. Adopţiunea. poate îi anulată când
ţisoţul adoptatorului nu şi-a, dat consim
140;
mântul la adopţiune. (Huc, III, No.
Alexangresco. ed. 2-a, II, p. 4, 449; MaPlaniol
tei Cantacuzino, p, 209; Comp:
et Ripert, II, No. 1048; Degre, Scrieri juridice, IL. p. 114).
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Art. 323

DESPRE

ADOPȚIUNE

Codul civil

26. Adopţiunea poate fi anulată dacă,
hotărârea care o încuviinţează este motivată. (Planiol: et Ripert, II, No. 104;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 441),
21. Deasemenea dacă adoptatorul avea,
copii în momentul
adopţiunei; în acest
caz
nulitatea
este
absolută.
(Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p, 441, 442;
Degre
Scrieri juridice, I, p. 114; Comp.: Demo»
lombe, VI, No. 208, 209; Beudant, II, No.
682; Demante et Colmet de Santerre, II,

lui nu au dreptul să ceară anularea adopţiunei, pentru interesul moral ce-l au
ca adoptatul să nu poarte numele .adopNo. 139; Alexan(Huc, III,
tatorului.
dresco, ed. 2-a, II, p. 443; Comp: Degre,
Scrieri juridice, 1, p. 114).
35. Creditorii
adoptatorului
nu
au
dreptul să ceară anularea adopţiunei, de
oarece adoptatul moștenind pe adoptator
va fi obligat să plătească datoriile acestuia. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 443).

561, p. 142; Laurent, IV, No, 233; Huc, III,
No. 138; Baudry et Châneaux, IV, No. 84).
28. Deasemenea dacă diferenţa, de vârstă între adoptat şi adoptator era mai
mică de 18 ani; în acest caz nulitatea este.
absolută.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
441, 442; Degre, Scrieri juridice, 1, p. 114;
Plastara, I, p. 413; Comp.
Demolombe,
VI, No. 208, 209; Beudant, II, No. 682; Demantie et Colmet de Santerre, II, No. 80
bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 561,
p. 142; Laurent, IV, No. 233; Huc, III, No.
138; Baudry et Châneaux, IV, No. 84).
29. Adopţiunea este inexistentă
când

anularea adopţiunei de oarece nu au nici
3, enteres, (Alexandresco, ed, 2-a, II, p.
44),
31. Ministerul Public nu are dreptul
să ceară
anularea. adopțiunei.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 444),
38. Când
consimţimântul uneia
dintre părţi a fost dat din eroare sau smuls
prin dol sau violență, adopţiunea este
atinsă de o nulitate relativă, care poate
îi propusă numai de pariea al cărei consimțimânt a fost viţiat sau de moștenitorii săi cu titlu universal. (Demolombe.
VI, No. 202; Beudant, II, No. 682; Aubry
et Rau, ed, 4-a, VI, $ 558. p. 128; Dalloz,
Rep., Suppl., Adoption, No. 69; Laurent,
IV, No. 228, 283; Huc, III. No. 140, 148
Bauâry et Cheneaux, IV, No. 84, 8; Colin et Capitant, ed, 4-a, 1, p. 321; Comp.
Planiol et Ripert, II, No. 1048 Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 440, 441; Matei Can“tacuzino, p. 209; Degre, Scrieri juridice
I, p. 114).
39. Anularea. adopţiunei are efect retroactiv până
în momentul când ea a
avut loc, (Huc, III, No. 144; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 446),
,
. După anularea adopţiunei, părţile
pot face o nouă adopţiune.
(Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, 8 558 nota 22, p. 130,
Baudry et Cheneaux, IV, No. 87; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 446, nota 4).
41. Când se cere anularea unei adop-

No. 80 bis, V; Aubry

lipseşte

et Rau, ed. 4-a, VI,$

consimţimântul

adopiatului

sau

adoptatorului;
inexistenţa
adopţiunei
poate fi invocată pe cale de acţiune principală sau pe cale de excepţiune în orice
timp şi de orice persoană interesată. (Demolombe, VI, No. 207; Aubry et Rau,
ed.
4-a, VI, 8 558, p. 1%;
Laurent, IV, No.
224; Comp.:
Pianiol et Ripert, II, .No.
1047; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
439;
Degre, Scrieri juridice, 1, p. 113, 114).
Moștenitorii
adoptatorului
au
dreptul
să ceară
ariularea
adopţiunei
pentru

neîndeplinirea

condiţiunilor

pre-

văzute de
lege, (Merlin,
Questions
de
droit, Adoption, $ 10; Duranton, III, No.
329; Aubry et Hau, ed. 4-a, VI, $
558,
notele 6 urm.; Laurent, IV, No. 234;
Huc,
III, No. 138),
31. Nulităţile absolute ale adopţ
iunei
nu pot fi confirmate expres sau tacit
şi
pot îi invocate ori când de toate
părţile
interesate. (Alexandresco, ed.
2-a, TI, p.
443;
Comp.:
Demolombe, VI,
No, 212;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae.
1, $ 177,
nota 1, p. 350; Degre, Scrieri jurid
ice, I,
p. 113, 114).
Pentru adoptator şi adoptat inte-

vesul

moral

este

suficient

anularea
adopţiunei.
da, II, p. 443; Comp.:

ridice, I, p. 114).
33. Moştenitorii

pentru

a

(Alexandresco.
Degre, Scrieri

adoptatorului

cere

ed.
ju-

!

şi adop-

+.

Rudele

1, p. 114).

colaterale

ale

adoptatoru-

—
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adoptatului

țiuni, nu se atacă
tact

care

probat

deşi

de ea,

o hotărâre

verificat
își

nu

în

conservă

pot cere

ci un con-

justiţie
caracterul

şi

asău

primitiv, (Duvergier sur Toullier, II, No.
1019; Duranton. III, No. 329, 330; Demolombe, VI, No. 187 urm.; Mareadă, Art.
360; Mourlon, ed. 7-a, T No. 1007: Plastara, 1, p. 420; Comp.: Nacu, 1, p. 548).
42 Cererea de anularea. adopţiunei se
va adresa tribunalului de prima, instanță,
competent

adică

tatului, la moartea acestora au drept
să ceară anularea adopțiunei, când ul
au
interes materia] născut şi actua
l.
(Demolombe,
VI,
No. 210 urm.;
Mass et
Vergâ sur Zachariae, I, $ 177. nota
1, p.
350; Aubry et Rau, ea. 4-a, VI, $
558, p.
128; Laurent, IV, No. 234: Huc.
139; Bauary et Cheneaux, IV, No. III, No.
85; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
443; Comp.: De-

gre, Scrieri juridice,

36. Creditorii

conform

tribunalul

(Demolombe,

Art.

360,

No.

VI,

3;

No.

187

urm.;

Duranton,

Demolombe, VI, No.
II, No. 681; Mourlon,

Aubry
Mass

dreptului

domiciliului

comun,

pârâtului.
Marcad€,

III, No.

331;

189 urm.; Beudant,
ed. 7-a, 1, No. 1007;

et Rau, ed. 4-a, VI, $ 558, p. 1%;
et Verge sur Zachariae, I, $ 177,

nota 1, p. 850; Dalloz. Rep., Suppl., Adoption, No. 59; Laurent, IV, No. 236; Huc,
III, No. 144, 15;
Bauâry et Châneaux,
IV, No. 87; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p.146),
3. Cererea
de
anularea,
adopţiunei

—

DESPRE PUTEREA

Codul 'civil

de triodată admisă
48. Adopţiunea
formalipunal, prin îndeplinirea tuturor
de lege, nu maâi poatefi re:
tăţilor cerute

poâte fi făcută pe cale de excepţiune sau
reconvenţionale.
acţiuni
unei
e calea
Demotombe, VI. No. 187; Aubry et Rau,

$ 558,

VI,

sd. 4-a,

Dalioz,

p. 129;

R&p..

vocată

Suppl., Adoption. No. 59; Huc, III, No.
144; Baudry et Cheneauk, IV, No, 87; Ale-.
xandresco, ed. 2-a, II, p. 446
4%. Hotărârile pronunţate asupra, uneicereri de anularea unei adopţiuni, sunt
,
susceptibile de apel şi de recurs. (Dalloz
No.
III,
Huc,
158
155,
No.
on.
Adopti
Rep
:
144).
-45. Acţiunea în nulitatea unei adopprin
țiuni, după o părere, se prescrie
No.
trecere de trei zeci ani. (Beudant. TI,
682; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 558, nota
on,
47, p. 129; Dalloz, REp.. Suppl., Adopti
No. 64%; Huc, III, No. 139; Comp.: Alexan
dresco, ed. 2-a, II, p. 444, 445; Matei Cantacuzino, p. 209; Degre, Scrieri juridice,
îi
1, p. 114).
46.

După

doua

a

o

părere,

adopţiunea

nufiind privitoare la starea persoanelor,
criplitatea unei adopţiuni este impres
Adoption,
Subpl,
(Dalloz, Râp.,
tibilă.
Comp:
935:
No.:
IV,
t.
Lauren
64;
No.
114).
113,
p.
I,
ce,
juridi
i
Scrier
Degre,
tea
47. După o a treia părere, nulita
şi adopunei adopţiuni pentru adoptator
pentru: moştetat este imprescriptibilă;
atea unei
nulita
lui
atoru
adopt
nitorii
zece
de
e
trecer
prin
ie
prescr
se
ni
dopțiu
ve
ani în ceea ce priveşte nulităţile relati
ce
şi prin trecere de trei zeci ani în ceea
ate.
riveşte acţiunea în petiție de eredit
Demolombe, VI, No. 205, 206, 212, 213;
No. 6;
R6p., Suppl., Adoption,
Dalloz,
8;
Comp.: Baudry et Cheneaux, IV, No.

Degre,

Î, D. 113,

juridice,

Scrieri

Art. 334—325

PĂRINTEASCĂ

părţi

de

chiar

de

comun

acord.

(Merlin, Râpertoire, 'Adoption, 8 3, No.:3;
ProudDuranton, III, No. 326; Valette sur
No. 128;
hon, II, p. 212; Demolombe, VI,
$ 17%
Masse et Verg6 sur Zachariae, I,
360,
text şi nota 2, p. BI; Marcad6, Art.
560,
No, 3; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $
367,
p. 132; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
Cantatext şi nota 3, 492, nota 2; Matei
No.
cuzino, p. 207 Contra: Toullier, II,
113, 129;
p.
1,
,
juridice
Scrieri
Degre,
1018;
I, p.
Şorupri Colin et Capitant, ed. 4-a,
18),
nu poate îi revocată
49. Adopţiunea
cauză de ingratitudine dir .parpentru
No. 32%;
tea âdoptatului. (Duranton, III,
Beudant, II,
No. 127;
VI,
Demolombe,

No. 674; Aubry

et Rau, ed. 4-a, VI, 8.559,

p. 367,
p. 133; Alexandresco, ed, 2-a, Il,
P. 420,
1,
a,
Plastar
403;
fine,
în
3
nota
potrivit
areptul civil român,
50. In
adispoziţiilor art. 311 din codul civil,
urma
dopţiunea poate îi desființată în
un
cererei adoptatului făcută în timp de
(Aan de la ajungerea sa la majoritate,
ed. 2-a, Il. p. 367; Matei
lexandresco,
SE
Cantacuzino, p. 207).
"51. A se vedea: art. 309, 310, 311, 318;
319, 320 din codul civil cu notele respective.

|

Jarisprudenţă

(continuare de la 1924 până la 1927)...
1.

11%)

A

se vedea:

art.

318,

Art. 324. (Abrog. L. 15 Martie 1906).

nota

2

Pa:

ERIE a)

t 3 mourir aprăs que L'acte: con:
Text. fr. Art. 360, — Si Ladoptant venâi
d'adoption a 6t6 reşu par le juge de
statant la volonte de former le contrat
que ceur-ei eussent definitirement
paix et port6 devant les tribunaux, et avant
e, sil y a lieu.
Pinstruction

sera continute

et V'adoption

admis

nt l'adoption inadmissible,
Les heritiers de ladoptant pourront;, s'ilset eroie
obserrations ă ce sujet.
du Roi tous mâmoires

pronone6,

remettre au

procureur

TITLUL
Despre

puterea

XI
părintească.

să onoreze:şi
Art. 325. — La orice vârstă copilul este dator
1224, 1225;
136,
131—
să respecteze pe tatăl și pe maima sa. (Civ.
C.

229,

p.

232,

243,

252;

Civ. Fr. 371).

Text. fr. Art. 371. — Ivenfant,
pere

et

ă tout âge, doit honneur et respect A ses

m&re.

actui care
rul ar murij după ce s'a depus la tribunal
procedura
1) Textul vechiu at art. 324. Dacă adoptato
da hotărirea de către tribunal se va urmă cu
se
a
de
înaiate
mai
şi
adoptă
a
de
constată voința sa
de se va găsi cu cale,
primi,
va
se
da procuunea
a
adopţi
primită,
şi
fi
inainte
putea, de vor crede că adopțiunea nu poate

Moștenitorii adoptatorului, vor
de această adopţiune.
rorului orice memoriu şi observaţiuni atingătoare
Civ.

Fr, 360).

—
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(Civ. 318 urm,

653:
A

Leg, 29 Oct, 1877;

Art.

326

DESPRE
INDEX

PUTEREA

PĂRINTEASCĂ

ALFABETIC

Acţiune

în justiţie

7, 8,

Avere, a se vedea
vântul: „Bunuri“.
Bunurile copilului 1.

Minor

î urm.

Morală 10.
Ono'are 1 urm.

cu-

urm.; Demante

.

Ordine publică 9.
Părinţi î urm,
Părinte aieptiv 5,

Convenţiune 9.
Copil atoptat 5.
Copil minor 1 urm,

Persoana copilului 1,
Putere părintească 1 urm.

Rezulă morală
Renunţare 3.

Copil natural 4,
Majoritate 2, 3,
Mamă 1, 4, 5, 7-10.
Mamă adoptivă 5.
Mamă naturală 4.

tv,

Rspectare | urm.
Sancţiune 10.
Tata
Tată

1, 5, 7-10,
adoptiv 5.

Doctrină.
1.

„Puterea

părintească

este totalita-

tea drepturilor şi puterilor ce le acoraâă
legea tatălui şi mamei asupra persoanei
şi asupra
bunurilor copiilor lor minori
pentru a le da putinta să-si îndeplinească
datoriile lor de părinţi“. (Planiol eq. 6-a,
I, No. 1636; Planiol et Ripert, II. No. 299;
Colin et Capitant, ea 2-a, 1, p. 41; Comp.:
Nacu, I, p, 553, 554),
2. După o părere, puterea părintească,
în

sens

larg,

continuă

şi

după

majorita-

tea, copilului. ceea, ce rezultă din dispoziţiile art. 371 c. civ. fr. (325 c. civ. rom.),
(Demolombe,
VI, No. 268;
Mourlon, ed.
7-a, 1 No. 1028, 1031; Aubry et Rau, ea.
4-a, VI, $ 549, p. %6; Planioi et Ripert, 1,
No. 306).
j
3. După o altă părere, prin majoritatea, „copilului. puterea, părintească
încetează. (Laurent, IV, No. 267),
”
4. Copilul
natural ţrebueşte să
onoreze

şi să

respecte

(Alexanaresco,
479, 480).

5.

Copiii

pe

ed.

mama,

2-a,

adoptați

au

sa

nota

obligațiunea

_9.

1,

de

la

orice

vârstă,

nu

părintească

fiind

o ches-

sancțiune,

(Alexandresco,

ed.

2-a,

II. p.

453; Matei Cantacuzino, p, 201).
Ă
A se vedea: art. 326 din codul
vil cu notele respective.

„6. Descendenții sunt datori să, onoreze
Să respecteze,

Puterea,

tiune de ordine publică, ea nu poate face
obiectul unei convenţiuni sau renunțări.
(Demolombe,
VI, No. 294 urm.;
Dalloz;
Rep., Puissance paternelle. No. 23; Supnl..
Puissance paternelle, No. 9; Laurent,
IV.
No. 268, 293; Huc, IIf. No. 167: Planiol;
ed.
G-a, 1, No. 1646; Planiol et Ripert, 1, No.
308. 340; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 458).
10. Dispoziţiile
art. 325 c. civ.
rom.
constituesc o regulă morală fără nici
o

a onora şi respecta pe părinţii lor
adoptivi. (Aubry et Rau, ea. 4-a. VI,
8560
136, 137; Huc, III, No. 123; Alexandresco,p.
ed. 2-a. II, p. 405, nota, p. 454,
nota 1).
ȘI

et Colmet de Santerre, ed,

3-a, II, No. 113 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a,
VI. $ 552, text şi nota 2, p. 9%; Dallo,
Rep.
Suppl.,
Puissance paternelle, No.
19; Baudry et Cheneaux,.IV, No. 132; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1653; Planiol eţ Ripert, I, No. 321; Alexandresco, ed. 2-a, 11,
p..45%; Contra: Laurent. IV, No. 267),
7. După o părere, din dispoziţiile art.
371 e, civ. îr. (325 e. civ. rom.) rezultă că
copiii nu au dreptul să introducă în con„tra
părinţilor
lor acţiuni
dezonorante.
(Proudhon, II, p. 238; Duranton, III, No.
350; Comp.: Dalloz. Re&p.. Puissance paternelle, No. 22).
_8. După o altă părere, dispoziţiile art.
Sil e, civ, îr, (325 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în acţiunile privitoare
la raporturile juridice între copii şi părinţii lor, însă în acţiunile și concluziile
copiilor faţă de părinţii lor ei trebuese să
întrebuințeze
termeni
şi atitudine
corecte,
(Taulier, I, p. 475; Demolombe, VI,
No. 275 urm., Valette sur Proudhon, II,
p. 298, nota 1;
Demante et Colmet de
Santerre, 11, No. 113 bis; Mourlon, ed. 7-a,
IT, No. 1032; Laurent, IV, No. 270; Hue,
III. No. 164; Baudry et Cheneaux, IV, No.
152;
Alexandresco. ea. 2-a, II, p. 4%;
Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 306; Matei Cantacuzino.
-p. 201),
.

naturală.

II, p. 45%,
-

civil

mai pe tatăl şi pe mama lor, ci pe toi
ascendenţii lor, (Demolombe, VI, No, 27%

(la doctrină)

Adopţiune 5.
Ascendenţi 6.

Codul

nu-

ci-

Art, 326. — Copilul rămâne sub
a lor autoritate până la maJoritate sau emancipare1). (Civ. 131 urm.
, 143, 249, 282, 283, 311, 327
urm., 337, 421, 434, 1000
,

1224, 1225; C. p. 267, 268; Civ. Fr.
372).
Text. Jr. Art. 372. — II reste sous
leur autorite jusqu'ă sa majorite on
son Emancipation.
Bibliografie
RACOVICEANU

Ga.,

Notă

INDEX
13,

Ascendenţi 1.
Atentat la pudoare

Condemnare

T rib. Putna

(continuare).

s. 11, 137 din 4 Iunie 1925, Curier Jud. 15/1996.

ALFABETIC

(la

Analare

sub

Copii minori 1 urm,

doctrină)

Corespondenţă

Conăiţi

14,

14, 15. !

15,

Canare, [3
Control 9, :0,
1

Convenţiine

Emancipare 2.

6, 7.

| Hotărire

Cuit religios, 4,
Decădere 15, 16.
Director 7.

Donaţiune

43

ta,

Educaţiune 3, 4.

aa Caau
„_1) Calima
In Coâul
oul
Caragea
partea
ch în
art 200.2
5 ŞiI SG2P: 3, emanciparea

—

este
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denumită:

15,

Iace'arca puterei părinteşti 2.
Institat de instrucţiune 7.

,

Interes 9,

10,

11,

lege personală 17, 18, 19,
sertarea

de vârstă',

Tot astfel şi

Codul

Limitare 9, 10.

Lnvire 16.
Ma'oritate 2.

Maliratare
Maori

| Starea persoanelor 17, 18,
19
i Statat personal 17, 18, 19.

16. .

1 urm.

Naţionalitate 17, 18.
-

13.

Nuilitate

300, 330; Colin-et Capitan, ed. 4a, I,

;: Pudoare 14, 15,
! Purtare
5.
u
| Putere părintească 1 urm.
Ş
Scrisori 6, 7,

13.

Liberalitate

Ordine publică

| Străini

17,

18, 19.

! Terţe persuane

12, 19.

Părinţi 1 urm,
Paza copiilor 8 11.
Personal statut 17, 18,

| “Testament 13.
! Tribunal 9, 10,
|

19.

13,

11,

-

11.

No,
p. 442).
p. 445. 446; Comp.: Plastara, 1,
drep9. După o părere, tribunalele au
de putul să jimiteze exercițiul dreptului.
sul!
tere părintească când ar cere-o intere (Demo
material şi moral al copilului.
co,
lombe, VI, No. 365 urm; Alexandres - ed.
on,
Mourl
i
Comp
455;
p.
II,
2-a,
ed.
No.
ins! 3, No. 1029; Planiol et Ripert, 1,

Doctrină.
părintească

Puterea

nu-

aparţine

dentţilor.
mai -părinţilor iar nu şi ascen 41).
|, p.
'Colin et Capitant. ed. 4-a,
a părinţilor
părintească
2. Puterea
asupra,

copiilor

lor

tatea copiilor sau
presă sau tacită.
VI, p. 481).

3.

Ca

rinteşti

principal

este

încetează

majori-

la

la emanciparea lor ex(Alexandresco, ed. 2-a,
i

atribut

dreptul

al puterii

părinţilor

de

a

păho-

eduviaţă şi a conduce
de
tări modul
Râp., Puissance
caţia copiilor lor. (Dalloz,
e pa-

sanc
paternelle, No. 23; Suppl., Puis
6-a, 1, No.
ternelle, No. 10; Planioi, ed.
Ripert, 1, No.
1653, 1657, 1663; Planiol et
ed. &a, Î, ».
ant,
Capit
et
Colin
334;
300.
|
i
442)
p.
|
ara,
Plast
446;
de
ţilor
părin
ului
drept
4. In virtutea
educaţia copiilor lor, ei au
a conduce
ios în care
dreptul de a hotărî cultul relig olombe,
(Dem
uţi.
cresc
fie
să
ază
urme
ei
ed. 4-a, VI,
VI, No. 295; Aubry et Rau,
., PuisSuppl
Râp.,
z,
Dallo
7%;
$ 550, p.
ed. 6-a,.
oi,
Plani
10;
No.
,
sance paternelle
33%;
No.
I,
t,
Riper
et
ol
Plani
1, No. 1657;
446),
Colin et Capitant, ed, 4-a, |, p.
dreptul să
5. Deasemenea. părinţii au
rea: copiilor
cerceteze”si să conducă purta
(Dalloz,
lor în societate si relaţiile lor.
No.
Puissance paternelle,
Râ&p., Suppl.,
300, 337; Co40; Planiol et Ripert, I, No.
». 446).
lin et Capitant, ed. 4-a, |,
cerceteze cosă
ul
drept
au
6. Părinţii
lor minori
vespondenţa adresată copiilor
cari le-ar fi
şi să înlăture acele scrisori No. 301 bis;
dăunătoare. (Demolombe, VI,
p. 78; DalAubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 550,
ve, No. 10;
missi
e
Lettr
,
Suppl
R6p.,
loz,
Baudry et
Puissance paternelle. No. 10;
ed. 6-a, |,
ol,
Plani
13%;
No.
Châneauz, IV,
337;
No. 1663; Planiol et Ripert, |, No. 300,
446; AleColin et Capitant, ed. 4a. I, p3; Plaxandresco, ed. 2-a, II, p. 460, nota
stara, |, p. 449)
7. Când copilul este dat într'un insti-

tut de

instrucţiune,

directorul

institutu-

ca
lui are, prin delegatiune, acelaş drent a
denţ
şi părinţii săi, să cerceteze corespon
Lettre
Suppl.,
(Dalloz, Rp.
copilului.
missive, No. 10).
8. Un alt atribut al puterei părintesti
pe copiii
este dreptul părintelui de a păzi
va îi
săi şi de a alege persoanele cărora,
Puisîncredinţată paza lor, (Dalloz, Râp,,
sance
sance paternelle. No. 24; Suppi. Puis t, I,
paternelle, No. 11: Planiol et Riper

—

au

dreptul

de

putere

părere,

o altă

După

10.

1.

Art. 326

PĂRINTEASCĂ

PUTEREA

DESPRE

ciril

să

restrângă

nu

tribunalele

pute-

exerciţiul

291
rei părintești. (Laurent, 1V, No. 265,
urm.
Tribunalul va putea să controleze
1.
l
modul cum părintele îşi exercită dreptu
părintească

şi

încredinţeze

să

ane,
paza copilului minor unei alte perso II,
2-a,
ed.
o,
resc
xand
(Ale
tată.
de
afară
No. 291
p. 455, 456; Contra: Laurent. IV,

-

urm,).

12. Dispoziţiile privitoare ia puterea
şi nu
părintească sunt de ordine publică partipot îi modificate prin convenţiuni
urm
culare. (Demolombe, VI, No. 994
23;
Dalloz, Râp., Puissance paternelle, No.
LauSuppl,. Puissance paternelle, No. 9;
167;
rent, IV, No. 268, 29%; Huc, III. No.
Planiol, ed. 6-a I, No. 1646; Planiol et Ried. 2-a,
peri, Î, No. 308, 340; Alexandresc6,
II, p. 458; Matei Cantacuzino, p. 202).
pă15. Terţii cari ar face o liberalitate
rinţilor sau copiilor, nu pot pune o COn-i
putere
dițiune care ar aduce atingere
și

părintești

această

condiţiune.

părinţii

au

se

consi-

XVIII,
deră nulă şi nescrisă. (Demolombe,
ance
No. 238; Dalioz, Râp., Suppl.. Puisc 586).
No.
paterneile, No. -$; Laurent, XI,
mnaţi
Câna

14.

fost. conda

delictul de atentat la pudoare,
pentru
dispoziţiilor art. 334 şi 335 c.
conform
pen. îr. (267 şi 268 c. pen. rom.), ei pierd
dreptul

de

părintească

putere

numai

asu-

pra copiilor cari au fost victimele delictului. (Demolombe, VI, No. 361; Aubry et
Rau, ed. l-a, VI, $551. p. 93; Laurent, IV,
No, 290; Huc, III, No. 20; Bauâry et Ch&
2-a,
neaux, IV, No. 228; Alexandresco, ed.
392;
II, p. 481, urm.; Contra Taullier, p.
i
Duranton, III, No. 384).
ârea
hotăr
prin
ca
ar
neces
este
Nu
15.

„de

condamnare

a

părinţilor

potrivit

dis-

poziţiilor art. 334 şi 335 c. pen, fr. (267
şi 268 e, pen. rom.) să se pronunţe decăderea lor din dreptul de putere părintească

asupra

persoanei

copiilor

lor,

de

drept.
oarece această decădere are loc de
Rau,
(Demolombe, VI. No. 360; Aubry et
Alexan
93;
p.
1,
nota
551.
8
VI,
4-a,
ed.
nota
2).
:
482,
p.
II,
2-a,
ed.
* dresco
16. In afară de cazul prevăzut de art.
i”
335 c. pen. îr. (208 c. pen. rom.), părinți
mu pierd dreptui de putere părintească:
ei'
asupra, persoanei copiilor lor; astfel
mal-!
nu pierd acest drept în cazul când

tratează

pe

copii

de. oarece

decăderile”

sunt dei strictă interpretare, (Laurent, TV,
No, 291, 292; Alexandresco, ed. 2-a, Il, p.No. 365
Demolombe, VI,
483; Contra:
.
urm.).

481

—

Art.

397

Codul ociril

DESPRE - PUTEREA -PĂRINTEASCĂ

aplica legea, personală a copilului. (Huc,
Iu No. 252; Alexandresco, -ed, 2-a, ÎI, p.
487).
,
19. In cazul "când legea personală a
părţilor
în
privința
puterei părintești
adhice atingere ordinei publice ea nu poate
fi aplicată. (Planiol et Ripert, 1. No. 303).
20. A se vedea: art. 235,982, 283, 32
urm.. din codul civil cu notele respective.

12. Puterea părintească fiind o ches-tiune
privitoare la starea.
persoanelor,
aparține statutului personal al părţilor.
(Demolombe, I, No. 88; Aubry et Rau, ed.
5-a,1, 8 31, p. 133 urm.; Laurent, I, No.
9; Huc, III, No. 224; Planiol et Ripert, ],
Sa 303; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 485,
486).
>
18.
In cazul când tatăl şi copilul minor
au naţionalităţi
deosebite,
se
va

Art. 321. — In timpul căsătoriei tatăl singur exercită această
autoritate. (Civ. 124, 451, 452, 1244; C. p. 268; Lege autorizând luarea de măsuri în vederea stării de război cu privire la familia şi
averea celor mobilizați (Mon. of. 221/916) Art. 4; Civ. Fr. 373).
Teat. fr. Art. 373.— Le păre seul exerce cette autorite durant le mariage.
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Uzulruct

legal

Ripert,

1, No.

15/1926.

309;

Colin

ed. 4-a, 1, p. 441, 459: Nacu,

p. 55%; Matei Cantacuzino, p. 202).
2. Numai tatăl are dreptul să fixeze
cheltuelile necesare educaţiei copiilor comuni, chiar dacă bunurile sale personale
nu sunt suficiente pentru plata lor. (Dalloz,
R6âp., Suppl.,
Puissance paternelle,
No. 17),
3. In timpul căsătoriei, numai
tatăl
are dreptul să irijeze educaţia copiilor
minori. (Demolombe, VI, No. 295; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 458, 459).
.
4. In timpul căsătoriei, numai
tatăl
are dreptul să hotărască cultul religios
în “care va
fi crescut copilul.
(Demolombe, VI. No. 295; Guillouard, Contrat
de mariage. I, No. 113; Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 459; Comp.: Planiol, ed. 6-a, d,

a

1646;

Planiol

et

Ripert.

IL. No.

334,

5. Numai tatăl are dreptul să decidă
în privința înmormântării
copiilor săi
minori încetaţi din viaţă, (Planiol et Ripert, I, No. 330).
-

6.

țul

In caz de divorţ, chiar dacă divor-

a

fost

pronunţat

în

contra,

tatălui

şi

chiar dacă copiii au fost încredințaţi mamei sau unei terţe persoane. tatăl pierde
numai dreptul de folosinţă legală. asupra
averei copiilor săi minori iar nu şi puterea părintească asupra lor. (Demolombe,
1V, No. 511, 512; Beudant, II, No. 753, 734;
* Nacu, I, p. 480, 481; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 190, 458; Matei Cantacuzino, p. 203;
Comp.: Laurent, III. No. 294; Huc, II, No.
430; Baudry et Chauveau, III, No. 273).
7. Din dispoziţiile art. 3% şi 375 c.
civ, îr, (926 şi 327 e, civ. rom.) rezultă
că în timpul căsătoriei numai tatăl are
dreptul de
putere părintească
asupra
copiilor săi minori fără amestecul altor
persoane.
(Dalloz, Rep.,
Puissance pa-

6.

Doctrină.
1. In timpul căsătoriei numai tată]
are
dreptul Să exercite puterea
părintească
iar nu și mama; această qispoziţiune
este
9 consecință a regulei prevăzută de art,
213 ce. civ. în, (195 e. civ. Tom.) care prevede că bărbatul este dator proiecţiun
e
femeei iar aceasta ascultare bărba
tului,
(Dalloz, Râp., Puissance paternelle,
No.
54; Suppl., Puissance paternel
ie,.
No. 15;
Alexandresdo,
ed. 2-a, II, p. 455, 456;
Comp.: Beudant, II, No. 686; Mourl
on, ed.
7-a. ÎI, No, 1026: Planiol.
ed. 6-a, [, No.

—

et

Jud.

I,

1

Tutor 18—21, 23, 24, 25,

1925, Curier

ternelle,

488

—

No. 54;

Suppl.,

Puissance

pater-

Codul

18; Planiol, ed.
Alexandresco,
ed, 2-a,

nelle,.

No.

1633;

PUTEREA

DESPRE

civil
Îi.

G-a, I, No.
II, p. 459,

ră Cu toate că tatăl are dreptul de pusăi mitere părintească asupra copiilor
, să
legitim
motiv
fără
poate
nu
el
nori,
interzică bunilor şi bunelor de a avea
relațiuni cu nepoţii lor. (Demolombe, VI,
de
No. 270 urm. 395; Demante et Colmet
Santerre, ed. 3-a, Il, No. 113 bis, I; Au-

$ 552
bry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 550, p- 82; Suppl..
tezt şi nota 2, p. 96; Dalloz, R6p.,

Puissance paternelle, No. 19; Planio!, ed.
6-a, L, No. 1653; 1663; Planiol et Ripert,
ed.
I, No. 302, 321, 837; Colin et Capitant,
II,
4-a, I, p. 41; Alexandresco. ed. 2-a,
267,
No.
IV,
t,
Lauren
Contra:
460;
p.

urm.) 9. Deşi

tatăl

are

.

puterea

părintească

asupra copiilor săi minori, el nu poate
pretinde ca vizitele pe cari le fac bunii,
sa
nepoţiilor lor să aibă loc în prezenţă
,
sau & unui reprezentant al său. (Dalloz
R6p., Suppl., Puissance paternelle, No. 20).
per10. Insă dacă tatăl este obligat a
ni
mite buniior şi bunelor să aibă relaţiu
cu

lor,

nepoţii

el

nu

este

a

obligat

con-

când
duce pe copii la bunii lor. în cazul
unei aceştia din cauza Dătrâneţei sau a
locul
infirmităţi nu se pot transporta în
R&p,
(Dalloz,
copiii.
găsesc
se
unde
Suppl., Puissance paternelle, No. 20).

ti.

"La moartea

unuia

are

dreptul

dintre

soţi, pu-

soţului
terea părintească, trece asupra
VI, No. 384,
supravieţuitor, (Demolombe
nota
385; Aubryet Rau, ed. 4-a, VI, $ 550,
Mourlon, ed. V-a, 1, No. 1026;
1, p. 77%
No.
Puissance paternelle,
Dalloz, Râp.,
%; Laurent, IV, No. 263; Planiol et RiTi.
pert, 1, No. 301; Alexandresco, ed. 2-a,
p. 457; Matei Cantacuzino, p. 202).
12.

Mama,

de putere

părin-

după
tească, în regulă generală, numai
moartea tatălui. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
1096; Dalloz, Râp.. Suppl., Puissance paNo.
ternelle, No. 15; Planiol, ed. 6-a, 1,
Colin
1647; Planiol et Ripert, 1, No. 312;
Matei
et Capitant, ed. 4-a, |, p. 441, 460;
Cantacuzino, p. 202).
13. In cazul când tatăl nu-și îndepli
edula
privire
cu
sale
iile
neşte obligaţ
acaţia copiilor, sau abuzează de autorit
intertea sa, mama, are dreptul să ceară
venţia, justiţiei. (Mourlon, ed, 7-a, I, No.
1029; Dalloz, Râp., Puissance paternelie.
No, 52; Comp.: Planiol et Ripert, I, No.
302. 309, 310; Alexandresco, ed, 2-a, II, p.

459).

-

2

14. ln, cazurile când tatăl se găseşte
în imposibilitate de drept sau de fapt —.
cum ar fi interdicţiunea sau absenţa —
ca. să-şi exercite dreptul de putere părintească, după părerea generală, mama, are
de drept puterea părintească prin deleII, p.
gaţiune. -(Valette sur Proudhon,
345; Demolombe, VI, No. 29% urm.; Mardu
cade, :Art; 373, No. î; Vazeille, Traite
mariage, II, No. 405; Mourlon,. ed. V-a, I,
550,
No. 1026: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $

—

Art. 327

PĂRINTEASCĂ

tezt şi nota 5, p. 17; Dalloz, REp., PuisPuissance paternelle, No. 52; Suppl.,
sance paternelle, No. 15; Laurent, IV, No.
262; Huc, III, No. 166; Baudry et Ch
neaux, IV, No. 223; Pianiol, ed. 6-a, 1, No.
1647; Planiol et Ripert, I, No. 312; Colin
net Capitant, ed. 4-a, |, p- 459; Alexa
CanMatei
48;
456,
p.
II,
2-a,
ed.
,
aresco
tacuzino, p. 202).
|
i
15. După o altă părere, în cazul când.
tatăl se găseşte în imposibilitate de a-şi:
părintească,
exercita dreptul de putere
tribunalele vor aprecia dacă acest drept
urmează să fie încredințat sau nu ma
et
mei şi anume în ce măsură. (Demante
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 115
bis; Dalloz, R6p., Suppl. Puissance paternelie; No, 15).
:

Chiar

16.

interdicţie

este pus

tatăl nu

dacă

însă

este

nebun,

sub:

mama

va

timpul

cât

părintească
exercita. dreptul de putere
asupra copiilor lor minori. (Laurent, IV,.
No. 262; Planiol. ed. 6-a, I, No. 1647; Ale
xanâresco, ed. 2-a, II, p. 456, nota 2, 485;
Comp.: Demolombe, VI, No. 297, 29%8)..
susInterdicţia legală a tatălui,
17.
pendă dreptul acestuia .de putere părintească

durează

VI.

asupra

copiilor

pedeapsa.

săi

(Aubry

$ 550, p. 77; Dalloz,

paternelle, No. 71;
IL p 456, 457. 485;

pe

et Rau,

ed. 4-a,

R6p., Puissance

Alexandresco, ed. 2-8:
Matei Cantacuzino, P.

deşi
civică a tatălui,
18. Degradaţia
îi ridică acestuia dreptul de tutelă asupra
copiilor săi minori, nu-i ridică şi drepbe
tul de putere părintească. (Demolom s
VI. No. 363; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,
551, p. 9% Dalloz, R6p., Puissance paternele, No. 70; Alexandresco, ed. 2-a, TI,

p. k56).

19. Chiar dacă părintele supraviețtuitor nu este tutorul copiilor săi minori,
fiind exclus sau destituit din tutelă, el
îşi păstrează puterea părintească asupra
copiilor săi minori. (Demolombe, VI, No.
3%0 urm.; VII, No. 532; Beudant, II, No.
831; Mourlon. ed. T-a, I, No. 1163; Aubry
et Rau, ed. ka, VL $ 51 p. 95; Marcad6,
Art. 373; Dalloz, R6p., Puissance paternelle, No. 66, 73; Laurent, IV, No. 263
urm.; V, No. 3; Baudry ei Châneaux, IV,
No. 224, 460; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1884;
Planiol et Ripert, I. No. 301; Alexandresco
ed. 2-a, II, p. 457, Comp.: Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 243:
|
bis, II).

minor
copilului
părintele
20. Dacă
este destituit din tutelă pentru rea con-

duită, i se poate lua dreptul de a supraveghia. şi educa pe copil, de oarece acest
drept nu depinde în mod necesar de' pu-:
terea, părintească. (Dalloz, Râp., Suppl.;:
E
Puissance paternelle, No. 23),
tumamei
luat
i-sa
dacă
Chiar
21
tela şi dreptul de educaţie asupra copilului său. minor. ea are dreptul -să corespundă .cu copilul său, să-l vadă acolo:
plasat şi să-l primească: la
este
unde

489—

Art. 32%

DESPRE

PUTEREA

dânsa.
(Dailloz, R&p., Suppl., Puissance
paternelle, No. 23).
"22. Tatăl
şi
mama
copilului,
chiar
dacă

se recăsătoresc

nu

pierd

puterea

(Laurent,

162;

pă-

rintească. (Demolombe, VI, No. 384, 385;
Dalioz, Râp., Puissance paternelle, No.
14;
Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p.
457;
Comp.: Mourlon, ed. T-a, I, No. 1030).
23. Mama recăsătorită, chiar dacă nu
este menţinută în tutela copiilor săi minori, nu pierde dreptul de putere părintească asupra lor, (Demolombe, VI, No.

384

urm.;

Aubry

et Rau.

551, text şi nota 13, p.
Puissance paternelle, No.
sânce -paternelle, No. 23;
265; Planio! ei Ripert, 1.

24. Dacă mama

ed. 4-a,

VI.

$

95; Dalloz, Rep.
74; Suppl.. PuisLaurent, IV, No.
No. 301).

recăsătorită şi nemen-

ţinută în tutela copiilor săi minori, nu
pierde dreptul de putere părintească asupra, copiilor săi, însă tribunalele au drepiul, să ia. măsurile necesare pentru asigurarea, intereselor materiale şi morale
ale copiilor. (Valette sur Prouchnn, II,
p. 354; Demolombe, VI, No, 389, 390; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 551, nota 14, p.
95; Dalloz, Rep, Suppl,
Puissance paternelle, No. 23; Alexandresco ed. 2-a, II,
p. 458; Comp.: Laurent, IV, No. 265),
-25. In cazul când mama recăsătorită
este menţinută în tutela copiilor săi minori, ea îşi păstrează dreptul de sunraveghere şi de educaţie asupra
copiilor,
care nu-i poate fi ridicat sub nici un cuvânt. (Dalioz, Rep., Suppl., Puissance paternelie, No. 24).
.
26. Mama
recăsătorită
îşi ' exercită
dreptul de putere părintească, asupra copiilor săi minori, fără să fie necesară autorizaţia soţului său. (Demolombe, VIII,

No. 203; Aubry

nota

27,

202).

p.

144;

et Rau,

Contra:

ed. 4-a, V, $ 4%,
Laurent,

V,

No.

21. Art. 203 e. civ, fr, (185 e. civ, rom.)
obligă pe soţi ca. să alimenteze, să întreţie şi să dea educaţie copiilor lor. După o
părere, în cazul când ei nu-şi îndeplinesc
această obligaţiune, nu există nici o sancţiune în contra, lor.. (Laurent IV, No. 291,
292; V, No. 19; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 339),
|
28. După o altă părere, tribunalele au
dreptul
să intervie şi să, supravegheze
modul cum părinţii îşi exercită dreptul de

putere

părintească.

398 urm.;
Aubry et

(Demolombe,

Mourlon, ed.
Rau, ed. 4-a.

VI.

No.

T-a, I, No. 1029;
VI, $ 57, p. 72,

$ 550 nota 24, p. 82, $ 551, notele 5, 6, 14,

p. 94, 95; Alexandresco.

9

Comp.:

Laurent,

ed. 2-a, II, p. 455,

IV, No.

291

urm.),

23. In
cazul unei căsătorii
putative,
când buna credinţă este numai din partea mamei, numai aceasta are dreptul de
putere părintească asupra copiilor minori. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 457).
30. Numai tatăl şi în lipsa sa mama,

exercită

puterea părintească

asupra

co-

Viilor lor minori; ceilalți ascendenții
ai
copiilor nu
au nici odată acest
drept.

—

PĂRINTEASCĂ
1V,

Codul civil
No.

Alexandresco,

267

urrm,; Huc, Ii, No.

ed.

2-a,.1[l,

p..

460;

Comp.: Demolombe, VI, No. 270, 279 urm IVI
Planiol. ed. G-a, 1, No. 1654).
31. Tutorul copilului minor, în atară
de iată sau mamă, nu are propriu zis un
drept de putere părintească asupra pupilului său, ci numai dreptul de educațiune şi de direcţiune asupra lui. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 461).
32. A se vedea: art. 282, 283, 326, 398
urm. din codul civil cu notele.respective.

Jurispradenţă
(continuare dela 1924 până ja 1927)
1. Potrivit principiilor de drept, scoase.
din dispoziţiile codului civil ale art, 342
şi urm., privitoare la materia minorităţii
şi tutelei,
în această materie, consiliul
de familie nu se poate formă şi convocă.
decât atunci când este cazul a se înființă
tutela asupra averei şi persoanei copiilor
minori;
iar potrivit aceloraşi principii.
tutela nu se poate deschide decât atunci
când
unul sau ambii părinţi ai mino-.
rilor au încetat din viaţă,
In cazul când ambii părinţi ai minorilor sunt în viaţă, -Greptul de putere pă-

Tintea—scă
chiar

atunci

când

căsătoria,

dintre părinţi a fost desfăcută prin divorţ
şi când potrivit art. 282 si. 283 c. civ,

copiii ar fi fost daţi în îngrijirea mamei —

aparţine în virtutea dispoziţiilor art. 327
e. civ. numai
tatălui, care singur are.
dreptul să intenteze orice acţiuni cari ar
aparţine minorilor săi fii sau a susține
acţiunile ce s'ar îndreptă contra lor,
Dacă între copiii minori şi tatăl lor ar
există interese -contrare,
cum
âr fi în
cazul când ar trebui să se intențeze o
acţiune de către minori în contra tatălui
lor pentru obţinerea unei pensiuni alimentare, deşi codul civil şi celelalte Jegiuiri păstrează, tăcerea asupra aceştui :
caz,
totuşi
în
asemenea
împrejurare.
trebue să ne conducem
prin analogie,
după dispoziţiile art. 285 e. civil] partea
îinală, privitoare la acţiunile şi urmăririle îndreptate de către creditorii soţilor
. declaraţi
vinovaţi
în materie. de despărţenie şi să se numească de către tribunal un administrator
„ad-hoc”,. care.
„să susţie interesele minorilor, intentând
acţiune sau răspunzâna la o acţiune ce
sar îndreptă contra lor de cățre părintele.

minorilor. (Trib. Prahova s. II, Jurnal
din 16 Oct. 1924, Jur. Gen. 1925 No. 967).
2. Potrivit
principiilor
de
arept.
scoase din dispoziţiile codului civil privitoare la materia. tutelei şi minorităţii.
în afacerile privitoare pe: minori, consiliul de familie nu se poate forma şi con-

voca decât atunci cârid este cazula se
înființa tutelă asupra averei şi persoanei
copiilor

minori,

iar

tutela

nu

se

poate

deschide de cât atunci când unul sau
ambii părinți ai minorilor au încetat 'din
viat,
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:

-

-

”

Codul

părinţi

ai minori-

de

pă-

dreptul

viaţă,

în

sunt

or

ambii

când

In cazul

PUTEREA

DESPRE

civil

putere

rile îndreptate de către creditori în contra
de
soţilor declaraţi vinovaţi, în materie
din
despărțenie şi ale art. 741 al. ultim
cod, în materie de împărţeală,
acelaş
mai mulţi copii minori sunt
între
când

rințească chiar” atunci când căsătoria,
între părinţi ar fi destăcută prin divort,
în
şi chiar când copii ar fi încredintaţi
aparţine în virtutea
îngrijirea mamei,
art, 37 din codul civil, numai tatălui,
care singur este în drept să intenteze
orice acţiune ar aparţine minorilor săi
fii

sau

a

interese
ad-hoc

:
îndrepta în contra 10r.
Când între copiii minori şi tatăl lor ar
exista interese contrare. cum ar fi cazul
minori
întrun

către

de

se intenteze

să

când ar trebui

în contra tatălui lor. sau asta
proces început în care interesele

în
lor ar fi contrare, cum ar fi acţiunea
celespecie de partaj, deşi codul civil şi

i
alte legi păstrează tăcerea asupra acestu
caz, totuşi în asemenea împrejurare treanalogie,

prin

conducem

ne

să

bueşte

contrare

numească

sar

ce

acţiune

o

la

răspunde

Art. 328
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după disp, art. 285 din codul civil partea
finală, privitoare la acţiunile şi urmări-

la

împărțeală

să

şi

se

.

de către Tribunal un mandatar

special,

să

care

susţie

interesele

nminorului, intentând acţiune sau răspu
el
zând la o acţiune ce ar avea loc înțre
şi părintele său. (Trib: Iifov s. III c. c.
Surnal din 19 Fevr. 1925, Jur. Gen. 1926
No, 493).
3. Acţiunea intentată în contra s0ţucolui, pentru recunoaşterea, drepturilor
ată
dizolv
ria
căsăto
din
ați
rezult
piilor
prin divorţ, nu poate îi intentată de căţre

mama,

copiilor,

de

oarece

ea

nu

are

a reprezenta. interesele MÎNO„rilor în justiţie, ci numai tatăl. (C. Apel
Bucureşti, S. 1V, 2 din 8 Martie 1926,
Bul, C. Apel 9/1926).
4. A se vedea: art. 285, nota 7.
calitatea de

părintească fără voia
Art. 328. — Copilul nu poate părăsi casa
280 urm.; Civ. Fr. 374).
tatălui său?). (Civ. 93, 249, 282; C. p.

er la maison paternelle sans
Tezt. fr. Art. 374. — W'enfant ne peut quittement volontaire, aprts Lâge

enr6l
la permission de son pere, si ce n'est pour
de dix-huit

rârolus.

ans

părintească fără voia sa. (Mourion, ed.
7-a, LI, No. 1034; Dalloz, Rsp.. Suppl., Puis6-a,
sance paternelle, No. 11; Planiol, ed.
300,
I, No. 1660; Planiol et Ripert, I, No.
445;
330; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 461; Matei
Cantacuzino, p. 202; Comp.: Piastara, IL,
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(la doctrină)

Armată

12,

Autorizaţie
Carieră

12, 13.

Lovire

”

3.

Civi! drept francez 12.
Cuvil drept italian
Civil drept român

Consiliu de famihe
Coasimţământ

Copil minor

12.
12, 13.

1 urm.

;

. ;

1, 2, 4, 6—14.

Domiciliu legal 14.
Drept civil francez

13.

Ortonanţe prezidenţiale
„8.

12.

12.

Daune-cuminatorii 11.
Daune-interese 10.
Deces 12,
Director 5.

Domiciliu

13.

Mauratare

Mama t2, 13.
Militar serviriu 12,
Minister public 9.
Moarte 12.

!
!

12.

Părăsirea casei părintești
1, 4, 6—12, 84
Parrhet.9.
Părinţi 1 urm.
Para copiilor 4 urm.
Plata preţului intrețineei 5
Procuror 9,

Drept civil italian 12.

Pro'esiune 3,

Drept

Recrutarea armatei 12.
Refâre 7, 8.
Regulamentul pentru

civil român

12, 13,

Educatie 5.

Forţa publică 4, 6,7,8,9.
Francez drept civil 12.

părintească

1.

recrutare: armatei 12.
Reşeuinţă 2.
Român drept civil 12, 13,

Hotărire 6,
Hrană

Putere

5.

incetare din viaţă 12.
Incotare în armată 12.

| Şcoală de ucenicie 3.

| Serviciu

muditar

12.

12,
! Tată 1,3, 4,7, 8, 10,
10, 11.

Institut 3, 5
Întreţinere 3, 5.
Invăţătură 5.
Atalian drept civil 12.
Legea pentru recrutarea
armatei 12.

; Terţe persnane
| Trihunal 6, 11,
Tutelă 12,
; Tutor 12.

8,
13,

Doctrină.
1.

In

vintească,
copilului
de

virtutea

dreptului

tatăl are

său

minor

1) Art. tcancez
dix-huit ans".

dreptul

de

putere

pă-

să interzică,

să, părăsească

314, corespunzător,

casa

continuă:

—

p. 442).
2. Copilul minor nu are dreptul să-şi
stabilească fără voia părinţilor săi o reşedinţă în afară de domiciliul acestora.
ed. 7-a, |, No. 1034; Dalioz,
(Mourlon,
Râp., Puissance paternelle, No. 26; Planiol ed, 6-a, 1, No. 1660).
3

In

cazul

când

copilul

minor

este

dat întrun institut sau în 0 şcoală, de
ucenicie, el nu are dreptul să le părăsească sau să îmbrățişeze o carieră oare
care fără învoirea tatălui său. (Dalloz,
Râp., Puissance paternelle, No. 24; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 458, 461).

4. In cazul

când

copilul

minor

a pă-

are
tatăl său
părintească,
răsit casa
dreptul să-l readucă cu ajutorul forţei
VII,
(Locr€, Lâgislation civile,
publice.
241;
p.
II,
hon,
Proud
sur
e
Valett
20;
p.
Demolombe, VI, No. 307 urm.; “Moutrlon,
ed. 7-a, I, No. 1034; Aubry et Rau. ed. 4-a,
VI, $ 550, p. 78; Dalloz, Rep., -Puissance
paternelle, No. 26; Suppl, Puissance paNo. 11; Laurent. IV, . No. 272;
ternelle,
Planiol. ed. 6-a, 1. No. 1660; Planiol ei
pe şi ca n'est
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pour

enrdlemens tolontaire, aprâs b'âge

-

Art. 329

DESPRE

Ripert,

î, No.

dresco,

ed.

4a,

|, p.

cuzino,

331;

446;

Colin et

Nacu,

2-a,

Tataru,

bunalului, p. 60).
5. Când copilul

institut,

461;

ea.

Alexan-

Matei

Canta-

Prezidentul

minor

directorul

Capitant,

1], p. 555;

Il, p,

p. .202;

PUTEREA

este

institutului

dat

nu

tri-

într'un

poate

”

reţine copilul sub motiv că nu i s'a plătit preţul învăţăturei şi a hranei sale.
(Baudry et Châneaux, IV, No. 134; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 462, nota 1).
6. Pentru ca părintele să poată utiliza
forța publică să readucă pe copilul minor în casa părintească, după o părere,
e] trebue să obţie o hotăriîre a tribunalului, (Dalloz, Rep,, Suppl., Puissance paternitte, No. 11; Laurent, 1V, No. 27%; Comp.:
Pianiol, ed. 6-a, 1, No. 1661; Tataru, Pre
zidentul tribunalului, p. 60).
„2. După o altă părere pentru readucerea,

copilului

cientă

minor

o

în casa tatălui, este

ordonanţă

a

urlon,

ed.

7-a,

I,

No. 763; Aubry

No.

sufi-

Preşedintelui

bunalului. (Demolombe,

tri-

VI, No. 308; Mo-

1034

Beudant,

II,

et Rau, ed; 4a, VI, $ 550,

p. 78 Dalloz. Rep, Puissance paternelie,
No. 28; Suppl., Puissance paternelle, No.
11; Baudry et Cheneaux, IV, No.
134

Planiol,
Ripert,

II,

p.

Co:
p.

ed.

I, No.

461;

6-a.

331;

1, No.

Matei

Tataru,

1661;

Planiol

Alexandresco,

Cantacuzino,

Prezidentul

.

ed.

et

2-a,

p.

202;

tribunalului,
:

8. in cazul când copilul minor este
reținut de o terță persoană, tatăl său are
dreptul ca, să ceară obligarea, acelei
persoane, pe cale de râiere, să lase pe copil
să reintre în casa tatălui său,
(Demolombe, VI, No. 306, 307; Aubry et Rau. ed.

4-a, VI, $ 550, text şi nota. 13, p. 28; Dalloz,

Râp., Suppl,
Puissance
paternelle,
No, 13; Planiol, ed, 6-a, I, No. 1661:
Planiol et Ripert, I. No, 331; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 462; Matei
Canta-

PĂRINTEASCĂ

Codul eivil

cuzino, p. 203; Tataru, Prezidentul tribunalului, p. 60, 61).
3. Parchetul
nu poate
ordona unui
copil minor ca, să reintre în domiciliul
părinților săi, (Dalloz, Râp.. Puissance paternelle, No. 26).
10. Tatăl are areptul să ceară Qauneinterese persoanei care a reţinut pe -copilul său minor. (Planio! et Ripert, IL, Ne.
331;
Alexandresco,
ed, 2-a, UI, p. 46,

1),

nota

Mi.
'Tribunalele pot condamna la daune
cominatorii persoana care reține pe co
pilul minor.
(Planiol et Ripert. Î, No.
331).
12. In dreptul civil român, potrivit 1egei

şi

regulamentului

pentru

recrutarea

armatei, contrar ca. în dreptul civil francez şi italian, copilul dacă are mai puțin
de 21 ani, nu se poate înrola, voluntar în
armată, fără consimţimântul tatălui sau
mamei sau dacă ei sunt încetaţi din viaţă,
fără consimţimântul tutorului, autorizaț
de consiliul de familie. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 462. 463; Matei Cantacuzino. p
202).
-

13. Dacă

tatăl sau mama

maltratează

pe copilul lor minor, tribunalele vor putea autoriza
pe copil ca să părăsească
casa părintească şi să se stabilească în
altă parte. (Laurent. IV, No. 274; Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 462; Comp: Demelombe, VI, No. 369 urnmi.: Matei Cantacuzino, p. 203).
_14. In virtutea obligaţiei copilului minor de a locui şi de a nu părăsi domiciliul părintesc, legea, hotărăşte că acest
domiciliu este domiciliul legal al. copilu-

lui minor.

(Planiol,

Planiol et Ripert,
xandresco, ed. 2-a,

15.

dul

1,
II,

A se vedea:

civil

cu

ed. 6-a, IL. No. 1660;
No. 300,
p. 461),

330;

Ale

art. 282 şi 283 din co-

notele

respective.

-

Art. 329.— Tatăl care va aveă motive de nemulțumire foarte

grave asupra purtărei copilului său va aveă următoarele mijloa
ce
de îndreptare. (Civ. 330 urm., -414; Regul. gen. al Casei
Centr.
de corecţiune p. minori, 14 Mai 1874; Civ. Fr. 375).

Tezi. fr. Art. 975. — Le ptre qui aura des sujets de mâcontentement
trăs-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correctio
n suivants.
Doctrină.

loz, -R6p..

au
la

2.

După

dreptul
pedepse

părerea

să

supue

corporale

dominantă,
pe

copiii

moderate,

părinţii

lor minori

(Planiol,. ed.

în

scopul
de a-i. îndrepta. (Demolombe, VI,
No. 309;
Aubry et Rau, ea. 4-a, VI, $ 550,
p. '%; Dal-

:

—

Puissance

paternelle,

No. 99;

Suppl., Puissance paternelle, No, 14; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1664; Planiol et Ripert,
I, No. 342; Comp.: Matei Cantacuzino, p.
203; Contra: Laurent, IV, No. 275; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 463).
3. Dreptul de corecţiune:al părinţilor
asupra copiilor lor le aparţine până la
majoratul - sau.
emanciparea
copiilor.

1. Dreptul de corecţiune asupra, copiilor minori
constitue
un accesoriu
al
dreptului: de pază
a copiilor; prin
urmare părintele care nu are paza;
copiilor
minori nu-i poate aresta. (Planiol, ed.
6-a,
I, No. 1668; Planio] et Ripert, I, 343).

4.

6-a,

1,

No..1677).

: .....-.

Străinii, după o părere, au dreptul
în Franța
(România), să. aresteze
pe
copiii lor minori.
chiar dacă legea lor:

492

—

Jegea personală

copiilor

.. Lois, No.
sance paterneile, No. 50; Suppl
.: Planiol et

de

minori

224,

III, No.

Huc,

336;

Comp

303).

Ripert, I, No.

prevede

a străinilor nu

arestării

măsura

în
lor, ei nu pot aresta pe copii
(Dalloz, Rp. Puis
(România).

părinţii
Franţa

această măpersonală nu ar prevedea
be, VI, No.
olom
(Dem
ne.
cţiu
core
de
sură
357),
cazul când
5. După o altă părere, în

330

Art.
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PUTEREA

- DESPRE

civil

Codul

către

eneâs,
est âgt de moins de seize ans comm
der an
Tezt. fr. Art. 816. — Si Venfant
excâ
pendant un temps qui ne pourrâ
le pre pourra le faire dâtenir du tribunal d'arrondissement devra, sur sa
t
mois; et, ă cet effet, le presiden
n.
dâlivrer

demande,

d'arrestatio

lordre

(la doctrină)
Nemulţumire 4, 5.
Ape! 7, 8.
arestare , 1 urm.
Orăin de
ană 45
Apreciere, suver
caracter
enal
urme

Preşedintele tribunalului

restare

Autoritate, cale de 4, 3.
Caracter penal 10.
Civil drept francez 3.
Civil drept român 3.
9.

tenţă

Compeiseţ 5.

Consecințe juridice 10.

1,2, 4,5,6,8,9.
Puriare 4, 5.

opil minor 1 urme
Cute de Apel 8.

de

.
foarte

Scurtarea terminului 6.
1 urm.

nemulţumire

TU

cerere

tri-

ed. 1-a, 1. No. 1038
punalului. (Mourlon, ance
paternitte, No.
Puiss
Dalloz, Râp..
Planiol
No.
1,
6-a,
Planit,ol, 1. ed.No. 343; Colin 1669;
30; Riper
et Capitant,
et”
o, P.
ed, î-a, Î, p. 448; Matei Cantacuzin
203;

58).

Tataru,

Prezidentul tribunalului.

P.

c. civ. fr, “(330
d. Cu toate că art. 376
miniinium vârstei

e. civ. rom.) nu prevede
ul să arescopilului când tatăl are , ârept
i un copil
totuş
minor
său
teze pe copilul

în vârstă, prea fragedă, nu

fi

ar putea

său şi
pus în casă de arest de -ăţrear tatăl
putea în
preşedintele tribunalului
arestare.

ul de
acest caz să refuze ordin
Contra: Lau.
(Demolombe, VI, No. 314;
ry et Châneaux,

rent. IV, No. 276; Baud
l tribuIV, No. 136; Tataru, Prezidentu
co, ed.
ndres
Alexa
:
Comp
59
p.
nalului,
,
3).
nota
2-a, II, p. 466,
ez,
„ Contrar că în dreptul civil îranc
îr. pentru
unde după articolul 316 c. civ.
de autoca tatăl să poată aresta, pe cale

ritate pe copilul său minor,

,

.

copilu

tribuna-

preşedintelui

,

sunt

fondate

sau

nu,

a dispoziţiile
când nu-şi găsesc aplicaţi
şi 836 c. civ.
(334
în.
civ.
c.
382
art. 380 şi
lombe,
rom, (Toullier, II, No. 1051; Demo
No. 1038;
VI, No. 313; Mourlon, ed. 7-a. IL,

de a aresta pe co”
4. Dueptul tatălui exerc
ită pe două căi:
se
,
minor
său
pitul
rechide autortate şi pe cale de
prin

pa
:
dispoziţiilor art. 376 c. civ.

are motive L
tatăl care
:
ra, pur
asup
ire
iţun
nemu
de
sr
ani, are
ul său mai mic de 16

motivele

Doctrină.

adică

AA

să ceară
care, după o
lului ordinul de arestare, cerc
eteze dacă
să
tul
drep
are
nu
părere,
în cazul

Vârstă fragedă 2.

adresată

.

L

dreptul,

|

4 5.

pe cale
ziţiune,

1,

»

tr. (330 ce. civ. rom.)

Tribuval Aa
Vârstă 1 urm, |

Drept civil român.
Eraagire 8, pis
Motive

e

Termin 6.

Drept civil feancez 3.

15 ani,

aibă

4. Potrivit

VĂL 3.
Refuz 2 5, 8 civil
5
drept
omân
Tată

9.

Domiciliu

6-a,

urm.
Putere părintească 1
deeî.
cal
Rechiziţiune,

Rechizii

împliniţi

încă

nu

acesta să
ziţiile art.
în dreptul civil român, dispo
aplicaţiunea
330 e. civ. rom. își găsesc init 16 ani.
.
numai dacă copilul a. nu & împl
II, p, 465, nota 3;
(Alexandresco, ed. 2-a,
ant,
Beud
315;
Comp.: Demolombe, VI No.176; Planiol, ed.
Huc, III, No.
128; 1670)
-TI, No. No
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Poe

pe aaa

e

puţin de 16 ani, tatăl îl va
Art. 330. — Dacă copilul are mai
pentru 1 lună cel mult, drept care
puteă pune în o casă de arest
ui
ict, după cererea tatălui, va treb .
distr
de
ului
unal
trib
tele
edin
preș
376)
(Civ. 332, urm., 414; Civ. Fr.
a liberă ordinul de arestare.

ca

trebueşte

—

$ 550, p. 79
Aubry et Rau, ed. 4-a, e VI,pater
nelle, No.
sanc
Puis
Rep.
Dalloz,
No. 276; Huc, III, No.
30; Laurent,
176: Planiol,

TV,
ed. 6-a, 1, No. 166%

Planiol

ant,
344; Colin et Capit
et Ripert, I, No. Nacu,
nAlexa
557;
p,
1,
448;
p.
ed, 4-a, 1,
CanMatei
467;
466,
p.
dresco» ed. 2-a, II.
u, Prezidentul Trip. 203; Tatar

tacuzino,

bunalului, p. 58).

altă părere, preşedintele tri-

o
are dreptul să cerceteze gravilţumire ale tatatea motivelor de nemu
ului său și să
copil
rii
tălui asupra purtă
în cazul când
are
arest
refuze ordinul de
Art.
ead,
După

5.

bunalului

ele

nu

sunt

fondate.

382, No. 2; Demante
—5
31

(Mar

et Colmet

de

Comp:
Santerre, ed. 3-a, Il, No. 121 bis:
Planiol et
Planiol, ed. G-a, 1, No. 1669;

ed.
Ripert, 1, No. 34%; Colin et Capitant,
%&Lp.44%8.
la care se

6. Preşedintele tribunalului
de 16
adresează tatăl copilului mai mic
terminul
ani, nu are dreptul să scurteze
îl cere
de 1 lună de arestare pe. care
Ale
1044;
No.
1,
T-a,
ed.
lon,
(Mour
tatăl.
|
466)
p.
II.
2-a,
ed.
xandresco,
în
1. Contra arestării cerută de tată

contra
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copilului

său

minor

mai

mic

de

Art. 331—332
16

ani,

recurs.

dresco,

acesta

DESPRE PUTEREA
nu

(Laurent,

ed.

2-a,

II,

are

IV,

dentul

tribunalului,

decată

pe

nici

No.

p. 420;

p.

60).

o

cale

28;

Tataru,

de

Alexân-

Prezi-

8. in cazul când preşedintele tribunalului refuză pe nedrept ordinul de arestare, tatăl are dreptul a se adresa compiectului
iritunalului chemând
în
ju-

copilul

minor

care

va

fi

re-

prezentat de un tutor ad hoc. Hotărârea
tribunalului va putea fi atacată cu apel
ia Curte conform dreptului comun. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 471 nota
4;

PĂRINTEASCĂ

Codul civil

Comp.: Demolombe, VI, No. 333; Baudry
et Cheneaux, 1V, No. 146).
3. Preşedintele tribunalului competent
să emită, ordinul de arestare. este acel al
tribunalului civil al domiciliului tatălui.
(Huc, III, No. 178; Alexandresco. ed. 2-a,
II, g: 466).
10. Arestarea. prevăzută de art. 330 şi
urm, €. civ. român. nu are caracter penal,
nici consecinţe juridice (Alexanâresco, ed.
2-a, II, p. 466; Comp.: Plastara, 1, p. 445).
îl. A se vedea: art. 331 şi 333 din
codul civil cu notele respective.

Art. 331. — Dela vârsta de 16 ani până la majoritate, sau
emancipațiune, tatăl va puteă numai să ceară arestarea copilul
ui
său pe timp cel mult de 6 luni, adresându-se pefitru aceasta
la
președintele tribunalului, care, după ce se va înțelege cu procurorul va liberă sau va refuză ordinul de arestare,
şi liberând
ordinul de arestare, va puteă scurtă termenul arestărei cerut
de
tatăl. (Civ. 332 urm., 414; Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 377).
Tezi. fr. Art. 8377. — Depuis Vâ ge de seize ans commeneâs Jusqu'ă
la
majorit ou l'maneipation, le păre pourra seulement requtrir
la dătention de
son enfant pendaut six mois au plus; il adressera au pr6sident
dudit tribunal,
qui;

aprâs en avoir confâr6 avec le procureur du Roi, delivre
ra l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas,
abreger le temps de la
dâtention

r+-quis par le păre.
Doctrină.

f. Tatăl are dreptul să ceară
aresiarea copilului său minor mai mare de
16 ani, pentru a-l corecta, în cazul când
are motive foarte grave de nemulţumire
asupra, purtării sale. (Mourlon, ed. T-a, IL,
No. 1040; Dalloz, Rep., Suppl., Puissance
paternelle, No. 14; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1669; Planiol et Ripert, 1, No. 345; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 448; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 467; Matei Cantacu
zino, p. 203; Tataru, Prezidentul tribunalului, p. 58, 59).
2. Potrivit dispoziţiilor art. 377
c.
îr. (331 c. civ. rom.), când copilul are civ.
maj
mult de 16 ani sau chiar fiind mai mie
de 16 ani, își găsese aplicaţiunea,
dispozitiile art. 380 şi 382 c. civ. fr. (334 şi
336
c, civ. rom.), tatăl care ar avea motive
foarte grave asupra conduitei copilulu
i
său, trebueşte să ceară totdeauna
arestarea copilului la preşedintele
tribuna
lului care, după ce va lua, întelegere cu
Procurorul tribunalului, va, cerceta
motivelede nemulţumire, putând admite
sau
respinge cererea, iar în cazul când
o va,
admite va. putea scurta, termenul
de
tare cerut de tată. (Mourlon, ed. 7-a, aves1042. 1044; Dalloz, R6p., Puissance I, No.
pater-

nelle, No. 30 urm.; Planiol, ed, 6-a, I, No.
1669; Planiol et Riperi, 1, No. 345; Colin
ei Capitant, ed. 4-a, 1, p, 448; Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 46%; Tataru, Pre-

zidentul

tribunalului,

3.

p, 58, 59),

Preşedintele tribunalului n'are dreptul să
majoreze
termenul de
arestare
cerut de tată, (Demolombe, VI, No, 318;
Bauâry et Châneaux, IV, No. 138; Alexan"dresco, ed. 2-a, TI, p. 467; Tataru, Prezi-

dentul tribunalului, p. SR, 59).
4. Concluziile ministerului public sunt

neapărat necesare pentru ca preşedintele
tribunalului să poată emite mandatul de

arestare,

minori.

noţa 2).

de

oarece

este

(Alexandresco.

vorba

ea. 2-a,

de

copii

1], p. 467,

.

5. In contra ordonanţei
preşedintelui
tribunalului
dată
potriviţ
dispoziţiilor
art, 317 c. civ. fr. (331 c. civ, rom.), prin
care acesta refuză arestarea sau o acordă

pentru

un

termen

mai

scurt

decât

s'a

cerut, tatţăl nu are deschisă nici o cale
de atac. (Demolombe. VI, No. 332; Dalloz.
Rep., Puissance paternelle, No. 37; Alexan„dresco, ed. 2-a, Il. p. 470, 471; Tataru
,
Prezidentul tribunalului, p. 60).
!
„6.

civil

A se vedea: art, 330 şi 336 din codul

cu

notele

respective,

”

Art. 332. — In ambele aceste cazuri
nu se va face nici o procedură înscris şi nici o formalit
ate judecătorească, afară numai
întru cât priveşte ordinul de
arestare, care nu va cuprinde moti—
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Codul

PUTEREA

DESPRE

civil

Art. 332

PĂRINTEASCĂ

teri-

pr

6s.
les motifs n'en seront pas 6nonc
rire une soumission de payer
Le păre sera seulement tenu de sousc

tous

les frais,

ee

aucune

[EP

îi numai dator de a subscrie
vele pentru care el s'a dat; tatăl va
și de a da arestatului aliîndatorirea de a plăti toate cheltuelile 333 urm; Pr. p. 580—582;
mentele cuviincioase. (Civ. 185, 330, 331,
Reg. 14 Mai 1874; Civ. Fr. 318).
Îl v' aura, -dans

—

378.

Pun

et lautre

ca

l'ordre mâme d'arrestation, dans lequel
ture ni formalii6 judiciaire, si ce n'est
fr.

“Text,

et de

Ari.

fournir

INDEX
(a

11.

10,

Arextare, a se vedea
vintele: „Ordin

convenables.

ALFABETIC
doctrină)

Menţiune 8, 9.
| Minister public 6

Acompt 10, 1t.Act de naştere 3.
Alimente

les aliments

cude

| Motivele

6, 8.

arestării

Numele cupilului 6, 8 9.
| Numele părintelut 6..

Obiigaţie scrisă 10, 11.
Ordin de arestare 1 urm.
Părinţi 1, 3, 4, 6, 10, 1,

arestare“.
Avans 10, 1î.
Bani 10.

|
12.
Casa centrului de corec-7. | Plată 10, 11.
ţiune pentru minori
,
Purtărei 5.
Cerere scrisă 7.
iintele tribunalului
Preşei
1.
ă
verbal
Cerere
.
1—5, 12,
:
Cheltueli 10, 11.
scrisă 5.
Competenţă 12,
Concluzii 6.

Copil minor_Î

Prucedară
Proces verbal

Procurator

urm.

"|

Corecţiune 7,
Domiciliu 12.
Exerutare 5.
Formalităţi S..

Mamă,

a

î0, î1.

se.

5.

Scrisă cerere 1.
Scrisă obligaţie 10, 11.

Inchisoare 4, 8
Indatorire tt
Intreţinere

2.

|
Registre 8, 9.
Regulamentul! casei cenne
cţiu
trale de cvre
pentru minuri 7e

vedea

vântul: „Părinţi“.
Mandat de arestare,

Scrisă

cu-

5, 6.

procedură

„Subscriere

ti;

„Sumă de bani 10.
Tată 1,3, 4,6, 10,13, 12,

ul de
reilor pentru a se executa ordin dinarestare a copilului liberat de preşe
318 c.
tele tribunalului, cu toate că art. că nu
ne
dispu
rom.)
civ.
e.
(332
în,
civ.
în
trehueşte a se face nici 0 procedură
ască,
ătore
judec
e
litai
forma
o
nici
scris şi
ia
totuşi portărelul va fi obligat a înche
ului
un proces verbal de executarea, ordin
Puissance
Rp.
(Dalloz,
arestare.
de
on, ed.
paternelle, No. 40; Contra: Mourl
2-a. II,
1-a, 1, No. 1051; Alexandresco. ed.
|
&îl).
p.
se
mandatul” de arestare
€. Numai
ndă
cupri
să
eşte
trebu
nu
el
scris;
în
face
copimotivele arestării ci numai numele
care
lului, vârsta sa, numele părintelui
a

cerut

arestarea

şi

menţiune

de

conclu-.

public (Alexandresco.
ziile ministerului
“
!
Di
ed. 2-a, II, p. 471).
,
7. Arestarea. copilului trebueşte făcută

conform
ceritrale

regulamentuiui general al casei
din
de corecţiune pentru minori

corec14 Mai 1874, la casa centrală de
ed.
esco.
xandr
“(Ale
i.
minor
u
pentr
țiune
tribul
dentu
Prezi
i
u,
Tatar
471;
p.
2.
2-a, 11,
Mandatar
o,
nalului, p. 58; Comp.: Matei Cantacuzin
p. 203).
Doctrină.
8. După o părere, în registrele închiîn care este încarcerat copilul minor,
gorii
ului
unal
trib
4. Pentru ca preşedintele
şte să se facă nici o menţiune
trebue
nu
i
lulu
copi
a
să libereze ordinul de arestarecerere scrisă
e copilului închis, nici despre
numel
despre
o
ii. (Demolombe, VI, No.
minor, nu esie necesară
arestăr
le
motive
ală
cerere verb
din partea tatălui, ci o ed. T-a, IL, No.
dă, Art. 375—382, No. 4 Huc,
Marca
335;
este suficientă. (Mourlon,
TII, No. 178; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1674;
Huc. III, No.
Ă
1050; Laurent, IV, No. 286; 1674; Planiol
Planiol et Bipert, IL, No. 347),
registrele
în
părere
altă
o
178; Planiol, ed. 6-a, Î, No.
După
9.
andresco, ed.
et Ripert, I, No, 347; Alex identul iriînchisorii în care este încarcerat copilul.
2-a, II, p. 471; Tataru, Prez .
trebueşte a se face menţiune numai des,
bunalului, p. 58).
pre numele copilului însă nu între nur,
mino
i
arestarea copilulu
2, Pentru
mele celorlalţi. închiși după dreptul coi
telu
preşedin
părintele nu se poate adresa
(Valette sur Proudhon, II. p. 851;
mun,.
Pre(Tataru,
tribunalului prin mandatar.
ed. 7-a, I, No. 1051; „Laurent,
n,
Mourlo
Ă
ziâentul tribunalului, p. 58).
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a,
286;
No.
IV,
părintelui
i
3. Pentru admiterea cererei
!
41).
p.
II,
tare a Co
de a se libera ordinul de ares
19. In ceea ce privește obligația păringat
obli
este
e
ntel
pilului său minor, pări
telui de 'a da copilului arestat alimen
tribunalului;
preşedintelui
a prezenta
după o părere. nu este
,
cioase
cuviin
țele
i
căru
.
a
al copilului
în
actul de naştere
suficient de a-şi lua această obligaţie
Puissance”
arestare se cere, (Dalloz, Rep,
ci trebueşte chiar să plătească o
scris,
paternelle, No. 31).
sumă de bani ca avans în comptul cheltribuna4. In cazul când preşedintele
uelilor ce se vor face cu întreținerea, coare. coniului liberează ordinul de arest poate fi
pilului. (Marcadă, Art. 3%5—382, No. 4;
ducerea copilului la închisoare
Comp.: Nacu, 1. p. 558),
IV.
ent,
(Laur
său.
făcută de Însăși tată]
11. După o altă părere, tatăl este obli471).
p.
II,
2-a,
ed.
No. 286; Alexandresco,
numai de a subscrie îndatorirea de
gat
portă
l
oficiu
la
se recurge
"5, Dacă
vedeă cuvintele:
din de arestare”.

a se

„0r-

Vârstă 6,
Verbală cerere

î.

—
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Art. 333--834

DESPRE

PUTEREA

a plăti toate chelțuelile ce se vor face şi
toate alimentele ce se vor da copilului

arestaț

iar

nu

de

a

plăti

vre-un

187,

nota

14;

Demante

et

avans

Colmet

Codul: civil

178; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 473,
text
şi nota 1).
12. Instanţa
competentă
ca să or-

în comptul cheltuelilor ce se vor face cu
alimentarea
copilului,
(Demolombe, VI,
No. 337; Mass6 et Verge sur Zachariae, I,

$

PĂRINTEASCĂ

done arestarea copilului minor. este preşedintele tribunalului civil al judeţului

în care se găsește domiciliul părintelui
copilului minor, (Huc, III. No. 178; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 466)

de

Santerre, ed. 3-a, II, No. 123 bis, II; Mourlon, ed. 7-a, 1, No, 105%; Huc. III, No.

Art. 3383
— Tatăl
.
poate scurtă ori când va voi termenul arede el reclamat în cazurile prevăzute de precedentele
trei
articole. Dacă după eșirea copilului din arest el va face
din nou
alte necuviințe, arestarea lui se va puteă ordonă din
nou, cu
modul prevăzut în articolele precedente. (Civ. 330 urm.; Civ.
Fr. 379).
stărei

Tezt. fr.

Art. 379. — Le pere est toujours maitre
la dâtention par lui ordonte ou requise. Si, aprâs sa sortie,d'abrâger la durte de
lenfant tombe dans
de nouveaux &carts,
nidre prescrite aux

la dâtention

pourra

Doctrină.
1. Teztul articolului 333 din codul civil
român cuprinde o eroare de redacţiune
de oarece el trebueşie să facă trimeterea
la, cele două articole precedente, iar nu
la cele trei articole precedente. (Alexa
ndresco, ed. 2-a, II, p. 464, nota 1),
2. Chiar în cazul când
preşedintele
tribunalului a liberat ordinul de aresta
re
al copilului minor, tatăl are dreptul
să
nu ceară executarea acestui
ordin de
arestare. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
1053;
Dalloz,
R6p., Puissance paternelle,
No,
41; Alexandresco, ea. 2-a, II, p.
472), |
3. Arestarea încetează înainte
de expirarea termenului de arestare în
cazurile de emancipare a copilului minor
şi
de împlinirea vârstei de 21 ani.
(Alexandresco. ed, 2-a, II, p. 419),

4. După

ce

copilui

âtre de

articles prâcdents.

a

eşit

din

arest.

tatăl poate din nou să ceară preşedintelu
i
tribunalului liberarea unui alt
ordin de
arestare şi în cazul când copilul
este mai
mic de 16 ani, tatăl poate cere
arestarea

nouveau

ordonnte

de la ma-

fără să dovedească noi motive de nemulțumiri
asupra
purtării
copilului
său.
“ (Demolombe,
VI,
Dalloz,
No. 342, 343;
R6p.. Puissance paternelle No. 49: AleXandresco,
ed.
S-a, II, p. 4%;
Comp.:
Mourlon,
ed. 7-a, I. No, 1054; Laurent,
IV, No. 281; Nacu, |, p. 558).
5. Deşi art. 379 c. civ. fr. (333 ce, civ.
rom.) prevede numai că tatăl are dreptul
să scurteze terminul de arestare al copilului său: minor
şi nu vorbeşte nimic
despre mamă,
totuşi
când
mama
are
puterea părintească, ea poate să scurteze
terminul de arestare al copilului său,
(Demolombe, VI, No. 354 urm,; Aubry et
Rau, ed. 4-a. VI, 8 550, nota 23, p. 8;
Beudant, II, No. 729; Huc, III, No. 17%;
Baudry et Ch6neaux, IV, No. 143; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1675; Planiol et Ripert, 1,
No. 346; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 474;
Tataru, Prezidentul tribunalului,
p. 59;
Contra:
Proudhon,
II,
p. 247;
Comp.
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1053).

6. A se vedea:

cu

notele

art, 335 din codul

respective,

civil

Art. 8834. — Dacă tatăl se
va căsători din nou, nu va puteă
arestă pe copilul său din precedenta
căsătorie, chiar de ar aveă
mai puţin de 16 ani, decât conformându-se
celor prescrise de art.
331. (Civ. 331; Civ. Fr. 380). .

„_Zezt, fr. Art..-380. — Si le pre est
tenir son enfant da premier lit, lors mâme remari6, il sera, tenu, pour faire d6qu'il serait âg6 de moins de seize
ans, de se conformer ă lartiele 377.

|

Doctrină.

1. Cu toate că art, 380 c. civ, tr.
(384 c.
civ.. rom.) dispune că tatăl.
recăsătorit,
pentru
a

putea

aresta

pe

copilul

.său

—

| minor din prima căsătorie, trebu
eşte să:
se conformeze dispoziţiilor artţ, 377 e.
civ.
în.

(331 c., civ.

rom),

totuşi trimiterea

la.

acest articol este privitoare numai ia
forma, cererei, adică tată] nu
va. putea

496—

Art. 335

DESPRE PUTEREA PĂRINTEASCĂ

Codul civil
acţiona în acest

motiv
gravitatea
tul să examineze
a purtăde nemulţumire ale tatălui asupr
a aresrii copilului său iar nu şi la durat

T7-a.],
riâe, 1, p. 367, nota 16; Mourlon, ed.
ndresco,Alexa
180;
No.
III,
Huc,
043;
No..1

mai
tării care în cazul când copilul este
mic de 16 ani nu poate depăşi terminul

«ed, *& 11, p. 468),

şi nota 2l. p.
Rau, ed. 4-a, VI, $ 550, text pater
nelle, No.
ance
Puiss
R6p.,
,
80; Dalloz

16 ani. (Proudhon,

prin

decesul

văduv

redevine

riei,

când

fie

prin

celei

după

soţie, fie prin divorţ

de

a

et Rau,

425; Aubry

80; Laurent,

căsăto-

IV,

neaux,

doua

No.

IV,

ed. 4-8, VI, $ 5%,

p.

ed. 6-a,

|,

Planiol,

î37;

No.

din nou,
din cele
adresată

nu se vă îi măritat
Art. 835.— Mama văduvă, care
decât cu concursul a două
nu va puteă arestă pe îiul ei,
, şi numai prin cerere
mai aproape rude despre. tată
urm.; Civ.
m art. 331. (Civ. 331, 340, 660

Fr. 381).

contor

tribunalului

et Châ-

Baudry

277;

1670).

No,

el nu

o părere,

II, p. 246; Toulli

Toullier,
No. 1058; Duranton, II, No. 355;
No. 2,
Î, p. 48%; Marcadă, Art. 37— 5389, II, No.
3; Vazeile, Trait€ du mariage,

necăsătorit,

desfacerea

acest

în

a
de
dreptul
redobândeşte
caz, tatăl
copilul
aresta pe cale de autoritate, pe
mic de
său, din prima. căsătorie, mai
er, Il.

Alexandresco..
.

îatăl

cazul

.

însă,

părere

o altă

3: După

Mass6
de o lună. (Demolombe, VI, No. 329; p. 367;
et Verg& sur Zachariae, ], $ 187,
382, No. 4; Aubry et
—5
Marcads, Art. 37

2. In

de

cale

pe

căsăautoritate pe copilul său din prima
be, VI.
torie, mai mic de 16 ani. (Demolom
ZachaNo. 322 urm.; Masse et Verg6 sur

adresată preci numai pe cale de cerere va
avea drepşedintelui tribunalului, care
elor

35; Laurent, IV, No. 280;
ed, 2-a, II, p. 468, 469).

-a aresta

de

dreptul

recapătă

caz pe cale de autoritate

pourra faire
survivante et non remari6e ne
Text. fr. Art. 381. — La mâre des deux plus proches parents paternels,
ours
dâtenir un enfant qu'avec le cone mement ă Particle 577.
isition, confor

et par voie de requ

(la doctrină)

ale

de

Preşedintele tribunalului

torit

autoritate

ritate

Cale de rechiziţiune
Căsătorie 3, 4, Ş

6,

6,

Prietini 10.
Procedură 3,4,5,

6.

Purtace 6.

Cerere de arestare 1,6.
oncurstă 1 6.—13.
Condui
10.
Conduită £. nt«tie
12, 13.
Consimţămâ

ie e
Er
Decfalerea căsătoriei
Distanţă 9

îl.

1

utere părintească

Redactare

4.

Re

ear

Termia de ares

interdicţie 2.

Văduvă 4, 5.

ii 6

£.

Puicare 3.

din

VI,

”

în.

(414

No.

346;

Aubry

.

De

i
TOM.)
c. civ.

Mourlon,

et Rau,

ed. a

ed,

7-a.

VI,

$

6-a,

[,

uissance
550, , nota 18, a p. 80: i Dalloz[, R6p. ai
43; Colin et Capitant, ed.

No.
paternelle, 449;

Planiol,

ed.

el ci ăPede ata
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e. civ. rom.) prevede că mama supraviețuitoare şi necăsătorită pentru a putea să
aresteze pe copilul său minor, trebuește
să se conformeze dispoziţiilor art. 37 c.
civ. fr. (331 ce, civ. rom.), totuşi trimiterea la acest articol este privitoare numai
la forma, cererei, adică mama nu va putea acţiona pe cale de autoritate ci numai
pe cale de cerere adresată preşedintelui
tribunalului, care. va avea, dreptul să examineze
gravitatea motivelor de
nemultumire ale mamei asupra purtării copilui său iar'nu şi la durata, arestării, care
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247; Demolombe, VI, No. 353,
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11. După o altă părere, în cazul când
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„No. 282; Huc, III, No. 181; Baudry
et
Châneaux,
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12. In cazul când cele două rude
mai
aproape despre tată nu consimt la arestarea copilului minor, mama
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350; Macsse et Verg6 sur Zachariae,
1, 8
187,

Art. 375—382,
No, 4 Aubry et Rau.
ed.
4-a, VI, $ 550, text şi nota, 21, p. 80; Dalloz. Rep.,
Puissance paternelle,
No. 35;
Laurent, IV, No. 280). 7» Cu toate că art. 379 c. civ. îr. (333
e. civ. rom.) prevede că tatăl va, putea
oricând să scurteze termenul arestării
ce
a reclamat,
după o părere,
dispozitiile
acestui articol nu sunt aplicabile şi mamei, care nu va putea cere singură scurtarea, termenului arestării ci irehueşte
să
ceară concursul a două rude mai apropiate despre tată, (Taulier. I, p. 483; Marcade, Art. 3875—382, No. 3; Dalloz,
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de către mamă
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minor. Derolombe., * VI, No. 351,
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Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 473, No. 44;
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general de pe lângă Curtea
de Apel. Acesta va ordonă procurorului
de pe lângă tribunalul de prima instanță ca să cerceteze împrejur
ăril
e, şi va face apoi el însuşi
raport preşedintelui curței apelativ
e, care după ce va înştiință pe
părinte, şi după ce va fi adunat toat
voca sau modifică ordinul de aresetareștiințele putincioase, va puteă reliberat de preşedintele tribunalului de prima instanță.
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râserves, et sauf. ce qui sera dit ă Lartiele 389 de
administration
des biens, la puissance paternelle sur les enfant
s naturels est r6gie comme celle
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esă sau
rere, el nu poate. fi înstrăin ruct ordinar.
manciparea copiilor minori. expr
uzuf
de
7-a, I, No. 1065; Daled.
,
rlon
(Mou
ă.
fi înstrăinat dreptul.
tacit
II, p. 267; Duran-'
(Valette sur Proudhon,

“
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loz,: R€p., Puissance. paternelle, No. 133;
Suppl.
PuiSsăhce
paternelle,
No,
117;
Planiol, ed. 6-a. I, No. 1703; Planiol et
Ripert, I,. No. 368; Colin et Capitant, ea.
4-a, I, p. 458 Nacu, |, p. 562; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 5%; Plastara, 1. p.

Cheneaux,

IV, No. 166; Alexanătesco, ed,,

Duranton,

III, No.

-a, II, p. 525, nota 1; Comp: Plastara, [,
p. 448, nota 1).
35. După o altă părere, uzufructul
le.
gal nu mai renaşte după revocarea, smancipării copilului, (Toullier, II, No. 1303,.

448)
34. După o părere, uzufructul legal renaşte

3%;

Beudant,
II, No.

749; Mareads, Art. 387, No. 7; Demante ei
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 1%

dacă emanciparea copilului minor
este revocată; potrivi t dispoziţiilor art. 485
Şi 486 c. civ. fr, (431 şi 482 c. civ. rom.).
Valette sur Proudhon. TI, p. 445; Tau:
lier, II, No. 96; Demolombe, VI, No. 555;
Mass et Verge sur Zachariae, 1. $ 189,
p. 373; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 550
bis, text şi nota 29, p. 91; Dalloz,
Rp,
Puissance paternelle, No. 133; Suppl,
Pulssance paternelle, N o. iî?: Laure , IV.
nt,
No. 336; Huc, III, No. 197, 19%; Baudry
et

bis, VITI),

36. A se vedea: art. 339 din
cu notele respective,

vil

codul -ci-

Jarisprudență
(continuare

1.
nota

de la 1924 până la 1927);

A se vedea: art. 337, nota1; art, 343,
1; art.

344,

nota

1; art. 413,

nota

1.

Art. 339. — Dreptul acesta de folosință
impune următoarele
sarcini:
1. Sarcinile cari privesc pe uzuiructuari;
|
2. Alimentele „ întreținerea şi creşterea copiil
or
în
propo
rţiun
e
cu averea lor;
3. Plata rentelor sau a dobânzilor
capitalurilor ce datore

sc

copiii;
4. Cheltuelile îngropărei
185,

474,

540—556,

1587,

16

şi acele ale boalei din jurmă. (Civ.
39 urm., 1729 $ 2 şi 3; Civ. Fr. 385).

Text. fr. Art. 385, '— Les charges de cette
1. Celles auxqauelles sont tenus les usufru jouissance seront:
itiers;

2. La

nourriture,

3. Le paiement

le ntretien

des arr6rages

et l'Education

des enfants, selon leur fortune;

ou intârâts des capitaux;

4. Les frais funraires et ceux de dernitre
maladie.
Bibliografie
GroRGEan

(continuare).

N., Studii Juridice, vol. L, „Tutelă“,

MANOLESCU
d
EMANOIL Ranv, » Consideraţiuni as
instanței tutelare“, Curier Jud,
39/1925.
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vintele:
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losinţei
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Venituri
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o

per

Doctrină.
4, Alimentele, întreţinerea şi creşterea,
cu avecopiilor se vor calcula. în raport
socială a
rea copiilor iar nu cu poziţia
1080;
tatălui, (Mourlon, ed. T-a, L No. 1059,
No.
lle,
paterne
nce
Puissa
R6p.,
Daloz.
47;
p.
|,
ka,
ed.
nt,
Capita
ei
193; Colin
Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 521;
1701;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 168, 1687,
Planiol et Bipert, 1, No. 339. 364).
co2, In cazul când veniturile averei
acoperipiilor nu sunt suficiente pentru
cu
ce trebuesc făcute
rea eheltuelilor
creşterea,

dea

din

jilor fără

copiilor,

părinţii -sunt

veniturile
a avea

lor

dreptul

surplusul

datori

să

cheltue-

de repetiţiune

în

s. (De
contra copiilor pentru acest surplu
T-a,
molombe, VI, No. 540; Mourlon, ed.
Dalloz,
I, No. 1061; Beudant, II, No. 746;
PlaRâp., Puissance paternelle, No. 124;
et Rinio], ed. 6-a, I, No. 168; Planiol
ed. 2-a,
pert, 1, No. 339, 364; Alexandresco,
II, p. 521).
co3. In cazul când veniturile averei
nu
legal
uzufructului
supusă
piilor,
ce
lilor
cheltue
irea
acoper
pentru
ajung
r şi
copiilo
rea
creşte
cu
făcute
trebuesc
copiii podacă în afară de această avere,
sau
sedă bunuri câştigate prin munca tessau
industria lor sau prin donaţiune
legal,
tament exceptate de la uzufructul
din ve
părinţii nu sunt obligaţi să dea
(Dalniturile lor surplusul de cheltueli.
No, 125;
loz, R6p.. Puissance paternelle,
521
Comp.: Alexandresco, ed, 2-a. Il, p.
text şi nota 4).

Cână tatăl are uzufructui legal asu-

4.
şi când
pra bunurilor copiilor săi minori
ri
veniturile cbpiilor ajung pentru a acope
dispocheltuelile făcute cu creşterea lor, rom.)
ziţiile art. 203 c. civ. îr. (185 c, civ.
mama
nu-şi mai găsesc aplicaţiunea şi
ibue ia
copiilor nu este obligată să contr
7-a, I,
cheltuelile făcute. (Mourlon, ed.
1701;
No. 1062; Planiol, ed. 6-a, Î. No. 1684,
Comp.:
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 522;
457).
Colin et Capitant, ed. 48, |. p.
sunt
bis, Părinţii uzufructuari legali
4
care sunt
dispensaţi de a da cauţiunea la
(Colin et
supuşi uzufructuarii ordinari.
ndresco,
Alexa
456;
P.
|,
4-a,
ed.
ant,
Capit
520).
p.
II.
ed. 2-a,
obligat
este
legal
5, Uzufructuarul
numai
după o părere, să plătească nu
ce dalor
aluri
capit
zile
dobân
sau
e
rentel
ucuzuir
rei
începe
ior
poster
copiii
toresc
desior
anter
te
datori
cele
și
ci
tului legal
(Proudhon,
uzuiruct.
acestui
chiderei
sur Pro206; Valette
I, No.
Usufruit,
No.
II, p. 256; Demolombe, Vi,
udhon,
543. 544; Marca, Art. 385, No. 3; Beudant, II, No. 746; Vazeille, Traite du made
riage, Il, No. 438; Demante et Colmet
II; Mopis,
130
No.
II,
3-a,
ed.
rre.
Sante
urlon, ed. 7-a, 1, No. 1063; Aubry et Rau,
20, p.
ed. a, VI. $ 550 bis, text şi nota
No.
88; Dalloz, Râp., Puissance paternelle, 114;
No.
198; Suppl.. Puissance paternelle.
—
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i

No. 19%;
Laurent, LV, No. 332% Huc, III,
Planiol,
161;
No.
IV.
aux,
Chene
et
Baudry
t, 1,
ed. 6-a, 1, No. 1701; Planiol ei: Riper
|, p.
No. 365; Colin et Capitant, ed. 4-a.ed. 2-a,
451; Nacu, 1, p. 563; Alexandresco,
II. p. 522),
După

o

altă

părere,

uzufructuarui

6.
i renlegal este obligat să plătească numa datoce
tele sau dobânzile capitalurilor
uctului
resc copiii, după. începerea uzufr
începerei
legal iar nu şi cele anterioare
rgues,
acestui uzutruct. (Rolland de Villa
II.
er,
Toulli
55;
No.
uit,
Usuir
,
Repertoire
er,
No. 1069; Duranton, III, No. 401; Tauli pater
J, p. 502; Dalloz, Rep, Puissance
nelie, No. 128).
civ. îr.
7. Dispoziţiile art. 385 al.3 6.
ă chiaplic
se
nu
rom.)
civ.
c.
(339 al. 3
minori în
riilor sau arenzilor datorite de
. (Demomentul începerei folosinţei legale
No. 193;
molombe, VI, No. 546; Huc, III, 161; AleBaudry et Cheneaux, TV, No.
xandresco, ed. 2-a, II, p. 523, nota).
8. Prin cheituelile îngropării şi acele
de art.
ale boalei din urmă, prevăzute
(339, 8 4
ez
franc
civil
codul
din
4
$
385,
o părere,
e, civ, rom.) se înţeleg, după
şi îngroboală
de
onate
ocazi
e
cheltuelil
siune o
succe
căror
a
r
anelo
parea perso
ocazioculege minorul, iar nu cheltuelile
minorului.
națe de boala şi îngroparea
Valette
(Proudhon, Usufruit, 1, No. 211; 11, No.
sur Proudhon, Il, p. 253; Toullier,
lombe1069; Duranton, III, No. 402; Demo
ge,
VI, No. 547; Vazeille, Trait du maria De4;
VI, No. 441; Marcadâ, Art. 385, No.
3-a, II.
mante et Colmet de Santerre, ed.
I. No.
7-a,
ed.
on,
Mourl
II;
bis,
No. 130
bis,
550
$
VI.
4-a,
ed.
Rau,
et
1064, Aubry
2 , p. 88, 89; Dalloz. Râp., Puisnotele 21,
, Puissance paternelle, No.. 129; Suppl.
nt, 1YV,
sance paternelle, No, 115; Laure
et
No. 333; Huc, III, No. 19%; Baudry
6-a. Î,
Châneaux, IV, No. 162; Planiol, ed.
365;
No. 1701; Planioi et Ripert, |, No.
458;
Colin et Capitant. ed. ka, |, p. 457,
II.
Nacu, |, p. 562; Alexandresco, ed. 2-a,
447).
p.
|,
ara.
Plast
p. 523;
e chel9. După o altă părere, prin acest
e de
tueli se înţeleg acele cheltueli făcut
din
cu boala cea
legal
uzufruciuarul
a
avere
la
ului,
minor
parea
îngro
şi
urmă
I, p.
rt,
incou
(Delv
.
uctul
uzufr
are
căruia
93. nota 4; Taulier, I, p. 503).

10.

Prin

cheltuelile

ultimei

boale

se

mediînțeleg cheltuelile făcute cu plata.
cilor, medicamentelor, ete. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 523, nota î).
în11. Prin cheltueli de îngropare se
ei
văduv
ale
doliu
de
e
uelil
chelt
țeleg și
a sa
celui îngropat, care & lăsat avere
1,
copilului minor. (Proudhon, Usufruit,
UNo. 219; Roland de Vilargues, Râp.,
No.
sufruit l&gal, No. 71; Demolombe, VI,
3
548; Mass et Vergă sur Zachariae, 1,
189, p. 373; Vazeille, II, No. 442; Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 550 bis, tezt şi nota 22,
p. 89; Baudry et Cheneaux, TV, No. 162;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 523).
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12. Pentru | toate sarcinele prevăzute
de art. 385 c.ci v. îr. (339 c. civ. rom.) creditorii pot acţiona direct pe uzuir
; însă acesta nu. este ţinut la
rcinelor
de câ t în calitate
uzufructuar de oarece adevăratul debitode
r
este copilul minor. ( Dalloz, Râp..
Puissance paternelle, No. 164; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, II » P. 521, nota 2),
13. Pentru gestiunea sa, uzufructuaru
l
1 nu este obligat de câţ până la
conţa uzufructului său, (Dalloz,
ance paternelle, No. 174 urm.; Laurent, IV, No. 334; Al exandresco,
ed. 2-a,
; Contra: Demolombe,
VI, No.
al,

lin et Capitant, ed.

exandresco,
Uzufructul

legal

se

ed.

stinge

2-a,

II,

prin

re-

ilor Ia,
sinţă legală, fie în folo dreptul de folotie în folosul a 0 par sul tuturor copiilor
te dintre ei,
hon, Usutruiţ „ I, No.
216, 217; Duranton,
Demolombe, VI, No,
.
,
588;
Marcadă, Art
5; Aub
ry

et

Rau,

nota 38; Mourlon,
Dalloz, Râp., Puis-

—

paternelle,

sance, paternelle,

Codul aivi]
No.

No.

149;

125;

Suppl.,

Laurent,

Puis-

IV,
No. 339;
Huc. III, No. 199; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 1%; Plani
ol et Ripert,
I, No. 366, 367; Alexandresco,
ed, 2-a, II,
p. 531, 532; Matei Cantacuzino,
p. 205; Plastara, 1. p. 448).
19. In virtutea art, 622 c. civ.
în. (569
c, civ. rom.) aplicabil şi la uzufr
uctul
gal, creditorii uzufructuarului legal, 1e
să ceară anularea renunţării făcută, pot
în
paguba lor. (Merlin, Usufruit pater
nel, $
1; Demolombe. VI, No, 593; Marca
d6, Arţ.
387, No. 5; Aubry et Hau, ed. 4-a,
VI, $
550 bis, nota 36. p. 92; Dalloz, Râp,,
Puissance paternelle, :No. 170; Laurent,
II,
No. 339; Huc, III. No. 199; Baudry
et Cheneaux, IV, No. 176; Planiol et Ripert
, I,
No. 367; Alexandresco, ed, 2-a, II,
p. 533;
Contra: Proudhon, IV, No. 2399; Toulli
er.
VI,

1şi

16. De oarece r egulele
de la uzufructul ordinar se apli că în
principiu şi uzufructului legal, ac est
uzuf
prin cauzele cari Produc ruct încetează
încetarea uzuordinar.. (Dalloz,
sance paternelle „ No. 156;
Pla niol, ed. 6-a,
I. No. 170; Planiol et Ripert
» E No, 367;
Colin et Ca pitant, ed.
4-a, 7,
crea prin abuzu 1 de
folosinţă
prevăzută d e art. 618
c. civ, îr. (558 c, civ.
materia, uzufruct
abilă şi materiei uzuf
lombe, VI, No. 596 urm.
; M
sur Zachariae, I, S 311,
p. 148;
et Colmet de S anterre,
bis, VII; Mou rlon, ed, ed, 3-a,
7- a, 1, No.
1087;
Aubry et Rau
„ed. 4-a, V I, $ 550 bis, p.
Puissance paternelle,
No. 156; Suppl
paternelle, No.
6; Laurent, IV, No.
34 4; Huc, III, No.
ux, IV, No.

18,

sance

14. Pentru

sa reinăle prevăzute în art
3c, civ, în. (339 al. 1şi 3c
creditorii pot acţiona direc
t
pe copil de
itorul este tot copilul; : copilul
va
putea
să
acționeze pe părintele să u uzuf
ructuar pentru neexecutarea sarci nelor,
(Demolombe,
VI; No. 549
Try et Rau, ed. 4-a,
VI, 8 550 pi
p. 90; Baudry et Châneaux.
IV, No. 163; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
524).
15. De oarece părintel
e care are folosința legală asup ra averei copi
ilor săi minori este scutit de a da cauţ
iune, tribunalul
nu poate să deter mine mod
ul de întrebuinţare a capitaluri
orilor asupra cărora el are dreptul de
gosintă, (Alexan38

PĂRINTEASCĂ

No, 368).
20. Dacă părintele

supravieţuitor * în-

cetează din
viaţă, uzutructul legal se
stinge, (Demolombe, VI, No. 586;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1V65; Dalloz, Râp.,
Puissance
paternelle, No. 146;
Baudry et
Cheneaux, IV, No. 173; Planiol, ed.
6-a,
1, No. 1702; Flaniol et Ripert, ],
No, 387;

Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 456; Ale
xandresco, ed. ?-a, II, p, 531).

21. Câna
uzutfructuarul
legal,
nu-și
exercită sarcinele prevăzute de art.
385
c. civ. îr, (339 e. civ. rom,), după o
părere, uzufructuarul lega] trebueşte
declarat decăzut din areptul său de folosință,
legală, (Proudhon,
De Vusufruit, I, No.
190; IV, No. 2426; Demante et Colm
et:de
Santerre,
ed.
3-a, II, No. 13% his, VII;
Dalloz, Râp., Puissânce paternelle
; No,
157; Suppl. Puissance paternelle
, No. 1%;
Laurent, IV, No. 344),
22. După o altă părere, când uzufru
ctuarul legal, nu-şi execuţă sarcinele
prevăzute

de art. 385 c. civ. fr, (339 c. civ.
rom.), acest fapt nu aduce decăd
erea
din dreptul de îolosință legală, însă lui
tri-

bunalele
garanţie

să

nu

vor

putea, să

ordone măsuri

şi supraveghere

de

pentru ca, copiii

sufere. :(Demolombe,

VI, No.
600; Marcadă, Art, 387, No. 4; Aubry 59%,
et
Rau. ea. 4-a, VI, $ 550 bis, nota 37,
p. 9%;
Dalioz, R6p.,
Puissance paternelle,
No.
157; Suppl., Puissance paternelle,
No, 1%;
Baudry

et Cheneauz, IV. No. 179; Planiol
et Ripert, 1, No. 367; Comp.:
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 521, 534),
,
23. Părintele condamnat
pentru delictul prevăzut de art, 268 ce, pen.
român,
pierde puterea, părintească
şi folosinţa legală. (Nacu, 1, p. 563).

4. Dupăo

altă părere,

părint

damnat pentru atentat la buneleele conmoravuri ale copilului său minor,
pierde numai dreptul de putere părinteasc
ă asupra
persoanei
acestui -copil, însă
păstrează
administraţia, şi iîolosința legală
asupra
bunurilor. acestui copil.
(Alexandresco,
ed. 2-a II, p. 488, 510
nota 2, 531),
25, Folosinţa
legală a părinţilor
nu
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Alexan4-a, 1, p. 458; Nacu, 1, p. 562,
I, p.
dresco, ed, 2a, II, p. 525; Plastara,
:
.
:
448).
re34. După o părere, uzufructul legal r
mino
naşte dacă emanciparea copilului art. 485
este revocată. potrivit dspoziţiilor
rom.).
şi 486 c, civ. î7. (431 şi 492 e, civ.Taulier,
445;
p.
11,
,
dhon
Prou
sur
(Valette
555; Mass
ÎI, p. 9; Demolombe, VI, No.
p. 3%;
et Verg6 sur Zachariae, 1, $ 189, bis, text
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 550

cuveea
poate. avea loc pentru moştenir
a fost
tele
părin
care
la
de
ului,
copil
nită
titudine.
îndepărtat pentru cauză de ingra
563).
p.
(Nacu,1,
legal
uzufructuarului
26. Falimentul
dreptul
nu aduce decăderea acestuia, din
ilor code folosinţă iegală asupra bunur
el nu este
piilor săi minori, de- oarece
be, VI,
obligat a da cauţiune, (Demolom
ry et
No. 604%; Laurent, IV, No. 345; Baud 6-a,
ed.
Châneaux, IV, No. 171; Planiol,

[. No. 1705; Planiol
nota
47.
aduce
niol,

Puissance
şi nota 29, p. 9i; Dalloz, Râ&p.,
sance papaternelle; No. 133; Suppl., Puis

et Ripert, Î, No. 367,

535).
1; Alexandresco, ed. 2-8, TI, p.
nu
uar
ruct
uzuf
telui
părin
ța,
Absen
(Plastingerea uzutructului legal.
ed, 6-a, I, No. 1705).

28. părintele

destituit

din tutelă

No. 3%;
ternelle, No. 117; Laurent, IV,
et ChsHuc, III, No. 197, 19%; Baudry
ed. 2-a,
neaux, IV, No. 166; Alexandresco,

1, p. 595, nota

pen-

sur Zachariae, |, $ 189, p. 374;

a părinte99. Dacă proasta conduită
în pericol ave-

lui uzufructuar legal pune
e pot lua
rea copilului minor, tribunalel a]. ultim.
618
măsurile prevăzute de art.
îr. (558 al. ultim. €. civ. romi). (Dal-

sance

paternelle,

160).

Puis
prin e.
Uzufructul legal se stinge
30.
copiilor
a
ă
tacit
sau
să
expre
ea
mancipar
Dalminori. (Mourlon, ed. T-a, î. No. , 1065;
No.
loz, Rep. Puissance paternelle
Suppi., Puissance paternelis, No.

133;

117:

Planio! et
Planiol. ed. 6-a, 1, No. 1103;
ant, ed.
Ripert, 1, No. 368; Colin et Capit

396;

Duranton,

Il, No.

Colmet de

Santerre,

149; Marcad6,

Verg6
et Colmet
cadâ, Art. 387, No. 6; Demante
131 bis, IV;
de Santerre, ed. 3-a, II, No.
550 bis, nota
Aubry et Rau. ed, &-a, VI, $
No. 357;
39, p. 93; Dalloz, R6p, Minoritt, No.
197;
paternelle.
Puissance
Suppl.,
ry et Ch6Baud
bis;
344
No.
IV.
nt,
Laure
ed. 6-a, 1, No.
neaux, IV, No. 111; Planiol,
p. 530. 535;
II,
2-a,
ed.
,
esco
1705; Alexandr
No. 354, 368).
Comp.: Pianio! et Ripert, 1,

No.

1; Comp:

Plastara,

|, p.-"

448, nota 1).
uctul le32. După o altă părere, uzuir
area emangal nu mai renaşte după revoc No. 1303;
cipărei copilului. (Toullier, II,

e dreptul
tru proasta conduită, nu pierd
i copiilor
de folosinţă legală asupra avere s, Rp.
rgue
vila
de
land
(Rol
i.
minor
Săi
ier, II, No.
Usutruit l&gal, No. 13; Toull
Demolombe,
38;
No.
III,
,
nton
1062; Dura
Masse et
497;
p.
|,
er,
Tauli
565;
VI, No.
Mar-

e. civ.
loz, Râp.,

340

Art.

|

PĂRINTEASCĂ

Beudant,

II, No.

Art. 387, No. 7; Demante

ed. %a,

Il, No.

ei

129

bs, VIII).
se stinge prin
legal
33. Uzutructul
oarece devine
de
i,
minor
lor
copii
moartea
126; ToulNo.
I,
n,
udho
(Pro
.
fără obiect
No. 392;
lier, II, No. 1072; Duranton, III. e. VI,
lomb
Marcadâ, Art. 385, No. 7; Demo
1065; DalNo. 556; Mourlon, ed. 7-a, |, No.
, No. 147
loz. R&p., Puissance paternellery et Ch6Baud
IV, No. 343;
Laurent,

ol, ed, 6-a, Ie
Neâuk, IV, No. 173;et Plani
Ripert, IL, No. 305.

No. 1703; Planiol
4-a, |, p. 496;
368. Colin et Capitant, ed,
529, 530; Plap.
Il,
2-a,
ed.
co.
Alexandres

stara, |, p. 448),
34.A se vedea:

556 din

codul
-

art. 185, 338, 340, 540—

civil cu notele respective.
DE

a

:

>

Jurisprudenţă

(continuare dela 1924 până la 1927) :
:
1„. A

se vedea:

art. 349, nota

1,

ă nu va aveă loc pentru
Art. 340. — Acest drept de folosinț
se va îi pronunţat despărțenia.
tatăl sau mama, în contra căruia
torie nu va mai avea acest drept
Mama care va trece în altă căsă
335, 338, 341, 658; C. p. 267,
de folosință. (Civ. 211 urm, 280,
268; Civ. Fr. 386).

n'aura pas lieu au profit de celui
Test. fr. Art. 386.— Cette jouissance
t 6t6 prononct; et elle cessera :ă
aurai
divorce
des pâre et măre contre lequel led'un
second mariage. :
e
Pâgard de la măre dans le cas
legea din 21 Februarie 1906).— Cett
prin
t
fica
Modi
(
le
Text. Jr. Art. 886.
el
Jequ
re
de celui des pere ei mâre cont jouissance n'aura pas lieu au profit
divorce aurait 6t6 prononce.

Bibliografie (continuare).
ideraţiuni asupra folosinţei
MANOLESCU EMANOIL RADU, „Cons
39/1925.
instanței tutelare“, Curier Jud.
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legale a mamei
:

şi controlul

Art. 340

DESPRE

PUTEREA

PĂRINTEASCĂ

Codul civil

7

INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Administrație

Administraţie

1,

13.

legală

Lege personală

1.

Anulare îi, 12.
Aplicaţiune limitativă

minori

1 urm,

Creştere, a se vedea
vântul:

14,

cu-

„Intreţineres.

Decădere 1 urm.
Deces 3.
Destituire 14.

Mamă

1—4, 9—14,

Purtuare 14,

Recăsătorie

9,

Renaşterea

folosinţei le-

10,

11,

12,

gale 9, 10, 11, 12,

Soţi

t urm.

12,
Statut

cu-

„Incetarea

losinței legală“
personal

fa-

şi 3, 4,

8,

Străini 8.
Tată 1,2, 3, 4,46,
Tutelă 13,
Tutor 13.

Uzufructul

Venituri 5,
Vioienţă.

5, 13.

14.

Aloarte 3,
Nulitate 11, 42.
Personală lege 8.

vintele:

5, 43.
legală 1 urm.
din viaţă 3.
folosinţei legale

1 urm.
Iutreţinere

8,

Siângere, a se vedea

Divorţ 1 urm.
Divorţ prin consimţământ
mutual 6, 7.

Excedent
Folusinţă
Incetare
Incetarea

copiilor.

Limitativă aplicaţiune

Capitalizare 5.
Căsătorie 9, 10, 14, 12, 15,
1 6.
Cheltueli 5, 13.
Conduită 14.
Copii

ce sau

14,

legal

1 urm.

Doctrină.
1. in cazul când divorţul se pronunţă,
în contra mamei, dreptul de uzufruct legal asupra averei 'copiilor comuni sg cuvine tatălui,
iar la decesul său
acest
drept se stinge. (Dalloz, Rp. Suppl., Divorce
et separation
de corps,
No. 598;
Puissance paternelle „ No.'118; Planiol,
ed.
6-a, I, No. 1704; Pla iol et Ripert, 1, No.
392, 369; Alexandresc 0, ed. 2-a, II, p. 526).
2. In. cazul câna divorţul se pronunţă

în contra

tatălui,

după

o părere,

uzufruc-

tul legal, trece asu pra mamei. (Demante
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No.
131
bis, I; Dalloz, Râp. Suppl., Puissance
paternelle, No. 118; Laurent, III, No. 39%;
IV, No. 346; Vraye et Gode, Divorce
et s6paration de corps, II, No. 717;
Plani
ed. 6-a, 1, No. 1704; Planioi et Riper ol,
t. JI,
No. 852)
3. După o altă, părere, în cazul
când
divorţul se pronunţă în contra
uzufructul legal se stinge în profi tatălui.
tul copiilor comuni, iar după decesul tatălu
i, el
trece asupra mamei. (Proudhon,
I, p. 178;
Demolombe, IV, No.5 10; VI, No.
482 urm.;
Dalloz, R€p., Suppl., Puissance
paternelle,
No. 118; Huc, III, No. 401;
Carpentier,
Trait6 theorique
et pratique du divorce,
II, No. 393; Alexandresco,
ea, 2-a, II. p.
526),
4. Câna divorţul se pro
nunţă în contra
ambilor soţi, ambii
sunt lipsiţi de folosința, legală asupra bunurilo
r copiilor lor
minori. (Planiol, ea. 6-a, I,
No, 1704; Planiol et Ripert, 1, No. 352, 369;
Colin et Capitant, ed. 4-a.
, p. 458; Alexandresco,

ed, 2-a,

II; p. 596).

5. Cu toate că so țul
în
se pronunţă divorţul pier contra căruia
de dreptul de
folosinţă legală asu
pra bunurilor copiilor
săi minori rezultați din
căsătoria, care a
fost destăcută,
totuşi e]
tul de administraţie lega păstrează dreplă asupra acestor
bunuri, însă e] trebueste să capitali
zeze

pentru

copii excedentul

veniturilor după

—

scăzut

cheltuelile cu întreţinerea,

(Flaniol

6. Folosinţa,

et Ripert,

legală

I, No, 369).

nu

încetează

în

caz de divorţ prin consimţimânţ mutua
l,
de oarece în acest caz nu poate
fi vorba
de soţi vinovaţi, (Mass6 et Verg& sur
Zachariae, !, $ 149, nota 1, p. 273;
Laurent,
IV, No. 337; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p.
526).
= După o altă părere, în caz de divorţ
Prin
consimţimânt mutual, dreptul de
îolosinţă
legală asupra averei
copiilor
minori comuni se pierde pentru amând
oi
soţii de oarece
amândoi sunt vinovaţi.
(Proudhon, Usufruit, 1. No. 140).
8. Dispoziţiile art, 340 c. civ. rom,
privitoare Ia, decăderea. soţilor în caz de
divorţ, nu se aplică străinilor divorţaţi
în
România, dacă legea, lor națională nu
o
prevede. (Alexandresco, ea, 2-a, II, p. 538),
9. Mama
recăsătorită
pierde pentru
totdeauna dreptul de uzufruei legal asupra averei copiilor minori rezultați din
căsătoria anterioară; acest drept de uzufruct nu mai renaşte chiar dacă, sar des

face cea de a doua

căsătorie.

Usufruit, 1, No. 144;
386; Demolombe. VI,

(Proudhon.

Duranton, III, No,
No. 562; Masst et

Verg€ sur Zachariae, 1, $ 189, p. 374, nota
19; Vazeille, II, No. 410; Marcad6,
Ari.
386, 387, No. 6; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 131 bis, VI; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1066; Aubry et Rau, ed.
4-a.

VI, $ 550 bis, nota 32, p, %; Dalloz

Puissance paternelle, No. 136, 137; , Rp,
Suppl
Puissance paternelle, No, 120; Baudry ,
et
Châneauz, IV, No. 169; Huc,
_Comp.: Alexandresco, ed, 2-a,III,II, No. 20;
p. 527,
528; Matei Cantacuzino, p. 204).
|
10. După o altă părere, dacă
cea de a
doua
căsătorie se desface, mama
redobândeşte dreptul de uzufruct legal
asupra averei copiilor săi minori din
prima
căsătorie. (Taulier, JI, p. 496, 497; Laure
nt,
IV, No. 338; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p.
528, 529),
.
11. In cazul când cea de a doua
căsătorie se anulează, pentru orice cauză
, după
o părere, dreptul de uzufruct legal
al
-mei asupra, averei copiilor săi minori madin

prima

căsătorie,

renaşte.

(Delvineourt,

p. 93; Duranton. ! II, No. 386, 387; Vazeil 3,
le.
“Trait6 du mariage, II, No. 470;
Dalloz,
Râp., Suppl.,
Puissance paternelle.
No.
121; Laurent, IV, No. 338 Huc,
III, No.
201;

Baudry

Alexandresco,

12. După o

et “Cheneaux,
ed.

2-a,

IV,

ÎI, p. 529).

No,

1%;

altă părere, în cazul când

cea. de a doua căsătorie se anulează
tru orice cauză, afară de cea pentru penlenţă, dreptul de uzufruct al mamei vioasupra

averei

copiilor săi minori

din prima

căsătorie
nu
maj renaşte,
ci
stins. (Proudhon. Usufruit, 1, No.

rămâne

144; Demolombe, VI, No. 569 urm.; Mass6
et
Verge sur Zachariae, 1, $ 189,
nota
19; Marcad6, Arţ. 386, 387, No. p.6; 374,
Demante
et
Colmet

de Santerre,

ed.

II, No. 131
bis. VI; Aubry et Rau, ed. 3-a,
ta, VI, $ 550
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Art. 341

DESPRE PUTEREA. PĂRINTEASCĂ

Codul civil

+

y et Rau, ed.
cads, Art. 386, No. 6; Aubr 91; Laurent,
4-a, VI, 8 550 bis. nota 31, p.
Cheneauz, IV,
IV, No. 344 bis; Baudry et
1705; Ale
No. 111; Planiol. ed. 6-a, 1, No. ra: ProCont
530,
p.
II,
2-a,
ed.
o,
resc
xand
Traite du

REp., Puissance
pis, nota 32, Pp. 92;- Dalloz,
Puissance pal.,
Supp
138;
paternelle,. No.
Mourion, ed. 7-a,
ternelle, No. 121; Comp.:
1, No. 1066);
fie tu13. Când mama nu a primit să
ales
ri, tutorul
rvino
4
săi
ilor
copi
ea
toar
ra averea mMinist
admi
va
său
locul
în
scade toate chelnorilor şi după ce se vor
terea copiilor,
creş
de
te
iona
tuelile ocaz
care conservă
ei,
mam
da
va
îl
surplusul
(Dailoz, REp.
.
legal
ruct
dreptul de uzuf
159).
Puissance paternelle, No.din tutelă pentru
14. Mama destituită
uzuiructul
de
proastă conduită, nu pier ilor săi micopi
legal asupra bunurilor
art. 386 c. civ.
nori, de oarece dispoziţiile aplicaţiune Jio
au
)
rom.
civ.
c.
(340
fr.
Usu(Roland de Villargues,
mitativă.
No. 1062;
Il,
lier,
'Toul
13;
No.
,
fruit legal
. III, No. 388;
Taulier, 1, p. 497; Duranton
e, 1, $ 189,
aria
Zach
sur
e
Masse et Verg
601; Mar565,
No.
VI,
,
p. 314; Demolombe

Vazeille,

146;

1, No.

udhon,

mariage, Il, No. 431).
ar fi do15, Bunurile ce copiii minori
de a
celei
ei
acer
dest
urma
în
pândit
se
supu
sunt
nu
i
mame
a
doua, căsătorie
Cheneaux,
uzufructului legal. (Baudry ei esco,
ed.
Contra: Alexandr
IV, No, 169;
.
.
2-a, LI, p. 529).

Tatăl

16.

se

care

dreptul
copiilor

pierde
averei

nu

recăsătorește

de uzutruct
săi minori.

legal asupra
(Mourlon, ed.

, ed. 4-a,
1-a, I, No. 1065; Colin et Capitant
Alexan563;
562,
1,-p.
,
Nacu
1, p. 459;

Matei Candresco, ed. 2-a, II, p. 526, 527;
tacuzino, p. 20%).
no17. A se vedea: art. 227 şi 339 cu
țele

respective.

.

”

>

va întinde asupra averei
lor muncă şi industrie,
legat
ce copiii ar putea câștig
s'ar îi dat prin donaţiune sau
precum nici asupră averei, ce
se foloă ca tatăl şi mama să nu
res
exp
ea
iun
diţ
con
cu
,
Fr.
ilor
copi
801, 802, 969; C. com. 13; Civ.
,
658
,
343
.
(Civ
ea.
de
sească

si nță nu se
Art. 841. — Dreptul deă folo
prin deosebita

387).

fr. .Art. 387.
Tezt
un

— Elle ne s'tendra pas

aux

biens

que les enfants

res, ni ă ceux qui leur
travail et une industrie s6pa
pourront acqutrir par
les pâre et mâre n'en
que
esse
la condition expr
sous
6s.
lEgu
'ou
nâs
don
nt
sero
jouiront pas.
.
”
Bibliografie (continuare).
sinţei
„Considerațiuni asupra folo
MANOLESCU EMANOIL Banu,
25.
39/19
Jud.
instanţei tutelare“, Curier

INDEX ALFABETIC
(la

doctrină)
1, 2, 3,

Administraţie legală 4, 11.
Anulare 8.

Muncă

Condiţiune

Părinţi 1 urm.

4, 5, £, 7,

Nedemnitate
Nulitate

8,

Copii minori 1 urm
Domiciliul părinţilor 1.

Prinsoare

Folosinţă legală 1 urm.

Succesiune,
cuvântul:

Donaţiune
Excludere

4-9.
î urm.

ti.

10.
ă

3.

Rezervă succesorală8
Saeramentali termini $.

a se vedea
„Testament“

legale a mamei

şi controlul

a sau in“părinţilor săi ci numai ca munc
copii în mod
de
ă
utat
exec
fie
să
ia
dustr
nu pe compdeosebit de părinţii lor iar
uit, 1, No.
Usufr
n,
udho
(Pro
ora.
tul acest
Laurent,
499;
No.
VI.
e,
lomb
149; Demo
IV, p.
,
eaux
Chân
et
ry
Baud
IV, No. 326;
169%;
No.
L,
6-a,
ed.
ol.
174, nota 1; Plani
andresco,
Planiol et Pipert, 1, No. 359; Alex
ed. 2-a, II, p. 512, 513).

cazul

când

copilul

minor

lu-

In
comptul lor,
crează la părinţii săi şi în
$.
387 c. civ.
art.
lor
ziţii
dispo
unea
aplicaţi
loc. (Proare
mai
nu
rom.)
civ.
c.
*
îr. (3441
lombe.
Deme
Locuinţă 1.
149;
No.
IL,
uit,
udhon, Usuir
Loterie 3.
IV, No. 326;
VI, No. 500, 501; Laurent.
Majoritate +.
150; Planiol
Baudry et Châneaux, IV, No.
1, No. 359; Alexandresco, ed.
t,
Riper
et
Doctrină.
a JI, p. 512).
ă al păSa Dreptul de folosinţă legal
i
minor
copiii
de
gată
câşti
gurilor
ea
câști
1. Aver
ra
asup
şi
de
întin
se
lor
rinţi
şi industrie nu
prinsau
ie
loter
joc,
prin deosebita lor muncă
din
tate
rezul
lor
copii
a părinţilor
din
este supusă folosinţei legale
- soare, de oarece ele nu sunt provenite
e
uder
excl
stă
acea
10c
(Alexanlor; pentru a avea
sau industria copiilor.
a
munc
ca
sar
nece
este
de Ja folosința legală, nu
dresco, ed. 2-a, IL, p. 513)
ă de jocuinţa
copiii Să. locuiască în afar

Industrie î, 3, ît.
Indoială 7.
oc de noroc 3.
gat, a se vedea cuvântul: „Testament.

şi 8, 9, 10.

2.

.
Tată 4
Termini sacramentali
Testament 4-9
Uzufruct legal 1 urm.
Valabilitatate 4, 9.
Venituri 4.

—
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—

.

i pe cet mere
n

Art.

34%

4.

Este

testament

DESPRE

valabilă
prin

condiţiunea,

care

se

lasă

MINORITATE

dintr'un

„unui

la

de minor

sau

este

îestate

necesară

nota

la majoratul

sacramentali,

copiilor

lor.

întrebuințarea
ci este

de

ajuns

minori,

termeni

ca

din

et Rau,

de

la

uzufruct

este

sau

nu

Trait6

9. După

con-

dreptulâe

rezervă

o părere: ea trehueşte

îl, No, 1067; Duranton,

du

mariage,

II, No, 44,

o altă

părere, chiar în acest

caz, condițiunea de excludere a părinţilor de la, dreptul de folosință legală, Își
produce efectul. (Valette sur Proudhon.
II, p. 264, 268; Duvergier sur Toullier, II,
No. 1067; Beudant, II, No, 748; Demante
et Colmet de -Santerre, ed._3-a, II, No.
133 bis, II; Dalloz, Râp., Puissance paternelle, No. 113; Suppl., Puissance paternelle, No. 113; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 152; Planiol et Ripert, 1, No. 860;
Colin et Capitant, ed. 4-a, [, p. 455).
10. Dreptul de folosinţă legală al părinţilor nu se întinde asupra bunurilor
venite
prin moștenire
copiilor lor minori, de la care părinţii au fost îndepărtaţi ca nedemni. (Alexandresco, ed, 2-a,

ed. 4-a, VI, $ 550 bis,

In caz de îndoială, dacă

are

Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 550 bis, text
și nota 12, p. 86; Dalloz. Râp., Puissance
paternelle, No. 113; Suppl., Puissance paternelle, No. 113; Laurent, IV, No. 327,
Huc, III, No. 196; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 514, 515),
|
E

text şi nota 10, p. 85; Planiol, ed. 6-a, 1,
No, 1695; Planiol et Ripert, 1, No. 360).
6. Faptul
că o persoană lasă toată
averea, sa. prin testament unui părinte şi
copilului acestuia nu poate fi considevat ca o condiţiune de excludere a părintelui de la dreptul de folosinţă legală asupra părţii de succesiune ce se cuvine
copilului său minor, “(Proudhon, I, “No.
151; . Dalloz, Râp.,
Puissance paternelle.
No. 107, 108).

7.

6; Toullier,

Vazeille.

ţinutul dispoziţiilor liberalităţii să rezulte
în mod virtual această excludere. (Proughon, Usutruit, 1, No. 153; Demolombe. VI,
No. 508, 509; Vazeille, II. No, 448; Marcade, Art, 387, No. 2; Dalloz, Rep.. Puissance paternelle, No. 106; Alexandresaco,
ed, 2-a, II, p. 513; Comp.: Laurent, 1V, No.

326; Aubry

după

III, No. 376;
Demolombe, VI,
No. 513;
Mass6 et Vergă& sur Zachariae, I, 8 189,
p. 371, nota 9; Marcadă, Art. 387, No, 2;

nu

de

minorul

civil

considerâtă ca nescrisă. (Proudhon, Usufruit,
1, No. 152; Delvincourt, [, p. %,

său. (Huc, III, No. 196; Comp.: Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1058; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1695; Planiol et Ripert, 1, No. 360; Colin
et Capitant,
ed. 4-a, I, p. 455;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 513).
" Bu Pentru ca părinţii să fie excluşi în
mod expres de la folosința bunurilor donate

care

succesorală,

copil

minor o sumă de bani, iar veniturile sumei legate să nu se cuvină tatălui aqministrator lega! ci să se depună pen-

tru a fi încasate

Codul

II, p, 515).
îf.

Cu

toate că, părinţii nu au dreptul

de uzutruct legal asupra averei câştigate
de copiii săi minori prin munca şi industria
lor, totuşi ei au
administraţia
acestei averi. (Dalloz, Râp., Puissance paternelle,
No. 104; Comyp.: Alexandresco,

excluderea
prevăzută,

uzufruciul legal
va avea loc.
(Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 513, nota 5; Comp.:
Laurent, IV, No. 326).

ed, 2-a, II, p. 516).
12. A se vedea: art. 338

8. In cazul când conâițiunea. de exclu-

dere a părinţilor de la dreptul de folosință legală, ar fi privitoare la bunuri

dul

civil

cu

notele

,
şi 658 din co-

respective,

TITLUL X:)
Despre minoritate, despre tutelă şi despre emancipaţiune.
CAPITOLUL
Despre

1. -

minoritafe.

Art. 342. — Minor este acela care nu
ani împliniţi, fie parte bărbătească sau

21

are încă etatea “de
femeească. (Civ. :24,

43, 93, 127, 131 urm, 205, 311, 326,
383, 434, 454, 806, 807,
820, 950, 951, 1157 urm., 1162, 1166,
1657, 1876, 1900, 1901; Pr.
Sa Sb 197; Com.

10 urm.;

„_
qm

C. p. 61

urm.;

Pr. pen.

76;

Civ. Fr.

Zezt. fr. Ari. 388. — Le mineur est lindi
vidu de lun et de lautre sexe

na point encore lâge de vingt-un
1) Din

eroare

în

textul

oficial,

acest

titlu

—

ans accomplis

poartă

No,

vV,

510—

.
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-Majoritate 1-7,
Marturi S.
Minor îÎ urm.
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10-11.

Orbi 8.
| Penal cod 9.
: Personal statut
Prubă 5,

10, 11.

| Reze 2,
| Registre de familie 5.

Dovadă 5.
Excepţiune 2;

incapacitate 10.
Lege personată 10,

5,
când

Ora 3-7.

Codul penal 9.
Constituţie 2.
Copil minor î urm.
Domiciliu 11.

| Sratut personal
i Străini 10, 1t,

11.

10, 11.

Surdo mut 3Vârstă 1, 3
Ze 6.

Doctrină.
ziţiile art.
1. In conformitate cu dispo
n, minorul este
româ
civil
l
codu
din
342
ta de 21 ani,
acela care nu are încă vârs a împlinit acare
acela
este
rul
iar majo
o, ed, 2-a, II.
ceastă vârstă. (Alexandresc
p. 540, 541).
potrivit Constituţiunei, esteşi
2. Regele,
tul comun,
prin excepţie de 'la drep
resco, ed. 2-a,
major la 18 ani. (Alexand
“
.
II, p. 5%1).
ani când o per3. Cei douăzeci şi unu
socotiți
trebuesc
ră,
majo
ne
devi
ă
soan
din mMochiar
şi
ore
pe
re,
păre
după o
sur Proudhon,
ment în moment. (Valette
No. 407; BeuVIII,
e,
lomb
iL, p. 446; Demo
Art. 388, No.
ad6,
Marc
500;
dant, II, No,
z, Rp. MiDallo
1969;
3; Mourlon, IL No.
Minor -tutelle,
nor.tuteile, No. 30; Suppl.,
362; Huc, TII,
No, 30; Laurent, IV, No.
IV, No.
Baudry et Châneaux,
No. 931;
1615; Planiol
No.
1,
6-a,
ed.
ol,
Plani
757;
568;
IL, No. 255; Nacu, Î, p.
et Ripert,
549, VI, p.
p.
II,
2-a,
ed.
,
esco
Alexandr
462).
115, nota 1; Plastara, 1, p.
cunoscută
4. In. cazul când nu este , majorioană
ora când sa născut o pers
pe

atunci

când

se

sfârşeşte

sa înce
a în care sa
ziua corespunzătoare celei No. 3; Dalloz.
născut. (Marcad6. Art. 388.

tatea

Art, 343

TUTELĂ
No.

o a doua
După
nu este. cunoscută

30;

Suppl.,

Mi-

cazul
părere, în
ora paşterei unei

ită prin regispersoane, ea va i doved
martori. (Deprin
chiar
şi
trele familiei
Dailoz, Rp.
408;
407,
No.
molombe, VIII,
30 Laurent, IV,
Suppl., Minor.-tutelle, No.
No. 362).
ora naşterei
6. După o altă părere,
se calcula manu este necesară pentru a
care va începe
joritatea unei persoane,
ei zile a ceultim
ării
expir
ntul
mome
din
rea sa; prin
naşte
la
de
ţi
trecu
ani
21
lor
se face pe
i
ităţi
major
lul
calcu
urmare
ed. 5-a,
Rau,
et,
ry
(Aub
ore.
pe
zile iar nu
579).
p.
5
1, 886, nota
Februarie a
1. Copilul născut la 29 major la 21
i
deven
va
unui an bisextil,
de 28 Februarie
ani după expirarea zilei
et Ripert, JI,
la orele 12 noapiea. (Planiol
ed. 2-a, II,
No. 255. nota 1; 'Alexandresco,
VIII, No. 499;
p. 543; Comp.: Demolombe, et Cheneaux,
Huc, III, No. 231; Baudry
IV, No. 157).
minori; pre8. Regulele privitoare la
ă şi minoaplic
se
civil,
codul
căzute în
ţi. (Dalo-mu
surd
sau
orbi
vilor cari sunt
40).
No.
lie.
.tute
loz, Rp. Minor
62 şi 63
Y, Potrivit dispoziţiilor art.
majoritatea pedin codul penal român,
la 16 ani, (Alexandresco,
începe
nală
ed. 2-a, Li, p. 541).
ritate şi
10. Legile privitoare la majo
tul personal
statu
de
nd
depi
itate
minor
la capacitatea şi
de oarece sunt relative
1,
(Beudant,
r.
anelo
perso
incapacitatea
|. NoHuc,
97;
NO,
I,
ent,
No. 181; Laur
Lp. 48 IL.
151; Alexandresco, ed, 2-a,
„D43).
nici 0 na41. Dacă străinul nu ale fi determiva
ţionalitate, capacitatea sa
său, (Alexanmată de legea domiciliului
dresco, ed. 2-a, II. p. 54%, nota).din codul
art. 2, 434
„12. A se vedea:
|
civil cu notele respective.

CAPITOLUL

îl

tutelă.

Despre

şi a mamei.
Secţiunea IL. — Tutela tatălui

ă

averea

toriei, administreaz
Art. 348. — Tatăl, în timpul căsă
venidă seama despre fondul şi
ma
sea
personală a copiilor săi minori,
Dă
.
e dreptul de folosință
de
l
turile averei, asupra căreia nar
ptu
dre
pra căreia legea îi dă
numai despre fondul averei asu , 338—341, 343, 390, 416, 427,
urm,
189;
folosinţă. (Civ. 124 —126, -315
9 urm.; C. p. 268; Pr. civ.
658,

1080,

1224,

Civ. Fr. 389).

1225,

153

1324,

des
durant le mariage, administrateur
Text. fr. Art. -389. — Le păre est,
mineurs.
biens dont il
biens personnels de ses enfants
la propriât€ et aux revenus, des
ă
[1 est eomptable, quant
—

BILL—

Art. 343
n'a pas

DESPRE: MINORITATE
la Jouissance;

et,

quant

ă' la

Codul civil

propr

iete seulement,
de ceux des biens
dont la loi lui donne Pusufruit.
|
Text. fr. Art. 389. (Modificat și compleciăi
prin. legile din 2: Iulie 1907
şi din 6 Aprilie 1910). — Le pre est,
€gal des bien de leurs enfants mineurs du vivant des 6poux, administrateur
non Emaneipâs, ă l'exception de ce qui
leur aurait 6t€

donn& ou l6gu

un tiers,

sous

la condition expresse d'tre administre
par

Lorsque le păre est dâchu de administ
ration, la mâăre devient de droit
administratrice en ses lieu et place avec
les mâmnes pouvoirs que lui, sans avoir
besoin de son autorisation maritale.
En

cas de divoree ou de separati
ă celui des deux 6pouzx auquel est confion de corps, ladministration appartient
te la garde de enfant, s'il n'en est autrement ordonn€.

quâte
- si le
sauf
deux

en chambre du conseil, le ministăre publi
ce entendu. I1 est procâd€ de mâme
păre et la mâăre, tous deux vivauts,
sont
dâchus de l'administration legale,
application des dispositions de la loi
Epoux seraient dâchus de la puissance du 24 juillet 1889 aux cas oă les
paternelle.

L'administrateur legal doit admi
ponsable de son administration dans nistrer en bon părede famille et est resles termes de droit commun.

le conscil de tamille et, avec Paut
orisation du tribuna] statuant
comme il vient
d'âtre dit, les actes que le tuteur
ne
Il est tenu toutefois de faire, en peut accomplir sans cette autorisation.

appartenant ă l'enfant lorsqu'ils s*lă bon
vent a
en titres nominatifs les titres au port
eur
des
ă moins que, par leur nature ou
en raison

pas susceptibles de cette conversi
on,
emploi ou cette conversion,
Ă

administrateur, emploi des capitaux
plus de 1500 franes et de coavertir
valeurs mobilires lui a ppartenant,
de conventions, les titres ne soien
t

sans que les

tiers

aient

ă

surveiller

cet

Sont applicables ă Vadminis
ce qu'elle ne comporte ni conseil tration legale. avec les modalitts râsultant de
de famille, ni tutelle et subrogâe
articles 457, 458, 460, 461
tutelle, les
in fine, 462, 466,
Civil,

953

et suivants,

livre II, ţitre VI,

et 11 de la loi du 27 fâvrier 1880
.

du

467, dernier alinta, du Code
Code de proetdure civile, 2,
3. 10

['administration l&gale cesse
de droit d'appartenir ă tout
interdite, pourvue d'un conseil
e personne
Jjudiciaire, en &tat d'absence
puissance paternelle; elle peut
ou dâchue de la

âtre retire, pour cause grave,
statuant comme il est dit au para
par le tribunal
mare qui n'en est pas investi, d'un graphe 4, ă la requste de celui des păres et
parent ou alli€ de l'enfant, ou
public.
du ministâre
['administratear est comptable
quant â la propriâte et aux
biens dont il n'a, pas la joui
revenus des
ssance et quan

t ă la proprit€ seulement
des biens dont la loi lui donn
de ceux
e Pusufruit.
Les articles 469, 471, 472, 473,
474 et 475 du Code civil sont
au compte qu'il a
applicables

ă rendre.

a
Celui des parents naturels qui
exe
rce
ra;
la
puis
sance paternelle n'ad ministrera
toutefois les biens de son enfa
nt
min
eur
qu'e
n
qual
it6 de tuteur legal et 'soas
le controle d'un gubrogt tute
ur qu'il devra faire nommer
dans les trois mois
de son entre en fonetions
0u qui sera nomme d'office
dispositions du paragraphe suiv
, conformement aux
ant;

il aura droit â la
partir de la nomination du subr
ssance legale qui
og& tuteur, si elle n'a pas joui
eu lieu dans le dâlai
Les fonctions dâvolues au cons
i
eil de famille des enfants
remplies ă l'gard des enfa
l6gi
time
s sont
nts naturels par le trib
ci-dessus fixe.

unal de premitre

— 519 —

instance dn -

Cedul

civil

DESPRE

TUTELĂ

Art.

343

lieu da domicile l&gal du parent investi de la tutelle, au momentotila
reconnu son enfant, et du tribunal da lieu de la râsidenee de l'enfant, sil n'est
reconnu;

le

tribunal

statue

en

chambre

du

conseil,

aprăs

appel€ le păre et la mâre de lenfant, siil a 6t6 reconnu,

avoir entendu

ou

soit ă la requfte de

Pun d'eux, soit ă la requâte du ministtre publie, soit d'office, sur toutes les
questions relatives ă lorganisation ou ă la surveillance de la tutelle desdits

mineurs.

|

Sous ces râserves et ă l'exception des articles 394 et 402 âă 416, toutes
les dispositions du prâsent titre son applicables ă la tutelle des enfants
naturels mineurs,
Sont applicables aux actes et jugements necessaires pour l'organisation et

la surveillance de Ja tutelle des enfants nâturels, les dispositions et dispenses
de -droits dâtermintes en ce qui concerne la tutelle des enfants legitimes et
interdits, par Vartiele 12. paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892.
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Doctrină.
1,

Din puterea părintească decurg două

feluri -de drepturi. ale părinţilor asupra
minori
legitimi: lor
averei - copiilor
1) dreptul de administraţie, denumită şi
administraţia, legală; 2) dreptul de folosință. legală. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

487)

2, Administraţia
legală este
dreptul
care este acordat de lege tatălui de a
administra bunurile copiilor săi minori
cu puteri mai mari de cât acele ale unui
tutor, (Planiol, ed. 6-a, I, No. 1706; Pla-niol et Nipert, I, No. 370; Comp.: Matei.
Cantacuzino,
p. 71; Plastara,
Î, p. 454,
455).
ă. Tatăl “administrează
bunurile
co-

piilor

513—

săi minori

în calitate

de

manda33

;

Art. 343

DESPRE

tar legal
şi în calitate de
uzutructuar.
(Mouricr, Sea. 7-a, I, No, 10%;
Dalloz,
Rep., Minor-tutelie, No. 76; Planiol, ed.
6-a, I, No. 1708; Comp.: Nacu, I,p. 569).
4 Administraţia legală prevăzuţă
de
art, 389 c. civ. fr. (343 c, civ. rom), este.
rezultată din dreptul tatălui de putere
părintească,

asupra

„copiilor

săi

minori,

iar nu din tutelă,
de oarece tutela,
se
deschide numai la, decesu! mamei.. (Mourlon, ed. -a, I, No. 1074; Dalloz
R6p,,
Suppl., Puissance paternelle, No. 87; Planiol, ed. 6-a, 7, No. 1711; Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p, 453, 531; Nacu, 1 p.
568, 569; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 488).
5. De oarece administraţia legală prevăzută, de art. 389 c. civ. îr. (343 ce. civ.
rom.) este o consecinţă a, puterei părin-.
teşii iar nu a, tutelei, consiliul de familie
nu poate îi format pentru a controla Mo-

dul

său

de administrare

rilor, ci controlul

a averei

vafi exerciţat

mino-

de mamă.

(Demolombe, VI, No. 413 urm., 43; Aubry et Rau. ed. 5-a, I, $ 123, text şi nota 1
urm p. 7i& urm; Laurent, IV, No. 301,
307, 310;. Huc, III, No. 234; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 184; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1711; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 532:

Nacu, 1, p. 570, 511; Alexandresco, ed. 2-a.

II, p. 494; Plastara, 1, p. 45; Comp.: Degre, Scrieri juridice, 1, p.-133 urm).
,
+ După părerea. dominantă, tatăl, administrator legal asupra averei copilului
său minor, este obligat să facă inventarul
prevăzut de art, 451 c, civ. îr, (395 c. civ.
Tom-). de oarece această formalitate este
obligațorie pentru orice administrațor al

averei altuia.

(Demolombe,

Beudanţ, II, No. 735;
de Santerre, ed. 3-a,

III; Aubry

et Rau,

VI,

No.

433;

Demanţe et Colmet
II, No. 137 bis, II,

ed. 5a, i, $ 123, text

şi nota 24, p. 281;
Dalloz, Rep., Suppl,
Puissance paternelle, No. 93; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 185; Comp.: Nacu,
1x
p. 571).
2. După o altă, părere, de oarece
legea nu obligă pe tatăl, administrator
legal să facă inventar, el nu poate
fi: supus la această formalitate. (Laurent,
IV,
No. 307; Hur, III, No, 239; Comp.: Dalloz
,
Râp.,
Puissance

paternelie,

No.

81;

Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 503).
8. Declaraţia impusă tutorului
de art.
“Al al. 2. civ. fr, (395 al. 2 c.
civ. rom,)
privitoare
la creanţa sa în contra
minorului, nu este impusă şi tatălu
i,
administrator legal. (Demolombe,
VI, No.
433, 434; Demante et Colmet de
Santerre,
II, No. 137 bis, III; Dalloz. Râp..
Suppl.,
Puissance paternelle, No. 9%; Baud
Rau, ed. 5-a. 1, $ 123, nota 25, p. 781; ry et
Huc,
III, No. 239; Bauary et Châneaux,
IV, No.
185; Alexandresco,
ea, aa, II,
p. 504;
Comp.: Nacu, Ip. 511).
9. Tatăl
administrator
legal,
poate
vinde singur sau conserva
lucrurile mobile aparţinând minorulu
i său fiu, după
cum va crede de cuvi
inţă. (Demolombe,
VI, No. 436, 437; Aub
ry et Rau, ea. 5-a,

TUTELĂ

"Codul civil

I, $ 123, p. 780, 785; Masst et
Verg€ sur
Zachariae, 1, $ 207, nota 12,
p. 4086; Dalloz, R6p.,
Puissance pateinelle,
Suppl., Puissance -paternelle, No. No, 81;
III, No. 244; Baudry et Châneaux, 93; Huc,
IV, No...
186; Comp: Colin eţ Capitant,
ea. hal,
p. 532, 533; Contra: Laurent, II,
No. 1%;
IV, No, 311; Alexandresco, ea.
2-a, II, p.
497).

19.

Tatăl,

administrator

legal.

. obligat a vinde lucrurile mobil hu este
e 'ale copiluilui său minor, prin licita
ţie publică,
după cum este obligat tutorul
prin arţ.
452 c, civ. fr. (39 c. civ. rom.)
; minorul
însă la majoratul său poate cere
daune
de la tatăl său dacă a avut un
prejudiciu, (Demolombe, VI, No, 436;
Dalloz,
Rep., Puissance paterneile, No.
81).
îl. Nu se aplică tatălui, admi
nistrator
legal, dispoziţiile de la tutel
ă prevăzute
de art, 455, 456 şi 474 c. civ.
fr, (399, 400
şi 420 c, civ. rom.) privitoare la
obligaţia
tutorului de a plăti dobândă
ia capitalurile minorilor. (Demolombe,
VI,
456; Demanie et Colmet. de Sanit No. 438,
erre, ed.
3-a, II, No, 137 bis, III; Aubry
et Rau. ed.
5-a, I, $ 123, text şi nota 22, p.
780, text şi
nota 50, p. 788; Dalloz, R6p.,
Puissance
paternelle, No. 81; Suppl.,
Puissance paternelle,
No. 93;. Laurent, IV, No.
319;
Huc, III, No, 251; Baudry
et Cheneaux,
IV, No. 188, 192; Alexandresco
, ed, 2-a, II,
p. 504).
NR
„
i
|
Contractele de locăţiune asupra
bunurilor imobile ale minorilo
de tatăl administrator legal r, încheiatţe
, sunt supuse
dispoziţiilor art, 1429 1430
şi 1718 e. civ.

în. (1268,

1269

şi 1419

ce. civ,

molombe, VI, No. 439; Laur rom), (Deent, IV, No.
311; Alexanaresco. ed, 2-a,
II, p. 497),
13. Dispoziţiile art. 472 ec.
civ, în. (419
€. Civ, rom.), care declară fără
tărie, ori
ce convențiune săvârşită între
tutore şi
între pupilul ajuns la majorita
te, . dacă

va fi fost făcută înaintea expir
lunide la desfacerea definitivăării unei
a tutorului, nu

sunţ aplicabile şi tatălui,
ad-.
ministrator legal,
(Demolombe,
VI, No.
455, 456; Demante eţ Colmet
de Santerre,
ed. 3-a, II, No. 137 bis, II; Aubr
y et Rau.
ed. 5-a, 1, $ 1£3. text şi nota,
49, p, 87;
Laurent, IV, No. 318; V, No.
15; Huc, III,
No. 251; Baudry et Ch6neaux
, IV, No. 190,
643; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1980; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 504).
14. Dispoziţiunile
art.
ce. civ. fr.
(390 c. civ. rom.) care prev450
ăd că tutorul
hu poate primi cesiunea, vreunui drept
'de creanță în contra mino
rului, nu sunt
aplicabile tatălui administ
rato
bunurilor copiilor minori, în r legal:al
timpul cât
durează căsătoria, (Aubry et Rau,
ed. 5-a,
I,$ 123, p. 785; Laurent, IV,
No. 316: Huc,
III, No. 246; Baudiy eţ Chen
eaux, IV. No.
189; Planior et Rinert, I, No.
375; Contra:
Demolomb

e,

VI,

No.

441

bis;

Saignat, Vente, No.: 236; Comp Baudry et
: Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 502),
:

15.

-— Dl4 —

După

o părere,

actele

pe

care

tu-

.

"Codul civil
iorul

le

DESPRE

poate

consiliului

de

bunalului,

pot

face

numai

familie
fi

şi

cu

făcute

imobilele copiilor săi minori,. fără nici o
autorizaţie, (Alexandresco, ed. 2-a, 1], p.
97
-

autorizarea

omologarea,
de

tatăl

tri-

admi-

22, Deasemenea poate

nistrator legal singur. (Mâsse et Verge
sur Zachariae, 1], 8 207, p. 408; Dalloz,
Rep., Puissance. paternelle, No. 81; Suppl.,
Puissance paternelle,. No. 94, 97; Comp:
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 532, 533;
Nacu, ], p. 570, 571; Alexanaresco, ed. 2-a,
II, p. 49, 498, "499; Matei Cantacuzino, p.
TI; Plastara. I, p. 456, 457),
16. După
oa
doua
părere, pentru
aceste
bueşte

torizare

o:

lor

pentru

actele

înstrăinările
imobile

ale

dobândească
înlocueşte

de

sau

dispoziţie,

ipotecarea

minorilor,

autorizaţia

autorizaţia

el

25.

la

hotărârea.

care

a

a

depune

banii

minorilor

la

obligat

folosința

legală

şi

nu

este

mobile

acţiunile

posesorii

privitoare:
.

-

,

a

administrator

(Valetie

incorporale

39. Tatăl,
poate

cu

legal,

poate

sur

Proudhon..

ÎI],

.

p.

ale

minorilor,

cum

cumpăra

administrator
unimobil

în

legal,
comptul

nu
mi-

norului fără autorizaţie. (Demolombe. I,
No. 677; Contra: Beudant, II, No. 737; Huc.
II], No. 241; Baudry et Châneaux, IV, No.
201; Alexandresco, ed, 2-a, [1], p. 499).
31. Tatăl, administrator legal,
poate
face singur toate actele de administraţie

la
.

—

nici

conservare

sunt rentele. efeciele. de bursă, etc. (Demolombe, VI, No. 436, 437; Demanie et
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 137
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 123, nota
40 bis, p."785; Dalloz, R6p. Suppl, Paternite et filiation, No. 99; Huc, III, No.
242; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, ]
p. 532, 533).

da cauţiune. (Alexanaresco, ed. 2-a. II,
p. 496),
faces
20. Tatăl,
administrator
legal,
cheltuelile de administraţie și cele ocazionate de creşterea copiilor minori, fără
controlul nimănui şi după aprecierea sa.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 497, nota 1).
21. Tatţăl
administrator legal,
poate
exercita

de

dry et Cheneaux, IV, No. 211; Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 501).
:
23, Tatăl,
administrator legal,
poate
vinde: fără nici o formalitate, bunurile

casa

are

act

Suppl., Paternite et filiation, No. 98; Bau-

ca

fi împieoarece el

orice

ed.

283; Demolombe, VI, No. 440; Aubry et
Rau, ed, 5-a, 1. $ 193, p.. 783: Dalloz, R6p...
Paternită et filiation. No. 83; Suppl., Paternită et filiation, No. 9%; Laurent, IV,
No. 316; Huc, III, No. 248; Baudry et "Che
nsauxz, IV, No. 211; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 501).
28. Deasemenea,
tatăl, administrator
legal, nu poate dărui bunurile aparţinând
minorului. (Valette sur Proudhon, II. p.
283; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. 8 123, p. 783;
Dalloz, Re6p., Paternite et filiation, No. 83;

fa-

de consemnaţii, nici nu poate
decat a ridica, banii depuși, de

Tatăl,

norului.

nefundată acţiunea sa făcută în numele
minorilor, chiar dacă ar fi privitoare la
bunuri imobiliare ale minorilor.
(Marcad, Art. 389, Appendice, No. 4).
19. Tată], administrator legal, nu este
obligati

crean-

lului. (Dalloz, Râp., Paternit€ ei filiation,
No, 83; Suppl., Paterniie et filiation, No.
28 Comp.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
01
21. Tatăl administrator legal, nu poate
face un compromis asupra bunurilor mi-

care

respins

şi

poate face actele pe care nu le poate face
Dici tutorul
chiar cu autorizaţia
consiliului de familie şi omologarea tribuna-

milie.
(Beudant, Iî, No. 736;
Marcad6,
Appendice
art. 371—383, No. 4; Calloz.
Re&p., Puissance paternelle, No. 82; Suppl.,
Puissance paternelle, No. 96, 98; Degre,
Scrieri juridice, 1. p. 134 urm.; Comp:
Laurent, IV, No. 363 urm.; Huc, III, No.
240 urm.; Baudry et Cheneaux, IV, No.
196 urm.. 206, 208; Colin et Capitant, ed,
4-a, ], p. 532, 533; Nacu, I, p. 571; Alexanaresco, ed. 2-a, TI, p. 498, 199; Matei Cantacuzino, pp. 7; Plastara, I,
456, 457).
18. Tatăl,
administrator
fica
poate
achiesa

nici o au-

se face sub beneficiu de inventar şi nu
„poate dăuna. minorului. (Laurent, IV. No.
312; Huc, 171, No. 249; Baudry et Ch6&
neaux, IV, No. 203; Alexandresco, ea. 2-a,
II p. e Contra: "Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 128,
783, 784).
"26, Pali.
administrator
legal],
nu

să

de

fără

veniturile

singur accepta o succesiune în numele copilului său minor, de oarece acceptarea

cum

justiţiei:

consiliului

autorizație

9%),

bunuri-

trebueşte

încaseze

-

privire la. dreptutile copiilor minori. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 497
D2â. Tatăl
aaministrator
legal
poate
vinde singur recoltele şi mobilele supuse
stricăciunei. (Alexândresco, ed. 2-a, II. p.

acte, tatăl administrator legal, tre-să dobândească autorizaţia consi-

totuşi

să

țele copiilor minori.
(Alexandresco,
2-a, II, p. 497).
23. Deasemenea poate face fără

liului “de familie şi omologarea tribunalului. (Merlin, Repertoire, Puissance paternelle, section 4, No. 11, 14; Questions
de droit, VI, Usufruit paternel, 8.1; Valette sur Proudhon, II, p. 283; Taulier, II,
p. 9; Duranton, III, No. 415; Demolombe,
VI, No. 446; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
123, text şi notele 28 urm, p.; 782 urm;
Dalloz, Râp., Puissance paternelle, No.
82; Suppl., Puissance paternelle, No. 9%;
Comp.: Mourlon. ed. 7-a, I, No. 1074, p.
540, nota 1; Planiol, ed. 6-a, IL, No, 1112,
1713; Nacu, 1, p. 571).
17. După a treia părere, deși dispozițiile de Ja materia tutelei nu pot fi întinse la materia administratiei legale a
tatălui asupra bunurilor copiilor săi. şi
deşi tatăl, administrator legal are puteri
întinse
pentru actele de. administrație,
sunt

Art: 343

TUTELĂ
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.

-

Art. 343

DESPRE

fără amestecul altor persoane,
(Demolombe, VI, No. 445, 446; Laurent, IV, No.
314; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1712; Nacu, |,
p. 570; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 497; Matei Cantacuzino, p. 71).
.
32. Tatăl administrator legal. nu poat
face tranzacţie
asupra intereselor civile
ale minorilor, fără a îndeplini formalităţile impuse tutorului de art. 467 c. civ.
fr. (413 c. civ. rom.), pentru a face tranzacţie în numele pupilului său. (Merlin,
Rpertoire, Transaction, $ 1, No. 7; Valette
sur Proudhon, II. p. 383, nota a; Duranton,
- III, No. 415; Demolombe, VI, No. 446; Marcadă, Art, 389; Appendice; Aubry et Rau,
1, $ 1:83, nota 38, p. 784; Comp.: Baudry
et Cheneaux, IV, No. 209).
3 bis. După o altă părere, tatăl, poate
face

tranzacţie

în

numele

minorului

cu

autorizaţia numai
a justiţiei. (Laurent,
IV, No. 314; Baudry et Châneaux, IV, No.
209; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 500).
53. Tatăl, administrator legal, nu poate
renunța singur la o succesiune deschisă
în favoarea copilului
acest caz renunţarea

minor, de oârece în
echivalează cu o în-

străinare. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 123,
p. 784; Laurent, IV. No. 312; Alexandrescv,
ed. 2-a, II, p. 498; Contra: Bauâry et Che
neaux, IV, No. 203),
84. Tatăl,
administrator legal,
poate
porni singur şi a răspunde la o acţiune
de împărţeală în numele minorului. (La
urent, IV. No. 312; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 205; Planiol, ed. 6-a, 1, No, 1714;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 498).
35. Tatăl,
administrator legal,
poate
lua cu chirie bunurile minorului său fiu,
însă la contractare, copilul minor
trebuește reprezentat prinirun administrator ad-hoc. (Demolombe, VI, No. 442; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 193, nota 43, p.
186; Huc, ÎII, No. 246; Baudry et Che6neaux, IV, No. 189; Planiol et Ripert, 1,
No, 315; Contra: Alexandresco, ed, 2-a, JI,
p. 502).
36. Tatăl.
administrator
legal,
nu
poate cumpăra bunurile minorului său
fiu, de oarece dispoziţiile art. 450 c, civ.
îr, (390 ce. civ. rom.) aplicabile la tutelă
se aplică prin analogie şi tatălui administrator legal, (Demolombe, VI, No. 440.
441;
Dalloz, Râp., Puissance
paternelle,
No. 63; Baudry
et Saignat, Vente. No.
236; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
501, 502),
,
31. După o altă părere, tatăl administrator
legal,
poate cumpăra
bunurile
minorului, însă la încheierea convenției
trebuește ca minorul să fie reprezentat
printrun administrator ad hoc. (Aubry
et Rau, I, $ 123, nota, 42, p. 785; Laurent,
IV, No. 316; Huc, III, No 246; Baudry et
Cheneaux, IV, No, 189; Planiol et Ripert.
I, No. 335),
.
38. Tatăl, administrator legai nu este
obligat să dea garaniie pentru admini-

strarea
oarece

bunurilor

nici

chiar

copiilor

atunci

săi minori,

când

este

de

tutor

Codul

TUTELĂ

civil

legai nu este obligat la nici o ipotecă legală. (Nacu, I, p. 572; Alexandresco.. ed.
"Ba, II, p. 495).
39, Tatăl,
administrator
legal,
nu
poate fi: urmărit pentru abuz de încredere, potrivit dispoziţiilor
art. 330 din codul penali pentru că ar îi lucrat cu rea
credinţă în detrimentul copiilor săi minori a căror avere o administrează, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 494).
,
40. Acţiunile copilului în contra tatălui,

administrator

legal,

se

vor

prescrie

prin trecere de 30 ani, conform dreptului
comun de oarece dispoziţiile art, 475 c.
civ. îr. (1901 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicațiunea de cât în materie de tutelă. (Valetite sur
Proudhon, II, p. 282;
Demolombe, VI, No. 457; Demante et Colmet
de Santerre, Il, No. 137 bis, III; Aubryet
Rau, ed. 5-a, 1, $ 123, text și nota Bi, p.
788; Laurent, IV, No. 319; Huc, III, No.
€51; Baudry et Chensaux, IV, No. 191;
Planiol, ed; G-a, I, No. 1724; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 505).
41. Puterile tatălui ca uzutfructuar legal asupra bunurilor copiilor săi minori
sunt mai întinse de cât puterile ce le are
el ca administrator legal al aceloraşi bunuri. (Laurent, IV, No. 306; Alexandresco,
ed. 2-a, Ti, p. 502).
42. In cazul când între tată și copilul
său

sunt

interese

opuse,

se

va

numi

ace

Stuia din urmă un reprezentant special,
numit
administrator ad-hoc.
(Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1074; Dalloz, Rep, Suppl..
Puissance
paternelle,
No, 88;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 494; Comp.: Toullier,
II, No. 1090; Beudant, II, No. 735; Marcade, Art, 383, Appendice, No. 1; Mourlon,
ed. 1-a, 1, No. 1074, p. 541. nota 1; Huc,
III, No. 236; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 1717:
Planiol et Ripert, 1, No. 372; Colin et Capitant,- ed, 4-a, I, p. 532; Baudry et Ch6-

neaux, IV, No. 183).
43. După o altă părere,

acest admini-

strator special este un tutor ad-hoc. (Proudhon, II, p..282; Taulier, II, p. 9; Duranton, III, No. 415; Demolombe, VI, No.
421, 422; Demanie et Colmei de Sânterre,
ed. 3-a, II, No. 137 bis, II; Aubry et Rau,

ed. 5-a, I, 8 123, text și nota 7, p. 716; Dal-

loz, Râp., Minor.-tutelle, No. 719;
Puissanie paterneile, No. 88; Laurenţ, IV, No.
U

44. Numirea administratorului special
al minorului pentru a reprezenta, interesele acestuia într'un conflict de drepturi
cu

tatăl

merade

său,

se

consiliu.

face

de

tribunal

(Dalloz, Râp.,

în ca-

Suppl,

Puissance paternelle, No. 83; Laurent, IV.
No. 310; Huc, III, No. 236; Baudry et Ch6-

neaux,

IV,

No.

183;

Planiol

"No. 372; Alexandresco,
495),

-

45: După

et

Ripert,

1,

ed. 2-a, II, p. 4%,

o altă .părere, numirea

tuto-

rului ad-hoc se va face de către consiliul de familie iar nu de tribunal, (Demolombe, VI, No. 422 bis; Aubry et Rau,
I, $ 123, nota 6 bis, p. 776; Massâ et Verge
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Codul civil

sur Zachariae,
1, $ 207, nota 9; Comp.:
Pianiol ed. G-a, I. No. 1720).
46. Toate dispoziţiile din materia tuelei privitoare la administraţia generală,
în sine, în afară de cele privitoare la garanţiile speciale
acordate minorului
în
contra tutorului, se vor aplica în principiu şi administraţiei legale a părintelui

asupra

averei

copilului

său

minor.

(Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
TI, No. 137 bis, II: Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 123, p. 780, 781; Talloz, Rep., Supl.
Puissance paternelle, No. 9; Laurent, IV,
No. 303; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, [, No.
1074, p. 540; nota 1; Planio!, ed. 6-a, I, No.
1711; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 532,
533; Nacu, I, p. 570, 571).
“
47. Tatăl, administraţor legal,. va fi
responsabil în gestiunea bunurilor copilului său minor, conform dreptului comun

iar

nu

potrivit

regulelor

dispensă, prevăzute de codul civil în mar
ierie de tutelă. (Demolombs, VI, No. 430;
Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, $ 123, text şi nota
16. p. 779; Dailoz, Râp., Puissance paterTezLer No. 92; Alexandresco, ed. 2-a, II], p.
51. După o altă părere, cauzele de dispensă prevăzute pentru tutelă sunt aplicabile şi administraţia legală a tatălui
asupra
_ bunurilor copiilor.
(Valette sur
Proudhon, 1], No. 283; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II], No. 137 bis,
III; Nacu, I. p. 569; Comp.: Mourloi, ed.
7-a, I, No. 104, p. 540, nota 1).
52. In timpul căsătoriei tatăl are administraţia legală asupra bunurilor copiilor

47

bis, Tatăl,
să

cum

prevăzute

administrator legal, tre-

administreze

bunurile

copiilor

săi minori ca un bun proprietar şi ca un
bun părinte de familie. (Aubryet Rau,
ed. 5-a, 1, 8 123, nota 19, p. 780; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 503).
48. Tatăl,
administrator legal, va îi
obligat
ca la încetarea
administraţiei
sale să dea socoteală copilului de gestiunea, sa, dână seamă, şi de îond şi de
venituri. (Demolombe, VI, No. 428; Alexandresco, ed. ?-a, II, p. 503; Comp. Planiol et Ripert, I, No. 36; Colin et Capitant, ed. &-a, 1, p. 533; Nacu, 1. p. 571).
49. Dispoziţiile art, 444 c. civ. îr. (385
c. civ. rom.) privitoare la excluderea sau
destituirea din tuielă, sunt aplicabile şi
fi
administrator. lega! cari pot
tatălui,
lipsiţi de administrarea bunurilor copiilor lor minori pentru purtarea rea în deobste

cunoscută,

pentru

rea

credinţă

sau

incapacitate în administraţia acestor bunuri.
(Valette sur Proudhon, II, p. 283;
Mass6 et Vergâ sur Zachariae, I, p. 407;
Marcad6, Art. 389, Appendice, No. 5; Palloz, Rp.
Puiseance paternelle, No. 77,
78; Suppl., Puissance paternelle, No. 90;
Nacu, Î, p. 569; Comp.: Demolombe,
Vi,
No. 430; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, II, No. 137 bis, III; Mourlon, ed.
7-a, I, No. 1074, p. 540, nota 1; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 123, p. 717%, Baudry et
Châneaux, 1V, No. 180, 181; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1711, 1722; Contra: Laurent,
IV, No. 301, 321. 345; Colin et Capitanţ,
ed. 4-a, I, p. 533; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 493, 494, 505).
i
50, După o părere, nu sunt aplicabile
de
administrator legal, cauzele
tatălui,

—

minori;

în

imposibilitate

în materie
de tutelă.
(Demolombe, VI,
No. 455, 456; Demante et Colmet de Santerre, ed, 3-a, 11, No. 137 bis, II; Aubry
et Rau, ed. 5-a, Î, $ 143, nota 49. p. 187;
Dalioz, Rep,
Puissance paternelle,
Ne.
81; Suppl., Puissance paternelle, No. 9%;
Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.
533; Nacu, 1, p. 571; Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 503).
bueşte

Art. 343

.

ar

fi

în

cazul

de.

a

caz

de

când

exercita
absenţă

taţăl

este

acest

în

drept,

administra

ţia legală trece asupra mamei, fără a se
deschide tutela. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, 8 87, nota 4, p. 586; Dalloz, Rep., Suppl..
Minor-tutelle, No. 27; Planiol. ed. 6-a, ],
No. 1760, 1761; Nacu, I, p. 569; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 489; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1075; Planiol et Ripert,
I, No, 370, 371; Matei Cantacuzino, p. 71).
53. Când tatăl este pus sub interdicțiune judiciară, administraţia legală a
bunurilor copiilor minori trece la mamă,
care are în acest caz şi puterea părintească asupra, lor. (Demolombe, VI, No.
449; Beudant. II, No. 755; Mourlon, ed.
7-a, Î, No. 1075; Aubry et Rau, ed. 5-a, |,

$ 87,

Reâp.,

Minor-tutelle

No. 68; Laurent, IV, No.
No. 235; Planiol, ed. 6-a, I,
1, p. 569; Alexandresco, ed,
Comp.: Planiol et Ripert.

296; Huc, III,
No. 1761; Nacu,
2-a, îl, p. 489;
I, No. 370, 371;

Matei

p. 586;

Dalloz,

Cantacuzino,

„54. Când

dicţiune

legală,

legală

a

divorţ,

după

p.

71).

.

tatăl este în stare de interdreptul

bunurilor

de

copiilor

administraţie
minori

se

e

xercită de mamă. (Demolombe, VI, No.
449; Beudant, II, No. 755; Mourlon, ed.
T-a, I, No, 107%; Aubry et Rau, ed. 5-a,
J, $ 87, p. 586; Dalloz, Râp., Minor-tutelle,
No. 68; Laurent, IV, No. 29%; Huc. III,
No, 235; Nacu, 1, p. 569; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 489).
|
55. Când tatăl este pus sub
consiliu
judiciar, el păstrează
administraţia legală, însă nu poate face singur actele pe
care nu le poate face pentru averea lui,
fără asistența consiliului. (Huc. III, No.
234; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 489).
56. “Tatăl, administrator legal, condamnat pentru delictul prevăzut de art. 268
din codul penal român, adică pentru atentat la bunele moravuri ale copilului
său minor, păstrează administraţia legală şi chiar uzufructul lega] asupra bunurilor acestui copil. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 482, 505).
51. După
desfacerea
căsătoriei
prin

o. părere,

administraţia

le-

gală asupra bunurilor minorilor aparţine
tot tatălui
chiar dacă divorul a fost
pronunțat
în contra sa şi el a pierdut
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dreptul de folosinţă legală,
(Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 490, 505; Comp.:.Beudant, II, No. 730; Aubry et Rau, ed, 5-a.
1, $ 123, p. 786. 787; Planiol, ed. 6-a 1.
No. 1721).
Ă
58. Tatăl nu poate renunţa la administraţiunea legală, prin contractul. de căsătorie. (Guillouard, Contrat de mariage,
1, No. 114; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
49%, nota).
59. Clauza dintr'un testament sau act
de

donaţiune

prin

care

se

lasă

sau

se qă

nu se aduce
atingere puterei părintești.
(Rolland de Villargues, Râpertoire, Puis-

sance paternelle, No. 30; Valette sur Proudhon, ÎI, p. 283; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 123, text şi nota 15, p. 778; Duranton,
III, No. 375, nota; Vazeille, Trait6 du mariage, II, No. 456, 458; Donations, Art.
900, No. 24; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1709:
Planiol et Ripert, 1, No, 372; Plastara.
Y, p. 454, 456; Comp: Proudhon, De Y'usufruit, 1, No. 240 urm.; Duvergier sur Toullier, 1, No. 1068, nota a; Demolombe, VI,
No; 458; 'Huc, III, No. 237; Baudry
et
Cheneaux, IV, No, 212).
60. După o altă părere, clauza : prin
care într'un testament sau act de donațiune, se ia din administraţia tatălui. bunul legat sau donat minorului, este nulă
se

consideră,

nescrisă

de

oarece

aduce

atingere puterei părintești. (Merlin, R6perioire, Puissance paternelle, section 5;
- Toullier, II, No. 1068; V, No. 268; Taulier,
1, p. 499; Demante et Colmet de Santerre,
II, No. 133 bis, III; Beudant, II. No. 73;
Marcad6, Art. 389, No. 6; Laurent, IV, No.
297 urm.; Nacu, 1, p. 5%; Alexandresco,
ed, 2-a, ÎI, p. 490, urm.).
61. In cazul când testatorul a, lăsat
unui copil minor un legat cu condiţiunea ca bunul legat să nu fie administrat

de

părinţii

săi,

fără. însă

să

desemneze

persoana ce va administra bunul. administratorul se va, numi de tribunal, (Planiol et Riperi, I, No. 372).
» In cazul când persoana, desemnată
ca; să administreze bunul legat. încetează
din viaţă, tribunalul va numi un administrator în locul celui încetat âin viaţă.
(Planiol et Ripert, I, No. 372).
63. De oarece o persoană poaţe dărui
sau testa unui copil minor un bun cu
condiţiunea ca administraţia acelui bun

să nu fie exercitată de părinţii

săi, acea

persoană poate lăsa administraţia bunului dăruit sau legat, părinţilor, însă restrângând
' puteril
u-ie sau obligându-l la
gatanţii cum ar fi constituirea unei ipoteci. (Aubry et Rau, ed. 4-a, III, $ 264 bis,
nota 4; p. 355; Planiol et Ripert.
1, No.
372; Contra: Laurent, IV, No. 309;
Baudry et Cheneaux, IV, No, 182;
Alexandresco, ed. 2-a, TI. p. 49%,
nota 3, 4%,
nota 9).
!

civil |

64. După o altă părere, în acest: caz.
tribunalul
va
încredința,
administraţia.
bunurilor
copiilor minori acelui dintre
părinţi care va. prezenta mai multă, garanţie pentru copii. (Laurent, IV, No. 363).
65. După a treia părere, în acest caz
administraţia
legală
asupra
bunurilor
minorului parţihe mamei, (Plastara, 1.
p. 495, 456).
66. Administraţia legală a tatălui încetează: prin majoratul copilului, prin
emanciparea sa, prin moartea sa şi prin
- deschiderea. tutelei care are loc la încetarea din viaţă a unuia dintre părinţi. (Planiol, ed. 6-a, 1, No, 1721; Planiol et Ripert.
I, No. 377% Alexandresco. ed, 2-a, TI, p.
505). ..
67. Dreptul de administraţie legală, al
tatălui depinde de statutul personal al]
părinţilor şi copilului. (Huc, I, No. 1/9;
III, No. 252; Planiol eţ Ripert, 1,-No. 373;
Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 506). 68. In cazul când tatăr şi copilul sunt
de naționalitate deosebită, administraţia
legală va fi cârmuită de legea națională a
copilului, (Huc, 1, No. 149; III, No. 252:
Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 506; Comp.
Planiol et Ripert, 1, No. 303).
!
63. Mama naturală are dreptul de adqministraţie legală asupra bunurilor copilului său -natural minor recunoscuţ. (Laurent, IV, No. 359; Huc, III, No. 239; Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 506. 507, 591, 592).
70. A se vedea: art, 344, 815 din co:
dul civil cu notele respective,

unui copil minor un bun cu condiţia ca,
administraţia acestui bun să nu o aibă
tatăl minorului ci o terță persoană, este
valabilă de oarece prin această clauză

„Şi

| Coâul

Jurisprudenţă
(continuare

-

de

1a 1924

până

la 1927)

- 1. Dreptul tatălui de a cere alimente
de la copiii săi, trebueşte cercetat de jus-:
tiție pe calea, unei acţiuni - de pensiune
alimentară, tatăl tutore neputând cu de
la sine putere să exceadă, în administrațiunea, tuielei minorilor săi fii, uzutructul averei şi pentru cheltuelile necesare
lui, să facă împrumuturi cari să, mineze
averea minorilor, (C. Apel Bucureşti, s.
IV, 95 din 19 Martie 1926, Bul. C. Apel

11/1996, Dreptul 31/1926).

2. In privinţa actelor de dispoziţie,
tatăl administrator legal al averei minorilor săi copii, este supus în totul dispozițiunilor din materia tutelei.
Ca atare este locul a se convoca. consiliul de familie; spre a se delibera asu-

pra unui proeci de tranzacţie cu privire
la averea. minorului, ai cărui părinţi sunt

ambii

în

viaţă.

Jurnal 1831 din
Jud. 26/1926).

3. “Tatăl, are

(Frib.

20

Ilfov

Aprilie

s.

tutelelor,

1926,

Curier

în virtutea art. 327 din

codul
civil, exerciţiul puterei
părintești
asupra, şi pentru interesele copiilor minori
„Şi legitimi, şi păstrează acest drept şi după
destacerea, căsătoriei; astfel că. în afară
de creditori, parchet şi terţii interesaţi.
numai e] poate să exercite pentru copiii
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z

Codul

civil

Teleorman,

săi minori acţiunile derivând din art. 285.
cod, Civil, iar nu şi mama care nu are această calitate.. (C. Apel Bucureşti. s. II,

72

din: 8

Art, 344
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Martie

1926,

Dreptul

34/1926,

Bul, C. Apel 9/19:6).
.
"Aa Adopţia nu schimbă ordinea natu-rală de filiaţie şi nu scoate pe adoptat din
familia sa. Când moare adopiatorul averea adoptatului nu poate-fi pusă sub tutela soţiei adoptatorului,
ci trebuie a fi

administrată de tată! adoptatului, cum se
aâministrează orice avere de minor. (Trib.

Art. 344. —

s.

I,

263

din

10

Sept.

195,

Pand. Săpt. 27/1995; Trib. Ilfov, s..III,
c. c., 18'0ct. 1925, Jur, Gen. 1926, N5. 424).
5. Nici un text in codul civil nu dis
pune că copilul natural se găseşte dela.
naştere

sub

tutela

mamei

sale.

o.

Mama, exercită asupra acestui copil puterea. părintească în care intră si drep-.
tul de a administra averea, (Cas. II, 3 din
3 Ianuarie 1926, Pand. Săpt. 16/1926, Pană.
Rom. 1926, 1, 155, Jurispr. Rom. 8/1926,
Dreptul 33/1926).

După moartea unuia din soți, tutela asupra mi-

norilor copii revine de drept soțului rămas în viaţă. (Civ. 124—126,.

&poux, la tutelle des enfants mineurs et non

des

lun

civile de

ou

C. p. 22,

la dissolution du mariage ărrivâe par la mort.

Teat. fr. Art. 890. — Aprăs

naturelle

civ. 254;

Pr.

421, 1225;

385,

383,

345—348, 355 urm.,
268; Civ. Fr. 390).

appartient de plein droit au survivant des păre et măre.

&mancipEs
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12,

Dr pt privat 2.
Folosinţ legală
Funcţiune

12.

î,

Graiuitate 3.

[posibilitate 41, 15, 16,
Incetate din viață 7,8,
17, 30, 33, 37.
Ințerese

contrare

21, 22,

'Putela asceadenţilor 6,

ALFABETIC

Tu elă dativă

doctrină)

33, 39,

Judecător

Leată 3.

de

ocol

Tutelă

5, 38.

drept civil 28, 36.

:

Statut personal 40, 4.
Străini 2, 40, 41,
tutor 28,

Tată 6, 7, 8, 11, 12,4,
15, 16.
Terţe persoane 16.
6, 37,

Tribun.l 5, 23, 38,.
1 urm.

12.

este

o

sarcină

gratuită

şi.

tutorul nu ar putea. primi un salariu pentru îndeplinirea îndatoririlor sale; numai

ină gratuită 3.

Testament

legal

bunurile sale. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 175;
Planiol et Ripert, I, No. 414; Comp.: Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 4155, 478; Nacu,.
I, p. 573; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 54%,
547; Plastara, I, p. 460).
2. Tutela este astăzi o instituţiune de
pur drept privat, care poate fi încredințată unui străin. (Planiol, ed. 6-a, I, No.
1150; Planiol et Ripert, I, No. 41%; Colin
et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 480; Comp.
Nacu, 1, p. 573; Alexandresco, ed. 2-4, II,
p. 546, nota 1; Matei Cantacuzino, p. îl;
Plastara, I, p. 460).

3. Tutela

Rude 16,
Salariu 3.

Tutelă

Uzufruct

consistă în a lua grijă de persoana unui.
incapabil a-l reprezenta şi a administra

Părinte adoptiv 25.

Subrogat

Tutor subrogat 28,

legală 6—9, 17, 18.

1. 'Tutela este o funcţiune juridică încredinţată unei persoane capabile şi care

Paza copiilor 16, 17.
Personai statut 40, 41.
Prietini 16. !
Procuror 5.
Pro iig 20.
Putere părintească 27, 32.
Recunoaşterea
copiilor
naturali 30, 32—39,
Reprezentare 1.
Risipitor 20.

28.

Tutor 1 urm.
| Tuor ad hoc 21, 22, 23,
Tutor minor 18, 19,

_ Doctrină,

Organe de tutela 5,

Sinepitrop

|

37,

Tutelă testamentară 6, 37.

Parchet Ş.
Părinte, a se veieă cuvintele:,Mamă“,
„Tată“.

Sar

34,

19, 24, 23, 26, 34, 35.

Lege personală 40, 4.
Majorițate 31.
Mamă 6, 7, 8, 11, 15, 16.
Mamă naturală 30—37.
Mandatar 3.
Minister public 5.
Minoritate 1 vrm,.
Moarte 7, 8, 17, 30, 33,37.
Naştere 31.
Nuiitate 14.
”
Ordine publică 4, 41,

Român

6,

mandatarii
-

tutorului

molombe, VII, No.
828; Aubry et Rau,
Laurent, V, No. 25;
udry et Châneaux,
ed..6-a, I, No. 1857;

pot

fi salariaţi.

(De-

610; Beudant. II, No:
ed. 5-a, |, 8121, p.754;
Huc, III, No. 411; BaIV, No. 470; Planiol,
Alexandresco, ed. 2-a,

T, p. 546, nota 2; Matei Cantacuzino, p. 72).

-

—
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DESPRE

4. Regulele după care se conduce persoana, şi averea copiilor minori. puşi sub

tuielă

sunt

până

la un. punct

de ordine

publică şi nu se poate deroga de la ele
prin
dispoziţiuni
particulare.
(Demolombe, VII, No. 143 urm.; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 89, p. 589; Laurent, IV, No.
366; Huc, III, No. 255; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 307; Nacu, I, p. 575; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 546, nota 1, 553;
Matei Cantacuzino, p. 71).
Ă
5. Organele
tutelare
sunt:
1) Consiliul de familie, care deliberează asupra.
actelor tutelei; 2) Tutorul care lucrează
în numele minorului; 3) Tribunalul sau
judecătorul

de

ocol

care

eontrolează

de-

ciziile consiliului de familie; 4) Procur6rul tribunalului. (Planiol, ed. 6-a, ], No.
1754; Planiol et Ripert, 1, No. 416; Colin
“et Capitant, ea. 4-a, I, p. 475: Nacu, |,
p. 574, 575; Plastara, 1, p. 463, 464; Comp.:
Matei Cantacuzino, p. 7). .

6. Tutela

patru
mei,
leasă
mită
timă

copiilor

minori

poate

ţi de

feluri: 1) Tutela tatălui sau a manumită tutelă legală; 2) Tutela ade cel din urmă dintre părinţi, nututelă testamentară; 3) Tutela legia, ascendenţilor; 4) Tutela aleasă de

consiliul de familie, numită tutela dativă, -

(Dalloz,
R6p.,
Minor-tutelle,
No.
65;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 59; Planiol, ea.
6-a, I, No. 1802; Matei Cantacuzino, p. 7%;
Comp.: Pianiol et Ripert,-I, No. 460; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 476; Nacu,
1, p. 577, Alexandresco, ed. 2-a, 1], p. 551;
Plastara, 1, p. 465).
7. Numai după moartea unuia dintre
soţi se deschide tutela copiilor minori legitimi comuni, de oarece, în timpul vieţii
ambilor părinţi,
asupra averei
copiilor
există administraţia. legală prevăzută de
art. 389 ce. civ. fr. (343 c. eiv. rom.). (Mourlon, ed. î-a, I, No. 1977; Dalloz, Rep.
Minor.-tutelle, No. 67; Sunppl., Minor.-tutelle. No. 25; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1755;
Planiol et Ripert, 1, No. 417; Colin et Ca:
pitant, ed. 4-a, 1,p. 4%; Nacu, I, p. 568,
569. 572; Alexandresco, ed. 2-a, JI, p. 559,
553, 554; Plastara, I, p. 463, 466)
8. Tutela legală a tatălui sau a mamel,

nu

se

deschide

decât

prin

moartea

unuia dintre dânșii. (Mourlon. ed. 7-a, I,
No. 1077; Dalloz, Rep. Minor.-tutelle, No.
68; Suppl.,..Minor-tutelle, No. 60; Pianiol,
ed. 6-a, 1, No. 1403; Planiol et Riperi, 1,
No. 417, 460; Colin et Capitant, ed. 4-a, I,
p. 426, 480; Nacu, 1, p. 5%; Alexandresco,
ed. 2-a, 1], p. 559. 553, 554: Matei Cânia.
cuzino,
p. T7Î, 72; Plastara,
Y, p. 463,
466).
Y. După desfacerea căsătoriei prin qi-

vort, nu este locul a, se deschide tutela co-

piilor minori. (Dailoz, Rep, Suppl., Minortutele, No. 28; Laurent, IV, No. 363;
Baudry et Châneaux, IV, .No. 311: Pla-

Codul ebil

TUTELĂ

1077; Demante et Colmet de Santerre, II,
No. 138 bis).
a
10. Absența declarată a unuia dintre
părinţi sau a amândurura, dă loc la deschiderea tutelei copiilor minori, (Demolombe, II, No, 335; Beudant, II, No. 77%;
Huc, I, No. 459; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 552, nota.î; Matei Cantacuzino, p. 71;
Comp.: Plastara, 1, p. 463).
11. In timpul căsătoriei, tatăl are administrația
legală a bunurilor
copiilor
minori; în cazul când tatăl este în imposib-litate de a exercita acest drept, cum
ar fi în cazul de absenţă prezumată, administraţia, legală trece asupra mamei,
fără a se deschide tutela.
(Demolombe,
VI. No. 451; VII, No, 27; Beudanţ, II, No.
75; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 87, nota A.
p. 586; Dalioz, Râp., Suppl.. Minor.-tutelle.
No. 27; Laurent, IV, No. 363; Planiol, ed.
6-a, I, No. 1760. 1761; Planiol et Ripert,
- IT, No. 41î; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
489, 552, nota 1; Comp.: Mourlon. ed. 7-a,
I, No. 1075, 1077).
12. Tatăl chiar decăzut din dreptul de
folosinţă

legală

asupra

bunurilor

co-

piilor săi minori, păstrează dreptul de
administraţie legală asupra acestor bunuri. (Locrâ. Art. 389; Vazeille, Traite du
mariage, II, No. 457; Mass et Verg6 sur
Zachariae, I, $ 207, p. 407, 408).
13. Degradaţia
civică
a tatălui
nu
aduce

pentru

el

pierderea

administraţiei

legale asupra bunurilor copiilor săi minori, (Demolombe,
VI, No. 430; Contra::
Valette sur Proudhon, II, p. 283, nota a).
+ Prin anularea căsătoriei contractată de bună credință, nu se deschide tu- .
tela, copiilor minori rezultați din această
căsătorie, (Baudry. et Châneaux. IV, No.
312; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 552).
15. In cazul când în timpul căsătoriei,
ambii părinţi sunt în imposibilitate fizică, morală
sau legală de a exercita
dreptul lor de putere părintească, după
o părere,

copiilor
„ceastă

se va

minori

deschide

pe

timpul

provizoriu

cât

tutela

durează

imposibilitate, - (Demolombe,

a-

VI.

No. 451; VII, No, 27; Demante et Colmet
de Santerre, II, No. 138 bis; Beudant, ÎI.
No. 775; Aubry et Rau. ed. 5-a, I, $ 87.
nota 4, p. 586: Dalloz, Rep., Suppl.. Minor.
tutelle, No. 26; Laurent, IV, No. 363; Alexandresco,
ed. 2-a.
II, p. 552, nofa
1:
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 10%, 1077).
„16. După o altă părere, când ambii pă-

rinţi sunt în imposibilitate
dreptul

locul

lor

de

putere

a se deschide

de a exercita

părintească,

chiar

nu

provizoriu

este

tu-

tela, însă tribunalele vor încredința paza
copiilor minori
şi administraţia bunurilor lor unei terţe persoane rudă
sau

prieten

451;
1075;
niol, ed. 6-a, 1, No. 1759; Planiol et Ripert,384;
I, No. 417; Alexandresco, ed. 2-a,
No.
490, 552; Plastara, 1, p. 456; Contra: II, p
'Toul- - No,
lier, II. No. 1094; Mourlon. ed.
7-a, I, No.
592,

—'520 —

cu

părinţii.

(Demolombe,

VI, No.

VII, No. 27: Mourlon, ed. 7-a, [. No.
Mass6 et Verg€, 1, $ 155, nota 5, p.
Dalloz.
Rep. Suppl.,
Minor-tutelle,
26; Laurent, IV, No. 363; Huc, III.
235; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 490.
nota 1).
.
2

Codul civil
17.
în

"DESPRE

Chiar

contra

dacă

divorţul

părintelui

sa,

pronunţat

supravieţuitor

şi

chiar dacă paza copiilor minori i-a fost
luată, după decesul celuilalţ soţ. tutela
îi revine de drept. (Beudant, II, No. 786;
Baudry et Châneaux, IV, No. 318, 319;
Planiol, ed. 6-a. I, No. 1803; Planiol et
Ripert, I[, No. 461; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 553).
18. Chiar. dacă părintele supravieţuitor este minor, el este de drept tutor legal al copiilor
săi
minori.
(Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 107; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1803, 1853; Planiol et Riperi, I, No. 461;
Nacu, Î, p. 577; Alexanâresco, ed. 2-a, II,
p. 553; Matei Cantacuzino, p. 72).
13. în cazul când tutorele legal este
minor, actele privitoare la bunurile sale
pe

care

el

nu

le

poate

face

singur

fără

asistenţa. curațorului în virtutea incapacităţii sale, vor fi făcute tot cu asistenţa
curatorului când vor îi privitoare la bunurile copiilor minori. (Planiol, ed. 6-a,
1, No. 1853; Nacu, I, p. 577; Matei Cantacuzino, p. 72).
20. Prodigul pus sub consiliul judiciar
este capabil să fie tutor. (Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 480).
21. Câna tutorul ete împiedecat a reprezenta

pe

minor

din

cauza

contrarie-

tăţii de interese între ei, minorul va fi
reprezentat printr'un tutor ad-hoc. (Colin
-et. Capitant, ed. 4-a, 1, p. 488; Nacu, ll,
p. 574; Alexandresco, ea. 2-a, YI, p. 550;
Matei Cantacuzino, p. 4, 15).
22. Când între mai mulţi copii minori
puşi sub
aceiaşi tutelă există
interese
contrarii,

se

va

numi

fiecăruia

câte un

tutor
ad-hoc. (Nacu, I, p. 5%;
Alexandresco, ed. 2-a, Ii, p. 550). .
23. “tutorul ad-hoc se numeşte de căre tribunal iar nu de către consiliul de
familie, după cum: rezultă din art. 693
pr. civ. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 550;
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 15).
24. Soţul rămas în viaţă îşi exercită
dreptul de tutor legal numai asupra
telei copiilor comuni iar nu şi asupra

tutu-

telei copiilor din căsătoria anterioară a
soţului încetat din viaţă. (Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 553, nota 1),
25, Părintele adoptiv nu are tutela legală

a

copilului

minor

adoptat;

această

tutelă se cuvine părintelui legitim al 1minorului de oarece acesta. în. urma adopțiunei
rămâne
în familia sa
firească.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 414, 553).
26. Tutorul legal nu poate demisiona
din funcțiunile sale care sunt obligatorii
pentru el chiar dacă această demisiune

ar

fi acceptată

în

cazul

însă

de consiliul

când

sa

de

cerut

familie;

înaintea

consiliului de familie destituirea sa, el
poate demisiona în mod valabil, (EHuc,
III, No. 356; Comp.: Demolombe, VII No.
488; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 480;

Nacu,

I, p. 578; Matei Cantacuzino,

Plastara,
27. In

I, p. 466).
cazul când

părintele

p. 74;

rămas

în

—

TUTELĂ-

Art, 344

viăţă nu este tutorul copiilor săi minori,
el va avea
puterea părintească
asupra
copiilor şi administraţia bunurilor o va

avea tutorul,
(Demolombe, VI, No. 380;
VII, No. 532; Beudant, II, No. £31; Mourlon. I, No. 1163; Demante et Colmet de
Santerre, II, -No. 117 bis, I, 203 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 111, text și nota
7, p.-674; Laurent, IV, No. 263; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1884; Baudry et Châneauzx,
IV, No. 224, 460; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 457, 553).
-28. In dreptul nostru civil nu există.
tutorul subrogat (sinepitropul din codul
Calimach),
nici
curator
ad
ventrem.
(Nacu, L p. 574%; Comp.: Alexandresco, ed.
2-a, II,
561, 562; Matei Cantacuzino, p72; Plâstăra, i, p. 164).

29. 'Tutela

legal

al

produce

'se deschide

minorului

la

domiciliul

în momentul

evenimeniul

care

îl pune

când

se

sub

tu-

telă, adică domiciliul tatălui său. (Planioi, ed. 6-a, I, No. 1768, 1769; Planiol et
Ripert, I, No. 418; Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 604; Comp.: Plastara,1, p. 464),
30. Când copilul este natural și a fost
recunoscut de mama sa, care încetează
Gin viaţă, Gomiciliul tutelei va fi acel
al mamei sale decedată. (Planiol, ed. G-a,
1, No. 1769; Planiol et Ripert, I, No. 418).
St. Tutela copiilor naturali minori se
deschide din momentul naşterei lor şi
ține până la majoratul lor, de oarece aplicaţia

administraţiei

legale

nu

poate

avea loc de cât pentru copiii
legitimi.
(Taulier, 1, p. 504; Beudani, II, No. 7%;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 87, p. 584; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 697; Matei
Cantacuzino, p. Ti; Comp. Demolombe,
VIII, No. 381; Marcaadă, Art. 389,
3;
Mourlon, ed. că-a, I, No. "1077, nota 2 Pai
niol, ed. 6-a, I, No. 1762 urm. Planiol et
Ripert, I, No, 417).
32, Când copilul naturali minor a fost
recunoscut de mamă și deci este sub puterea

sa

părintească,

se

va

organiza

tu-

tela numai atunci când coplul va avea
bunuriQde administrat sau vor fi exercitat oare cari drepturi
în numele
său.
(Demolombe, VIII, No. 381; Mourlon, ed.
t-a, 1, No. 1077, nota 2; Dalloz, Râp.. Minor„tutelle, No. 697; Planioi, ed. 6-a, 1,
No. 1763;
Comp.: Laurent, IV,
No. 413
urm.).
833. Copilului natural minor nerecunoscut ca şi cel recunoscut însă a căruia
mamă a încetat din viaţă, i se va institui
tutelă. (Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No.
688 urm.; Suppl,, Minor.-tutelle, No. 642;
Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 592).
|
34. Dispoziţiile art. 390 ec. civ. în. (944
c. civ. rom.), după o părere, nu sunt aplicabile copiilor naturali recunoscuţi, așa
în cât mama naturală a copilului minor
nu va avea tutela legală a acestui copil, ci
i se va, institui tutelă dativă. (Merlin, Questions de droit, Tuteur, $ 4; Valette-sur Proudhon, II, p. 290. No. 8; Duvergier sur
Toullier, ÎI, No. 1093; Duranton, III. No.

521—

+

Art.

344

431;

Demolombe,

DESPRE

VIII,

No.

382

care

a

recunoscut

copilul,

având

aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi mama
legitimă, ea va avea administraţia legală

asupra.

bunurilor

copilului

recuno-

scut, aşa încât nu este locul a. se institui
turelă. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 591,
592)
37. In cazul când mama naturală care
a recunoscut un copil natural, va înceta
din viaţă, fără să fi numit un tutor testamentar şi în lipsă de ascendenți de ai
minorului, este locul ca să se aleagă de
către consiliul de familie un tutor dativ
Son orului. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
38. Copilului natural nerecunoscut,
i
se va numi un tutor dativ de către tribuna] sau judecătorul de ocol. de oare
ce

în

acest

caz

nu

se: poate

forma

con-

siliul. de familie. (Alexandresco, ed. 2-a,
11, p. 592; Comp.: Laurent, IV, No. 417).
39. După o altă părere, în acest caz
numirea, tutorului se va face tot de către
un consiliu de familie compus din persoane onorabile, iar nu de către tribunal.
(Demolombe, "VIII, No. 377).

„40. Regulele tutelei sunt, în principiu,
cârmuite de statutul personal al mino-

rului, (Planiol et Ripert, 1, No. 437, 438;
Tataru, Prezidentul Tribunalului, p. 64).

4.

Când

statutul

personal

al

finoru-

lui privitor la, regulele de tutelăseste contrar ordinei publice franceze (române). el
nu se va aplica. (Planiol et Ripert, 1. No.
439; V. G. Tataru, Prezidentul Tribuna.
lului, p. 64). 42.A se vedea: art. 124, 125, 126, 343,
356 din codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare dela 1924 până la 1927)
1. Mama naturală este aceia care administrează, averea personală a copiilor
săi minori. Ea nare nevoie de consiliu
de familie decât în caz când vrea să ia
măsuri de dispoziţie. Altminteri, e tutoare
legală şi nu poate îi destituită, (Cas. II,
3 din 8 Ianuarie 1926, Panda. Săpt, 22/96,
“Pand. Ram. 1926.
1. 155 Turispr.

811926;

Ia

urispr.

Rom.

Coâul civil

.

2, Adopţia
nu

urm;

Marcadă, Art. 390, No. 2; Mourlon, ed. 7-a,
k No. 1077, nota 2; Demanite et Colmet de .
Santerre, ed. 3-a, II, No. 138 bis; Dalloz,
R&p., Minor.-iutelle, No. 687; Suppl., Minor.-tutelle, No. 038; Laurent, 1V, No. 41
urni.; Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1816).
85. După o altă părere dispoziţiile art.
390 c. civ. îr. (344 c, civ. rom.), se aplică
nu numai copiilor minori legitimi ti şi
„celor naturali recunoscuţi. (Delvincourt,
1, p. 269; Taulier, II, p. 22; Vazeille, Traitâ
du mariage, ÎI, No. 47%; Aubry et Rau,
- ed. 4a,-VI, $ 5Tl, text şi notele 13, 14 p.
213; Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No. 68;
Suppl., Minor-ţutelle, No. 638; Puissance
paternelle, No. 134; Huc, III, No, 238).
36. In dreptul nostru civil. mama naturală

TUTELĂ

schimbă

ordineă

natu-

rală de filiaţie şi nu scoate pe adoptat
din familia. sa. Când moare adoptatorul
averea adoptatului. nu poate fi pusă sub
tutela, soţiei adoptatorului, ci trebuie a fi.
administrată

de. tatăl

adoptatului.

cum

se

administrează
orice - avere
de
minor.
(Trib. Teleorman,
S. 1, 263 din 10 Sept.

1925,

Pand.

Săpi.

27/1925;

Trib.

Ilfov,

s,

Le
c.. 18 Oct. 1925, Jur.. Gen. 1926, No.
424),
|
3. Adopţiunea nu are efecţul de a dizolva legăturile dintre adoptat şi familia
sa legitimă. sau naturală, — ci numai pe
acela, — ca în mod alăturat şi concomotent cu acestea, să creieze o altă l6gătură de natură pur civilă; — legătură
care — în ultimă analiză — se reduce la
consecințele că: adoptatul nu iese din familia sa. naturală, — nu întră în familia
adopiatorului, — nu
se nasc raporturi
juridice decât între adoptat şi adoptator, — şi că, în nici un caz,o obligaţie
sau un drept aferent filiaţiunei legitime
nu poate fi invocat pe cale de analogie

pentru filiaţiunea, fictivă a adopţiunei
decât în cazurile limitativ şi expres acordate

de

lege.

Atât
din
-dispoziţiunile codului
civit
privitoare la materia de ordine publică a
minorităţei şi a tutelei — materie unde
dispoziţiunile legale trebuesc strict interpretate — cât şi din acele care tratează

asupra

adopţiunei,

nu

rezultă

că

este

prevăzut cazul când tutela poate fi deferită părintelui adoptiv în această calitate,
:
Această măsură a, legiuitorului are o
îndoită
justificare căci: în cazul
când

minorului

i-au decedat

câte un

părinte

adoptiv şi legitim, ar trebui să se înființeze două, tutele asupra aceleiasi
ieie
soane şi aceluiaşi patrimoniu; — şi înper-al
doilea rând — în cazul când soţului -adoptiv supravieţuitor i-ar reveni de drept
tutela. legală asupra, minorului adoptat,
ar urma ca părinţii adoptivi să fi avut
din momentul adopţiunei și puterea părintească

asupra

adoptatorului

—

drept

şi calitate care 'nu trec nici întrun caz
dela părinţii legitimi decât tutorului şi

consiliului

un

în

moţiv

viaţă,

urma

de

familie,

—

nu

la

adoptatori,

poate

ca atât minorul

însă —

trece,

ei

—

căci

sub nici

fiind

astfel

însă

ar

cât și patrimoniul

său să fie supus — lao dualitate de prerogative care rezultă din puterea părintească.
Prin decesul părintelui adoptiv se deschide dreptul de succesiune acordat de
lege adoptatului și — în cazul când îi
trăesc părinţii legitimi sau numai unul
„din ei — aceştia în calitate de reprezentanţi legali ai copilului lor, vor valida. și
executa, creanţa succesorală, iar bunurile
obținute vor intra, de drept sub admini-

straţiunea,

ce priveşte
țuitor, faţă

— 522—

lor legală;

—

însă. —

în ceea

pe soţul adoptiv
supraviede toată această situaţie și

-

"Codul

civil |

operaţiune,
terţ,

rile
„une

—'

DESPRE

este

socotit

de.lege

rămânându-i

drept

bineînţeles

un

4: Dacă
rințţii

legătu-

acordate prin. contractul de adopţifață de copilul adoptat — în cazul

când

şi dânsul

şi-a

-dat

Art. 345

TUTELĂ

adoptatul

săi

legitimi

păzintele

este minor

au

adoptator

încetat

nu

este

şi pă-

din. viaţă,

tutorul

legal.

al adoptatului minor, ci poâte fi numit
tutor
dativ, fiind obligat a da
socoteli
anuale, de oarece el nu are uzufructul
legal.
(Trib. Fălticeni, Jurnal 1422 din
19%6, Jur. Gen. 1926, No. 1185; Jua. ocol
rural
Poseşti-Prahova,
196,
Jur. Gen.

.consimţimântul

1a adopţie, căci —. dacă a consimţit numai la adopţiunea făcută de celălatt soţ
atunci nu a avut.dela început nici o legătură, directă cu adoptatul. (Trib. Iaşi secţia tutelară. Jurn. No: 55 din 1926. Jur.
Gen. 1926, No. 566).
-

“1996 No. 1138).

Art,. 345. — Tatăl poate să orânduiască un consiliu îngrijitor
pe lângă rămasa în viață mamă a copiilor, în care caz ea nu va
putea face nici un act atingător de tutelă, fără ştirea şi învoirea
consilierului. (L. pentru epitropii din 1840, Art. 3; Civ. Fr. 391, 392).
Text. fr.

Art. 391. —

Pourra

n6anmoins

le pre

nommer

ă la mâre sur-

vivante et
aucun acte

tutrice
un conseil s pâoial,
relatif 4 la tutelle.

sans Pavis duquel elle ne pourra faire

sera, habile

ă faire

assistance.

Si le păre sptoifie les actes pour lesquels le conseil sera nomme, la tutrice
les autres

Text. Jr. Art. 392. —
que de l'une des manitres
10

Par

ante

20 Par

une

sans

son

-

Cette nomination de conseil ne pourra

dâelaration

volont6;

faite

|

ou

devant le jnge de paix, assist6 de son
|
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1. Tatăl are dreptul să orânduiască un
consiliu îngrijitor, pe lângă mama
co__piilor rămasă în viaţă, fără avizul căPuia nu va putea face nici un act atingător de tutelă sau anumite acte determinate.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1078;
Dalloz, Râp., Minor.-ţutelle, No. 81; Planiol, ed. 6-a, I, No; 1804, 1854; Planiol et
Ripert, I, No. 256, 462, 463; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 481; Nacu, I, No. p.
578, 579; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 54,
555, 556; Matei Cantacuzino, p. 7%; Pla-

stara, I, p. 462).
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Art. 345
2.

Mama

drepturile

DESPRE
nu

are

tatălui,

dreptul

să

limiteze

arată,

prevăzute

la

materia

se admite că această numire nu se poate
face decât prin testament.
(Nacu, 1, p.
579; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 2).
10. După o altă părere. numirea consiliului îngrijitor în dreptul nostru, şi

tutelei, prin urmare ea nu poate numi
un consiliu îngrijitor tatălui. (Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1078; Dalloz, Râp., Minortutelle, No. 81; Planiol. ed. 6-a, 1, No.
1804; Alexanâresco,
ed, 2-a, II,
p. 554,
nota 2).
3. Tatăl poate rândui orice persoană
consiliu
îngrijitor,
şi care
e capabilă
să fie tutor; aşa poate alege chiar pe o
femeie ascendentă a minorului. (Demolombe, VII, No. 88; Dalloz, Râp., Minortutele, No. 85; Comp.: Aubry et Rau, I[, 8
99 bis, p. 633; Huc, III, No. 263; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 326; Laurent, 1V, No.
378; Planiol et Ripert, 1, No. 463; Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 557. nota 2).
"Aa
Tatăl poate numi consiliu îngrijitor,
un

funcţionar

Codui civil

TUTELĂ

public,

cum

ar

fi

un

ma-

în

codul

prin analogie

civil

francez

prin

art.

392.

cu dispoziţiile art. 349 ain

codul civil român, poate fi făcută prin
testamenţ, act autentic şi chiar prin act
sub
semnătură
privată.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 559, 578).
|
11. Când testamentul prin care se numeşte consiliul
îngrijitor ar fi anulat
pentru alte
cauze de cât pentru
lipsa
semnăturii

testatorului,

numirea

rămâne

validă. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 559),
12. Atribuţiunile consiliului îngrijitor
sunt privitoare numai la administraţiunea bunurilor minorilor iar nu şi la persoana, lor. (Valette sur Proudhon, II, p.
287; Toullier.
II, No, 1097; Demolombe,
VII, No. 90; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 10%;
Dalloz, Rep., Minor.tutelle, No. 89; Suppl,
Minor.-tutelle, No. 68; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 555; Comp.: Planiol, cd. 6-a, 1.
No. 1804; Planiol et Ripert, I, No. 312, 463;
Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 481).
13. Prin orânduirea consiliului îngrijitor, tatăl nu poate aduce atingere drepturilor de administraţie ale mamei cari
decurg din puterea părintească. (Demolombe, VII, No. 91; Dalloz, Râp.. Minor.
tutelle, No. 89; Suppl.,. Minor-tutelle, No.
68; Laurent, IV, No. 379; Planiol, ed. 6-a,
I. No, 1804; Planiol et Ripert, I, No. 312,
463; Colin et Capitani,
ed. 4-a, 1, p. 481;
Șorep: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 5%,

gistrat, un judecător de pace, etc.; însă
aceste persoane nu vor putea lucra, în calitatea funcţiunei lor în afacerile .privitoare la minori, în a căror tutelă sunt
consiliu îngrijitor. (Rolland de Villargues,
Nepertoire, Consei! de tutelle, No. 14; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 85).
5. Tatăl
nu poate
numi mai
multe
persoane, consiliu îngrijitor, ci numai pe
una singură. (Rolland de Villargues,. R6pertoire, Conseil de tutelle, No. 16; Duranton, III, p. 250; Demolombe, VII, No.
89; Aubry et Rau, 1, $ 99 bis, p. 631; Dal-loz, Râp., Minor.-tutelle, No. 8;
Supnl., .
Minortuteile, No. 66; Iluc, III. No. 263;
Baudry et Châneaux, IV, No. 325; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 560; Centra: Maucad6, Art, 391; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 1804).
Ă
14. Prin orânduirea consiliului îngri6. Tatăl ar putea să numească încă
jitor, tatăl nu poate lua-din mâna maun consiliu îngrijitor în cazul când cel - mei administraţia bunurilor minorilor şi
dintâi consiliu ar refuza. tutela, ar deveni
so dea consiliului, nici nu poate dispune
nedemn sau ar înceta din viaţă înainte
ca. anumite acte de administraţie să fie
de sfârşitul tutelei. (Demolombe, VII, No.
făcute numai de către consiliu. (Toullier,
38, 106; Planiol et Ripert, 1, No. 463; AleII. No. 1097; Demolombe, VII, No. 91; Auxandresco, ed. 2-a. II, p. 558, nota 3; Conbry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 99 bis, p. 633, 634
tra: Dalioz, Râp., Minor-tutelle, No. 88).
Dalloz, R6p.. Minor--tutelle, No. 89; Supnl,
1. Până la încetarea din viaţă a tatăMinor.-tutelle,
No. 68;
Laurent, IV. No,
lui, care a numit un consiliu
'ngrijitor
379; Huc, III, No. 265; Planiol, ed. 6-a. 1,
pe lângă mama
copiilor săi minori, el
No. 1804; Comp.: Mourlon, ed. 7-a 1, No.
are dreptul
să revoace acest
consiliu.
1080; Planiol et Ripert. 1, No. 463; Colin
(Baudry et Châneaux, IV, No. 324; Aleet Capitant, ed. 4-a. 1, p. 481; Alexanxandresco, ed. 2-a, II, p. 559, 560).
dresco, ed, 2-a, II, p. 554, 555, 556).
8. Actul de uitimă voinţă prin care
15. Atribuţiunile consiliului ingrijitor
tatăl orânduește un consiliu îngrijitor pe
„sunt nu de a face acte de administraţie,
lângă

rămasa

în

viață

mamă

a

ci de a asista pe mamă,

copiilor

minori, nu trebueşte ca pe lângă această,
orânduire să cuprindă și vre-o dispoziţie
de bunuri, ci este de ajuns ca acest act
să fie făcut sub forma unui testament olograf, autentic sau mistic,
(Demolombe,
VII, No. 80, 83; Masss et Verge sur Za-

consimțimântul

a o impedeca, să facă acte dăunătoare
bunurilor minorilor. (Rolland de Villargues, Râpertoire. Conseil de tutelle, No.
16; Dalloz, Reâp., Minor-tutelle, No. %;
No. 69; Comp.
Minortutelle,
Suppl.,

chariae, 1, $ 247, nota 2; Laurent, IV, No.

Mourion,

377; Huc, III, No. 261; Baudry et Cheneauzx, IV, No. 323; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1804; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1084).
3. De oarece în legea română nu se
arată în ce formă, trebueşte făcută numirea consiliului îngrijitor,. după cum se

—

adică de a-şi da

la, facerea, actelor, pentru

ed.

7-a,

1,

No.

1079,

1080;

Pla-

niol, ed. 6-a, I, No. 1804, 1854; Planiol et
Ripert, 1, No. 463; Colin er Capitant, ea.
4-a,
555,

1, p. 481; Alexandresco, ed. 2-a, II, p556; Matei Cantacuzino, p. 7%; Pla-

stara, I, p. 467).
16.

524

—

Atribuţiunile

.

consiliului

|

îngrijitor

Codul civil
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sunt acele ale unui adevărat mandatar.
(Valette sur Prouahon, II, p. 288; Taulier,.
II, p. 12; Demolombe, VII, No. 86, 102;
Laurent,
IV, No. 378; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 557, 558),

17.

După

o altă părere, consiliul îngri-

jitor este un gerant al tutelei. (Aubry et
Rau, I, $ 99 bis, nota 16, p. 635; Huc, III,
No. 262; Baudry et Cheneaux, 1V, No. 326).
18.

După

o

părere,

avizul

consiliului

îngriiitor este necesar numai la, actele pe
cari le face mama din propria sa iniţiativă iar nu şi la cele cari suni făcute în
contra minorului. (Dalloz, Rep., Suppl.
Minor.-tutelle, No. 7î; Huc, III, No. 265).
19. După o altă părere, avizul consiliului îngrijitor este necesar la orice acte
atingătoare de tutelă, fie făcute de mamă,
fie îndreptate

de

alte

persoane

în

contra,

minorului. (Laurent, IV, No. 381; Planiol
et Ripert, I, No. 463).
20. La facerea actelor privitoare la tutelă, se va face
menţiune de prezenţa
consiliului
îngrijitor şi de avizul
său.
(Dalloz,
R6p.,
Minor-tutelle,
No.
9%;
Suppl., Minor.tuielle, No. 69).
2ţ. Câna
consiliul îngrijitor-nu este
prezent la facerea actului. el poate
da
mandat

cuprinzător

de

avizul

său,

man-

dat ce va rămâne anexat la act. (Dalloz,
Râp., Minor.-tuteile, No. 90).
9. Pentru actele la cari este necesară
asistența consiliului îngrijitor, mama nu
poate să ceară numai avizul său, ci trebueşte aprobarea sa pentru a putea lucra
în mod valabil.
(Valette sur Proudhon,
TI, p. 287; Demolombe, VII, No. 92. 9%:
Laurent, IV, No. 380, 381; Planiol..ed. G-a,
1, No. 185%; Comp: Colin et Capitant, ed.
4-a. 1, p. 481; Alexandresco, ed. 2-a, II

p. 556),

.

23. Autorizaţia

necesară

consiliului

pentru

ca

mama

îngrijitor

să

poată

face

un act de țutelă, nu este nevos să fie dată
în

scris

ci

poate

fi

și

verbală

sau

chiar

tacită. (Huc, III, No. 265; Pianiol et Ripert, Î, No. 463; Alexandresco ed. 2-a, II,
p. 556, nota 1).

către

24. Datoriile

minor

trebui

vor

plătite mamei asistată de consiliul îngrijitor şi chiianţele descărcătoare vor trebui semnate și de consiliu. (Demolombe.
VII, No. 92, 94; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle. No. 92; Comp.: Planiol et Ripert, I.
No. 463).
”
25. Mama eare este uzufructuara legală asupra bunurilor copiilor săi minori,

poate

încasa

veniturile

acestei

averi

fără asistenţa
consiliului îngrijitor,
de
oarece atribuţiunile acestuia sunt privitoare

numai

la

actele

de

tutelă.

(Baudry

et Châneaux, IV, No. 327; Planiol et Ripert, 1, No. 463; Comp.: Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 556).
26. Consiliul îngrijitor nu poate lucra
în numele mamei şi nici nu are dreptul
“să provoace pe mamă ca. să facă vre-un
act de tutelă pe care el lar crede necesar. (Demolombe. VII, No. 91: Baudry et

Art. 345
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Cheneaux, 1V, No. 327; Alexandresco, ed.
2-a. II, p. 559).
„27. Consiliul îngrijitor nu este supus
ipotecii

legale

cum

sunt

supuşi

tutorii.

(Beudant, II, No. 815; Laurent, IV, No.
378; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 559).
28. Consiliul îngrijitor nu este supus
incapacităţilor

la, cari

sunt

supuşi

tutorii,

astfel el poate lua cu chirie bunurile minorului, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 559).

29. Consiliul

îngrijitor poate

cumpăra

bunurile
minorilor.
(Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 559).
30. Minorul
poate face testament în
favoarea. consiliului înzgrijitor al mamei
sale. (Laurent, IV, No. 378; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 559).
31. In cazul când mama va voi să introducă o: acţiune în contra consiliului”
îngrijitor, ea trebueşte să ceară autorizaţie, fie consiliului de familie, fie tribunalului. (Dalloz, Rep. Suppl., Minor.
tutelle, No. 72; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 463, p. 508, nota 4).
32,

In

cazul

când

asupra

unui

act,

este divirgenţă de părere între mamă şi
consiliul îngrijitor. mama nu poate face
acel act. (Marcaae, Art. 391. No. 1; Dalloz,
Rep., Minor.tutelle, No. 93; Supp!.. Minor.tutelle, No. 70; Laurent, IV, No. 380;

Alexandresco.

ed.

2-a,

mama

se

II, p.

557,

558;

Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1082; Huc,
TII, No. 265; Baudry et Cheneaux, IV, No.
329; Planiol, ed, 6-a, I, No. 185%; Colin
et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 481).
33. Dacă
actul,
asupra căruia
este
divergență de păreri, între mamă şi consiliul îngrijitor, trebueşte neapărat făcut,
cum ar fi o închiriere etc., după o părere.
în acest

caz,

va

adresa,

fie con-

siliului de familie, îie tribunalului în camera. de consiliu. (Cemolombe, VII, No.
95, 96; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, II, No. 140 bis. II; Dalloz, Rep.
Minor.tutelle, No. 93; Suppl., Minor-tutelle, No. 70; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1,
No. 1082; Beudant, II, No. 816).
!
84. După o a doua părere. în acest caz
mama se va adresa tribunalului. (Mourlon, ed. 7-a, ], No. 108; Aubry et Rau,

ed, 5-a, I, $ 99 bis, nota 19, p. 636;

Dal:

loz, Râp., Suppl.., Minor-tutelle, No. 10;
Comp.: Laurent, IV, No, 380; Planio) et
Ripert, I, No. 463; Colin et Capitant, ed-

4-a, ], p._481).

35. După a treia părere, în acest caz.
mama se va adresa direct tribunalului,
în camera de consiliu, (Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 93;
Planiol, ed. 6-a, ],
No, 1854; Plastara, Î. p. 407).

36. Actul

tără

avizul

când

acest

făcut

de

consiliului
aviz

este

tutoare

singură,

îngrijitor, în cazul
cerutț

de

lege,

este,

după o părere, nul faţă de terţi și anula»
bil în interesul minorului, (Demolombe,
VII, No. 98. 99; Beudant, II, No. 816; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1081; Dalioz, Rep.
Minor-tutelle, No. 91; Suppl., Minor.-tutelle, No. 73; Laurent, IV. No. 382; Huc,
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III, No. 266; Planiol, ed. 6-a, IL, No, 1854;
Alexandresco,
ed. z-a,
II, p. 555,
556;
Comp.: Baudry et Châneaux. IV, No. 328;
Planiol et Ripert, 1, No.:463; Nacu, 1, p.
519,_580; Plastăra, |, p. 467).
,
de

“37. După o a doua, părere, actul îăcut
tutoare singură, fără avizul consiliu-

lui

îngrijitor,

este

necesar,

în

cazul

rămâne

când

valabil

acest
faţă

aviz

de

terţi

însă mama datorește daune-interese minorilor, când
actul le-cauzaază
vre-un
prejudiciu, (Delvincouri, I, p. 103; Valette
sur Proudhon, Il, p. 288; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No: 9i; Comp.:
' Taulier, II,
. 12).
p aş) După a treia părere, intermediară,

“actul va îi
atunci când

valabil față de terţi numai
terţii nu aveau cunoştinţă. de

existenţa consiliului
îngrijitor şi când
această
existenţă nu era de notorietate
publică. (Merlin, Questions de droit, Tu-

teur, $ 1; Aubry

et Rau,

ed, 5-a,

1, $ 99

I, $ 99 bis, p. 635;

Dalloz,

bis, nota 18, p. 636; Dalloz, Râp., Suppl..
Minor.-tutelle, No. 73).
5
1 39. Pentru actele de tutelă făcute de
mamă, chiar cu avizul consiliului îngri„jitor, ea rămâne
responsabilă
conform
regulelor. generale de la materia tutelei.
(Demolombe, VII, No. 96; Mass6 et Verge
sur Zachariae, |, $ 247, nota 6, p. 486;

Aubry.et

Rau,

Râp., Minor -tutelle, No, 95; Supnl., Minor-tutelle, No. 74; Huc, III, No. 267;
Baudry et Cheneaux,
IV, No. 330; Alexandresco, ed. 2-a; II, p. 557),
-

40. In

cazul

când

mama

a

omis

să

facă un act necesar privitor la tutelă,
din
cauză că consiliul îngrijitor' a refuzat
avizul său, ea nu este responsabilă.
(Dalloz, Râp., Suppi., Minor.-tutelle,
No. 74;
Huc, III, No. 267),
41. In ceea ce privește reponsabil
itatea.
consiliului
îngrijitor, părerile sunt
împărțite: După, o părere. consiliul
îngriji-.
tor este responsabil de actele
la care şi-a
dat avizul potrivit regulelor
generale de
la materia mandatului; deci va
“fi responsabil nu numâi de qolul sau
greşala
sa gravă ci şi de greşala uşoar
ă și de
simpla neglijenţă. (Valette- sur Prou
dhon,
II. p. 288; Taulier, II, p. 13; Demo
lomb
e,
VII, No. 103; Dalloz, Râp., Minor
-tutelle.
No. 9; Comp.
Mourlon, ed 7-a, I, No.
1053; Huc, III, No. 363; Alexandres
co, ed.
2-a, Il, p. 557),

42. După

o a, doua părere, consiliul în-

grijitor nu are nici o răspundere
pentru
actele privitoare la tutelă şi la care
şi-a
dat .avizul său, (Marcade, Art. 391; Dalloz, Râp,, Minor.-tutelle, No, 9%).
Ă
43. După a treia părere intermedia
ră,
consiliul îngrijitor nu este în principiu
răspunzător de actele de tutelă la
care
și-a dat avizul;
însă este răspunzător
când s'a cauzat o daună, minorului;
prin
negli
jența

avizul sau

sau fraudă.

99

bis,

nota

sau

când

întârzierea

există

(Aubry

din

sa

de

partea

a-și

da

sa do!

et Rau, ed. S-a,
16, p. 635; Dalloz, Rep., 1,Mi-$
—

TUTELĂ

Codul

civil

nor.futelle, No. 96; Suppl.,. Minor.tutelle,
“No. 74;- Laurent, IV,.No. 38; Comp.: Baudry ef, Cheneaux, IV, No. 330; Alexan:
dresco, ed. 2-a, II, p, 557).
|
.
44. Consiliul îngrijitor nu este obligat
să primească funcțiunea în care a, îost
orânduit. (Valeite 'sur Proudhon,. II, p.
_R89, No. 4; Duranton, III, No. 421; Demolombe, VII, No. 86; Aubry et Rau, ed. 5-a,

1,.$ 99 bis,

nota

8$, p. 63;

Dalloz,

Rep..

Minor.tutelle, No. 8; Suppl., Minor.-tutelle, No. 67; Laurent, „IV, No. 378;
Huc,
III, No. 262; Planiol et Ripert, 1, No. 463;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 558; Matei
Cantacuzino, p. 72).
|
45. In cazul, când. după încetarea,
din
viaţă a tatălui; consiliu] îngrijitor a primit funcțiunea ce i s'a încredinţat, el
nu
mai poate refuza sarcina de cât pentru
cauze

grave,

cari

sunt

prevăzute

de

lege

la dispensarea.
de tutelă, (Dalloz. Rep.
Minor. -tutelie, No. 86: Suppl., Minor.tutelle, No. 63; Comp: Planiol et Ripert,
I,
No. 463, p.. 507, nota 2).
46, Când. consiliul îngrijitor nu
primeşte însărcinarea ce i s'a dat, devine
nedemn sau încetează din viaţă, tribuna
lul sau consiliul de familie nu au
dreptul să numească un alţ consiliu; în
acest
caz, mama va exercita, singură atribuţ
iunile tutelei. (Duranton, II], No. 421:
Demolombe, VII, No. 86, 105; Mass€
et Vergâ
sur Zachariae,
I], 8 247, nota, 9, p. 48;
Aubiy et Rau, ed. 5-a, I. $ 99 bis,
p. 637;
Dalloz,
Rp,
Minor.-tutelle,
No.
Suppl., Minor.-tutelle, No. 67; Laurent, 87;
IV,
No. 3*8; Huc, 111, No. 264; Baudry et
Châ
neaux, IV, No. 326; Planiol et Ripert,
1.
No. 463; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
558;
Matei Cantacuzino, p. 72).
- 41 Consiliul îngrijitor îşi păstrează“
atribuţiunile sale până la data fixată
de
tată, care poate fi la îndeplinirea
unei
condițiuni determinate. (Dalloz,
Rep. Minor.-tutelle, No, 88),
”

48. In

cezul

când

tutela

mamei

înce-

tează din orice cauză, încetează și
atri-.
buţiuniie
consiliului îngrijitor. (Rollană
de Villargues, Nepertoire, 'Tutelle. No.
27;
Duranton, III, No. 421; Dalloz, Râp.,
Minor-tutelle, No. 97; Planiol et Ripert..
],
No, 463; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
'559),
49 In cazul când mama, se Tecăsăt
oreşte şi consiliul de familie o menţine
în

tutelă, atribuţiunile consiliului îngrijitor
nu încetează. (Demolombe, VII, No, 103;
Dalloz,

Rep., Minor.-tutelle, No. 94; Suppl,
Minor.-tutelle, No. 15; Alexandresco,
ed.

„Ba, II, p. 559),
50. Câna consiliul

îngrijitor este

ne-

demn sau incapabil, mama sau consiliul de familie poate cere tribunalui
ui revocarea, lui. (Dalloz, Râp.. Minorutute
lle,
83) 85; Comp. Planiol et Ripert, 1,
No.

Di. În areptul civil român. prin
suprimarea
dispoziţiunilor ari, 393 ain c.
civil francez, nu există instituţiunea denumită: „curator ventris, aşa în câţ în
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nostru,

femeea

însărcinată,

52, Străinul în România nu ar putea.
numi un curator ventris soţiei sale, chiar

după

moariea soțului său, va administra în
timpul gestaţiunei sale, bunurile soțului
şi dacă copilul se va naşte viu, va fi tu-

„toarea

lui

legală.

iar

dacă

mort ea, va fi obligată să
rile rudelor soţului său,

se

va

dacă

Cantacuzino,

legea

naţională

o permite,

de

oarece

această numire este contrară ordinei publice internaţionale din ţara noastră şi în

naște

restitue bunu(Alexandreăco.

acest

caz

torial.
562).

ed. 2-a, II, p. 561, 562; Comp.: Nacu, ], p.
514; Matei

Art. 346

TUTELĂ

p. 79).

trebueşte

aplicat

(Alexandresco,
|

statutul

ed.

2-a,

teri-

II,

p.-

Art. 346. — Mamă - nu este îndatorată a îi neapărat tutrice.
La întâmplare când nu va primi tutela, este datoare a face această declaraţiune la tribunal în 40 zile :) după moartea soțului şi a
îndeplini datoriile tutelei, până când se va orândui un tutore după

formele prescrise de lege. (Civ. 344, 350, 355 urm., 369, 380; L.
pentru

epitropii

din

1840,

Tezt. fr. Art. 9394. —
n6anmoins,
LI

La

et en cas qu'elle
.

ce qu'elle

Lă

ait

Art.

fait nommer

4; Civ.

mâre n'est

Fr.

394).

point tenue

d'accepter la tutelle;

la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'ă

un

”

tuteur.

|

-

-
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Cahtaie 6.

Conditiune suspensivă 1,
Consiliu de familie 4, 12,
15
.
Cipii minori | urm,
Deces 1 urm.
Demisiune,
a se vedeă
cuvântul: „Refuz“.

Expirarea

*

terminului

gindire 10,
Exprecă acceptare
Fagultare

de

5, 6, .

4.

Fe . ee ascendentă 15, 16,
Incetare

uin

mai are drepiul să o refuze de cât dacă
:
se găseşte
în unul din cazurile de scuză
admise de lege. (Valette sur Proudhon,
II, p. 289, No. 5; Duranton, III, No. 43;
_ Taulier, II, p. 13; Demolombe. VII, No.
111. 112; Massâ et Verge sur Zachariae,
T, $ 207, p. 410, nota £3; Demante et Colmet ce Santerre, ed. 3-a, II, No. 143 bis,
1; Mourlon, ed, i-a, 1. No. 1085; Aubry ei

doctrină)

Acceptare 1-10, 15.
Acceptare expre-ă 5, 6.
Acceptare tacită 5, 7-— 10,
Act 6-9, 14.
.
Adi inistraţie 11, 13, 11.4
Apreciere suver.„nă 9.
Asvendenţi 15, 16.

Incetarea tutelei 12.
Inventar 6.
Mamă * urm,
Mandatar 14,
Abhnoritate î urm.
Mo:rte ? urm.
Putere păritească 11.
Retuz 2. 3, 41, 10—16.
hetroactivit te 14.
Scuze d
tui'elă 2, 11, 16,
Suverană aprecicre 9.

Tacit:

Rau.

accep'are 3, 1—10.

| Termin de:gândire 10,
Trib na! 9.
Tutelă 1 urm.
Tutelă datuvă 14, 12, 45,
16,
“Tutelă testamentară 16,
Tutor dativ 1î, 12, 15, 16.
Tutor testamentar 16,

viaţă 1 urm,

Doctrină.
1. In caz
tălui, mama

a copilului
orice

acceptare

minor,

din

4.

independent

partea

sa,

însă

de,

sub

2. In cazul
când
mama
a
acceptat
sarcina de tutoare, după o părere. ea nu
1), Dapă
legiuiturul

cum vedem din cuprinsul
român

fixează

termenul

dispoziţie care lipseşte în textul francez.
Fr

acestui
de 40

După

refuze

condiţiunea. suspensivă a acceptării sale.
(Mourlon.
ed. 7-a, 1. No. 10%5;
Dalloz”
Râp., Minor-tutelle, No. 76; Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 1804; Colin et Capi:
tant, ed. 4-a, I, p. 480; Nacu, 1, p. 57%:
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 562; Matei,
Cantacuzino, p. 79, 74; Plastara, I, p. 466).

zător,

ed. 5-a,

], $ 69 bis, nota

2, p. 631;

Dalloz, Râ&p., Minor-tutelle, No. 73; Suppl.,
Minor.tutelle, No. 61; Alexandresco, ed,
2-a, II, p. 563).
3. După o altă părere, chiar în cazul
când mamă a acceptat tutela copiilor săi
minori, ea are dreptul s'o refuze. (Beudant, II, No. 787; Laurent, IV, No. 39%;
Huc, Il. No. 273; Baudry et Chsneaux,
IV, No. 335; Colin et Capitant, ed. 4a,],
p. 480).
“
familie

de încetare din viaţă a. îaeste de drept tutoarea legală

său

1924, Pand. Rom. 1925, 1, 166;
1925, Jur. Gen. 1925, No. 2103.

are

a

treia

părere,

facultatea

demisiunea

să

mamei

consiliul - de

admită 'sau

din

tutela

să

ac-

cepiată de către ea, (Marcade, Art. 394).
5. Acceptarea tutelei din partea mamei poate fi expresă sau tacită. (Mour
lon, ed. î-a. Î, No. 1085; Dalloz, Rep., Minor-tuteile, No. 79; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 563; Comp.: Demolombe, VII, No.
113, 114; Aubry et Rau, ], $ 99 bis. text și
nota 1, p. 631; Baudry et Cheneaux, IV,

„No.

335).

6.

Acceptarea

poate

fi expresă

când

de

“exemplu, mama şi-a luat calitatea de tutoare întrun act oare care cum ar fi de
articol, spre
zile pentru

diferență de textul art. francez 394 corespunca

mama

să

declare

că

nu primeşte

tutela,

Art. 347

DESPRE

“exemplu în inventarul averei minorilor.
(Dalloz, R6p., Minor.-tutelle, No. 79; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 563),
|
_
1. Acceptarea
poate îi tacită,
cână
mama
a făcut un act oare care,
care

arată

în mod

neîndoios

voința

sa

de

a

accepta tutela. (Mourlon, ed, 7-a, 1, No,
1085; Dalloz, Bâp., Minor-tutelle, No.
79).
8. faptul că mama, imediat după
decesul soţului său, face oare care acte
de
tutelă, nu poate fi considerat în mod
neîndoios ca un act de acceptarea
tutelei.

(Aubry et Rau, ed, 5-a, I, $ 99 bis, nota, 1,
p. 631).
-

3.

Aparține în moa suveran tribunale
lor să aprecieze dacă, actele mamei
poţ
fi considerate ca o acceptare tacită
telei copiilor săi minori, (Demolombe, a; tuVII,

No.

113,

114; Aubry

et Rau,

I, $ 99

bis,
text şi nota 1, p. 631; Dalloz,
Rp. Minor.tutelle, No. 79; Baudry et
Châneaux,
IV, No. 335; Alexandresco, ed.
2-a, II, p.
363, nota 2),
10. După
expirarea termenului de
40
zile prevăzut de art. 346 din
codul civil
român. fără ca mama să
îi refuzaţ tutela copiilor săi minori, ea nu
îace, ci este consideraţă tuto o mai poate
are legală în
baza acceptaţiei tacite și
nu ar mai putea
scăpa de tutelă de cât în
cazul când ar
putea invoca existenţa unei
de, Jege, (Alexandresco, ea. scuze admisă
2-a, II, p. 563,
11. Când mama nu prim
eşte tutela, se
va numi
copiilor minori un tuto
r dativ
care se va ocupa. de admini
rilor lor; puterea părintea strarea bunuscă, asupra copiilor minori aparţine mai
departe ma:
mei. (Planiol, ed. G-a, 1, No.
1804
dresco, ed. 2-a, II, p. 564, nota ; Alexan2),
12. In cazul când mama
a refuzat tutela legală

tiv, ea

nu

și a, fost numit

mai

poate

reclama

un

tutor da-

tutela;

dacă

însă funcțiunile acestui tuto
r au încetat,
consiliul de familie îi
poate
încredința
sarcina de tutoare dativă.
VII, No. 115; Mass6 et Verg (Demolombe,
â sur Zacha-

TUTELĂ

Codul civil

riae; 1, $ 207, nota 25; Dalloz, Rep.
Minor.-tutelle, No. 74: Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 564).
”
13. Dacă mama retuză tutela
copiilor:
săi minori, până la refuz, administra
ţia
sa asupra averei copiilor, nu este
considerată ca o tutelă ci ca o administra
ţie
provizorie. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p.
563; Comp.: Matei Cantacuzino, p.
72),
14. Art. 394 c. civ. fr. (346 c. civ.
rom,)

îi dă areptul
piilor

săi

drept,

ea

mamei

minori
este

să refuze tutela co-

şi câna

uzează

considerată

cu

de acest

efect

re
troactiv, că nu a fost nici odată
tutoare
şi toate actele făcute de ea, până
la declarația sa sunţ considerate ca
făcute de
un simplu administrator sau manda
tar.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1085; Dalloz
. REp..
Minor.-tutelle, No. 76; Comp.: Demo
lombe,
aL No. 10%; Alexandresco,
ea. 2-a, IL p.
563
15. Dispoziţiile art, 394 c, civ.
îr.
c. civ, rom.) se aplică şi femeei ascen (346
dentă
a copiilor minori care este numit
ă tutoare de către consiliul de familie, (Dura
nton,
III. No. 50; Demolombe, VII,
No. 443;
Aubry

et Rau,

ed, 5-a

1

$ 107,

nota 13, p. 662; Dalloz, Râp., Minor text şi
.-tutelle,
No. 249; Alexandresco, ed. 2-a,
II,
p. 504;
Matei Cantacuzino. p. 74).
16. Femeea ascendență cari
ar fi numită
tutoare testamentară sau
dativă,
are dreptul să refuze tutela,
fărăa fi necesar să invoace vre-o scuză
legală. (Duranton, I, No. 504; Demolomb
e,
443; Aubry et Rau, 1, $ 107, text VII. No,
13. p. 662; Baudry et Châneaux, si nota
IV, No.
448; Alexandresco, ea. 2-a.
II, p. 504; Ma-:
tei Cantacuzino, p. 74).
17. Dacă mama
copiilor minori încetează
din

viaţă,

tutela

legală

revin

e de
drept tatălui care nu'o poate
refuza, după
cum o poate retuza mama,
de
când c scuză legală, (Mourlon, cât invoNo. 1085; Dalloz, Râp, Minor-tuteed. 7-a, 1,
lle, No.
71; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1804;
Alexandresco, ed. 2-a, IT, p. 502).
-

Art. 347. — Dacă mama tutrice
va voi a trece în a două căsătorie, este datoare, mai
înainte de a se căsători, a cere dela
judecătoria competentă adunarea
consiliului de familie, ca acesta
să hotărască de se cuvine
a se lăsă

în lipsa

acestei

formalități

tot asupra ei tutela sau nu;
ea va pierde de drept tutela şi noul

ei soț dimpreună cu dânsa vor. fi răspunză
tori solidari pentru toate
tutelei ce ea a

urmările
urm.,

998,

999,

Civ. Fr. 395).

1003,

ținut în contra legei. (Civ. 344,

1039

urm.;

L. p. epitropii

din

348, 355

1840, Art. 5;

Tezt. fr. Art. 395. — Si la
avant lacte de mariage, convoquer mâre tutrice veut se remarier, elle devra,
le conseil de famille, qui d&eidera si
telle doit lui &tre conser
la tu.
vâe.
A dâfaut de cette convoe
ation, elle perdra la tutelle
de plein droit; et
—

528
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Codul

civil

DESPRE

Art.

TUTELĂ

347

son nouveau mari sera solidairement responsable de -toutes les suites de la tutelle quw'elle aura indiment conserv€e.
:
- Vezi. fr. Art. 995. (Modificat prin legea din 20 Martie 1911). — Si la
măre tutrice veut se remarier, elle devra, avant acte de mariage, convoquer
le conseil de famille, qui dâcidera, si la tutelle doit lui 6tre conserve.
A dâfaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et
son mari sera responsable des suites de la tutelle indâment conservee.
La mâme obligation est impos6s, sous les mâmes sanctions, ă la tutrice,
autre que la măre, si ladite tutrice se marie ou se remarie.
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INDEX ALFABETIC
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Act 10, 11, 12, 13.
Acre

de

conservare

Acţiune

posesorie

13,

14,

At
inistraţie 6,
Administraţie legală ţ5.
Anulare îu, ît, 12, 16.
Apreciere suverană 3,
Ascendenţi 8, zu.
Avis, a se vedea cuvâa-

tul: „Con vocare:,
Bărbat 17, 18, 19, 24, 23.
Bună

credinţă

Căsătorie

12.

1 urm,

Putere

acte 13.

4,

—24.
Copil minor

5, 9-4,

24.

Credinţă

bună

12.

16.

Executare

15.

Femee ascendentă
Formalităţ: 3.
Gestiune 17, 18,

Gestiune

8.

19,

de afaceri 12,

Incetarea
tutelei,
vedeă cuvintele:
derea tuteieii,
Incetare din viaţă

săi

1 urm.

21,

oarece

a se
„Per-

Urgenţă 14.
Urmărire 15.
Valabilitate

ti,
-

doua

'Tatăi

căsătorie

voeşte

nu

să

13, 44.

treacă

are nevoe

de

în

—

sa

rezultaţul

6. Când

a

confir-

tutela,

păzit

toate

îfor-

este

suverană,

(Du-

deliberării

consiliului

consiliul

asupra

mamei

de

care

familie

a

lăsat

s'a, recăsătorit,

consiliul de familie nu poate restrânge
drepturile mamei în ceea ce priveşte administraţiunea bunurilor copiilor, (Laurent, IV, No. 386; Contra: Baudry et Ch6neaux, IV, No. 341; Comp.: Demolombe,

marea în tuţelă din partea, consiliului de
familie, de oarece această obligaţiune este
impusă
numai mamei copiilor :niinori.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1086; Dalloz, Rep.
Minor-tutelle, No. 98, 117; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 482; Nacu, 1, p. 580;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 576).
2. Dacă mama voeşte a trece în a doua
căsătorie, consiliul de familie nu-i poate
lua tutela copiilor săi minori, de cât în
86370).— Codul Civil adaotat.

sau

lege, nu poate fi atacată
înaintea tribunalului de

aprecierea

aştepte

5, 25.

care

când

de familie pentru a se recăsători, ci este
de ajuns că ea la convocat pentru a decide dacă o menţine sau nu în tutelă,
(Dalloz, _ Rep.,
Suppl, . Minor-tutelle,
No. 17).
5. Mama va cere convocarea consiliului de familie şi în cazul când la deschiderea tutelei ea se va găsi deja măritată
a. doua oară. (Nacu, I, p. 584; Alexandresco, ed. 2-a, II, p: 576).

Doctrină.
1.

şi

ranton, III, No. 437; Demolombe. VII. No.
140; Mourlon, ed. t-a, 1, No. 1086; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 99 bis, nota 23, p. 637;
Planiol
et Ripert, 1, No. 491;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 571, nota 2, 573, 514;
Contra: Laurent, IV, No. 470; Huc, III,
No. 318, 321, 379; Comp.: Beudant, II, No.
787; Baudry et Châneaux, IV, No.
339,
432; Planiol, ed. G-a, 1. No, 1797).
“Au Când mama voeşte să treacă în a
doua căsătorie,
ea nu este obligată
să

|
N
minorului

17,

minori

mele cerute de
pe nici-o cale

„Rstrângerea
atribuţiunilor: de tutelă 6,
Retrvactivitate 15.
Rezultatul d 'liherării 4.
Snverană apreciere 3.
Tată 1,
Tată natura! 7.
Terte persoane 10, 11, 12.
Tribunal! 3.
Tutelă îi urm.
Tutela ascendențţilor 20.
Tutelă dativâ 16, 20, 23,
24, 25.
Tutelă- legală 25.

Deces 5, 25
Delberare î urm.
Derogare 26.
Descendenţi 8.
Educaţie 22,

Efecte

cazuri grave şi când interesele copiilor
minori cer luarea acestei măsuri. (Dalloz,
Râp., Suppl.. Minor-tutelle, No. 76; Comyp.: .
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1086; Laurent, IV,
No. 384, 385; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
571, 573, 574).
3. Deliberarea
consiliului
de familie
” prin care se reiuză a se lăsa mamei care
trece în a doua căsătorie tutela copiilor

44.

părintească

Responsabilitate
19,

î. urm.

Copil natural 7.
Cututore

Posesorii acţiuni
„Recurs 3.
jefuz 2, 3.
Reprezentarea
10,

Cunsiliu de familie 1 urm.

Convocare

Insolvabilitate 19.
Interes 2,
Mamă î urm.
Marâă naturală 7.
Minoritute t urm,
Muarte 5, 23,
Neretroactivitate 16.
Nulitate 10, 11, 12, 16.
Ordine publică 25,
Perderea tutetei 9, 11—I8,

Recăsătorie

Cazuri grave 2,
Confirmare |! urm.

Consarvatorii

_

doctrină)

VII, No.

149,

bis, nota,

36).

7. Mama

146; Aubry

et Rau,

I, $ 99

naturală care are tutela co-

piilor săi naturali, dacă voeşte să se căsătorească cu o altă persoană afară de ta-

529
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:

Art. 347

DESPRE

tăl natural al copiilor, trebueşte să ceară
de la consiliul de familie menţinerea, sa
în tutelă. (Demolombe, VIII, No, 387; Au-

bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 571, p. 214; Dal-

loz, R&p., Minor-tutelle, No. 695; Suppl,
Minor.-tutelle,
No. 639;'Contra:
Taulier,
II, p. 22, 23; Alexandresco, ed, 2-a, II, p.
576).
8. Femtea
ascendentă
văduvă,
care
este numită
tutricea descendenților
săi
minori, nu are nevoe ca să ceară înainte
de a se recăsători de la consiliul de fa-

milie

IV, No.
47%).

menţinerea

sa

516; Contra:
-

9. Mama

care

în tutelă,

Demolombe,
-

(Laurent,
VII,

No.

va, trăce în a doua

că-

sătorie, fără să, ceară convocarea consiliului de familie pentru a delibera menţinerea sa în tutela, copiilor săj minori,
pierde de drept tutela. (Mourlon, ed. 7-a.
I, No. 1089; Dalloz, Rep, Minor-tuteile,
No. 117; -Suppl., Minor.tutelle,
No. 86;
Planiol, ed. 6-a, 7, No. 1804; Planio] et Ripert, I, No. 491; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 483; Nacu. 1, p. 580 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 565; Degr6, Scrieri
du dice, I, p. 137; Comp.: Plastara, |, p.
7),
10. Dacă mama trece în a doua, căsă-

torie fără; să fi convocat

milie pentru
sale

în

tutelă,

consiliul

a delibera asupra
ea

nu

mai

de fa-

menţinerei

poate.

după

re-

căsătorie să reprezințe pe minor şi toate
actele făcute cu terțele persoane
după
căsătorie nu au nici o valoare, fiind atinse de o nulitate relativă, (Demolombe,
VII, No. 120; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1091;
Dalloz,
Râp.,
Minorututelle,
No.
106;
Suppi..
Minor-tutelle, No. 85;
Laurenţ,
IV, No. 395; Aexandresco, ed. 2-a, TI, p
570).
11. Nulitatea actelor făcute de mama
recăsătorită, fără

siliul de
este

de

familie

relativă,

minor.

şi

să

fi

cerut

menţinerea,
nu

poate

(Duranton,

II,

fi

de

Ia

con-

sa în tutelă,
cerută

No.

462;

de

cât

Nemo

lombe, VII, No. 122; Marcad6 Art. 395, No.
1, nota; Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 1091; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 99 bis; p. 639;

Dalloz,
Rep.,
Minor.tutelle,
No, : 10%;
Suppl.,
Minor-tutelle, No. 85;
Laurenţ.
IV, No. 391; Baudry et Cheneaux, IV, No.
344; Planiol et Ripert, I, No. 504;
Alexandresco, ed. 2-a, TI, p. 570)
,
12. 'Terţele persoane care au contrar„tat cu mama copiilor minori care a. pierdut de drept tutela prin faptul că nu
a
cerut avizul consiliului de familie înainte
de a, se fi recăsătoriţ. nu pot invoca buna
lor credință notrivit dispoziţiilor art. 1940
c. civ. fr. (1097 e. civ. rom), de oare ce actele mamei constituesc o gestiune de afaceri ilegală şi ei trebuiau să se intereseze
de situaţiunea mamei, (Demolombe, VII,
No. 120 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1,
$ 99 bis, nota 28, p, 639;
Dalloz, Râp,,
Suppl., ' Minor.tutelle, No. 85;
Laurent,
IV, No. 391; Baudry et Châneaux, IV;
No.
344; Alexandaresco, ea. 2-a, II,
p. 570, 541;

—

TUTELĂ

Codul civil

Contra:

Demante

„ed. 3-a, II, No.

et

Colmet

de

Santerre,

144 bis, I; Comp:

Duran:

ton, III, No, 426, nota; Marcadă, Art, 411;
Mourion, ed. 7-a, 1, No. 1090. 1091; Planiol et ltipert, 1, No. 504; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 484; Dâgre, Serieri juridice, I, p. 140, text şi nota 4).
,
13. In cazul când mama a trecut în a
doua

căsătorie,

fără

să

fi

cerut

avizul

consiliului de familie pentru menţinerea.
sa în tutelă,
ea pierde de drept tutela,
însă o păstrează de fapt şi toate actele
conservatorii făcute de ea după căsătorie
sunt valabile.
(Dalloz, Reâp.,
Minor-tutelle, No. 107; Comp.: Demolombe, VII. No.
119, 123, 128; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1091,

"1092;

Aubry

et Rau,

ed. 5-a, 1, $ 99 bis

text, și nota, 24, p, 638; Planiol, ea. 6-a, 1,
No. 1825; Planiol :et Ripert, “1. No. 504:
Alexandresco, ed. 2-a, Il. p. 567, text şi
nota, 1),
î4- Mama,
chiar dacă a pierdut
de
drept tutela, copiilor săi minori, însă păstrează tutela de fapt, poate şi este datoare

dacă

să

intenteze

există urgenţa,

tutelie, No. 590).

o

acţiune

posesorie,

(Dalloz, Rep., Minor.-

15. Urmăririle. îndreptate
în
contra
mamei care a, pierdut de drept tutela co- piilor săi minori, însă păstrează tutela
de fapt. sunt
valabile, mai cu
seamă
dacă sunt privitoare la acţiuni introduse
în timpul administraţiei legale a mamei.
(Dalloz, Râp., Minor.-tutelle. No. 120).

16.

In

cazul

când

după

pierderea

de

drept a tutelei. mama este numită Qe către consiliul de familie, tutoare dativă a
copiilor
săi minori,
efectele funcţiunei
sale vor avea loc de la data numirei ca
tutoare aşa în cât actele nule ce le-a, făcut de la data căsătoriei de a doua şi

până la data când a, fost numită tutoare

Vor -rămâne mai departe nule. (Rolland
de Villargues, R&pertoire, Tutelle, No. 4;
Delvincourt, Î. p. 171).
ÎN
!

17.

In cazul

când mama

a pierdut tu-

tela copiilor săi minori, prin faptul că
Sa recăsătorit fără să fi cerut în prealabil convocarea
consiliului - de - familie,

cel de al doilea hărbat a] ei este răspun-

zător. după o părere,
nu numai de gestiunea mamei
posterioară căsătoriei de
a doua ci şi de gestiunea sa anterioară

acestei

căsătorii, (Valette sur Proudhon.
Duvergier sur Toullier, II, No.
1098, nota. 6; Duranton, III, No. 426; Beudant, If, No. 787; Marcade, Art, 395.
No.
2; Troplong.
Des hypotheques, I1. No.
426; Aubry et Rau, ed. .5-a, 1, $ 99 bis.
text şi nota, 26. p, 638; Dalloz, Râp.. Minor.-tutelle, No. 109; Suppl., Minor.tut
elle.
II, p. 290;

No. 87; Huc, III, No. 275; Baudry et Ch6-

neaux,
-a, I,

IV,
No.

No. 345; Comp.: Mourlon, ed.
1092; Planiol. ed. 6-a: [, No.

1826; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1 p. 483,

48%;

Dâgr6,

nota 4),

Scrieri . juridice,

1,

p. 13%,

Ra

|

18. După o altă părere, în acest caz,
cel de al doilea.hărbat este răspunzător :

930:—

Codul

DESPRE

civil |

numai de gestiunea mamei,
care a avut
loe posterior
celei de a doua
căsătorie.

TUTELĂ

Art. 348

-

neaux, LV, No. 346; Colin et Capitant, ed.
4-a, ÎI, p. 483; Nacu,I, p: 582, 583: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 566). .
24. Si în acest caz consiliul de familie

(Demolombe, VII, No. 126 urm.; Mass6 et
Verge sur Zachariae, 1, $ 229, p. 457, nota
trebueşte să numească pe cel de al doilea
3; Dalloz,
Rep., Minor-tutelle,
No. 109;
bărbat
cotutore
de oare ce dispoziţiile
Laurent, IV, No. 389; Colin et Capitant,
art. 396 c. civ. îr. (348 c. civ. rom.) sunt
ed. 4-a, I, p. 483; Nacu, I, p. 580, 581; Aleaplicabile
şi în acest caz.
(Demolombe,
xandresco, ed. 2-a, II,p. 567 text şi nota
VII, No. 131; Mourlon, ed. t-a, 1, No. 1089;
2; Comp.: Mourlon, ed. 7-a. 1. No. 10%;
Aubry et Rau, ea. 5-a, I, $ 99 bis; p. 640;
Demanţeet Colmet de Santerre, ed. 3-a,
Dalloz, Râp.,. Suppl., Minor-tutelle, No.
XII, No. 144 his, IV; Planiol et Ripert, |,
89; Laurent, IV, No, 392; Baudry et Ch6No. 505; Matei Cantacuzino,p. 73).
neaux, IV, No. 346; Alexandresco, ed. 2-a,
19. Soţul cel de al doilea poate fi făTI, p. 566),
|
cut răspunzător, în cazul de mai sus şi
25. După moartea celui- de al doilea
pentru actele anterioare căsătoriei în ca- .
soţ, mama nu redobândeşte tutela legală,
zul când. după căsătorie, mama devine
„care a îost pierdută. (Demolombe, VII,
insolvabilă. (Matei Cantacuzino, p. 73).
No. 141; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 566,
20. Dacă mama
a pierdut de drept tunoța 1).
_
tela, copiilor săi minori prin faptul că s'a
26. Nu
se poate deroga de la. disporecăsătorit fără să fi cerut în prealabil
ziţiile art, 395 c. civ. îr. (347 c. civ. rom.),
convocarea consiliului de familie, tutela
cari sunt de ordine publică. (Dalloz, Rep.,
nu trece asupra
ascendenţilor, ci se va
Suppl..
Mimnor-tutelle, No. 76;
Alexaninstitui o tutelă dativă aleasă de către
dresco, ed. 2-a, II, p. 565, nota 3; Comp.
“consiliul de familie. (Merlin, Râpertoire,
Nacu, Î, p. 5%).
.
Tutelle, section 2, $ 2, art. 1. No. 3; Toullier, II, No. 1103; Duranton, III, No. 446;
Dallaz, Rep,
Suppl., Minor.tutelle, No.
Jurisprudență
89; Laurent, IV, No. 392; Huc, III, No
IV, No. 346;
Baudry et Châneaux,
276;
(continuare
de la 1924 până la 1927)
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1089; Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 488; Alexan1. Deşi este exact că mama remăritândresco, ed. 2-a, II, p. 566, nota 2),
du-se şi neîndeplinind formalităţile art.
21.
Mama
care a pierdut de drept tu347 c. civ,, pierde calitatea de tutoare letela copiilor săi minori prin faptul că a
gală, totuşi dânsa, împreună cu soţul ei
trecut în a doua căsătorie fără să fi cedin ă doua căsătorie păstrează, până la
rut în prealabil
convocarea
consiliului
numirea
legiuitului tutore, o. tutelă de
de familie, păstrează dreptul de putere
fapt asupra
averii minorilor, interesele
părintească asupra copiilor săi minori,
cu toate consecinţele ce decurg din acest . acestora neputând îi lăsate în părăsire.
(Cas. 1, 2241 din 9 Decembrie 1924, Pand.
drept. (Merlin, Râpertoire, Education, $
Săpt.
1/1925,
Pand. Rom. 1925, 1, 166,
1, No. 4; Dalloz, Râp., Suppi., Minor-tuPand.. Rom. 1926, 1, 4, Jur. Rom, 9/19%,
telle, No. 91; Colin et Capitant, ed. 4-a, ],
Dreptul 19/1925).
p. 482; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 566).
2. Din cuprinsul art. 347 codul civil
22, Mama care a pisrdut tutela copiirai ales din partea lui finală, care face
lor săi minori prin faptul că a irecut în
răspunzător solidar pe mama nemăritată
a doua căsătorie, fără să fi convocat conşi pe noul ei soţ pentru toate urmările tusiliul de familie, nu a pierdut dreptul
telei ce au ţinut în contra legei, rezultă
„de 'a fi însărcinată cu educaţia copiilor
în mod implicit că deşi mama recăsătosăi minori. (Merlin, Repertoire, Education,

$ 1, No. 4; Demolombe,

VI, No. 385 urm.;

Laurent, IV, No. 265).
23. In cazul când mama a pierdut de
drept tutela prin faptul că sa recăsătorit, fără să îi convocat, în prealabil consiliul de familie, ea nu. este incapabilă
ca să fie numită de către consiliu tutoare dativă. (Duranton, III, No. 427, 511;
Demolombe,

VII,

No.

130;

Beudant,

II,

No. 787; Demante et Coimet de Santerre.
TI, No, 150 bis, I; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 99 bis, nota 33, p. 640; Mourlon, ed.
T-a, 1, No. 1089; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tutelle, No. 89; Laurent, IV, No. 39%;
Huc, III, Na. 276, 9277; Baudry
et Ch6-

rită a pierdut

calitatea, de tutrice legală,

dacă nu a îndeplinit formâlităţile cerute
de lege, totuş până la numirea unui tutore,

iriteresele' minorilor

nu

pot

îi lăsate

în părăsire, şi mama a cărei tutelă a încetat astfel de drept, păstrează o tutelă de
fapt sau mai bine zis de negotiorum gestor, care o autoriză a lucra în numele minorilor şi a le apăra interesele, minorul
având

facultatea

la

majorat

să

anuleze

actele ce i-ar aduce vreun prejudiciu, rămânând valide numai acele, care i-ar fi
fost folositoare. (Jud. oc. II urban Iaşi.
Jurnal din Iunie 1925, Jur. Gen. 1925, No.
1587).
|
.
E

Art: 348. — Când consiliul de familie, adunat după lege, va
lăsă tutela asupra mamei,ce voeşte a trece în a doua câsățorie,

-

— 531 —

-

Art. 348

DESPRE

TUTELĂ

Codul civil

el atunci va trebui să numească ca tutore!) pe cel de al doilea
bărbat, care împreună cu soţia sa, vor îi răspunzători solidari
despre administrarea acelei tutele; iar când bărbatul de al doilea

nu

va

voi să

fie cotutore, atunci

nici femeea

nu va

şi consiliul familiei va alege alt tutore2). (Civ.

puteă

îi tutrice

347, 356 urm., 390.

urm., 998, 999, 1003, 1039 urm., 1753; Pr. civ. 638 urm; L.
pentru epitropii din 1840, Art. 6; Civ. Fr. 396).
Text. fr. Art 896. — Lorsque le ccnseil de famille, dâment convoqut

conservera ]a tutelle ă la mhie,il Imi donnera nâcessairement pour: cotuteur le
second mari, qui deviendra solidairement respunsable, avec sa femme, de la
gestion posterienre au mariage.

Text. fr. Art. 396. (Modificat prin legea din 20 Martie 19117).— Lorsque

le conseil de famille, dâment

convoqu€,

conserrera

la

tutelle A la mâre ou â

la tutrice autre que la mâre, il lui donnera nâcessairement pour cotuteur le
mari, qui deviendra, solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion
posi6rieure au mariage.
Ă
.
En cas de dâcts, d'interdietion ou d'internement du mari, de divorce ou
de s&paration de corps, la tutrice ecnservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.

Bibliografie (continuare).
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INDEX ALFABETIC
(la

doctrină)

Act de tutelă, a se vedeă
cuvintele:
„Administraţic“,
„Gestiune“
şi

Adesiune 8,
Administiaţie, a se vedea
cuvintele:
„Act de tutelă*, „Ge:tiune*
şi 8,
Alienaţ e mintaiă 20,
Ascenulenp 24,
Atribupunile tutelei 14,
Azil de nebuni i).
Bârnat 1-10, 15, 16 18-24,
Casă de sănătute 20,

Căsătorie 1 urm.
Cempturi de gestiune 17
bis.

Comunitate de

bunuri

Concurs

5, 6,8.

Consilru

ju ticiar

7,

- Consiliu de familie 1 urm,
Contract
6

20,

matrimonial

7.

Copi! minor

5,

15,

16,

417

Deces 2;

Demenţă 20.
De! endenţă 20.
Destituire 18, 19,
Divorţ 22,
Dută 5,6,7.
Exciudere din tutelă 18.
Femee ascendentă 24,

Gestiune, a se vede

cu-

vintele:
„Act
de
tu.
telă",_
„Administraţie“

şi 5, 6, 7, 10, 17 bis.

a
se
„Per18—22,
20,
17.

Nebunie 20.

Obiecţiune 8,
Omi:iune 2.
Ospiciu de nebuni 20,
Perderea utelci, a se ve.
deă cuviniele: „Incetarea tuielei“ şi 3,

Recăsătorie 1 urm.

Refuz

Regim

1 urm,

Cotutore 1—10,
bis 18—24,

Incapacitate 49,
Inceturea
tutelei,
vedeă cuvintele:
derea tutelei* și
Incetare din viaţă
Indiwzibilitate 19,
Interdicțiune 20,
lpotecă legală 16,
Mamă î urm,
Mamă naturală. 23.
Mandat tacit 8,
Minoritaie 1 urm.
Moarte 20.

9.

dotal 5, 6,7.

Responsabi:itate 10,
Restiângerca atribuţiunilor de tutelă 11.
Scuzare din tutelă 19. Separaţie de bunuri 7.

socoteli de tutelă 17 bis.

Tacit mandat 8,
Tribunal 9, Tutelă î urm,
Tutela ascendenţilor
Tutelă dativă 3, 15.
Tutelă legală 13, 14.

23,

1. Câna
după lege,
asupra

Doctrină,

consiliul de familie, convocat
va lăsa tutela copiilor minori

mamei,

car6

voeşte

a trece

în

a

dut tutela de drept prin faptul că înainte

de a trece în a doua căsătorie nu a cerut
convocarea
consiliului de familie,
este
numită de către consiliul de familie tutoare dativă a copiilor săi minori. acesta

să numească

de a! doilea bărbat,

Vaiabilitate 8.

1925, 1, 177.

doua, căsătorie, el este obligat a numi cotutore pe cel de a] doilea bărbat al mamei. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1086; Dalloz,
Rep., Minor.tutelle, No. 101; Laurent, IV,
No. 38t; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1804, 1822,
1823; Planiol et Ripert, 1, No. 477; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p..482, 487; Nacu,
I, p. 580, 581; Alexandresco. ed. 2-a, II, p.
511; Matei Cantacuzino, p. 72, 73; Plastara,
I, p. 465).
.
2. Chiar
dacă
consiliul
de
familie,
care a lăsat tutela asupra mamei recăsătorită, a omis a numi cotutore pe cel
de al doilea soţ, el esie de drept cotutore
în virtutea legei. (Bauary et Châneauz.
IV, No. 340; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1804
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 57i. nota, 4).
3. In cazul când mama, care a pier-

va trebui

Tutor dativ 3, 15.

Rom.

131; Aubry

1) Din eroare

et Rau,

cotutore

(Demolombe.

pe

cel

VII. No.

ed. 5-a, 1, $ 99 bis, p.

se zice „ca tutore, în loc de
,
2) bin art. francez 3%, corespunzător, lhpseşte„Cotutore“, după cum este şi în textul francez,
ultima fr ază care începe în textul român
„iar când bărbatul de al doi 0Q*....
cu cuvintele:
Din art. fiancez, nu sunt traduse cuvinte
riage“. După textul român, bărbatu
le finale: „posterieure au mal poate refuză a fi tutor, cecace nu
se poate după art, fr.

—

532—

Codul

DESPRE

civil

Minor.tutelle,
No. 82; Baudry et Ch6- neaux, IV, No. 340; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 1826; Colin et Capitant. ed. 4-a, |,
p. 482, 483; Nacu, 1, p. 581; Alexandresco,
ed, 2-a, 1], p. 572).
11.
In cazul când consiliul de familie
lasă mai departe tutela mâmei care se
recăsătorește, el nu poate să restrângă
atribuţiunile
mamei
de tutoare cari îi
sunt conferite de lege. (Demolombe, VII,
No. 146; Aubry et Rau, 1. $ 99 bis, p. 641;
Laurent.
IV, No. 386; Bauary et Ch6&

640; Dalioz, Rep., Suppl., Minor.tutelle,
No. 89; Baudry et Châneaux, IV. No. 346;
Nacu, I, p. 583; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 566, nota 3).

4.

Cel

de

al doilea

bărbat al

mamei

este un adevărat tutor. (Mourlon, ed. 7-a, 1,
No. 1087; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No.
102; Planiol, ed. 6-a, I,. No. 1804 1822,
1828).
5. Gestiunea
tutelei trebueşte făcută,
după o părere, de ambii soţi împreună,
sub orice regim matrimonial ar fi ei căsătoriţi. Orice act al tutelei cere concursul ambilor soţi. (Demolombe, VII, No.
136; Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a, II. No. 145 bis, II; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 99 bis, nota 39, p. 642; Dalloz,
Rep., Minor-tuielle, No.:109; Supbl., Minor.-tutelle, No. 80; Laurent. IV, No. 388;
477; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
Huc, III. No, 278.483; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 310; Planiol, ed. 6-a, I
No. 1804, 1828; Planiol et Ripert. I, No;
571, 572).
6. După o a doua părere, numai cel
de al doilea bărbat va administra bunurile
minorilor, fără concursul
mamei.
(Roland de Villargues, Râpertoire, Tutelle. No. 46: Dalloz. Râp., Minor-tutelte,
No, 102).
7. După o a treia părere, dacă regimul
matrimonial sub care s'au căsătorit soții
este comunitatea de bunuri, bărbatul va
avea,

dreptul
să

ministraţie,
nial

va

fi

facă

dacă
acel

însă
al

actele

de

pură

regimul

separaţiei

neaux,

este

ea. 5-a. I, $ 99 bis, nota

ad-

(Aubry

legală,

este

ed.

2-a,

de

oarece

de

ea

familie

deţine

iar

nu

et Rau, JI, $ 99 bis. p.

IV, No. 386; Hue, III, No.
1, p. 467).
altă părere, de oarece lese lasă tutela asupra macă tutela rămâne mai de(Demolombe,

VII,

No.

133,

numită

prima

copiii

tutoarea

căsătorie

minori

vor

copiilor

şi soţul
avea

săi

său

ipotecă

minori

cotutor.
legală

a=

supra, bunurilor bărbatului cotutor. (Demolombe, VII, No. 135; Aubrv et Rau, ed.
4-a, III, $ 264 bis, p. 358; Guillouard, Privil&ges et hypothâques. II, No, 107; Laurent, XXX, No. 26%; Bauâry et Loynes,
Privil. et bypoth. II, No. 1186; Planiol et
Nipert, I, No. 477% Alexandresco. ed. 2-a,
II, p. 575).
17. Mama însă nu e supusă hipotecei
legale. (Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 575).
17 bis. Pentru administrarea
tutelei,
nu
de

se vor
fiecare

compt
No.
597;

18.

depune
cotutor

comun.

$ 121, nota

compturi de gestiune
în parte ci un singur

(Aubry

et Rau,

1, p. 752; Planiol,

188; Planiol
Alexandresco,

Cotutela

ed.

3-a,

|,

ed. 6-a, 1,

et Ripert. I, No. 477,
ed. 2-a, 11, p. 572),

bărbatului

încetează

de

drept când încetează tutela mamei, cum
ar fi în cazul excluderei sau destituirei
sale din tutelă. (Demolombe, VII, No. 138;
Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 1088; Laurent, V,
No. 114; Huc, III, No. 278; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1824; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 573; Matei Cantacuzino, p. 13).
19. In cazul când cotutorele este incapabil şi a fost destituit sau scuzat de
tutelă, mama nu mai poate rămâne tu-

a

avut loc înainte de cea de a doua căsătorie ci numai de gestiunea posterioară
căsătoriei. (Demolombe, VII, No. 135 bis;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1086, 1092; Beudant, II, No. 787; Dalloz, Râp., Suppl.

—

dativă

consiliul

parte

din

29 tis, p.

care

Alexandresco.

146; Nacu, I, p. 581, 582).
14. După a treia părere, în acest caz
tutela mamei este şi legală şi dativă şi
se vor aplica regulele de la tutela, dativă.
(Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 5%; Comp:
Baudry et Châneaux, IV, No. 341).
15. Bărbaţul cotutor este tutor dativ.
-(Alexanaresco, ed, 2-a, II], p. 5%).
16. Cânq
mama
se recăsătoreşte
și

bunuri,

mamei

ci

la

Laurent,
Plastara,
După o
arată că
înseamnă

I, 8 99 bis, text şi nota 40, p..643; Comp.

gestiunea

341;

640;
276;
13.
gea
mei,

Planiol, ed. 6-a, 1. No. 1828).
.
- 10. In cazul când consiliul de famili
lasă tot asupra mamei tutela.
copiilor
săi minori, cotutorul nu poate fi făcut
de

de

dela lege.

642; Dalloz, Râp., Sunpl.. Minor-tutelle,
80; Contra: Laurent, IV, No. 388; Comp.
Planiol
et Ripert,
1, No. 477;
Alexandresco, ed. 2-a. II. p. 572: Matei Cantacuzino, p. 73).
9. Dacă unul dintre cotutori refuză să
conlucreze cu celalt cotutore la facerea
unui act de tutelă, acesta din urmă se
poate adresa, consiliului de familie şi tribunalului pentru a îi autorizat să facă
singur ace] act. (Aubry et Rau, ed. 5-a,

răspunzător

No.

legală,

tutela

mama, va. face actele de administratiei ale
tutelei. (Dalloz. Râp., Minor.tutelle, No.
102).
3. In cazul cânâ unul dintre cotutori
face un act de administratie şi celalt cotutore nu face nici o obiecţiune, actul este
valabil de şi nu este făcut de amândoi
cotutorii de oarece lipsa de opunere trebueşte considerată ca un mandat tacit
sau o adesiune la actul făcut. (Aubry et

Rau,

IV,

II, p. 574).
12. 'Tutela
mamei
recăsătorite
menținută de către consiliul de fariilie, nu

rmhatrimode

Art. 348

TUTELĂ

toare, de oarece tutela mamei

şi cotutela

celui de al doilea bărbat al ei sunt indivizibile, (Demolombe, VII, No. 138. urm.
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1088; Aubry et"

538

—

Art, 349

DESPRE

Rau, ed. 5-a, 1, $ 99 bis, p. 643; Dalloz,
Rep., Supl.. -Minor.-tutelle,
' No.. 83; Laurent, IV, No. 387; Huc, III, No. 278; Baudry et Châneaux, IV, No. 342; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1823; Alexandresco. ed. 2-a,
II,

p.

573).

TUTELĂ

reşte,

:

în o casă
îşi

de sănătate,

păstrează

(Demolombe,

după

funcțiunea

o părere,

de

tutoare.

VII. No. 138 urm.; Mourlon,

După

rile când
bat

nu

cu

mai

celui

poate

de al do'lea

avea

loc,

deşi

este

în viaţă, încetează şi tutela mamei. (Dalloz, Rep., Suppl., Minor-tutelle, No. 83;
Huc, III, No. 278; Comp.: Mourlon, ed. 7-a,
1, No. 1088).
22. In cazul când mama divorţează de
cel de al doilea bărbat cotutela încetează, |
însă -ea -rămâne mai departe
'tutoarea- copiilor săi minori. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 99, p.643; Dalloz, Râp., Suppl., Minor=!
tutelle. No. 8; Contra: Huc, III, No. 278;

Secţiunea

Art. 849. —
prin act

II. —

personal

un tutore,

cel din urmă

dintre

350

urm., 1171;

urm.,

856

epitropii din

bărbatul

său.

:(Pla-.

notele

art, 347 din codul civil

respective.

-

î. Cauzele cari apără de tutelă fiind
limitativ determinate de lege, faptul invocat de un cotutore, că de patru âni nu:
duce

la

dispensarea sa. de obligaţiile tutelare,
decurg din situaţia sa de soţ legitim

mai

trăeşte

ce
al

tutoarei

şi

cu

soția,

urmează

sa,

a

nu

îi

poate

ţinut

mai

de-

parte solidar răspunzător de gestiunea tutelei pe care a, acceptat-o alăturea de soţia

sa,

când

aceasta

a

trecut

în

a

doua

căsătorie cu dânsul. (Juq.. ocol rural Mihăilești-Buzău, Jurnal din 11 Mai 1924,
Jur. Gen. 1925, No. 1429).
!

Despre tutela numită de tatăl sau mamă.

Dreptul

autentic,

pe

(continuare de 1a 1924 până 1a 1927)

băr-

el

cotutor

Jurisprudenţă

o altă părere, în toate cazu-

cotutela

are

25. A se vedea:

ed. T-a, 1. No. 1088; Dalloz, Râp., Suppl,
Minor.-tutelle, No. 83; Baudry et Châneaux. IV. No, 342 Planiol,-ed. 6-a, I, No.
1823; Alexandresco,
ed. 2-a; 11, p. 573,
nota. Î; Contra: Demante et Colmet de
Santerre. ed. 3-a, II, No. 145 bis, IV; Hue,
TII, No. 278),
.

21.

de a alege prin testarhent sau

rudenie

părinţi, care

sau

străin,

încetează

nu-l are

din viaţă.

Lege p. aut. actelor din 1886;

1840, Art. 7; Civ.

Fr.397,

decât

(Civ. 344,
[L. pentru

398; Civ. Ital. 242).

m6me

Text. fr. Art. 397. — La droit individuel de ehoisir an tuțeur parent, ou
€tranger, n'appartient qu'au dernier mourant des pere et mire.
:

droit

individuel

Text. fr. Art. 397. —
de

-

niol, ed. 6-a, I, No. 1822).
.
24. Când. o femee ascendentă căsătorită este numită tutoarea descendenților
săi, soțul său va trebui să fie numit catutor de oarece. dispoziţiunile art. 396 c..
civ. îr. (348 c, civ. rom.) îşi găsesc şi aci .
aplicaţiunea. (Demolombe, VII, No. 47%;
Demante ei Colmet de Santerre, II, No.
145 bis, II; Alexandresco,-ed. 2-a, II. p.
511, nota 3; Contra: Laurent, IV, No. 316).

tat “din viață, este pus sub interdicţiune
sau sub consiliu judiciar sau este interea

civil

Comp.: Mourlon, ed. 7-a, [, No. 1088; Aje* xandresco, ed. 2-a, II, p. 573, nota 3),.
:
23: Mama, naturală care se răcăsăto-.

20. In cazul însă când mama nu se
mai găseşte sub dependenţa celui de al
doilea, bărbat din cauză că acesta a încenat

Codul

-

choisir

un

(Modificat prin legea din 20 Martie 1917). — Le
tuteur

ou

une

tutrice,

parent

ger ou €trangăre, n'appartient qu'au dernier survivant des
Text. fr. Art. 398. — Ce droit ne peut tre exerc€

ou

parente,

6tran-

pere et măre.
que dans les formes

prescrites par lartiele 392 et sous les exceptions et moditications ci-aprăs.
Text. Ilal. Art, 242. — Il diriţto di nominare un tutore parente od anche
estraneo, speita a quello dei genitori che rimane superstite.
La nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento.

.
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Act sub semnătură
vată 3,

pri-
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Adopţiune 26,
Anulare 4, 5..
- Ascendenţi 31,

Atentat la buneie
vuri 9,
Autorizaţie 2),
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Câs itorie 25.
Civil
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1, 5,

Civil cod italian 1,
Civil cod român f, 5, 35,
Cod

român

Competenţă 37.
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Absenţă 28, 29,
Acceptare 36, 37.

civil

civil francez. 1, 5,

„Cod civil

italian 1,

—

1, 5, 35.

Condennare 9. 10.
Condiţiune 16, 17,

i

Confirmare 32.
Consiliu de tamilie 15, 25,
32, 36, 37
”
Consil u ingrijitor 20,

Deces 7, 8, 14, 16,
. Destituire 11, 33,
Educaţie 23, 24,
Emancipare 30,

Exeluuere

din

17,
ă

149

î

tutelă 14,

Copil adoptat 26,
Copil emancipat 39,

Femee ascen ientă 31,
Francez cod civil 4, 5..
lacapacitate 8, 4.
.
incetare din viaţă 7,8,

Copil natural 34, 35,

Iniăturare
din

Copil

534—

miar

1 urm.

14,46,

17,

19,

-

-

tutelă 7.

:

"Codul civil

* DESPRE

Interdicţiune 8.
” talian cod civil

Recunoaşterea _ cepiilor
naturali 3!, 35.
Refuz 12, 13, 14, 18, 37

1,

Mamă 3, 9, 10, 12, 13, 14,
20,

Responsabihtate

25.

Recăsătorie 25.

18,

Revvcare 33..
Român cod civil, 5,3,
Rude 27.
.
| Scuzare din tutelă 12,

Mamă naturală 34, 35.
Mandatar 18,
>
Minor văr.nte 22.
Minoritate 1 urm.
Moarte 7, 8, 14, 16, 17, 19.
Nuliiate 4,5,
Părinţ: 1 urm.
Părinte adoptiv 26.
Părinte minor 22,
Pede. psă 10.
Plurahiate de tutori testamertari 19, 23, 24.
Putere părintească, 9, 13,
22, 26.

13, 44, 36. -

Ta*ă 7, 9, 10, 12, 13, 14,
Termin 16, 17.
Testament 2 urme
Tribvnal 37.
Turelă testomentară turm.
“at r dativ 15, 37.
Tutor legal 15, 34.
Tutor testamentar 1 urm.
Vacantă tutelă 14.
|! Valabilitate 6.

.

Doctrină.
1. Cuvintele:

art.

din

349

„sau

ce. civ.

autentic“.

act

prin

există în

nu

român

textul articolului 397 c. civ. francez corespunzător ci sunt luate din art, 242 ce,
civil italian. (Alexanâresco, ed. 2-a, II,

E

3).

p. 576. nota

'Tutela prevăzută de art. 397 c. civ.
tutelă
fr. (349 c.- civ. rom.) se numeşte
(Mourlon, ed. 7-a, 1. No.
testamentară.
1098; Planicl, ed. 6-a, I, No. 1807; Planio!
et Ripert, 1, No. 301; Colin et Capitant,
ed, 4-a, |, p. 484 485; Alexandresco, ed.
2-a, 1, p. 577, 578; Comp.: Plastara, I, p.
ă
465).
3. 'Tutorul testamentar poate fi numit
2.

testament

prin

autentic,

olograf

sau

mis-

" tic şi prin act autentic; prin urmare el
nu poate fi numit printrun act sub semed. 2-a,
privată. (Alexandresco,
nătură,
Matei Cantacuzino,
Comp.
II, p. 578;

p. 13),

,

,

4. Dacă testamentul prin care sa numit tutorul testamentar se anulează, rămâne nulă şi numirea tutorului testamentar. (Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 58,
nota. 2).
i
:
5. Testamentul prin 'care se
numeşte
tutorul testamentar, trebueşte să cuprindă

altfel
bunurilor,
asupra
şi dispoziţiuni
este nulă numirea. de oarece textul nostru arată că numirea. tutorului trebueşte
să se facă prin testament, spre deosebire
de-textul art, 392 şi 898 c. civ. fr. în care
se arată. că numirea acestui tutor trebueşte să se facă printrun act de ultimă
voinţă, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 578.
nota 2: Comp.: Matei Cantacuzino. p. 73).

Testamentul autentificat, chiar dacă

_6.

nu
ci

ar

cuprinde

numai

o dispoziţiune

numirea

țutorului

de

bunuri

testamentar,

este valabil de oarece art. 349 c. civ. rom.
arată că numirea tutorului poate îi făcută şi prin act autentic. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 578, nota 2; Comp.:. Matei
Cantacuzino, p. 73). .
1. De oare ce textul art. 397 c. civ. fr.
(349 c. civ. rom.) arată că dreptul de a
alege un tutor prin testament, aparţine
celui din urmă dintre părinţi care încetează din viaţă, tatăl sau mama nu pot
înlătura pe călalt soţ supravieţuitor de

- Art, 349

TUTELĂ

la tutela

legală

asupra

copiilor

minori,

(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1099; Dalloz. Rep.
Minor-tutelle,
No. 135; Suppl., -Minor.tutelle; No. 95; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 579; Plastara, 1, p. 466).
ă
8. Chiar în cazul când cel din urmă
dintre părinţi
ar îi incapabil

care încetează din viaţă,
să exercite tutela, cum ar

îi de

în caz

exemplu

„celalt
ment

.soţ
un

de interdicţie

a sa,

nu poate desemna
prin testatutor .copiilor minori
comuni.

(Valette sur Proudhon, II, No. 293;-Duranton, III, No. 435; Demolombe, VII, No.
156; Marca, Art. 397, No. 1; 416, No. 3;
Mourlon,

ed.

7-a,

[,

No.-

1099;

Aubry

et

Rau, ed. a, 1, $ 100. p. 644; Dalloz, Rep.
Minor-tutelle,
No. 13%;- Suppl., Minor.
tutelle, No. 95; Laurent, IV, No. 396; Baudry et Châneaux,
IV, No. 351;
Alexandresco,.
ed. 2-a, II, p. 579; Contra: Delvincourt, Î. p. 2%3).
ii
9. Tatăl sau
mama cari au
pierdut
puterea,

părintească

potrivit

dispoziţiilor

art. 335 c. pen. îr. (268 c. pen. rom),
are dreptul a alege un tutor copiilor
minori,

prin

testament.

(Valette

sur

nu
săi
Pro-

udhon, II, p. 293; Duranton, III, No. 43;
Mourlon, ed. 7-a, I.. No. 1100; Demolombe:
VII, No. 163; Beudant, II, No. 789;. Aubry

et Rau,-

I, $ 100, nota 6, p. 645;

Dalloz.

Râp., Minor-tutelle, No. 136; Suppl. Minor.-tutelle, No. 95; Planiol, ed. 6-a, 1. No.
1805; Laurent, IV, No. 397; Huc, III, No.
280; Baudry et Châneaux,
IV, No. 353;
Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 580; Matei
Cantacuzino, p. 73).
,
10. Tatăl sau mama cari au fost con
damnaţi la o pedeapsă aflictivă sau infamantă, nu au dreptul a alege prin testament un tutor copiilor lor. (Duranton.
III, No. 436; Dalloz, Rep.. Minor.tutelle,
No. 136).
11.. Părintele
care a fost exclus
sau
destituit din tutela copiilor săi minori,
nu

are

dreptul

a alege

prin

testament

un

tutor
copiilor săi minori.
(Val't'e cur
Proudhon, II, p. 293: Duranton. III, No. 436; Demolomhe, VII, No. 158. 163; Beudant, 1], No: 189; Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, II, No. 146 his, II; Marcadă, Art. 397, No. 1; Mourlon. ed. 7-a, ],

No. 1100; Aubry

et Rau.

I, $ 100, nota 6:

p. 645; -Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No,
136; Suppl., Minor.-tutelle, No. 95; Laurent, IV, No. 397; Huc, III, No. 280: Baudry et Châneaux, IV, No. 353; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1805; Planio! et Ripert, E, No.
301; Colin et Capitant, ea. 4-a, I, p. 48;
Nacu. I, p. 583, 584; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 580; Matei Cantacuzino, p. 23: Comp.:
Plastara, 1, p. 468).
-.
12. Tatăl care a fost apărat de tutelă
potrivit dispoziţiilor art,:427- şi urm., c.
civ. îr. (370 urm. c. civ. rom.) şi mama
care a refuzat tutela potrivit dispoziţiunilor art, 394-.c. civ. fr, (346 c. civ. rom.),
după o părere, nu au dreptul a numi:un
tutor copiilor -lor minori, prin -testament.
(Valette sur Proudhon, II. p. 293; Demo-

— 535—

Art. 349

DESPRE

lombe, VII, No. 161 urm; Marcad6, Art.
397, No. 1; Beudant, II, No. 789; Mourlon,

Codul

TUTELĂ

civil

părinţi în viaţă, care-refuză tutela; nu-are

dreptul

ca

în

timpul

vieţii

sale

să

nu-

ed. 7-a, I, No. 1101; Aubry et Rau, ed. 5-a,
mească un tutor copiilor săi minori, pen1, $ 100, nota 6, p..645; Dalloz, R6p., Mitru a-l putea, înlocui; el ar putea numat
nor.-tutelle,
No: 135; Suppl..,
Minor-tusă numească un mandatar care să adtelle, No. :95; Laurent, IV, No. 396, 397;
ministreze
averea
copiilor minori
sub
Huc, III, No. 280 urm; Bauary et Ch6-.
răspunderea
sa,
(Valette sur Proudhon,
neauz, IV, No. 353; Planiol, ed. 6-a, [, No.
II, p. 289; Delvincourt, I, p. 109; Duran1805; Planiol et Ripert, 1, No.:301; Colin
ton, III, No. 434; Demolombe, VII, No.
et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 485; Nacu, I, p.
158. urm.; Mass et _Vergt sur Zachariae,
583, 584; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 530;
I, $ 208, p. 410, nota 5; Mourlon, ed. 7-a,
Matei Cantacuzino, p, 73; Comp:
PlaI, No. 1098; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
stara, I, p. 468),
100, p. 645, nota 5; Dalloz, R6p., Minor.
După a doua părere, de oarece în | tutelle, No. 138;
Laurent, IV, No, 3%;
aceste cazuri, tatăl şi mama păstrează
Huc, III, No. 280; Bauary et Châneaux,
puterea părintească, ei au dreptul a alege
IV, No. 352; Alexanâresco, ed. 2-a, îl, p.
un tutor copiilor lor minori, de
oarece
580; Comp.: Toullier, II, No. 1109).
acest drept este un atribut al puterei pă19. Cei. din urmă părinte rămas în
rinteşti.
(Rolland de Villargues,
Râperviaţă are dreptul să numească un alt tutoire, Conseil de tutelle, No. 55; Duranton,
tor testamentar pentru cazul când cel
III, No. 438; Demante et Colmet de Sandintâi numit ar înceta, din viaţă înainte
terre, ed. 3-a, II, No. 146 bis, II; Dalloz,
de deschiderea tutelei. (Aubry et Rau, ed.
Rp, Minor-tutelle, No, 135).
.
5-a, I, $ 100, nota 1 bis, p. 644; Baudry et
Cheneauz, IV, No. 357; Alexandresco, ed.
14. După a treia părere, tatăl Şi mama,
2-a, II], p. 579, nota 2),
în aceste cazuri, au dreptul a numi prin
20. Mama
testament
supraviețuitoare căreia taun tutor copiilor lor minori,
tăl i-a desemnat
numai atunci când tutela este vacantă
un consiliu îngrijitor.
nu are nevoe de asistenţa, acestui consiliu
în momentul decesului lor. (Taulier, II;
pentru a alege un tutor prin testament.
p. 20; Masst et Vergs, 1, $ 208, nota 8. p.
(Demolombe, VII, No. 152; Aubry et Rau,
411; Dalloz, R6p., Minor.tutelle, No. 135;
ed. 5-a, 1, $ 100, p. 644; Huc, III, No. 280;
Comp.: Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 100,
Baudry et Cheneaux,
text şi nota 6, p. 645; Planiol et Ripert, 1,
IV. No. 355; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 583).
No. 301, p. 33%, nota 2),
,
21. Părintele cel din urmă care înce15. In cazul când cel din urmă dintre
tează din viaţă nu poate numi prin tespărinţi, nu este tutorul legal al copiilor
tament, ca tutor, pe o persoană incapasăi minori, ci tutor dativ. el nu are drepbilă sau care ar fi exclusă de lege de la
tul să aleagă
prin testament
un tutor
sarcina de tutore. (Dalloz, Râp., Minor.
copiilor săi minori, de oarece el nu este
tutelle, No. 140; Comp.: Huc, III. No. 283;
de cât delegatul consiliului -de familie şi
Baudry et Cheneaux, IV, p. 450, nota 4),
nu poate transmite tutela altora.
(Mar22 Chiar în cazul cână părintele cel
cade, Art. 400, No. 1; Laurent, IV, No.
din urmă care încetează din viaţă, este
398; Huc, III, No. 280; Comp.: Nacu, 1,
minor, el are dreptul să aleagă un tutor
p. 583; Alexandresco, ed. 2-a, II, p 581;
copiilor săi minori, de oarece acest drept
Contra: Demolombe, VII, No. 164; Mass
et Verg sur Zachariae, 1, $ 208, nota 8,
este un atribut al puterei părintești. (De
p. 208; Dalloz, Râp., Suppl, Minor.tutele,
molombe, VII, No. 152; Masst et Verg6 sur:
No. 96; Baudry et Cheneaux, IV, No. 355).
Zachariae, 1, $ £08, text şi nota, 12, p. 412;
Părintele cel din urmă, care înceAubry et Rau, I, $ 100, p. 644; Huc, III,
tează din viaţă,
No. 280; Baudry et Châneaux, IV, No. 355;
după o părere,
poate
numi prin testament un tutor copiilor săi
Alexandresco, ca. 2-a, II, p. 577).
minori, sub o condiţiune rezoluitorie sau
23. După o părere deşi dispoziţiile art.
pentru un anumit termen. (Toullier, II,
397 c. civ. îr. (349 c. civ. rom.) nu vorbeşte
No. 1105; Duranton, III, No. 439; Aubry
de cât de un singur tutor pe care îl alege
et Rau, I, $ 89, nota 6 p. 590; Dalloz, Râp.,
părintele cel din urmă care încetează din
Minor.tutelle, No. 13; Suppl., Minor.tuviață, totuşi acesta poate desemna doi
telle, No. 97; Huc, III, No. 28, 284; Platutori: unul
care se va ocupa de perniol et Ripert, I, No. 470; Comp.: Demosoana: minorilor şi un al doilea care să
iombe, VII, No. 266 urm.; Aubry et Rau,
se ocupe de administraţia bunurilor mied. 5-a, I, $ 89, nota 6, p. 590).
.
norilor, (Merlin, Re&pertoire, Tutelle, sec17. După o altă părere, părintele sution 2, art. 4. No. 3; Duranton, III, No.
pravieţuitor nu poate numi prin testa444; Taulier, II, p. 21; Demoloribe, VII,
ment un tutor, sub
condiţiune
rezoluNo. 92%; Aubryet Rau, ed. 5-a, I, $ 89,
torie sau pe un
anumit termen,
ci pe
p. 591; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 1824; Colin
toată durata tutelei și fără condiţiune.
et Capitant,
ed, 4-a, 1, p. 487;
Comp.:
(Demolombe, VII, No. 227; Laurenţ, IV,
Huc, III, No. 282, 283).
.
”
No. 370; Baudry et Châneaux, IV, No.
24. După o altă părere, părintele cel
357;
Alexandresco,
ed. 2-a, Ti, p. 5%,
din urmă
care încetează din viaţă, nu
nota 1)
poate alege copiilor săi minori de cât un
18. Deasemenea
cel din urmă
dintre
singur
tutor care
să
se ocupe atât de
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persoana lor cât şi de bunurile lor. (Toullier, II, No. 1123; Laurent, 1V. No. 369;
Baudry et Châneaux, IV, No. 377; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 549, nota 1,
579, nota 1 şi 2).
45. Mama care se recăsătoreşte şi căreia consiliul de familie nu i-a lăsat tutela, nu

poate

numi

un

tutor

testamentar

copiilor
săi minori.
(Colin et Capitant,
ed, 4-a, Î, p. 483).
26. Părintele adoptiv nu are drept să
numească copiilor săi adoptivi un tutor
testamentar, de oarece el nu exercită pu-

terea

părintească

asupra

lor.

(Alexan-.

dresco, ed. 2-a, II. p. 57, nota 4).
27. Tutorul testamentar poate fi
cu minorii sau
străin de dânşii.
xandresco, ed. 2-a, II, p. 577. 579).

rudă
(Ale

28. Cână
unul dintre soţi este prezumat sau declarat absent, celalt soţ nu are
dreptul să numească un tutor tesiamen-

ed.

de

către

viaţă,

este

supusă

revocărei

părin-

prevă=

zută de art. 1035 c. civ. îr. (920 c. civ. rom.)
de oarece este o dispoziţie de
ultimă
voință.

(Mass6

et

Verg6

sur

Zachariae,

], $ 208, nota 15, p. 412; Aubry et Rau,l,

Art. 350.— Mamă
tutela

fiilor din

dintâi,

p. 214% Dalloz,

copiilor săi minori.

Râp.

român de oarece
a recunoscut
pe

(Alexandresco,

U, p. 577, nota 4).

ed. 2-a.

36 Potrivit dispoziţiunilor art. 401. din.
codul civil francez (care nu are echivalent în codul civil român, dar ale căruia
dispoziţiuni sunt aplicabile, şi în dreptul
civil român) tutorul numit de părintele
cel din urmă care încetează din viaţă.
este obligat să accepte tutela. afară de
cazul când poate invoca una din scuzele
prevăzute de lege în profitul tutorului numit de consiliul de familie, (Demolombe,
VII, No. 173; Dalloz, Râp., Minor-tutelle,
No. 143;
Suppl., Minor-tutelle,
No. 9%:
Laurent, IV, No. 399; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 579; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1.
No. 110%; Matei Cantacuzino, p. 7%).
31. Tutorul numit de părintele cel din
urmă care încetează din viaţă, şi care nu
primeşte tutela, nu este obligat să administreze

tutela

până

la, numirea

unui

tu-

tor de către consiliul de familie, însă trebueşie să facă cunoscut de îndată tribunalului unde sa deschis tutela că nu
acceptă
sarcina de tutore.
(Demolombe,
VII, No. 17%; Dalloz, R6p.. Minor-tutelle.
No. 143).
38. Dispoziţiile din codul civil privitoare la destituirea din tutelă sunt aplicabile şi tutorilor testamentari. (Mass€ et

Verre, sur

Zachariae,

ÎI. $ 208.

p. 412).

căsătorită

însoţirea

$ 571,

copiii săi are aceleaşi drepturi ca, şi mama
legitimă, poate numi un tutor testamentar

tele cel din urmă care încetează din viaţă
în afară de cazul prevăzut de art. 400 c.
civ. fr. (351 c. civ. rom.) nu trebueşte confirmată de consiliul de familie. (Valloz,
Râp., Minor-tuteile, No. 139; Supp!., Minor.-tutelle, No. 96; Alexandresco, ed. 2-a,
II, _p. 583).
38 Alegerea tutorului făcută de către
părintele
cel din urmă care
încetează
din

VI.

35. In dreptul civil
mama, naturală - care

tar, iar nu şi celor emancinaţi. (Alexandresco, ea. 2-a, V, p. 577, 580).
31. Femeile ascendente deşi nu sunt
tutoare legale de drent, pot fi numite tutoare testamentare. (Alexandresco, ed. 2-a,
TI, p 586; Matei Cantacuzino, p. 73).
.
tutorului

4-a,

Minor..tutelle, No. 693; Supp!.. Minor-tu:
telle, No. 640; Laurent, IV. No. 416; Baudry et Cheneaux, IV, No. 658; Matei Cantacuzino, p. 73, 74; Contra: Demolombe,
VIII, No. 385. 386; Mourlon, ed. 7-a. 1.
Dali p. 542, nota; Planiol, ed. 6-a, No.

paţi li se poate numi
de către cel din
urmă părinte în viaţă un tutor testamen-

Alegerea,

350

$ 100. p. 646; Dalloz, Rep.. Minor-tutelle,
No. 144; Planiol, ed. 6-a, No. 1807; Colin
et Capitant. "ed. 4a,I, p. 485;:Bauâry et:
Châneaux, IV, No. 358; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 578; Plastara, 1, p. 468).
34. Mama naturală are dreptul să numească prin testament un tutor, copilului său natţural minor pe care l-a recunoscut. (Faulier, II, p. 23; Aubry et Rau,

tar copiilor minori comuni. (Demolombe,
II, No. 325; Mass6 eţ Verg6 sur Zachariae, Î, $ 208, nota 6, p. &il; Alexandresco,
ed. 2-a. II, p. 380)
29. După o altă părere în cazul când
unul dintre soţi este declarat absent, celălalt soţ are dreptul a numi un tutor testamentar copiior minori comuni. (Baudry et Châneaux, IV, No. 351).
30. Numai
copiilor minori neemanci-

-32.

Art.

TUTELĂ ”

din nou căreia nui sa
nu poate

să

rânduiască

nota

15.
.

lăsat
tutore

asupra lor. (Civ. 346, 347, 349;L. pentru epitropii din 1840, Art. 8;
Civ. Fr. 399).
Test. fr. Art. 899. — La mâre remarite et non maintenue dans la tutelle

des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
Tezi. fr. Art. 399. (Modificat prin legea din 20 Martie 1917). -— La mtre
remari€e, et non maintenue dans Ja tutelle des enfants de son premier mariage.
pe peut

leur choisir

ni

un

tuteur,

ni une

tutrice.
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Art. 351
Doctrină.
să

aleagă

prin

testamenţ

un

"tutor

copiilor sei minori din prima căsătorie,
deoarece are tutela lor legală şi legea,
nu. face

nici

o restricțiune

(Demolombe,
7-a,

1,

VIL,-

No.

1102;

No.

în

165;:

PDalloz,

privinţa

sa.

Mourlon,
R6p.

ed.

Minor

tutelle,
No. 141;
Baudry et Cheneaux,
IV, No. 355; Alexandresco, ed. 2-a,
I;

p. 581, nota 3).

_

Ă

FI

2
Mama
recăsătorită şi nementinută
în tutela copiilor săi minori din prima căsătorie, .după
o părere, nu mai
recapătă dreptul de a aleze prin testament
un tutore acesior: copii, chiar dacă redevine

văduvă

şi

chiar

dacă

din

civil

un tutor copiilor săi minori din prima,
căsătorie. (Taulier, II, p. 2).
. Mama, care a refuzat tutela sau -a
fost dispensată de tutelă şi apoi se re
căsătoreş'e,
are
dreptul
să numească
prin testament _ un tutor copiilor minori
din prima căsătorie.
(Demante et Colmet, de Santerre, ed. 3-a, II, No. 148 bis,
I; Contra:
Duranton. III. No. 483; De
molombe, VII, No. 110, 171).
!
5. Mama
recăsătorită şi nemenţinută
în tutelă-nu poate alege prin testament
un tutor copiilor sei minori de oarece în
acest caz ascendenţii sunt tutori de plin
drept. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1104).
6. in cazul când mama. recăsătorită a.
fost menţinută în tutela copiilor sei minori şi ea alege prin testament un tutor,
chiar în cazul când consiliul de fam.lie
nu confirmă acest tutor nu se deschide
tutela ascendenţilor, ci se va alege un
tutor
dativ.
(Mourlon,
ed. 7-a, LI, No.
1104; Contra: Plastara, 1, p. 468; Comp.
Planiol, ed. 6-a.: I, No. 1303).
A se vedea: art. 349 din codul civil -cu notele respective.

4. Tatăl recăsătorii, are dreptul singur

ă Codul

acea

de a doua căsătorie nu au rezultat copii. (Duranton, III, No. 436; Demolombe,
VII, No. 170, 171; Dalloz, Rp.
Minor
tutelle, No, 142;
Baudry et Châneaux,
"IV, No. 354%; Comp.
Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 582).
.
3. După o altă părere, în .acest caz,
mama are dreptul a alege prin testament

Art. 851. — Când mama cea din nou căsătorită, căreia i s'a
lăsat tutela, ar orândui prin testament, un tutore pentru copiii din
căsătoria de mai înainte, acea orânduire nu se va ţineă în seamă
decât numai când va îi întărită de către consiliul de familie (Civ.
347, 349, 356 urm.; L. pentru epitropii din 1840, Art. 9; Civ. Fr. 400).
să

Text. fr. Art. 400, — Lorsque
tutelle, aura

fait

choix

que la mtre

remarite,

la mire

d'un tuteur

remarite,

aux enfants de

"

et maintenue dans la

son premier

mariage,

ce

choix ne sera valable qu'sautant qu'il sera confirm6 par le conseil de famille.
Tezt. fr. Art. 400. (Motificat prin - legea din 20 Martie 1911). — Lorset maintenue

dans la tutelle, aura fait ehoix d'un tuteur

ou d'une tutrice aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valăble
qu'autant

qu'il sera confirm

par

le conseil de famille.

Doctrină.
4. La textul art. 351 c. civ. rom, după
cuvintele: „ar orândui prin
testament“,
trebuesc adăugate cuvintele: „sau printrun act autentice, după cum se pre
vede în art. 349 c. civ. rom. (AlexandreSc, ed. pe-a, II, p. 572% nota 1).
2. Mama recăsătorită căreia i sa lăsat

tutela.

poate

numi

ca

tutor

testamen-

tar pentru copiii din prima căsătorie, sub
rezerva coniirmării consiliului de tamilie, chiar pe cel de al doilea soţ al ei. (De

molombe,

VII, No,

168; Alexandresco,

2-a, II, p. 581).

Chiar
sătorită
torului

în

cazul: când

a redevenit
prin

ed.

a
văduvă,

tes:ament

mama

recă-

alegerea

trebueşte

tu-

supusă,

contirmării consiliului de familie.
(Duranton. III, No. 436; Demolombe. VII, No,
166, 170; Demante et Colmet de Santerre,

—

ed. 3-a, II, No. 148 bis, III; Dalloz, Râp,
Minor.tutelle, No. 142; Baudry et Ch6-,
neauz, IV, No. 582; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 582; Contra: Taulier, II, p. 29; Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 485, 486).
4. Mama recăsătorită după ce a fost
dispensată sau a refuzat tutela, are drep-:
tul

să

numească

prin

testament,

un

tu-

tor copiilor sei minori din prima căsătorie; însă această alegere de iutore tre
bueşte supusă. confirmării consiliului de

familie. (Demante et Colmet de
terre, ed. 3-a, II, No. 148 bis 1).

San-:

5. Consiliul familiei are o putere suverană
de apreciere
în ceea ce priveşte
atribuţiunile sale în materie de confirmare de tutor -ales-de mamă. Tutorul numit de mamă
şi neconfirmat de către
consiliul de familie nu are deschisă nici
o cale de recurs contra refuzului de a-l
confirma, (Demolombe, VII, No. 167; Au-
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ed. 5-a, I, $ 100, nota 3, p. 644;

Reâp., - Minor-tutelle,

No.

141;

tutor

testamentar,

când

are

tutela

352

legală,

fără confirmarea consiliului de familie.
afară de cazul când sar fi căsătorit a
treia oară. (Alexandresco, ed. 2-a, II. p.
581, nota 2).
|

Ale-

xandresco, ed. 2-a, II, p. 581, nota 4).
6. Pentru" copiii din a doua căsătorie,
- mama
are dreptul să li numească un

Secţiunea

Art.

III, — Despre tutela ascendenţilor.

Art. 852. — Când cel din urmă dintre părinţi, care va încetă
din viaţă, n'a ales tutore asupra minorilor săi copii, tutela revine
d'a dreptul bunului după tată, iar în lipsa acestuia bunului său
după mamă, şi aşă: suindu-se după spiţe, astiel că ascendenții
după tată să fie totdeauna preferiți ascendențţilor în aceeași linie
după mamă. (Civ. 125, 349, 660 urm., 809; L. pentru epitropii din

1840, Art. 11; Civ. Fr. 402).
Tezi. fr. Art. 402. —

|

Lorsqgu'il

na pas 6t6 choisi au mineur un tuteur

par le dernier mourant de ses pere et mâre, la tutelle appartient de droit ă
son aieul maternel; ă dâfaut de celui-ci, ă son aieul maternel, et ainsi en remontant, de manidre que l'ascendant paternel soit toujours prâfere ă Pascendant
maternel du mânie degrâ.
i

Tezi. fr.. Art. 402, (Modificati prin legea din 20 Martie 1917)..— Lorsqu'il
n'a pas 6t€ choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant
des păre et mâre, la tutelle appartient ă celui des aieux ou ă celle des aieules
qui sont au degr€ le plus rapproche.
Z

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Părinţi 3.
Proximitate
de rudenie 15.

Acceptare, a se vedea
cuvântul: „Refuz*,

Ascendenţi

Recăsătorie 6.

1 urm,

Bune 12, 13, 15,
Căsătorie 6,
Consiliu de familie.3, 6,

Copil minor

4 urm,

Copil natural -4.
Deces 3, 1U-14, 16, 17, 18,
24

Destituire 7, 41,46, 17,48. .

Drept roman 23
Eroare de redacţiune
Excludere
din tutelă

9, 16, 17, 18.

Femee ascendentă
Francezi 20.

1,
8,

_

21, 22.

Franța 2).

Tiiceiare din viaţă 3, 10-14,
„16,

17.

Incetarea

18,

uru

Tutelă. dativă 3,16, 7, 11. *

24.

16. 22.
Tutelă ilegală 7, 14, 21.
Tuteiă legiimă 2.

tutelci 8, 9, 16,

Lepgitimă tutelă 2.
Linie de rudenie |,

Mamă

- Moarte 3, 10-14, 16, 17,48,
24.

Tutelă testamentară 8-11,

4, 6, 13,.14, 15, 21,

Mamă naturală 24,
Minoritate î urm.

Moștenire

23.

:

Recunvaştrrea
copi.lor
natural 24.
:
Retacţiune 1.
Retuz 4, 8,9, 11, 19,
Roman drept 23,
Români 20.
România 2).
Scuzare din tutelă 5, 8,9,
11, 16-19,
Spiă 1.
Ă
Sirănunic 12, 44, 15.
Străini 2),
Succesiune 23.
Tată 5, îî, 4,15,
Tutelă î urm.
:
Tutela as endenţilor 1

24

Tutor dativ 3, 6, 7, 1,
.

16

9

Tutor jegat 71, =,
Tutor testamentar 8-11, 24,

“2. Tutela ascendenţilor poartă denumirea de tutelă. legitimă şi se deferă de
plin drept în virtutea. legei. (Plastara, |,
p. 468)
,
3.' Pentru a se putea deschide tutela ascendenţilor,
trebueşte ca ambii
părinţi
ai: minorilor să fi incetat din viaţă; 1n
timpul vieţii lor şi dacă ei nu sunt tutori, consiliul de familie numeşte un tutor dativ. (Duranton,
III, No. 446; Demolomba, VII, No. 173; Beudant, II, No.
190; Mass6 et Vergs sur Zachariae, 1, $,
209,
. nota 1, p. 413; Demante- et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 159 bis, IV;
Mourlen, ed. 7-a, 1, No.1105;
Aubry ei

Rau,

piilor

Doctrină.
„1.
Textul art. 352 din c. civil român
cuprinde o eroare de redacţiun= căci vorpeşte. de ascendenți din aceiaş linie în loc
de ascendenți din acelaş spiţă după cum
este şi în articolul 402 c. civ. francez corespunzător, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
583, nota 2).
|
.

—

ed. 5-a,

I], $ 101,

nota1, p.

646;

Dalloz.
Rep.,
Minor-tuteile,
No, . 149;
Suppl.„,
Minortutelle, No. 99;
Laurent,
IV, No. 401; Huc, III. No. 285; Baudry,
et Châneaux, IV, No. 361; Planiol,-ed. 6-a,
I, No. 1803; Colin et Capitant, ed. 4-a.
I, p. 486; Aiexandresco, ed. 2-a, II. p. 5%;
Comp.: Planiol et Rivert, 1, No. 465; Matei Cantacuzino, p. 73).
|
4. Când mama supraviețuitoare a co-

minori

refuză

tutela,

nu

se

des-

chide tutela. âscendențţilor. (Mourlon, ed.
T-a, 1, No. 1105; Dalloz, Rp. Minor.-tu“telle, No. 149; Planiol, ed. 6-a, I, No. 180%;
Col'n et Capitant, ed. 4-a, I, p. 486; a se
vedea. şi trimeterile la autorii din nota
precedentă).
|
5. Când tatăl supraviețuitor este scuviit de tutelă. nu se deschide tutela as
cendenţilor, (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1105;
Dalloz,
Rp,
Suppl., Minor.-tutelle,
No.
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99; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1803; Comp.:
Toullier, II, No. 1107; Duranton, III. No.
422, 451; Marcad, art. 394; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 436; a sa vedaa şi autorii de la nota precedentă).
-

6.

Când

menţinută

mama

de către

recăsătorită
consiliul

nu

de

este

familie,

tutoarea copiilor săi minori, nu se deschide tutela ascendenţilor. ci se va insiitui o tutelă dativă.
(Merlin, Repertoire,
Tutelle, Section 2, $ 2, art, 1 No. 3; Toul-.
lier, II, No. 1103; Duranton, III, No. 446;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1105; Dalioz, Rep.
Suppl.,
Minor-tutelie, No. 99;
Laurent,
IV, No. 392; Nacu, 1, p. 530; Comp.: Colin

et Capitant,

ed. 4-a, I, p. 436; a se vedea

şi autorii de la noa precedentă),
2. Când tutorul legal este destituit din
tutela copiilor minori, nu sa deschide tutela ascendenţilor ci consiliul de familie
va alege un tutor dativ. (Toullier, II, No.
1107; Duranton, III, No. 451; Demolombe,
VII, No. 178; Aubry et Rau. I, $ 101, nota
1; Mourlon, ed. 7-a, 1, 1105; Dalloz. Râp,,
Suppl.. Minor.-tutelle, No. 99; Laurent, IV,
No. 401;
Baudry et Châneaux, IV,. No.
360; Comp.: Marcaas, art. 402. No. 2; Colin
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 43; a se vedea
şi autorii de la nota precedentă),
8. Când părintele supravieţuitor a ales

copiilor săi minori un tutor
chiar dacă acest
tutor,
ar

testamentar,
refuză, ar fi

TUTELĂ

Coda!

civi]

vieţuitor, care nu a ales un tutor tes
tamentar, trebueşte
ca acesta să nu fi
refuzat tutela. sau să fi fost apărat sau
destituit din tutelă ci, să îi continuat a
îi tutor legal până la decesul său şi la
această dată să nu existe un tutor dativ. (Demolombe, VII, No. 182; Beudant,
II, No. 790; Demante et Cotmeţ de Santerre, ed. 3-a, II, No. 150 bis, 1; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1105; Aubry et Bau,
ed. 5-a, 1, $ 101,
p. 647 Dalloz. Râp,

Suppl.,

Minor-tutelle.

No, 9;

Pianiol,

ed. 6-a, I, No. 1808; Planiol.et Ripert, 1,
No. 465; Colin et Capitant, ed. 4-a 1, p.
486; Alexandresco,
ed. 27a, II, p. 5%;
Comp.:
Merlin, Repertoire, Tutelle, Section 2 $ 2, art. 1, No. 3 Toullier, II,
No. 1107; Duranton, III, No. 492, 446, 451;
Marcad€, art. 394; Huc, III. No. 276; Baudry et Cheneaux, IV, Ne. 360; 361).
12
Când la decesul părintelui supravieţuitor se vor găsi un bunic şi un străbunic ai minorilor,
ambii despre aceiaşi linie, va fi preferat bunicul ca tu-

ior al minorilor, (Mourlon. ed. 7-a, 1, No.

1106; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 148;
Comp.: Planiol, ea. 6-a. I. No. 1810; Pla-

niol et Ripert, I, No. 465; Nacu, LI, p. 58%;
Matei Cantacuzino, p. 13; Plastara, |, p.
468, 469).
13.
Dacă la decesul părintelui supravieţuitor, se găsesc bunul despre tată şi
bunul despre mamă, va fi preferat bunul

exclus sau scuzat din tutelă sau chiar
dacă
funcțiunile
sale ar înceta
din o
cauză
oarecare,
dup
o părere, nu se
deschide
tutela
ascendenţilor.
(Valette
sur Proudhon, II, p. 294, €95; Toullier,
II, No, 1107; Demolombe,
VII,
No,
179
urm.; Beudant, II, No. 79; Marcadsă, art.

tuteile, No. 148; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1810;

terre,

vieţuitor,

402,

Rau,

No.

2; Demante

ed. 3-a,

II, No.

et Colmet
15) bis,

de

San:

|; Aubry

et

1, $ 101 p.. 646; Dalloz, R&p., Minor.-

despre

7-a,

Planiol

584;

tată

al

1, No.

1106;

et Ripert,

Alexandresco,

minorilor, (Mourlon. ed.
Dalloz,

Rep,

Minor-

1,-No. 465; Nacu, |, p.

ed, 2-a, II, p. 580; Ma-

tei Cantacuzino, p. 73; Plastara, 1. p. 469),
14. Dacă la decesul părintelui suprastrăbunicii

se

găsesc

minorilor

numai

unul

dintre

despre tată şi unul

tutelle, No. 149; Supnl, Mimnor.-tutelle, No.
sau amândoi străbunicii despre mamă ai
100; Laurent, IV, No, 402; Huc, III, No.
minorilor, tot de acelaş grad, va fi pre”
285; Baudry et Cheneaux, IV, No. 380,
361;
ferat străbunicul despre tată. (Mourlon,
Planiol, ed. 6-a, I. No. 1803; Alexanăreed. 7-a, I, No. 1106; Dalloz, R6p, Minorsco, ed. 2-a, II, p. 581, 58, 585; Matei Cantutelle, No. 148; Planiol, ed. 6-a, No. 1810;
tacuzino, p. 73; Comp.: Duranton, III,
No.
Alexandresco, ed. 2-a, II p. 586; Matei
441, 451; Mourlon, ed. T-a, I, No. 1103,
1105;
Cantacuzino, p. 73).
ă
|
.
Colin et Capitant, ed. 4-a; I, p. 486),
15. Bunul de pe mamă va fi preferat
3. După o altă părere, în aceste
străbunului de pe tată de oarece se precazuri, se deschide
tu'ela
ascendenţilor.
feră ascendentul
mai
apropiat.
(Alexan(Delvincourt, î, No. 212, nota
- dresco, ed. 2-a, II, p.586;
Comp.
8)
10. Dacă
tutorul
tei Cantacuzino, p. 73),
testamentar
încetează din viaţă înainte de părintele
16. In cazul când ascendentul chemat
supravieţuitor, nu se deschide tutela
de lege a fi tutorul descendenților lui,
as
cendenţilor.
(Duranton,
III,
este exclus sau este scuzat din tutelă sau
41;
Mass6 et Vergâ, 1, $ 209, nota No.
tutela sa ia sfârşit din o cauză oarecare
Aubry et Rau, 1, $ 101, nota 2,1, p.p. 413;
cum-ar fi decesul sau dis'ituirea sa, după
647;
Marcads.
art. 402, No. 2; Mourlon, ed.
părerea dominantă, nu va veni la tutelă
7-a, I. No. 1105:
Dalloz, Râp., Suppl,
ascendentul
care în ordinea prevăzută de
Minor-tutelle, No. 100; Laurent, IV,
lege este chemat la tutelă, ci tutela va fi
No.
02; Contra: Demolombe, VII, No. 130;
dativă. (Toullier, II, No. 110%; Duran:on,
Huc, III, No. 285; Baudry
III. No. 447; Aubry Rau, ed. 5-a, [. $ 10],
*V, No. 360; Alexandresco, eted.Châneaux,
2-a, II,
nota 3, p.'648; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
p. 585, nota 8; Comp.: Matei Cantac
uNo. 152; Suppl.. Minor-tutelle,
No. 101;
zino, P, 73).
Huc, III, No. 285, 286; Baudry et Che
entru
a se deschide tutela
as
meaux, IV, No.
363; Matei Cantacuzino.
cendenţilor la moartea părinte
lui suprap. 73; Comp.: Planiol, ed. G-a, [, No.1811;
a-

—
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După o

a doua

părere,

în acest

caz,

tutela se va cuveni
ascendentului
chemat, după dânsul, în ordinea prevăzută
de lege. (Duranton, III, No, 447; Dalloz,
Rep., Minor,-tutelle, No. 152; Suppl., Minortutelle, No. 101).
18. După a treia părere, numai în ca-“zul când ascendentul chemat la tutelă,
încetează din viaţă, după intrarea sa în
tutelă, va veni la tutelă ascendentul chemat după dânsul în ordinea prevăzută de
lege,
tivă.

sunt

în celelalte cazuri tutela va fi da(Valette
sur Proudhon,
II, p. 2%;

în

cazul

când

are

o

scuză

în stare

să

administreze

tutela.

(Pla-

niol, ed. 6-a, I, No. 1809; Nacu, 1, p. 586;
Alexanâresco, ed. 2-a, II, p. 586; Matei
Cantacuzino, p. 73).
_
23. In dreptul actual spre
deosebire
de dreptul
roman, ascendenţii
vin la
tutela descendenților lor minori. chiar

Demolombe, VII, No. 187; Mass6 et Verg:
sur Zachariae, I, $ 209, nota 2, p. 4i4
Marcad6, art. 402, No. 1; Beudant,
Il,
No. 193; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, II, No. 150 bis, V; Dalloz, Rep.
Minor.tutelle, No. 152; Laurent, IV, No.
405; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 587).
19. Ascendentul chemat la tutela descendenţilor sei, nu poate refuza tutela
decât

353

21. Femeele ascendente, afară de mamă, nu au tutela legală a descendenților
lor minori. (Demolombe, VII, No. 183; Beudani, II, No. 791; Massă et Verge sur Zachariae, 1, $ 209. nota, 4, p. 414; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1106; Aubry et Rau, 1, $ 101,
p. 648; Marcad, art. 402, No: î; Laurent,
IV. No. 400; Baudry et Châneaux, IV, No.
360, 361. 362, 455; Planiol, ed. G-a I, No.
1809; Nacu, I, p. 586; Alexandresco, ed. 2-a,
11, p. 586; Matei Cantacuzino, p. 73, 74).
22. Deşi femeile ascendente nu au de
drept tutela descendenților lor, însă consiliuj de familie poate să le numească tutoare dative, în cazul când găseşte
că

Planiol et Ripert, |, No. 465; Colin et
Capitant, ed. 4-a, LI, p. 486; Nacu, Ip.
586; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 533, nota
3, 587),
!
17.

Art.

TUTELĂ

dacă

ar

fi

îndepărtați

de

la

moşteni-

rea
acestora
prin alte rude.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 58%).
24. Murind mama naturală fără a de

legală.

(Demolombe, VII, No. 188; Dalloz, R6p.
Minortutelle,
No.
133;
Suppl., Minortutelle,
No. 103; Laurent, IV,
No. 404%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 537; Mater
Cantacuzino, p, 74; Contra: Locrâ6, Lâgislation civile, VII, p. 235, No. 9).
2Q. Ascendentul străin poate fi tutore
legal în Franţa (România), al nspoţiior
săi francezi (români). (Huc, III, No. 351)...

semna
un tutor
prin testament copiilor
sei minori naturali recunoscut, este locul
la tutela
ascendențţilor, de oarece
legea

recunoaşte
pilul

mamei

sale.

14),

25. A

cu

raporturi

natural

(Matei

se vedea:

notele

de

recunoscut

art.

familie
și

între

Cantacuzino,
350 din

co-

ascendenţii

codul

p.

13,
civil

respective.

Art. 353,
Dacă, în lipsa bunului după tată şi a bunului
după mamă a minorilor, s'ar află doi ascendenți de un grad mai
sus,

cărora

tutela

se cuvine

amândoi ar fi din linia despre

şi care

tată a minorului, atunci tutela revine de drept aceluia care s'ar găsi
a îi bunul după tată al tatălui minorului. (Civ. 352, 354; L. pentru
epitropii din 1840, art. 12; Civ. Fr. 403).
Text. fr. Art. 403. —

Laieul paternel et de l'aieul ma-

Si, & defaut de

ternel du mineur, la conenrrence se trouvait €tablie entre deux ascendants du
degr6 suptrieur qui appartinssent tous deux ă la ligne paternelle du mineur,

la tatelle passera de droit ă celui des deux qui se trouvera ture L'aicul paternel

du ptre du mineur.

Text. fr. Art. 403.

(Modificat

prin

legea din 20 Martie

1911). — En

cas de concurence entre des aieux ou des aieules du mâma degr€, le conseil de
famille dâsignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche ă

laquelle ils appartiennent.

Bibliografie (continnare).
Perrr

EUGEN,

Notă sub Cas.

fr, Jur. Gen.

1925, No.

ei sunt în viaţă însă sunt excluși, destituiți sau depărtaţi din tutelă, consiliul
de familie potrivit dispoziţiilor art. 355 c.
civ. român, va alege un tutor dativ. (Alexandresco, ed. 2-a, 1], p. 583 no'a 3).
2. Dacă ia decesul părinielui supravie

Doctrină.
1. Aplicaţiunea dispoziţiunilor art 353
din codul civil român are loc numai în
cazul câne bunul despre iată sau după
mamă nu se află în viaţă; în cazul: când

—

2102.

B4l

—

|

Art. 354—355

DESPRE TUTELĂ

Tuitor, se găsesc ambii străbunici ai minorilor,
despre tată, va fi preferat
ca
tutor străbunicul care este tatăl tatălui,

tatălui

minorilor

la tutelă pe
tăl, mamei,

şi care

va

înlătura

celalt străbunic care
tatălui
minorilor.

de

este ta(Dalloz.

|

_- Codul” civil

Rp, Minor.-tutelle, No. 148; Planio), ed.
6-a, I, No. 18190; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 586).
IE

3.

A

se vedea:

“cu notele

art. 352 din codul civ.

respective.

.

Art. 354. — Dacă o asemenea concurență
buni al doilea din linia despre mamă, numirea se S'ar găsi între doi
va face de către
consiliul de

familie, care va fi însă dator a alege pe unul
din acei
ascendenți. (Civ. 353, 355 urm.; L. pentru epitropii
din
1840,
Art. 13;
Civ. Fr. 404).
|
.

Text. fr. Ari. 404. — Si la mâme concurrence
a lieu entre deux bisaieuls
de la line maternelle la nomination sera faite
par
le conseil de famille, qui
ne pourra n6anmoins que
choisir Pun

de ces deux

Doctrină.

“milie

1.
Dacă la decesul părintelui supravie“tuitor se găsesc numai buni de al
doilea

dinspre

mamă,

consiliul

de

va
alege tutorul, dar numai dintre familie
ei pe
dintr'înşii, (Mourlon, ed, 7-a, I, No. unul
110%;
Dalloz,

Râp.,

Minor.-tutelie,

No.

148;

Pla-

niol, ed. 6-a,1, No. 1810; Alexan
dresco.
ed, 2-a, II, p. 586, 587; Plastara.'1,
p, 463),
« Chiar în cazul când consiliul
de fa-

Secţiunea

IV.

—

Despre

tutela

ascendants.

alege

tutorul

dintre

bunii

de

al.

doilea, dinspre
mamă, tutela va
legală iar nu dativă. (Demolombe. fi toţ
VII,
No. 113; Marcadă, Art, 402—404; Dalloz,

Rep.

Minor.-tutelle, No. 14%; Huc, Iii, No.

286).
. -3.

ela

După

este

o altă

*
părere

mixtă,. adică

(Beudant, II, No. 291)
4. A se vedea: art. 352
cu notele respective.

aleasă

de

căire

în acest caz tu-

legală
E
Qin

şi dativă.

codul civil
i
-

consiliul de familie.

Art. 355. — Când un copil minor și
neemancipat ar rămâneă
fără tată și mamă, fără tutore ales
către tatăl sau mama șa,
şi fără ascendenți de sex bărbătesc, de
precum şi la întâmplare când
tutorele fiind unul din cei pomeniți mai
sus, s'ar găsi sau în starea
escluziunei de care se va vorbi mai
jos, sau după lege apărat de
„tutelă, atunci consiliul de familie
va îngriji pentru numirea unui
alt tutore. (Civ. 344 urm. 346,
349 urm., 352 urm., 356 urm.
370 urm., 383 urm.; Pr.civ. 254, 638
urm.; C. p. 13, 16, 22, 268;L.
pentru epitropii din 1840, Art, 16; Decr
et-lege privitor la dispozițiunile luate pentru înlesnirea ocro
tirei orfanilor de răsboi (Mon.
of. 19/918) Art. III, V, VI;
Civ.

Fr. 405).

-

Text. Jr. Art. 405. —. Lorsqu'un enfant
mineur et non Emancip€ restera,
ni mâre, ni tuteur &lu par
ses
păre
et mere, ni ascendants mâles
comme, aussi lorsque le tuteur de lună
des
quali
tes
ci-dessus exprimâes se trou-,
vera ou dans le cas des exelusions
dont
il
sera parl€ ci-aprâs, ou valab
excus€, il sera, pourvu, par un conse
il de famille, ă la nomination d'un lement
tuteur.
Text. Jr. Art. 405. (Moiti ficat prin legea
din 20 Murtie 1917. — Lorsquun
enfant mineur et. non Emancip€
restera
sans. păre,

6lu par ses pâre et mâre, ni .ascendant sans păre ni măre, ni tuteur ou tutrice
s, comme aussi lorsque le tuteur
tutrice se trouvera, dans le cas des
ou la.
exclu

sions

dont il sera parle ci-aprăs, i! sera
par le: conseil de farnille,: ă la
nomination d'un tuteur ou. d'une
ţutrice.
a femme marie devra obtenir
l'autorisation de son mari. Celu
n6cessairement cotuteur
i-ei
sera
.
pourvu,

|

—
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INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Arţiune 18,
Anulare 16,
Ascendenţi
Căsătorie 4,
Condiţiune

Consilu de

19,
1, 19.
î, 6,8.
13,
15, 16,

familie

1

1- 10,

13-21.
Conte staţie 18, 19.
Contrarieiate de interese

Perderea

4..

11, 12,

și în

tutelei 4.

copiilor

Retuz 2,

Responsabilitate 20, 21.
Ru'teaie 14,
Scuzare din tutelă 2, 6, îe
Sex masculin 1,

Tată

1,2,3,5.

Termia

15, 16.

Tribuna! 9, 10, 17, 18, 19.
Tutelă 1 urm.
Tutelă datuvă î urm,
'Tutor-ad hoc 1, 12.
Tutor testamentar 1,5,8,

„Doctrină,
1. Consiliul
copiilor

de

minori

familie

alege

neemancipaţi

un

când

tuior
aceștia

de

sex

bărbătesc.

(Mourlon,

ed, 7-a,

I, No. 1107; Dalloz, Rep., Suppl., Minor.
tutelle. No. 105; Planiol, ed. G-a, I, No.
1813; Paniol et Ripert, 1, No. 444, 471; Corată at Capitant, ed. 4-a Il p. 487; Năcu,
„586, 587; Alexandresco, el, 2-a, II, p.
30: Matei Cantacuzino, p. 73; Plastara.
IL, p. 469).
3. Deasemenea consiliul de. familie.va
alege
un
tutore
când
tatăl supravievuitor este scuzat din tutelă sau când:
mama

supravieţuioare

refuză

tutela.

(Du:

ranton, III, No. 446; Demolombe, VII, No.
178; Beudant, II, No, 190; Massâ-et Verg6
sur Zachariae, I, $ 209 nota 1, p. 413;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1105, 110%; Demante. et Colmet de Santerre, ed. 3-a „II,
No. 150 bis, IV, Aubry et Rau, ed. 5-a, ,
$ 101, nota 1, p. 646; Dalloz, REp., Suppl.,
Minor vutelie, No.. 105; Laurent, IV, No.
401;
Huc, III, No. 285; Baudry et Ch6neaux, 1V, No. 361; Planiol, ed. 6-a, I, No.
- 1804, 1813; Colip et Capitant, ed. 4-a, ÎL, p.
487; Nacu, I , p. 587; Alexandresco ed. 2-a,
TI, p.-564, nota 2, 585, 588; Matei Cantacuzino, p. %; Plastara, I, p. 469; Comp.
Planiol et Ripert, |, No. 471).
.
3.

Deasemenea

când

părintele

vieţuitor, tată sau mamă
din tutelă, este exclus sau
este

decăzut

din

puterea

supra-

demisionează
destituit sau
părintească.

(Toullier, II No. 1107; Duranton, III, No.
*451; Demolombe, VII, No. 178; Aubry et
Rau, i. $ 101, nota 1; Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 1105; 1107; Dalloz, Râp.,. Suppl, Minor. -tutelle, No. 105; Laurent, 1V, No. 401;
Baudry et. Châneaux, IV, No. 360; Nacu,

1. p. 587; Alexandresco,

ed. Z-a, II, p. 58;

Matei Cantacuzino, p. %;
469; Comp.: Marcad6, Art,

Plastara, 1, p.
402, No. o; Co-

—

cazul

sau

rămân fără tată şi mamă, fără «ca cel
din urmă dintre părinţii lor să le fi numit un tutor testamentar şi fără ascendenţi

când

mama

-supravie-:

când

l-a convocat,

acesta

nu

o

menține în tutelă.
(Merlin,
Repertoire,
Tutelle, ssction 2, $ 2, art. 1, No. 3;
- Toullier, II, No. 1103; Duranton, I1I, No.
446; Mourlon, ed. T-a,- 1, No. 1105, 1107;
PDalloz,
Rep., Suppl., Minor-tutelle,
No.
89,
105;
Laurent,
LV,
No.
39;
Huc,
III, No, 276; Baudry- et Châneaux,
IV,
No. 346; Matei Cantacuzino, p. 73; Comp.:
Mourlon, ed. T-a, 1, No. 1089; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1813; Planiol et Ripert, I, No.4; Colin et Cabitant, ed. 4-a, 1, p. 483,
486, 487; Nacu; I, p. 587, 588; Alexanădresco, ed.-2-a, II, p. 566, nota 2, 588; Plastara, I, p. 469).
5. Deasemenea când iutorul testamentar ales de către cel din urmă
dintre
părinţi, este scuzat, exclus sau destituit

Recăsătorie 4, 13,
Recunoaşier.a
naturali8, 9.

Deasemenea

țuitoarea a “pierdut de drept tutela prin
faptul că se recăsătorește fără să îi convocat în prealabil consiliul de familie

Pluraliate de tutori 43.
Putere părintească 3,

Copil minor 4 urm.
Copil natural 8, 9.
Cotutor 13.
Decădere 3.
Deces 5, 6,8,
Demisiune 3, 7.
Destituire 3, 5,6, 7.
Emancipare 15.
Exclvtere 3, 5, 6, 7.
Ince:are din viaţă 5,6, 8.
Interese contrare
1, 12,
Ipotecă legală 12.
Judecător de ocol 9.
Mamă 1-5, 8, 13.
Maună naturală 8.

355

lin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 486, 487; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1813; Planiol et Ripert,
I, No. 411). -

+

Mandat 24.
Minor t-urm.
Mvarte 5, 6,8.
Naulitate 16, 18, 19.
Omo'ogare 17, 18.
Părinţi, a se vedeă cuvintele; „Mamă“, „Tată“.

.

Art,

încetează

din

viaţă

în

timpul

îunc-

ţiunei sale (Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 1107;
Dalloz.
Rsp., Suppl.,: Minor.-tutelle,
No.
105; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1813; Planiol
et Ripert, 1, No. 471; Nacu, I, p. 587, 588;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 59%; Matei
Cantacuzino, p. 73; Plastara, 1, p. 469).
6. Deasemenea când ascendentul tutor
este scuzat, exclus sau destituit sau când
încetează
din
viaţă
în timpul
func
ţiunei sale. (Toullier, II, No. 1107; Duranton, III, No. 447; Mourlon, ed, Ta, IL,
No 1107; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $ 101,
nota, 3, p. 64%; Daloz, Rep.
Minor.-tutelle, No. 152; 'Suppl., Minor.-tutelle, No.
101, 105; Huc, III, No. 285, 286; Baudry
et Châneaux, IV, No. 363; Matei Cantacuzino, p. 73; Comp.:: Planiol, ed. 6-a, |,
No. 1811, 1813; Planioi et Ripert, I, No.
405, 471;
Colin et Capitant, ed. 4-a,
1
p. 486, 487; Nacu, I, p. 586, 587; Alexandresco, ed. 2-a, i, p. 583. nota, 3, 587,
588; Plastara, |, p. 469).
7. Deasemenea când tutorul dativ ales
de

către

consiliul

de

familie

trebueşte

să fie înlocuit din o cauză oarecare. (Dailoz, Rep, Suppl., Minor-tutelle, No. 105;
Nacu, 1, p. 588).
9. Deasemenea
pentru copiii naturali
recunoscuţi când mama
lor naturală a
încetat din viaţă fără să fi ales tutor
testamentar şi fără ascendenți.
(Dalloz,
Reâp., Minor. -tutelle, No. 688 urm.; Suppl.,
Minor. -tutelle, No. 642; Alexandresco, ed.
î II, p. 592; Comp: Laurent, IV, No.
i

3. Tuntelă, copiilor naturali nerecunoscuţi va fi aleasă de tribunal sau de judecătorul de ocol de oare ce nu se poate
compune consiliul de familie ca să numească un tutor dativ. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 59%, text şi nota 4; Contra:
Demolombe. VIII, No. 377; Dalloz. R6p.
Minor.-tutelle, „No. 688 urm, Suppl., Mi-
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nor.tutelle, No. 642; Comp.: Laurent, IV,
No. 417; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1801 bis,
1817).
E
10. Când consiliul de familie este convocat pentru a alege un tutor şi el nu, se
întruneşte, tribunalul va putea potrivit
dispoziţiilor art. 367 din codul civi! român
să aleagă un tutor dativ, (Alexandresco,
"ed. 2-a, II, p. 539, nota 2).

Când

ese

între

norului

de

există

tutor

contrarietate

şi minor,

către

se

tribunal

va

un

de

inte-

numi

tutor

mi-

aa

hoc. (Planiol et Ripert. I, No. 261, 479;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 488; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 589, nota 2; Plastara, I, p. 464, 470).
12. Tutorul ad hoc nu este supus ipotecei legale ca tutorii ordinari. (Planiol
et Ripert, I. No. 479).
13. Consiliul de familie nu poate numi
decât un singur tutor afară de cazul când
mama, se
recăsătorește şi consiliul
de
familie lasă asupra sa tutela şi soţul său
de al doilea este cotutor, (Toullier, II, No.
1123; Taulier, II, p. 21; Laurent, IV, No.
369; Baudry et Cheneaux,
IV, No.:3%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 549, 589, nota,
3; Contra: Duranton, III, No. 444; Huc,
III, No. 283, 284; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1821; Planiol et Ripert, 1, No. 476; Colin
et Capitant, ed, 4-a, I, p. 487. 488; Comp.:
Demolombe, VII, No. 221, 222; Aubry et

Rau, ed. 5-a, 1, $ 89, text şi nota, 7, p. 590).

14. 'Tutorul dativ ales de. consiliul de
familie nu
trebueşte să facă parte
din

acest

consiliu

ci poate

fi și o persoană

străină de consiliu rudă cu minorul sau străin,
(Delvincourt, 1, p. 114, nota
1;
Toullier, II, No. 1122; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 157; Comp.: Planioi, ed.
6-a, 1, No. 1815; Colin et Capitant, ea. k-a,
I. p. 489).
15. Tutorul dativ trebueşte numit pen-

prin. câre

Codul civil
se numeşte

un

tutor dativ. co-

piilor minori, de şi -nu este supusă omologării tribunalului poate fi atacată pe

cale directă înaintea tribunalului. (Dalloz,

Rep.,
Suppl.,
Minor-tutele,.
No.
10%;
Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1097; Ale
. xandresco, ed. 2-a, II, p. 589),.
In cazul
când deliberarea, consiliului de familie de numire a unui tutor
dativ. a fost atacată pe cale directă şi
tribunalul
anulează
numirea,
acesta
nu poate numi direct un tutor dativ ci
acest
drept aparţine numai
consiliului
de familie care va, îi convocat pentru a
alege un alt tutor (Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 102, p. 650; Dalloz Rtp, Suppl, Minor-tutelle,
No.
106; Laurent,IV,
.
No.
407; Huc, III, No. 287; Bauary et Châneaux, IV. No. 366; Alexandresco, ed. 2-a,
II. p. 589; Comp.: Planiol, ed. Ga, 1, No.
,
1197),
20. După o părere consiliul de familie
care numeşte un tutor dativ, nu are-nici
o răspundere

persoana,

de

acestui

nor.-tutelle, No.

alegerea,

tutor.

737).

ce

a făcut-o

(Dalloz,

Râp.,

în

Mi-

21. După o altă părere consiliul de familie trebueşte să-și îndeplinească atribuţiunile prevăzute de lege ca un bun
părinte de familie de oarece are un mandat de la lege. (Dalloz, Râp., Suppl.. Mi-

nortutelle, No. 669; Laurent, V, No. 181).

22. A se vedea: art. 3443954 din codul
civil eu notele respective privitoare la tutela dativă,
-

Jurispradenţă
(continuare dela 1924 până la: 1927)
LĂ Potrivit art. 638 şi urm.
toate cazurile când hotărârea.
de

familie

nu

este

pr. civ. în
consiliului

tru toată durata, minorităţii copiilor sau
tuturor, ori cari din membrii consiliului
până la emanciparea, lor; consiliul de fa- de familie, “precum şi tutorul, are drepmilie nu are dreptul să-l numească pe un tul de a. ataca această hotărâre înaintea
termen fix sau sub o condiţiune oarecare.
trib, care se va pronunța
de urgenţă,
(Toullier, II, No. 1105; Duranton, III, No.
hotărârea, sa fiind supusă, apelului.
439; Demolombe, VII, No. 226: Massâ et
Prin
urmare,
în speţă hotărârea consiVerge sur Zachariae, II, p. 186; Aubry et
liului de familie asupra căreia sa dat
Rau, ed. 5-a, 1, $ 89, p. 590; Dalloz, Rep,
jurnalul -apelat, a fost luată fără înţeleMinor-tutelle, No. 159; Laurent, 1V, No.
gerea tuturor merrbrilor şi că parte din
370; Huc, III, No. 284; Alexandresco, ed.
membri, au atacat-o înaintea, trib., deşi
2-a, II, p. 551. 589, nota 3),
hotărârea consiliului se familie prin care
16. In cazul când consiliul de familie
se alege un tutore,
nu
este supusă, în
a ales un tutor dativ pe un termen fix
principiu, aprobărei trib. însă jurnalul
sau sub o condiţiune oarecare, această nufiind
dat
asupra
acestei
întâmpinări,
mire este atinsă de nulitate. (Demolombe,
“apelul este admisibil
în principiu. (C.
VII, No. £30; Masse et Verg6 sur ZachaApel Galaţi, S. 1, 234 din 19 Decembrie
riae, î, nota 1. p; 386; Dalloz, Rep., Minor.
1924, Jur. Gen. 1925 No. 317).
tutelle. No. 160).
|
2. In fapt: Locuitorul Şt. 1. fiind-vă17. Numirea, tutorului dativ se“face de
duv şi având copii minori, a fost internat
către consiliul de familie fără omologaîn ospiciul Socola în baza legei alienarea tribunalului.
(Dalloz, Rp,
Supl.
ților din anul 1894.
IE
Minoru„tutelle,
No, 106; Nacu, I, p. 586;
In drept: Prin faptul constatării meAlexandresco,
ed, 2-a, II, p. 583, 539;
dicale și internărei
în ospiciu;
bolna.-..
Comp: Aubry et Rau. [ $ 10. p.
650;
vul —în calitate de subiect de drept —
Baudry et Cheneaux, IV, No. 366),
continuă a rămâne deţinătorul dreptu18.
Deliberarea
consiliului de familie
rilor: sale,
atât
patrimoniale, ! cât . și
—

44

—

dată

cu

înţelegerea

|

Codul

civil

DESPRE

acelea care îi suni exclusiv personale,—
numai că exerciţiul acestor drepturi îi
este suspendat pe timpul cât va dura situațiunea
sa
de
internat,
— exerciţiu
care

se

conferă

unui

vizoriu şi unui
aceleaşi norme

administrator

pro-

consiliu de familie după
prevăzute pentru minorii

neemancipaţi.

- Intre

aceste

gurând

şi

minori,

drepturi

acela

prin

de

ale

tutore

efectul

bolnavuluj
al

internărei,

fi-

copiilor

săi

exerciţiul

acestui drept îi este de asemeni
„dat; — cum însă, minorii nu pot

suspenrămâne

un interval ori cât de mic fără 'reprezentant executiv al drepturilor şi intereselor, cum —în asemeni cazuri codul civil
nu a prevăzut ipoteza unui tutore legal
suspendat.
din
exerciţiul
îndatoririlor
sale, suspendare
care ' poate
ţine
mai:
puţin decât timpul până: când minorii
ar

deveni

emancipaţi

sau

majori,

întru-

cât art. 67 al. final. pr. civ. prevede cazul când
încă nu este înfiinţată tutela,
iar
art.
1%?
codul
civil
soluţionează
numai
situaţia când minorul
este angajat într'o acţiune de eşire din indivi-

Art. 356

TUTELĂ

ziune,— şi cum nici legea alienaţilor
nu
a
prevăzut
cazul,
urmează
că —în
speţă
— în - baza. principiului de ordine
publică al protecţiunei minorilor
să fie
convocat
consiliul de familie al minorilor

pentru

a

fi

delegat

un

administra-

tor special care să exercite sub controlul
permanenti al consiliului de familie şi al
instanţei judecătoreşti — în calitatea ana-:
loagă

a

unui

tutore

dativ—

turile tutorului legal.
De asemeni,
în baza
a

tutelei,

este

util

să

aceeaşi
persoană
irator provizoriu
de administrator
întrucât — în
administraţie

toate

ideei
fie

de:

drep-

unitate

întrunite

într'o

calitatea de adminisal tatălui internat și
special al minorilor,—

caz contrar — dreptul de
:al averei
minorilor
reve

nind
administratorului
provizoriu
— administratorului
special nu i-ar rămâne
decât regularea conturilor şi plata exce
dentului din această administraţie care
va constitui obiectul folosinţei legale a
tatălui. (Trib. Iaşi, s. tutelară, 1114 din
1926, Jurispr., Gen. 1926, No. 1601).

Art. 356. — Consiliul familiei se va adună, sau prin cererea
şi stăruința oricăreia din rudeniile minorului sau a creditorilor lui,
sau a altor părți interesate,
toriei competinte.

sau

ex ofiicio, -prin

îngrijirea

judecă-

E liber oricare a da de ştire tribunalului, despre cauzele ce
reclamă numirea unui tutore. (Civ. 93, 95, 346 urm., 361, 387,
424; Pr. civ. 638 urm.; C. p. 13, 16, 22, 268;
p. epitropii din 1840, Art. 17; Civ. Fr. 406).

L. jud.

oc.

39; L

Teat, fr. Art, 406. — Ce conseil sera convoqut soit sur la requisition et
ă la diligence des parents du “mineur, de ses erâanciers ou d'autres parties, int€resstes, soit mâme d'office et ă la poursuite du juge de paix du domicile du mineur, Toute personne pourra denoncer A ce juge de paix le fait qui donnera
lieu

ă la nomination
INDEX

d'un

tuteur.

ALFABETIC

Recunoaşterea
copiilor
năturali 18,
Refuz 12, 14, 15, 16.
Rude de sânge 1-4, 11, 12.

(la doctrină)
Abilitare 6, 7
Actiune recursorie civilă
Afini 1, '3, 4, 11, 12,
Anulare 13, 25, '26,
Apel 14,
Asociaţi 5.
Autorizaţie 6, 7,
Avis 6, 7
Chiriaş 5.
-Competenţă 26.
Concluzii 13.
Consiliu de familie 1 urm.

Contract 6.
“Convocare 1 urm.

Copil minor î urm.
Copil natural 18.
“Creditori 1, 11, 12.
- Deces 18,

Denunţare

9,

Deschiderea file

26, 27.
Divor rț 1
Divort tu
2

?6370, —

tutelei

Facultate

14,

16,

Incheiere

14,

15.:

Incetare din viaţă 18,
Incompetenţă 26. .

Societate 5.
Succesiune 2.
Tată

.

Legatar 5,
Locatar 5,
Mamă naturală 48.
Minister public 9, 43.
Minor 1 urm,
Moarte 18,
Moştenire 2.
|
Nulitate 13, 25, 26,
Obligaţie 11, 12, 16.
Oficiu 9, 10

17-24,

Omisiune

17-24,

Persoane interesate 1, 5,
6, 11, 12,

Parchet

Procuror

Codul Civil adnotat,

3.

9, 13.
9,

13,

|

17, 19,

'Putelă legală 19, 23, 24.
Tutor 16,7,
Uzufructuar

Interes 26, 27.
Interesate' părţi
î, 5, 6,
11, 12,
Judecător de ocol 10, 12,

14, 15,16,

“|

| Testament 5,
| Tribunal 10, 12, 14, I5, 16,
Tutelă 1 urm,
Tutelă dativă 1 urm.
5.

Doctrină.
1.

Dreptul

de

a

cere

convocarea

con-

siliului de familie aparţine:
rudelor de
sânge sau afinilor copilului minor, creditorilor

sau

altor

torului. (Aubry

părţi

interesate

şi

tu-

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 94, p.

606; Dalloz, Rep. Minor.-tutelle, No. 203;
Suppl., Minor.tutelle, No. 135;- Planiol et
Ripert, I, No. 454%; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 607; Matei Cantacuzino, p. 16; Comp.:
Hlaniol, 'eq. 6-a, I, No. 1787; Nacu, I, p.
2.

5

Prin

rudele despre care vorbeşte art.

35

-

Art.

356

DESPRE

406 c. civ. îr. (356 c. civ, rom.) se înţeleg
rudele în gradul admis de lege pentru a
vemi la succesiunea minorului.
(Demolombe VII, No. 179; Dalloz, Râp, Minor.-

tutelle, No. 202; Comp.:

Mourlon,

ed. 7-a,

I, No. 1119; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $ 94,
p. 606; Dalloz, Râp., Suppl., Minor-tutelle, No. 135).

3.

Deşi

rom.)

dreptul

lui

art.

să

de

drept

puşi

pe

şi

de

convocarea

pe

afini,

oarece

rudele

aceiaşi

artțicol

(356

între persoanele

provoace

familie

acest
acest

406 c. civ. îr.

nu. prevede

linie

trebueşte

ce. civ.
cari au

consiliu-

totuşi

ei

şi afinii

şi netrecerea
socotită

ca

au
sunt

lor în
o

scă-

pare din vedere. (Demolombe, VII, No.
195; Demante et Colmet de Santerre, TI,
No. 153 bis, II; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 202; Suppl., Minor.tutelle, No.
135; Laurent, IV, No. 452; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 412; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 607, nota 4; Comp.: Aubry et Rau,
ed, 5-a. 1, $ 94, p. 606; Planiol et Ripert,
I, No. 454),
4. Chiar dacă rudele sau afinii nu fac
parte din consiliul de familie, ei au dreptul să ceară convocarea consiliului de familie. (Alexanăresco, ed. 2-a, 11, p. 607;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1119).
5. Prin
părţi interesate despre
care
vorbeşte
art. 406 c. civ. fr, (356 c, civ.
rom.) trebuesc înţelese părţile cari au un
interes pecuniar cum ar îi locatarul, uzufructuarul, asociaţii,
legatarii defunctului, etc. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 135; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 607; Comp.: Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
$ 94, p. 606; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1119;
Matei Cantacuzino, p. 76).
6. Când părţile interesate voesce să facă
un act cu tutorul care lucrează în numele
minorului,
act pentru care el trebueșşte
abilitat, convocarea consiliului de familie se va face de către tutor. (Aubry et
Rau, ed, 5-a, î, $ 94, p. 607; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 608, 609; Comp.: Dalloz, R&p.,
Minor.-tutelle, No. 204; Suppl., Minor.-tuSee No. 136; Planiol et Ripert, I, No.

7. Tutorul

are

dreptul

să

convoace

consiliul de familie, când voeşte să obție autorizaţia sau avizul său. (Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1120; Planiol et Ripert, I,
No. 454%; Matei Cantacuzino, p. 76).
8. Minorul are dreptul să ceară să se
convoace consiliul de familie. (Planiol et
Ripert, 1, No. 454),
Ministerul Public nu are dreptul să
ceară din oficiu convocarea consiliului de
familie ci el poate, ca orice altă persoană,
să denunțe tribunalului că este locul a se
convoca, consiliul de familie pentru alegerea unui tutore dativ. (Demolombe, VII.
No. 287; Aubry et Rau, 1, 894, p. 607; Dal-

loz,

Râp.,

Minor-tutelle,

No.

205;

Suppl,

Minor-tutelle, No. 138; Laurent, IV.
No.
453; Baudry et Cheneaux, IV, No. 406,
412;
Planiol,

ed, 6-a, 1, No. 1787; Planiol et Ri.

pert, I, No.

454;

Alexandresco,

ed.

2-a,

„—

II,

546

TUTELĂ

p.

Codul: civil

608,

nota

2;

zino, p. 16).

Comp.:

Matei

Cantacu-

10
Tribunalele şi judecătoriile de ocoale au dreptul să convoace consiliul de

familie din

oficiu

ori când vor socoti că

interesele minorului cer deliberarea lui.
(Demolombe, VII, No. 280; Mourlon, ed.
1-a, 1, No. 1119; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,
$ 94, text şi nota 1 bis, p. 607; Dalloz,
Rep., Minor.tutelle, No. 20%; Suppl., Minor.-tutelle, No. 136; Laurent, IV, No. 45%;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1786, 1814; Planioi
et Ripert, 1, No. 453; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 608; Matei Cantacuzino, p. 76).

11.

Toate

persoanele

arătate

în

art,

356 c. civ. rom, (406 ce. civ. îr.) nu sunt
obligate să provoace convocarea consiliului de familie ci au numai facultatea, de
a o cere. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 608).

12.

Tribunalele

şi

judecătoriile

de

o-

coale sunt obligate să convoace consiliul
de familie la cererea uneia, dintre persoanele în drept a, o cere, prevăzute de lege,
sub pedeapsă de urmărire în contra lor
cu acţiune recursorie civilă. (Demolombe,
VII, No. 281; Mourlon, 1, No, 1120; Dalloz, Râp., Suppl, Minor-tutelle, No. 13;
Laurent, IV, No. 454 Huc, III, No. 29%
Planiol et Ripert, 1, No. 454; Alexandresco,
ed. 2-a, 1, p. 608, text şi nota 3).
13. Pentru admiterea convocării consiliului de familie, nu sunt necesare concluziile Ministerului Public şi deliberarea ordonâtă, prin hotărâre în urma concluziilor Ministerului Public este lovită
de nulitate.
(Demolombe,
VII, No. 287;
Mass et Vergâ sur Zachariae, 1, p. 3%,
nota, 7; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $94,p.
607; Dalloz, Rep.,
Minor--tutelie, No. 13;
Laurent, IV, No. 452).
14. In contra încheierilor prin care tribunalul sau judecătoria de ocol refuză a

convoca,

consiliul

de familie, după

o pă-

rere, există deschisă calea apelului la instanță, superioară, (Demolombe, VII, No.
281; Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1120; Laurent,
IV, No. 454; Huc, III, No. 297; Planiolet
Ripert, I, No. 454; Alexandresco, ed, 23,

II, p. 608, nota 3).

15. După o altă părere în contra încheierei de respingere a cererei de convocare a consiliului de familie partea în
drept

are

drept

să

ceară

numai

urmă-

rirea,
pentru răspunderea
judecătorilor
către prigonitoarele părţi (prise ă partie).

(Mass6 et Verg6

nota
16

6).
Tribunalele

coale nu

sunt

sur Zachariae,
şi

obligate

I, p. 3%,

judecătoriile

de

o-

să ia în conside-

rație denunţarea făcută de orice persoană
prin care arată că este locul a se numi
un tutore, ci este lăsat la facultatea lor
de a, convoca sau nu consiliul de familie
în acest caz. (Mourlon, I. No. 1120; Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No. 204; Laurent,
IV, No. 454; Huc, III, No. 297; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 411; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 608),
Dorniciliul tutelei este acolo unde

—

Codul

civil

DESPRE

s'a deschis adică acolo unde minorul îşi
are donliciliul legal care este la domiciliul tatălui său. (Mourlon, ed. 7-a, Î, No.
1117; Planiol, ed. 6-a, IÎ, No. 1768, 1769;
Planioi et lipert, 1, No. 418, 451; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 495; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 603, 604; Comp.: Plastara,
1, p. 464; Matei Cantacuzino, p. 76).
18
Câna copilul este natural şi a fost
recunoscut

de

mama

sa,

când

aceasta

în-

cetează din viaţă, domiciliul tutelei va fi
acel al mamei decedate. (Planiol, ed. 6-a,
1, No. 1769; Planiol et Ripert, I, No. 418).
19. Dacă părinţii suni divorţaţi, tutela
se

deschide

la

domiciliul

soţilor

care

are

administraţia legală de oarece acesti soţ
dă domiciliul său minorului. (Planiol et
Ripert, I, No. 451).
20. Consiliul
de familie trebueşte
în
principiu constituit, la, locul unde s'a deschis tutela. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
604 urm.; Comp.: Planiol et Ripert, I, No.
_451, 452; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
495; Matei Cantacuzino, p. 76).
1. După o părere, locul unde sa deschis tutela dativă, rămâne sediul tutelei
şi a consiliului de familie, indiferent de:
schimbările ce a putut suferi domiciliul
tutorului
dativ.
(Valette sur. Proudhon,
II. p. 313; Toullier, II, No. 1114; Duranton,
III, No. 453;
Demolombe, VII,
No. 248
urm.; Beudant, II, No. 777 urm.; Marcade,
Art. 410, No. 3; Demanite et Colmet de
Santerre, II, No. 158 bis. I, II; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1118, nota 2; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1; $ 92 bis, nota 1. p. 599; Dalloz,
Râp., Minor.-tutelle, No. 209; Suppl., Minor.-tutelle, No. 149; Baudry et Cheneaux,
IV,

No.

400

urm.;

Planiol.

ed.

6-a,

I,

No.

1774; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 45;
Matei Cantacuzino, p. 76; Plastara, |, p.
464),
.
22. După o altă părere, consiliul de
familie poate îi convocat şi în altă parte
unde tutorul dativ şi-a schimbat domiciliul,

de

oarece

sediul

tutelei

este

variabil.

(Laurent, IV, No. 447 urm.; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 606; Comp:: Huc, III, No.
299 urm.;
Planiol et Ripert, I, No, 45;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 496),
23.

In

ceea

ce

priveşte

tutela

după o părere, ca și la tutela
siliul de familie
irebueşte
locul unde s'a deschis tutela
miciliul tuielei şi nu poate fi

legală,

dativă, conconvocat
la
care este doschimbat de

oarece dacă sar admite soluția contrară,

tutorul
familie

ar putea să compue consiliul de
după cum ar voi el şi copilul nu

ar mai fi garantat.
hon, II, p. 313, 314;

249;

Aubry

et Rau,

(Valette sur ProudDemolombe, VII, No.

ed.

5-a,

[, $9%

bis,

TUTELĂ

Art.

nota 2, p. 600; Dalloz, Rsp., Minor.tutelle,
No. 211; Suppl., Minor-tutelle, No. 150;
Huc, III, No. 301; Planiol et Ripert, |,
No. 451, 452).
24. După o altă părere, consiliul de fa-

milie trebueşte convocat totdeauna, la do-

miciliul

tutorului

legal

care

se

confundă

cu domiciliul tutelei şi care deci poate fi
schimbat acolo unde tutorul legal şi-a
strămutat domiciliul. (Delvincourt, ÎI, p.
275, 284; Toullier, II, No. 1114; Duranton,
III, No. 453; Mourion, ed. 7-a, I, No. 1118,
nota 2; Dalloz, Râp., Minor-tutelie, No.
210; Suppl., Minor-tutelle, No. 150; Comp.
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a,
TI, No. 158 bis; Marcadă, Art. 410, No. 3;
Planiol et Ripert, I, No. 447, p. 491, nota
1, 451, 452; Colin et Capitant, ed. 4-a, ],
p. 496; Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 6%;
Matei Cantacuzino, p. 76; Plastara, 1, p.
25. Deliberarea membrilor
consiliului
de familie în lipsa unora dintre ei şi cari
nu au îost convocați în mod valabil, este
atinsă de nulitate.
(Duranton, III, No.
465, nota; Demolombe, VII, No. 290; Masse
et Verge sur Zachariae, 1, p. 396; Aubry
et Rau,
ed. 5-a, I, $ 94, p. 609; Dalloz,
Rep., Minor.-tutelle, No. 224; Comp.: Laurent, IV, No. 250; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 621).
26. Deliberările unui consiliu da fa-

milie incompetent

sunt atinse de nulitate

radicală şi judecătorii nu au dreptul să
admită sau nu nulitatea deliberărilor după.
cum
cer interesele
minorului.
(Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Minor-tutelle,
No.
153%;
Comp.: Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 89 bis,
p. 601; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1779).
272 Când consiliul de familie a fost întrunit în alt loc de cât la domiciliul minorului,
tribunalul va menţine sau
va
anula, deliberarea după cum va constata
în fapt că interesele minorilor au fost sau
nu au fost destul de garantate. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 622; Comp.: Aubry et
Rau, £, 8 96, p. 621. 622; Laurent, IV, No.
4? urm.; Planioi, ed. 6-a, [, No. 1777).

Jurisprudență
(continuare de la 1924 până la 1927)

1. Atunci când este vorba a se cere înlocuirea

unor

membrii

familie, tribunalul are
form regulelor stabilite

din

consiliul

de

să procedeze conpentru destituirea,

tutorului, nefiind necesar să se facă aplicarea art. 151 pr. civ. (Trib. Iifov, s. IV
e. c., Jurnal 6165 din 28 Martie 1925, Pana.
Săpt. 5/1925).

Art, 3517. — Consiliul de familie se va compune cel
rude, din care trei vor fi despre partea tatălui, şi două
mamei, iar când despre partea unuia din părinţi nu
ca să se poată îndeplini acest număr, lipsa să se
—

357

B4t—

puţin din cinci
despre partea
ar îi rudenii,
îndeplinească

Art. 357

DESPRE

TUTELĂ

Codul civil

cu rude de partea celuilalt părinte :), păzindu-se rânduiala de a se

preferi totdeauna cele mai de aproape rudenii despre fiecare linie.
Rudenia se va preferi înaintea afinului (cuscru) de acelaș grad şi
între rudeniile de asemenea grad, cel mai în vârstă se va preferi.

(Civ.

95,

358

urm., 365, 370 urm., 383 urm., 386, 660 urm.; C.p.
Oc. 39, 40; L. pentru epitropii din 1840, Art. 18;

22, 268; L. jud.
Civ. Fr. 407).

Tezt. fr. Art. 407. — Le conseil de famille sera, compos6, non compris le
de six parents ou alliâs, pris tant dans la commune oi la tutelle
sera ouverte que dans la distance de deux myriamâtres, moiti€du cât6 paternel,

juge de paix,

moiti€ du cât maternel, et en suivant lordre de proximit€ dans chaque ligne.
|
Le parent sera prefer6 ă lalli6 du mâme degr6; et, parmi les parents de
mâme degre, le plus âg6 ă celui qui le sera le moins.
Text. fr. Art. 407. (Modificat prin legea din 20 Martie 1917). — Le conseil
_de famille sera compos6, non compris le juge de paix, de six parents ou alis
de lun

ou

de

lautre

sexe,

pris

tant

dans la commune oi

la tutelle sera ouverte

que dans la distance de deux m yriamâtres, moiti€ du cât6 paternel,
cOt6 maternel, suivant l'ordre de proximit€ dans chaque ligne.

moiti€ du

„Le

mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du mâme conseil
La, prâfârence sera donne ă celui des deux dont le degre de parente
est le plus rapprochâ. A galit€ de degr€, le plus âg6 sera prâfsre,
de famille.
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Preferinţă 11.
Prejudiciu 20, 29, 30,
Prietini 4,
Procură 25.

Recunoaşterea
naturali

16,

Reşedinţă 9,

copiilor
17,

18,

Român drept civil 1, 2.
Rude 2, 4, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 19, 27, 28, 31, 34,33,

Scrisvare 26,
Străini

13,

Tată

16.

Succesiune 14, 15.
Suverană apreciere 30,
6,

Gen.

Valabilitate 28.
Variabilă compunere
Verbală

î9,

citare 26.

Doctrină,
1.

In dreptul civil român, contrar ca
în dreptul civil francez, numărul membrilor din consiliul de familie nu este Iimitat, legea prevăzânăd numai minimum
de cinci membri şi dacă sunt mai mulţi
irebuesc să fie totdeauna fără soţ. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 597, nota 1),
2. Cuvintele: „iar când despre partea
unuia din părinţi nu ar fi rudenii ca să
se poată îndeplini acest număr, lipsa să
se îndeplinească cu rude din partea celuilalt părinte“, din art. 357 e. civ. român
nu există în textul art. 407 c. civ. îr. corespunzător, ci sunt luate de legiuitorul
nostru din art. 18 din legea pentru epitropii din 26 Aprilie 1840. (Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 597, nota 2),
3. Afinitatea în sensul prevăzut de art.

407

c. civ.

îr.

chiar în cazul

(357

când

c, civ. rom.)

subsistă

soţul care o producea

.
„1) Din art. francez 407, coresi punzător,
lipseşte fraza intermediară: „....iar când despre partea
din părinți nu ar fi rudeni
unuia
i ca să se poată îndeplini acest număr,
partea celuilalt părinte...«,
lipsa să se îndeplinească cu rude de
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Codul

civil

DESPRE

a încetat din viaţă tără să fi lăsat copii,
de oarece nici un text de lege nu arată
că, în acest caz afinitatea, se pierde. (Va:
Jette sur
Proudhon, II, p. 315;
Demolombe, VII, No. 255; Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 1113; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 9%,
nota 4, p. 602; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle,
No. 189; Suppl., Minor-tutelle, No. 121;
Planiol et Ripert, I, No. 447; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 601, 602; Contra: Duranton,
1II, No. 459; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 154 bis; Laurent, IV,
No. 4236; Comp.: Nacu, I, p. 590).
4. Nu este necesar ca rudele şi afinii
<ari urmează să compue consiliul de familie, să fi avut relaţiuni strânse de prietenie cu părinţii copilului minor. (Dalloz,
R6p., Suppl., Minor.tutele, No. 132; Planiol ei Ripert, I, No. 447).
5. Potrivit dispoziţiilor art. 383 $ 3 din
codul civil român, femeele, afară de mamă
şi

de

celelalte

ascendente,

nu

au

drepiul

a forma. consiliul de familie de oarece legea

le

presupune

că

nu

au

experienţa

necesară pentru a lua parte la deliberări.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 599; Comp.
Mourlon, eă. T-a, 1, No. 1114).
6. Deasemenea
potrivit
dispoziţiilor
art. 383 din codul civil român, minorii,
afară

de

tată

şi

de

mamă,

când

nu

au

tutela, nu pot face parte din consiliu de
familie, de oarece nu au experiență. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p, 599; Comp.: Plamiol et Ripert, I, No. 448).
7. Copilul minor chiar aproape de majoratul său nu are dreptul să facă parte
din consiliul de familie care guvernează
tutelă sa. (Planiol et Ripert, I, No. 446).
8. Frajii adoptivi ai minorului pot face
parte
din consiliul de familie. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 60, nota 2).
9. Rudele sau afinii pentru compunerea, consiliului de familie vor îi luaţi din
cuprinsul
districtului unde sa
deschis
tutela,

indiferent

dacă

în acest

district

îşi

au domiciliul sau numai reşedinţa. (Planiol, ed. 6-a, I. No. 1780; Alexandresco, ed.
2-a, II, p.. 602).
10. Rudele sau afinii cari se găsesc în
trecere în cuprinsul districtului unde sa
deschis tutela, nu pot compune consiliul

de familie.

Alexandresco,

(Demolombe,

VII,

No.

ed. 2-a, II, p. 602. nota

27%;

5).

11. Afinii
sunt
preferiţi
rudelor de
sânge în formarea consiliului de familie
apropiat.
grad mai
sunt întrun
când
(Mourion, ed. 7-a, I, No. 1113; Planiol et
Ripert, 1, No. 448; Comp. Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 493).
12. Tutorul
nu poate face parte
din
<onsiliul de familie dându-și votul său;
el poate numai asista la deliberările consiliului de familie. (Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 493, 494).
13. Străinii
pot face
parte
dintrun
<onsiliu de familie, de oarece pot fi şi
tutori. (Planiol et Ripert, I, No. 448, 487;

Matei
14.

Cantacuzino,

Pentru

p. 17).

compunerea

-

consiliului

de

Art.

TUTELĂ

357

familie, se va ţine seamă de înrudirea
prevăzută de art. 755 c. civ, îr. (676 din
codul civil român) din materia succesiunilor, (Planiol et Ripert, 1, No. 447; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 599, nota.-1).
15. Regula pusă mai sus este aplicabilă, în materie de compunerea consiliului
de familie chiar şi sub imperiul aplicațiunii legei care a limitat rudenia, succesibilă la un grad mai mic, pentru un in-

teres fiscal şi care nu a, înțeles să modifice compunerea
consiliilor de
(Planiol et Ripert, "], No. 447).
16. Im ceea ce priveşte tutela
naturali

minori

recunoscuţi

de

familie.
!
copiilor

mama

lor,

consiliul de familie nu poate fi compus,
potrivit dispoziţiilor art. 407 ce. civ. fr.
(357 c. civ. rom.) din rude despre partea
tatălui şi din rude despre partea mamei
ci numai din rude despre partea mamei
şi aceasta chiar atunci când copilul minor ar fi: fost recunoscut de tatăl său.
(Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, 8567. p. 15%
Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No. 689; Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 592, 599, nota 2).
17. Pentru
copiii naturali
nerecunoscuţi, consiliul
de familie nu se poate
compune de oarece nu i se cunosc părinţii săi. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
592 text şi nota 4).
18. După o altă părere, consiliul de familie pentru

copiii naturali

nerecunoscuţi.

se va compune din persoane onorabile şi
milostive. (Demolombe, VIII, No. 377);
19. Consiliul de familie are o compunere variabilă şi poate fi modificat când.
se găsesc rude mai apropiate sau afini
ce trebuesc

să ia parte

la compunerea

lui.

(Beudant, 11, No. 808; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, 8 91, nota 6, p. 59%; Dalloz, Rp,
Minor.-tutelle, No. 167; Suppl., Minor.-tuelle, No. 114%; Laurent, IV, No. 451; Huc,
III, No. 298; Bauâry et Châneaux, IV, No.
399; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1773; Planiol
et Ripert, I, No. 4492, 447; Colin et Capitant. ed. 4-a, 1, p. 49%; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 598; Matei Cantacuzino, p. 76).
20. Consiliul de familie trebueşte modificat, când există cazul, cu multă rezervă și tribunalul când i se cere anularea unei deliberări, trebueşte să cerceteze
dacă nu cumva modificarea s'a făcut în
scopul de a frauda interesele minorului.
(Demolombe,.
VII, No. 277, 278; Demante
et Colmet de Santerre, II. No. 158; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 91, nota 6, p. 595; Dalloz, Râp., Suppl., Minor-tutelle, No. 1î4;
Laurent, IV, No. 451; Huc, III, No. 298).

21.

Cu

toate

că

legea

nu

prevede

în

mod formal nulitatea deliberărilor consiliului de familie care nu a fost compus
în conformitate cu cerințele legii, totuşi
când neregularitatea comisă este rezultatul dolului sau a îraudei, deliberările tre
buesc anulate. (Demolombe, VIII, No. 330;
Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 176, 177;
Suppl., Minor-tutelle, No. 109; Laurent,
IV, No. 478; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 1777,
1796; Planiol et Ripert, I, No. 450; Colin
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peri, I, No. 450; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 600, 621; Matei Cantacuzino, p. 76).
23. In toate celelalte cazuri în afară
de cazul de fraudă sau de dol, după opărere dominantă în doctrinăşi jurisprudenţă, de oarece legea nu prevede vreo
nulitate pentru cazul când nu sau observat
prescripţiunile
sale, deliberările
consiliului
de familie trebuesc anulate
numai în cazurile când neregularitatea
comisă a putut să aducă un prejudiciu
inţereselor minorului, (Valette sur Proudhon, Il, p. 328, -Toullier, II, No. 1119;
Duranton, III, No. 479; Demolombe, VII,
No, 328 urm.;. Marcad6, Art. 410, No. 4
Beudant, II, No. 808; Aubry et Rau, ed.
5-a, LI, $ 9%, text şi nota 21, p. 620; Dalloz,
Re&p., Minor-tutelle, No. 166, 175; Suppl.
Minor.-tutelle, No. 109, 130; Laurent, IV,
No. 477, 482; Huc. III, No. 306, 323; Baudry et Cheneaux, IV, No. 427; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1777, 1796; Planiol et Ripert, 1,
No. 450; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.
495; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
600, 621, text şi nota 2; Nacu, I, p. 591;
Matei Cantacuzino, p. 78).
80. In toate aceste cazuri aparţine în
mod suveran
tribunalelor să
aprecieze
gravitatea, caracterului de dol și fraudă.
sau a. prejudiciului
adus minorului şi
dacă -prin urmare deliberările consiliului

Alexânet. Capitant, ed. 4-a, |, p. 495;
Comp.:
dresco, ed. 2-a, II, p. 621, nota 2;
,
Matei Cantacuzino, p. 16, 78).
292 Deasemenea trebuesc anulate deliberările consiliului de familie când nereşi
comisă este substanţială
gularitatea
una

lipseşte

condiţiunile

din

esenţiale ale

existenţei juridice a consiliului de familie.
(Demolombe, VII, No. 328; Aubry. et Rau,
ed. 5-a, 1, 8 96, text şi nota 14, p. 619; Daloz, Râp., Suppl.,: Minor.-tutelle, No. 109;
Laurent, IV, No. 471 urm, 47? urm; Huc,
ITI, No. 321 urm.; Planioi, ed. 6-a, 1, No.

- 1971, 1706; Planiol
ed.
Alexandresco,

et Ripert, 1, No.
2-a, II, p. 620,

450;
621;

caz

con-

Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, LI, p.
495; Matei Cantacuzino, p. 18).
23. Astfel deliberarea consiliului de familie trebueşte anulată când au fost convocajţi mai puţini membri de cât cei prevăzuţi

de

lege,

de

oarece

în acest

siliul de tamilie nu a fost compus potrivit
dispoziţiilor legii. (Aubry et Rau, ed. X-a,
1, 8 96, p. 619; Dalloz, Râp., Suppl. MiNo. 117; Planiol, ed. 6-a, I,
nor-tutelie,
No. 1777, 1796; Planiol et Ripert, I, No.
450; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 621; Matei Cantacuzino, p. 78).
24. Deasemenea, este nulă deliberarea
când unii dintre membrii consiliului de
familie cari au luat parte la deliberare,
erau incapabili să facă parte din consiliu. (Duranton, III, No. 465, nota; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 96, p. 620; Dalloz, Rp,
Suppl., Minor-tutelle, No. 117; Laurent,
IV, No. 473; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1777;
Matei
ed. 2-a, II, p. 621;
Alexandresco,
Cantacuzino. p. 18; Contra: Planiol et Ripert, 1, No. 450, 458).
deiiberarea este nulă
25. Deasemenea
când unul dintre meribrii consiliului de
familie a fost reprezentat în mod neregulat printrun mandatar. (Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1. $ 96, p. 619; Dalloz, Râp., Suppl.,
Minor.tutelle, No. 117; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 621; Comp. Planiol et Ripert,
|
I, No. 450).
26. Deasemensa deliberarea este nulă
când unul dintre mernbrii consiliului de
familie a fost chemat la deliberare în
mod! verbal sau prin scrisoare și nu s'a,
prezentat. (Duranton, III, No. 465, nota;
Demolombe, VII, No 290; Aubry et Rau,
ed. 5-a. 1, $ 96, p. 620; Dalloz, Rep., Suppl,,
Minor.-tutelle, No. 109).
„21. Deasemenea, după o părere, delieste nulă când consiliul de faberarea

milise nu

a fost comnus

trebuesc

1, $ 96, p. 622; Comp.:

Planiol

(Dailoz, R6p.

32.

După

o

altă

părere,

compunerea

neregulată a. consiliului de familie trebueşte
atacată
înaintea
tribunalului.
(Dailloz, Râp., Suppl,, Minor-tutelle, No.
143; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 600, 601;

Comp.:

Planiol

et Ripert, I, No.

450),

33. Insă în acest caz, după o părere,
numai după ce consiliul de familie compus în -mod neregulat
a deliberat,
se
poate ataca
în nulitate compunerea
sa,

odată

cu

deliberarea.

(Demolombe,

VII.

No. 276; Dalloz, Râp., Suppl., Minorututelle, No. 143; Laurent, LV, No. 446, 543;
Goru: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 600,
34. După o altă părere, încheierea prin
care se constitueşte consiliul de familie
poate fi atacată cu apel, de oarece acea-

stă cale de atac este de drept comun și

nici un text de lege nu o interzice.

(Dal-

loz, Rep., Minorite-tutelie.. No. 169; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 601; Comp.: Planiol ei Ripert, 1, No: 45U; Nacu, I, p. 591).

Jarisprudenţă
(continuare

1.

et Ri-

—

anulate.

dreptul să se adreseze chiar consiliului
de familie însuşi. (Laurent, IV, No. 473).

rude din partea tatălui sau din partea,
mamei după cum prevede legea, ci din
un număr mai mare despre partea unuia
dintre părinţi deşi erau rude suficiente
de partea celuilalt părinte. (Dalloz, Rep,
Minor-tutelle, No. 171).
28. După o altă părere, în acest caz
astfel
consiliului de familie
deliberarea,
format .este valabilă. (Aubry et Rau, ed.

Sa,

sau nu

Minor.tutelle, No. 166; Suppl., Minor.-tutelle, No. 109; Comp.: Planiol et Ripert.
I, No. 450).
31. In cazul când compunerea consilului de familie a fost făcută în mod
neregulat, după o părere, ruda omisă are

de

din numărul

Codul civil

TUTELĂ

Art.

al: X-lea,

550

—

357

de la 1924 până

1a 1927)

c. civ. rom,

sub

aplicabil

de

în întregime

titlul

și în Ba-

.

Codul

civil

DESPRE TUTELĂ.

sarabia, prevede că, sfatul de familie se
- va compune din cel puţin cinci rude, iar
art. 383 p. 3, acelaş cod, arată că femeile
— afară de mamă şi de femeile ascendente — nu pot fi tutori, nici membri în
consiliul de familie. Pentru înlesnirea ocrotirei orfanilor din război, sa promulsat un
Decret-Lege sub No. 917 (,„Mon.
Ofic.* :No. 19 din 22 Aprilie 1918) privitor

la,

dispoziţiile

luate

cu

privire

la

a-

ceastă ocrotire şi în art. IV se arată, clar
şi categorie, că prin derogare dela art.
383 ce. civ., femeile pot face parte din consiliile de familie ale orfanilor de război,
şi împlini sarcina de tutrice în toate tu-

Art.

358

telele de compet. jud. de oc. (Vezi: D. Legi,
decrete, regulamente, public. de Min. just.
vol. ÎI, pag. 74). (Trib. Chişinău,
s. II,
Jurnal 9868 din 22 Nov. 1924, Jur. Gen.
1926, No. 97).
.
2. Membrii . din consiliul de familie
fiind în ceea ce priveşte obligaţiunile ce
isvorăsc din această funcţiune, asemănaţi cu tutorii, rezultă că nu pot fi îndepărtaţi din tutelă sau demisiona, de cât
pentru

aceleaşi

motive,

pentru

care.

se

permit sau se admit şi la tutori. (Judec.
ocol. Fierbinţi-llfov, 23 Mai 1925, Jur. Gen.
1926, No. 519).

Art. 358.
— Fraţii buni (adică fraţi de un tată și mamă) ai
minorului
siliului

şi bărbaţii surorilor bune sunt de drept membri

de

familie,

fără

a îi

mărginit

numărul

lor; de

ai con-

vor

îi însă

mai puţini la număr decât cinci, alte rudenii vor îi chemate spre
complectarea consiliului. (Civ. 352, 357, 383; L. jud. oc. 40; L.
pentru epitropii din 1840, Art. 19; Civ Fr. 408).
soeurs

Text. fr. Art. 408. — Les frâres germains du mineur
germaines sont seuls exceptâs de la limitation de

Varticle prâcâdent.
_ S'ils

sont

et les maris des
nombre posâe en

j

six, ou

au delă,

ils seront tous

membres

du

conseil

de famille,

qu'ils comp vseront seuls, avec les veuves d'ascendents et les ascendants valablement

excusâs, sil y ena.

NE

S'ils soiit en nombre

pour completer le conseil.
Tezt. fr.

Art.

408.

infErieur, les autres
(Modificat

prin

parents

ne

|

legea din

20

:

seront

appelâs que

,

Martie

1917).

— Les

frores ou soeurs germa'ns du mineur sont seuls exceptes de la limitation de
nombre poste en Varticle prâetdent; siils sont six ou au 'delă, ils seront tous

membres du conseil de familie, qu'ils composeront

seuls

avec

les ascendantes

veuves, et les ascendants valablement excusâs, sil y en a.
Sils sont en nombre in:6ricur, les autres parents ne seront
pour completer le conseil.

appel6s que

Bibliografie (continuare).
Borez

A.

Ar.,

Notă

sub

Cas.

I, 2241

din 9 Dec.

Doctrină.
1. Dispoziţiile art. 408 c. civ. în. (358 c.
civ. rom.) în ceea ce priveşte pe fraţii
buni ai minorului nu aduc nici o derogare regulei prevăzută de art. 407 ce. civ,
îr. (357 c. civ. rom.) după care consiliul
de

familie

se

compune

tațţă şi despre mamă

fac

parte

din

din

rude

despre

de oarece fraţii buni

amândouă liniile.

(Dalloz,

Reâp., Minor-tutelle, No. 18% Suppi., Mimnor.tutelle,
No. 118; Comp.:
Planiol et
Ripert, 1, No. 447; Alexândresco, ed. 2-a,
TI, p. 602; Nacu, 1, p. 589).
„2. Dacă fraţii buni şi cumnaţii sunt în
număr de cinci cel puţin sau mai mulţi,
vor compune singuri consiliul de familie
afară, de cazul când sunt cu soţ în care

1924,

Pand.

Rom.

1925, I, 165.

caz se va chema încă o rudă pentru for=
marea
consiliului de familie.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 602; Comp.: Pianiol
et Ripert, I, No. 446; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 493; Nacu, 1, p. 589).

3.

care

Bărbatul

a încetat

unei

surori

din viaţă

face de drept parte din
milie. (Nacu, 1, p. 590).

4.

Fostul

bărbat

fără

a

minorului,

să lase

consiliul
|

al unei

surori

copii,

de

fai

a mi-

norului. de care a divorţat, fără ca din
căsătoria lor să fi rezultat copii, nu face
parte din consiliul de familie. (Nacu, 1,
p. 590).
”
5. Fraţii adoptivi ai minorului pot face
parte din consiliul de familie al tutelei
acestuia. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.. 602,

nota 2).

j

Art, 359
:6.

DESPRE; TUTELĂ

Deşi: legea. noastră

mod

nu

formal, : ascendenţii

o

bărbaţi

spune:în

sau

fe-.

piei ai minorului sunt de drept membri
în consiliul de. farnilie. (Matei Cantacuzino, p. 76).
_
.
i 7.
După. părerea dominantă,
compunerea consiliului. de familie.
cu membri
de drept cari sunt fraţii buni şi bărbaţii.
surorilor bune ai minorului, nu este de
ordine. publică şi deliberările consiliului
de familie compus în mod neregulat din
acest punci de vedere vor fi supuse aprecierei tribunalelor care le vor anula sau:
nu după împrejurări şi după interesele

minorului.

(Aubry

Art.

et-Rau,

ed.

359..— Când

5-a,

1, $

96

p.

Codul civil
621;

Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

Minor-

tatelle, No. 122, 127; Laurent, IV, No, 483.

Alexandresco,

Matei

ed.

Cantacuzino,

2-a,

II, p.

p. 78).

622;

Comp.

8. După; o altă părere, astăzi părăsită,
dispoziţiile art. 408 e. civ. în, (358 c. civ.
rom,) cari: prevăd că fac de drept parte.
din consiliul de familie fraţii buni şi bărbaţii surorilor bune ai minorului, sunt
de ordine publică şi deliberările consiliu=:
lui de“ familie compus în mod neregulat
din acest punct:de vedere sunt atinse de
nulitate. (Dalloz, Rep; Minor.-tutelle, . No.
183). .
.
-

în districtul

unde

s'a

deschis

tutela

nu se

vor găsi rudenii de aproape în număr îndestulător spre complectarea consiliului, atunci. tribunalul districtului va chemă pe rudele
cele mai de aproape ale. mortului din cuprinsul țărei; iar la caz
de necomplectarea consiliului cu rudele cele mai de aproape ale

mortului, atunci se vor chemă

alte

persoane

dintre

cetățenii din

aceeași comună, cunoscuţi că au avut legătură de amiciţie neîntreruptă cu tatăl sau mama minorilor. (Civ. 357, 360; L. jud. oc.
40; L. pentru epitropii din 1840, Art. 20; Civ. Fr. 409),
Tezi. Jr. Art; 409, —= Lorsque les parents ou alliâs de l'autre ligne. se
trouveront'en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance d6signâe par
Yarticle 407, le juge de paix appellera, şoit des parents ou alli6s domicilies A
“de” plus grandes distances, soit, dans “la commune mâme, des citoyeis eonnus
pour avoir eu des relations habituelles d'amiti€ avec le pre ou la mtre' de
'mineur.
-

ALEXANDRESCO

;Borez

D.,

Notă

A. AL., Notă sub
INDEX

(continuare). .
sub E. Bordeaux, Jur. Gen. 1925; No.416;..
Cas. 1,
Bibliografie

2241 din 9 Dec

ALFABETIC

(la doctrină)

Amici 3, 4, 8,10,
Analare 5—:0,
Apreciere 8,9.
Cetăţean 3, 8.
Competenţă 1,

Comuna

| Judecătorii de ocoale
Locuinţă 8,
.
Mamă naturală4,
Minor 1 urm.
Moarte 2, 4.

.

8,.10,

.

Nulitate 3-10,

Consiliu
:de familie 1 urm,

Copil minor

&

-

.-:

i

Prejudiciu

7, 8, 9.

Sancţiune 6.
“Tribunal 1.
Tutelă 1 urm.
Tutelă dativă

-

î.

Cu

codul

-civil

că, art, 359

român

trebueşte

înlocuiță

cu

expresiunea:

întreruptă cu tatăl sau mama

şi alte

arată

că

minorului

şi să locuiască în comună, (Dalloz, Râp.
Minortutelle, No. 201; Suppl., Minor.-tutelie, No. 131; Nacu, 1, p. 590, 591).
.
4. Pentru tutela copiilor naturali recunoscuţi, când
mama, lor a încetat
din
viaţă şi nu există rude despre partea ei,
consiliul de familie se va, compune din

articole

forma

rea. consiliului de familie trebueşte
făcută
de tribunălul
judeţului,
totuşi potrivit
legii judecătoriilor de ocoale,
şi aceste

—

„ru-

3. Pentru ca un cetăţean, care nu este
rudă cu. minorul, să poate fi chemat să
complecteze eonsiliul de familie, se cere
ca el să fi avut legături de prietenie ne

1 urm.

Valabilitate 8, 9.

toate

1, p. 597, nota 3, 39%, nota 1).
2. Expresiunea: „rudele mortului“: din
ari. 359 c. civ. român, nu este exactă și

din urmă dintre părinţi rămas în viaţă.
(Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 597, nota 4).

Doctrină,
din

instanțe, au competenţa, de a compune
consiliile de familie și a le convoca, pentru tutelele cu un patrimoniu până la o
anumită, valoare. (Alexandresco, ed. 2-a,

dele minorului“, de oarece tutela dativă
nu se deschide numa
prin decesul
i.
.celui

7, 8, 9.

Prietini 3, 4; 8, 10.
| Rude 2, 4,7,

Fraudă 7, .
.
incetare din viaţă 2, 4,.
Interes

8; 9.

Preterinţă 8, 9. .

Deliberate,5=8, -Deschiderea tutelei 5, 10.
ol 7.
Domiciliu

Ordine de preferință
Părinţi 2, 3,
-

1 urm,

Copil natural 4,
Deces 1,4.
..

1.-:

,-

embrie 1925, Pand. Rom. 1995,.1, 165.

552

—

Codul civil

DESPRE

TUTELĂ

Art. 360;

!

prietenii ei. (Aubry et Rau, L,:$ 93,.p. 6V6;
Baudry et Ch6neauz, IV, No. 410; Mee

preferinţă . prevăzută. -de lege: sau
dacă!
străinul convocat nu locuiește în comună!

dresco, ed, 2-a, II, p. 599, nota 2).
5. Neobservarea,
regulelor
prevăzute
de art. 409 c. civ. îr. (359 c. ev. rom.) în
privinţa, compunerei consiliului de îamilie, după o. părere, aduce nulitatea deliperărilor consiliului.
(Dalloz, Rp,
Mi
nor.tutelle, No. 196),
6. După o altă părere neobservarea, regulelor prevăzute de art. 409 c. civ, îr.
(859 c. civ. rom.) în privinţa compunerei
consiliului de familie nu aduce nulitatea
deliberărilor consiliului, de oarece legea,
nu prevede nici o sancţiune, (Dalloz, Râp.,
Minor.-tutelle, No. 19? 7),

sau nu a avuţ:legături de prietenie neîntreruptă cu părinţii minorului, cupă o +

7.

După

a

treia părere,

neobservarea,

regulelor prevăzute de art. 409 c. civ. îr..
(359 c, civ. rom.) în privinţa compunerei
consiliului de familie. numâi atunci
nuliţatea
deliberărilor consiliului,

aduce
când

excluderea, rudelor prevăzute
'de acest articol

a avut

loc

prin

fraudă

această
neobservare
prejudiciu. intereselor

sau

când

s'a cauzat
minorului.

din

vre-un
(Aubry

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 9, notele 22 urm.

p.

621; Dalloz, Rep, Suppl., Minor -tutelle.
No. 130; Laurent, IV, “No. 485; Huc, III,
No. 306; Comp.: Alexanâresco, ed. 2-a, XI,
p. 621, 622).
8. Dacă nu s'au observat dispoziţiile
art. 409 c. civ. îr. (359 c. civ. fr.) în privinţa,

compunerei,

adică

dacă

nu

Art.

360. — Tribunalul

s'a

consiliului

observati

de. familie

ordinea

părere

astfel
zul

deliberările

compus

când

consiliului

de

familie!

ar putea, îi valabile, în ca-

judecătorii

apreciind,

ar. găsi

că

interesele minorului nu au fost prejudiciate. (Dalloz, Rep:, Suppl., Minor.tutelle;:
-No, 131; Comp: Laurent, IV, No. 486; Ale ,
xandresco, ed. 2-a, II, p. 600, 622).
9. După. altă părere, în cazul
când:
unul dintre membrii consiliului de familie

nu

îndeplinește

art. 409

c. civ.

îr.

condiţiunile

(859

e. civ.

cerute

rom.),

de

deli-

berarea
trebueşte anulată;
însă- atunci
când în „compunerea, consiliului de. fami- '
lie, nu s'a observat ordinea de preferinţă ;
prevăzută de lege, judecătorii vor aprecia

anhulând sau validână, deliberările după
_cum interesele minorului au fost sau nu:
„compromise. (Dalloz, Rp. Minor. -tutelle,

No. 201).

10. Cu toate că articolul 409 c. civ. fr. :
(359 c. civ, rom. ) arată că prietenii defunctului cari urmează a compune consiliul de familie trebuese luaţi din comuna, unde sa deschis tutela, totuşi nu
există, nulitate dacă se iau şi prieteni din
alte. comune. (Laurent, IV, No. 443; Ale-:
xandresco,

ed.

2-a,

II,

p. 603,

1i. A se vedea: art. 35?
vil cu notele respective.

nota

din

1).

codul

ci-

de:

va. puteă, chiar

în cazul când

se

găse-

şte în cuprinsul districtului un: număr îndestulător de rudenii sau
afini (cuscri) pentru a formă consiliul de familie, să cheme pe alte
rudenii mai apropiate în grad, sau tot de acelaş grad ca şi rudeniile“
şi afinii prezenţi, domiciliate în alte districte,
a complectă consiliul familiei. (Civ. 357—359,

IL. pentru

epitropii din 1840,

Art. 21; Civ.

Fr. 410).

Text. fr. Art. 410. — Le juge de paix pourra,
sur les lieux un nombre suffisant de parents

pentru a: formă sau
361; L. jud. oc. 40;

ou

lors

alli6s,

|

mâme quiil y aurait,
permettre

de citer,ă

quelque distance qu'ils soient domicilies, des parents ou alli6s plus “proches en.
degres ou de mâmes degrâs que les parents ou alli6s presents; de maniăre toutefois que: cela s'opăre en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans ex-

câder le nombre râgl6 par les prâeâdents articles.
Bibliografie
Borez

A. AL., Notă sub Cas, [, 2231 din 9 Decembrie
Doctrină,

1.

(continuare).

Prin

districtul

despre

i

1924, Pand. Rom. 1925, [, 165,

„de familie cu rude din alte districte, când.
care

vorbeşte

art. 360 e. civ, rom., se înţelege judeţul
în care sa deschis tutela. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 598, nota 2).
"2, Pentru a se putea forma consiliul

„există rude
chis tutela,
lelalte

în districtul în care
trebueşte ca: rudele

distriote_

să

fie

mai

s'a desdin ce-

apropiate

în

grad sau cel puţin egale în grad cu cele
din districtul
unde
s'a deschis
tutela,
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1116; Plâniol et

|

Art. 361 —362
Ripert, I, No.
II, p. 603).
3..

Fraţii

DESPRE
447; Alexandresco,
,
,

buni:

si

cumnaţii

ed.

TUTELĂ

2-a,
E

afini

Codul
din

alte

districte,

(Demolombe,

civil
VII,

No. 271, 212; Aubry et Rau, 1, $ 9%, nota
14, p. 605; Baudry et Cheneauzx, 1V,.No.

minorilor

cari sunt de drept membri în consiliul
de familie, nu pot fi înlocuiţi cu rude sau

409;

Alexandresco,

ed.

2-a,

II, p. 603).

Art. 361. — Termenul pentru întrunire se va regulă de către
tribunal în zi anume hotărită, potrivit cu apropierea sau depărtarea locuinţei persoanelor ce au a îi chemate. (Civ. 356; Pr. civ. 729
urm.; L. jud. oc. 40; L. pentru epitropii din 1840, Art, 22; Civ. Fr.

411).

Text. fr. Art. 411. — Le d€lai pour comparaître sera râgl6 par le juge
de paix ă jour fixe, mais de manitre qu'il y ait toujours, entre la citation notifite et le jour indiqu€ pour la rtunion du conseil, un intervalle de trois jours

au moins, quand toutes les parties cittes râsideront
la distance de

deux

dans la commune, ou dans

myriamâtres.

Toutes les fois que, parmi les parties citâes, il s'en trouvera de domicilies |
au-delă de cette distance, le d€lai sera augment€ d'un jour par trois myriametres.
Doctrină.

nu pot-fi condamnaţi la amendă. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1121; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 609; Comp.: Planioi, ed. 6-a, ],
No. 1789; Planiol et Ripert, IL, No. 455).
6. In citaţiile prin care sunt convocați
membrii consiliului de familie nu este necesar ca să se arate obiectul deliberării, ci
numai ziua, ora şi localul întrunirei. (Demolombe,
VII,
No.
28;
Dalloz,
Rep,
Suppl., Minortutelle, No. 146; Laurent,
605) No. 455; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

1. Tribunalul va fixa termenul de convocare a membrilor consiliului de familie
chiar cât de urgent, luând în consideraţie
timpul necesar de a se preda ciiaţiile și
a putea, veni membrii la locul întrunirei.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 608).
2. Citaţiile se vor face prin corpul de
portărei. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 608;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1121; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1788; Planioi et Ripert,
I, No. 455).
3. Citarea membrilor din consiliul de
familie se poate face şi printr'un avertisment sau circulară comunicată printr'un
aprod sau prin poliţie. (Alexanâresco, ed.
2-a, II, p. 608; Comp.: Mourlon, ed. Ta. 1,
No. 1121;
Planiol et Ripert, [, No. 455;
Matei Cantacuzino, p. 79).
Ă
4. Citaţia membrilor din consiliul de
familie

verbal,

poate

îi

comunicată

însă, deliberarea

nu

şi

este

în

7. Când toţi membrii din consiliul de
familie nu au fost valabil convocați, deliberarea, trebueşte anulată de oare ce neobservarea. termenului prevăzut de art.
“&Il ce. civ. îr. (361 c. civ. rom.) aduce nulitatea, deliberării. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 96, p. 620; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
tutelle. No. 145; Laurent, IV, No. 455, 473%

Huc,
IV,

mod

valabilă,

No.

497;

322;

Baudry

Alexandresco,

609, nota, 1, 621).
3. In cazul însă câna

de cât dacă iau parte toţi membri. (Demolombe, VII, No. 290; Laurent, IV, No.
459; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 608, 609;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 1121; Matei Cântacuzino, p. 77).
.
5. Când
convocarea
membrilor
din
consiliul de familie a avut loc în mod
verbal, membrii cari au lipsit la convocare

Art. 362. — Rudeniile,

III,

No.

et Cheneauz,
ed.

2-a,

Il, p-

deşi nu s'au 0b-

servat dispoziţiile art. 411 c. civ. îr, (361.
c. civ. rom.), se prezintă şi iau parte toţi
membrii consiliului de familie la convocare, deliberarea lor este valabilă. (Marcade, Art. 411; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
No. 222; Suppl., Minor.tutelle,
No. 145).

|

afinii

sau amicii : adunaţi astfel, vor fi

datori a merge în persoană, sau a fi înfăţișați fiecare de procuratori anume și înadins rânduiți pentru aceasta. Un procurator nu
poate înfățișă mai mult decât o singură persoană. (Civ. 363 urm.,
1532 urm.,

1535; L. pentru epitropii din 1840, Art. 23; Civ. Fr. 412).
Tezi. fr. Art. 412. — Les parents, alli€s ou amis, ainsi convoqu6s, serpnt
—
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DESPRE

Codul civil
se rendre en personne,

tenusde

special.

Le fond

Art. 362

TUTELĂ:

ou de se- faire representer par un mandataire
plus d'une personne.

de pouvoir ne peut reprâsenter

pri n legea din 20 Martie

Text. fr. Art. 412. (Modificat

seront
parents, alli6s ou. amis, ainsi convoque
dataire
man
un
par
nter
reprâse
faire
ou de se
peut reprâsenter plus d'une personne.
Le mari i pourra repre ssenter sa femme, ou
devra, presenter une procuration 6erite et sans

tenus

1911). — Les

de se rendre en personne,

spâcial. Le fond€ de pouvoir ne

r&ciproquement.
frais.

Le mandataire

Bibliografie (continuare).
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ALFABETIC

(la docirină)
Anulare

Mandat

8, 15,

Autentificare 13.
Capacitate

2. -

Consiiiu de familie 1 urm.
Copil minor î urm.
Deliverare 1 urm.
District 1.
Domiciliu 1.

Opiaiuae 7, 8

Emancipare 3,
Femee

"Procură 1 urm.
Reprezentare î urme

3.

Grefier 4
Incheiere

Inexistenţă

Reţinerea mandatului

15.

dosar

15.

14.

Semnătură

Judecător de ocol 4.
Judeţ î.
Legalizare 13.
Mandat î urm.

Mandat autentic

genera! 9.

Mandat legalizat 13,
Mandat special 6, 7, 8, 9.
Maniat
sub
semnătură
privată 12.
.
Minor 1 urm,
Minor emancipat 3,
Nulitate 8, 15.

la

privată 12.

Special mandat 6, 7,8, 9.
Substituire 10, 11.
Tutelă 1 urm,

13.

Doctrină.
1. Orice membru din consiliul de îamilie are dreptul a fi reprezentat la convocare printr'un mandatar, chiar dacă
domiciliază în districtul unde are loc convocarea sau în altă parte. (Dalloz, Râ6p.
Minor.-tutelle, No. 161; Planiol et Riperi,
I, No. 449).
2, Pentru ca un membru din consiliul
de familie să poată fi valabil reprezentat
printr'un mandatar, se cere ca, acest mandatar să fie capabil a face parte dintr'un
consiliu de familie. (Demolombe, VII, No.

296; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 9%; nota 9,

p. 610; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 165;
Suppl., Minor-tutelle, No. 113; Laurent,
IV, No. 457; Huc, III, No. 308; Planiol et
Ripert, I, No. 449, nota 5; Alexandresco,
,
ed. 2-a, II, p. 610).
Deşi minorii emancipaţi şi femeile
8
pot fi aleşi mandatari ei nu pot reprezenta pe un membru din consiliu de fasă
milie, de oarece ei nu sunt capabili
facă parte dintrun consiliu de familie.
(Demolombe, VII, No. 296; Aubry et Rau,
T, $ 94, text şi nota 9, p. 610; Dalloz, .Râp..
Suppl., Minor-tutelle, No. 113; Laurent,
IV, No. 457; Huc, III, No. 308; Baudry et
Châneaux, IV, No. 420; Alexandresco, ed.

N
”
2-a, II, p. 610).
4. Grefierul care asistă pe judecătorul
de

ocol

la convocare,

nu

poate

fi ales

de

către unul dintre membrii consiliului de
familie ca mandatarul său pentru a lua
parte la. deliberare. (Dailoz, Râp., Suppl.,
Minor.tutelle, No. 112).
5. De oarece un mandatar nu
poate
reprezenta, la, convocare decât pe un sinfamilie,
de
din consiliul
gur membru
prin analogie, un membru din consiliul
de familie nu poate reprezenta la deliberare pe un alt membru absent. (Dalloz,
R&p., Minor.-tutelle, No. 161; Suppl., Minor.tutelle, No. 112; Laurent, IV, No. 457;
Huc, III, No. 308; Baudry et Châneaux,
IV, No. 490; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1789;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 610, nota 3).
65. In mandat se va arăta că mandatarul are dreptul să delibereze şi să voteze asupra chestiunilor special indicate
ce fac obiectul deliberării şi asupra obiec(Demoiombe,
determinat.
special
tului
VII, No. 992; Aubry et Rau, 1, $ 94, p. 609,
610; Dalloz, Râp., Suppl, Minor.tutelle,
No. 110; Baudry et Châneaux, IV, No. 420;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 609, nota 3;
Comp.: Planiol, ed. 6-a, Î, No. 1789; Planiol et Ripert, I, No. 449, nota 5; Nacu,
I, p. 593).
-

7. Nu
rea.

ce

se poate arăta în mandat

mandatarul

trebue

să

şi-o

păredea,

de

oarece
numai
după
deliberare
fiecare
membru din consiliu de familie trebueşte
să-şi dea votul său care este determinat
de
rezultatul
deliberării
şi tribunalul
trebue să considere absent pe acel membru din consiliul de familie care ar fi reprezentat de un mandatar în a cărui procură

sar

arăta

părerea

ce

trebueşte

să

şi-o dea. (Prouâhon, II, No. 305; Duranton, TIE, No. 456; Demolombe, VII, No.
295; Mass6 et Verg& sur Zachariae, I, p.
396, nota. 10; Bioche, Dictionnaire de procâdure,
Conseil de famille, No. 12; De
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II,

No.

160 bis; Aubry

et Rau,

ed. 5-a,

[, $

94, nofa, 8, p. 609; Dalloz, Reâp:, Minor.-tutelle, No. 163; Suppl., Minor-tutelle,
: No,

110; Laurent,

IV, No. 457;

Huc,

III, No.

308; Baudry et Châneauz, IV, No, 420;
Planiol et Ripert, I, No. 449; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 610).
.

8. Este
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atinsă

de

nulitate deliberarea

Art. 363—364

DESPRE

la care ar îi luat parte un mandatar

că-.

ruia mandantul său, membru în consiliul de familie, i-ar fi arătat în mod imperativ opiniunea, ce trebueşte să şi-o dea,
(Dalloz, Râp., Suppl:, Minor.tutelle, No.
111; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 449;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 610).
9. Mandatul dat de un membru
din
consiliu unei terţe persoane, nu ar pu"tea fi dat pentru toate deliberările ce vor
avea loc, adică pentru a, înlocui în permanenţă pe membrul absent, de oarece
acest mandat nu ar fi special ci ar îi un:
mandat
general. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 609, nota 3; Comp: Nacu, 1, p. 593).
10. Mandatarul ales de către un mem.
bru din consiliul de familie, pentru a lua
parte la deliberare în-locul său, nu ar
avea. dreptul să-şi substitue în locul său
o altă persoană pentru a lua parte la. convecarea consiliului, de oarece mandatul
este personal în această materie. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 610, 611).
,
--11.: Când
însă în mandatul pe
care
membrul din . consiliul de familie îl dă
unei

persoane

pentru

a se prezenta

cul său la deliberare, se prevede
formal permisiunea substituirei,

du-se

şi

stituită,

persoana

ce

mandatarul

Art.
ților, şi
lipsesc,
precum
bunalul
urm.; L.

urmează

are

să

dreptul

în

lo-

în mod
arătân-

TUTELĂ

Codul

civil

stituire. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 611,
nota 1).
=
12. Procura prin care un membru în
consiliul de familie însărcinează o per“soană, să se prezinte în locul său la con-.
vocare pentru a lua, parte la deliberare,
poate fi dată şi sub semnătură privată,
(Dalloz,
Rep,
Minor.tutelle,
No.
164;
Suppl.,
Minor.-tutelle, No. 113;
Comp.:
Pianiol, ea. 6-a, I, No. 1789).
13. Procura prin care se autoriză o
terță persoană ca să ia parte la deliberare în locul unui membru din consiliul
; de familie, trebuește să fie numai legalizată, nu e nevoe să fie autentică, de oare.
ce legea nu prescrie această formalitate.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 609; Comp.:
Planiol. ed. 6-a, 1, No. 1789),
14. Mandatul
pentru a lua parte la
convocare, trebueşte: să fie reţinut la dosarul deliberărilor. (Demolombe, VII, “No.
292; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 164
Suppl., Minor.tutelle,
No. 112).
15. Incheierea consiliului de familie la
care ar îi luat parte un mahdatar care
nu

bru
sco,

a reprezentat

în mod

regulat

un mem-

absent. este inexistentă. (Alexandreed. 2-a, II, p. 621; Comp.: Aubry et

fie

sub-

Rau,

de

sub-

Suppl.,

ed. 5-a, I, $ 96, p. 619; Dalloz, Râp„
Minor-tutelle,

No.

117).

363. — De va urmă legiuită apărare: din partea chemade se va găsi de cuviință ori a se aşteptă membrii ce
ori a se îndeplini cu alte persoane, la un asemenea caz,
şi la ori care altul când interesul minorelui ar cere, triva puteă hotărî adunarea pentru o altă zi. (Civ. 362, 364
pentru epitropii din 1840, Art. 24; Civ. Fr. 414).

Text. Jr. Art. 414. —

Sil y a excuse suffisante, et qu'il convienne,

soit
d'attendre le membre absent, soit' de le remplacer ; en ce cas, comme
en tout
autre ou lintârât du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra
ajourner

l'assemblte ou la proroger.
Doctrină.

1, Art, 363. din codul civil român, trebueşte să vie în urma, art. 364 din acelaş

cod,

deoarece

este în legătură

cu

el, după

cum este și în codul civil francez. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 607, nota 1).

2. Tribunalul

apreciază dacă trebueşte

să se aştepte membrul din consiliul de
familie care lipseşte sau să se înlocuiască
prin altă persoană, iar nu consiliul de
familie. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1123; Dalloz, Râp., Suppl, Minor-tutelle, No. 147).

„ 3» Tribunalul

are

dreptul

să

înlocu-

iască membrul
din consiliul de familie
printr'un altul, nu numai în cazul când
acesta sa scuzat de lipsa sa ci şi atunci
când lipseşte fără a urma din partea
lui

legiuită apărare, pentru a nu se paraliza
interesele minorului. (Dalloz, Râp., Suppl.,
Minor.tutelle, No. 134; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 611).
"
4. Chiar în cazul când ar fi prezenţi
toţi membrii din consiliul de familie şi
ei o cer, tribunalul poate amâna, deliberarea pentru o altă zi, când această amânare este în interesul minorului. (Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 61; Comp.: Mourlon,
ed. 't-a, I, No. 1123; Planiol et Ripert, ],
No. 456).
!
5: Dacă tribunalul hotărăşte convocarea pentru o altă zi, convocarea pentru
acest termen se va face potrivit dispozi-

țiunilor art. 411 c, civ. fr. (361 e, civ. rom.).

(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1123; Dalloz, Râp.,
Suppl., Minor.tutelle, No; 147).
.

Art. 364. Orice rudă cuscru sau amic, convocat,
și care, fără
scuză legitimă,nu va veni la ad unare, se va supune
la o amendă
—
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-

Codul civil

DESPRE

TUTELĂ

Art,

365

care nu va trece peste 200 lei, și se va pronunţă de către tribunal fără apel. (Civ. 361—363; L. jud. oc. 41; Civ. Fr. 413).
Text. fr. Art. 418. — "Tout parent, alli€ ou ami, convoqus, et. qui, sans
excuse l6gitime, ne comparaiîtra point, encourra une amende qui ne pourra €ex-

ceder cinquante francs, et sera prononețe sans appel par le juge de paiz.
Doctrină.

ca scuze, în sensul acestui articol scuzele
prevăzute de art. 320 şi urm. c. civ., în
favoarea tutorului. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 611, text şi nota 3).
4. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă scuza invocată. de membrul con-

1. Convocarea membrilor din consiliul
de familie poate îi făcută şi în mod verbal
însă în acest caz membrii cari lipsesc nu
pot îi condamnaţi la amendă.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 609, 611, nota 3;
Comp.: Planioi, ed. 6-a. I, No. 1789; Planiol et Ripert, 1, No. 455).
2. Nu poate fi condamnat la amendă
un membru care se prezintă însă refuză

siliului

nu

de

familie

legitimă.

tufelle, No.

care

lipseşte

(Dalloz, Râp..

este

Suppl.,

147; Alexandresco,

sau

Minor

ed, 2-a, TI,

p. 611).
!
.
5. De oarece art. 413 c. civ. fr. (364 c.
civ. rom.) arată că pronunţarea amendei
în contra membrului din consiliul de fa-

de a lua. parte la deliberare sau se retrage
înainte de terminarea deliberării, de oare

ce pedeapsa prevăzută de acest articol
este de strictă
aplicaţiune ca orice pe
deapsă de altfel. (Laurent, IV, No. 456;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 611).
3, Scuzele
ce le-ar
putea invoca
un
membru din consiliul de familie convocat şi care lipseşte, ar fi un caz de boală
sau altă scuză; nu ar putea fi considerate

milie care lipseşte fără scuză,
se face fără drept de apel şi nu

legitimă,
interzice

calea opoziţiunei,
această cale de atac
este admisibilă în această materie. (Demolombe, VII, No. 298; Masst et Verg6
sur Zachariae, I, p. 397, nota 14; Marcad$,
255 413; Dalloz, R6p., Minor.-tutelle,
. No.

Art. 865. — Consiliul de familie, format după lege, se va
adună la tribunalul :) judeţului, sau aiurea, unde va decide președintele tribunalului; aflarea de față a cinci membri cel puțin
este obligatorie spre a puteă păşi în lucrare. (Civ. 357, 358, 366;
Leg. jud. oc. art. 39; L. pentru epitropii din 1840, Art. 25; Civ.

Fr. 415).

|

|

Tezt. fr. Art. 415. — Cette assemblâe se tiendra de plein droit chez le
juge de paix, â moins qu'il ne dâsigne lui-mâme un autre local. La prâsence
des trois quarts au moins de ses membres convoquts sera nâcessaire pour qu'elle
dâlibăre.
INDEX

ALFABETIC

ii

(la

Doctrină.

doctrină)

Interpretare 8.

Act 9,

Anulare 7.
Autorizaţie 9.
Camera de consiliu 10,
Casa mortului 1, 2,
Complectă procedură 5.
Consiliu de familie 1 urm,
Contract 9.
Convocare | urm.

Copii de pe deliberări 11,

Copil minor 1 urm.
Deliberare 1 urm,
Divulgarea secretelor
familie 10,
Domiciliu Î,

de

Dublu ințeles 8.

Grefier 1.

Prsiciere i

Inexactitate 8.

Inexistenţă

7.

Judecător de ocol
Locuinţța mortului
Minor 1 urm,
Modificare 9.
Nalitate 7,

Număr
6,7.

1.
De obicei deliberările consiliului de
familie au. loc la tribunalul sau la judecătoria de ocol, însă ele pot avea loc şi
în altă parte cum ar fi la casa mortului

1.
1, 2,

de membri

4,

5,

Preşedintele tribunalului
2
Prezenţă 3, 4,
Procedură complectă 5.
Retractare 9,
Scuză 3.
Secrete de familie 10.

Nacu,
b

la

în

competenţa

dintre

mem-

p. 62, 63).

:
i
Preşedintele

2,

unalul

>
:
tribunalului iar

în complect

nd

locul unde

decide

i.
tri

să

consiliului de fa-

milie. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 613;

Tutelă 4 ia

judecătoriilor

unuia

I, p. 59%; V. G. Tataru, Prezidentul

V.

G.

p. 62),

5, 6.

de ocoale.

Prin

legea

tența judecătoriilor de ocoale a fost mărită până la 40.000 lei.

—

din 23 Iulie

557—

tribunalului,

Prezidentul

Tataru,

1) Prin art. 39 al legii judecătoriilor de ocoale din 1907 regularea
este dată

locuinţa

se întrunească membrii

erţe persoane 11.

Valabilitate

chiar

tribunalului,

Şedinţă publică 10.
Tator 41.

sau

brii consiliului de familie. (Alexandresco,
ed. 2-a, II. p. 612; Comp. Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1790; Planiol et Ripert, I, No. 456;

tutelelor, până la suma de 10,000 lei
1921

(Mon,

of., 4 Aug,

.

1921) compe-

OR

Art. 366

DESPRE

3. Dacă un membru din consiliu de îamilie se prezintă la convocare şi aduce o
scuză legitimă care este admisă de tribuna], el nu trebuește socotit între membri
prezenti. (Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No.
231; Supl., Minor-tutelle, No. 157).

4.

Nu este necesar ca toţi membrii

din

consiliu prezenţi să ia parte la deliberare,
de oarece art. 415 c. civ. în, (365 c. civ.
rom.) cere numai prezenţa numărului de
membri
anume arătat şi este
suficienţ
când acest număr de membri se prezintă,
fără
ca toţi să ia parte la, deliberare,
(Demolombe, “VII, No. 305; Dalloz, R6p,,
Minor.-tutelle, No. 230; Suppl., Minor.tutelle, No. 157; Laurent, IV, No. 460; Huc,
TII, No. 310; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
612, nota 1).:
5. Când consiliul de familie este compus din mai mulţi membrii, deliberarea
este
valabilă
când sau întrunit
cinei
membri, cu condiţiunea, însă ca procedura
să fie complectă pentru toţi membrii din
consiliul
de familie.
(Alexandresco, ed.
2-a, IL, p. 612, nota 1).
= Când consiliul de familie este com-

pus

numai

din

cinci

membri,

pentru

ca

deliberarea să, fie valabilă. se cere ca toţi
să ia parte la convocare, (Alexandresco.
ed, 2-a, II, p. 612, nota 1).
7. Incheierile
consiliului
de
familie
care nu ar îi fost luate cu cinci membrii
cel puţin, sunt inexistente. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 621).
„ Când deliberările consiliului de
fa-

TUTELĂ

Codul

civil

milie sunt neînţelese, cu dublu sens, neexacte sau greșite, consiliul de familie are
dreptul să, le interpreteze. (Dalloz. R&p.
Suppl., Minor.-tutelle, No. 166; Planiol et
Ripert, I, No. 457).
3. Consiliul de familie are dreptul
să
modifice o deliberare anterioară şi să re
tracteze o autorizaţie dată tutorului, când
actul autorizat nu a avut încă loc. (Dal
loz, Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 167;
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 457),
19. Delibherarea consiliului de familie
nu are loc în şedinţă publică pentru a nu
se divulga secretele de familie, (Duranton, III, No. 454; Demolombe, VII, No. 301;

Aubry et Rau, I, $ 94, p. 610; Dalloz, Rp.

Minor.tutelle, No. 245; Suppl., Minor.-tutelle, No. 165; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1790;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 613).
11. Prin urmare grefierii nu sunt obliBaţi să libereze copii de pe deliberările
consiliului de familie de cât tutorului şi
membrilor consiliului de familie iar nu şi

terţelor

302;

persoane.

Mass6

202. nota

(Demolombe,

et Verg6

sur

18, p. 397; Aubry

VII,

No.

Zachariae,

1, $

et Rau, ed. 5- ,

I, S 9%, nota, 6, p. 613; Dailoz, Râp., Suppl,

Minor-tutelle, No. 165; Laurent, IV, No.
459; Huc, III. No. 310; Planiol, ed. 6-a, |,
No. 1790; Alexanăresco, ed. 2-a, II, p. 613,
pi 2; Comp.: Planiol et Ripert, Î, No.

457).

12.

A se vedea: art. 356 din codul civil

cu notele

respective.

Art. 366. — Consiliul se va prezidă de către cel mai

în vârstă din membrii prezenți. Chibzuirile se vor încheiă
după majoritatea voturilor, adică cel puțin cu un glas mai
mult peste jumătatea glasurilor persoanelor aflate de faţă,
înțelegându-se că numărul

Pr.

civ.

persoanelor de față să

pentru
paix,

115

urm.,

epitropii din

638

1840,

ative, et preponderante

ALFABETIC

(la doctrină)

Anulare 1, 13,
Apreciere 13.

Atenuare
Avis

fără

soț. (Civ.

365;

$8;L.

Tezi. fr. Art. 416. — Le conseil de famille sera prâsid6
par le juge de
qui y aura voix delibâr
INDEX

Excludere 6.
Fraudă 16,

10,

9, 10, 14.

Camera

îie totdeauna

L. jud. oc. 40; L. Timbr.39
Art. 26; Civ. Fr. 416).

urm.;

Gestiune 3,

.

de consiliu 7, 12.

Capacitate 16.
Consiliu de familie 1 urm.

Convocare 4,

Câpii de pe deliberări 8.
Copil minor 1 urm.
Deliberare 1 ucm.
Destituire 6,
.
Divergenţă 2, 3, 4, 3.
Divulgarea secretelor de

familie 7, 8.

Dol 16.
Efecte 14, 15.
Eliminare 3, 4,

Executorie încheiere

15.

Grefier

Greşeală

8.

Nulitate 1, 13.
Număr cu soţ 13.
Numărul membrilor 13.
Obligaţiune 9, 10.
Oficiu 5.
Omolngare 11, 12, 15,
Opiaiune
diferită
2, 3,

Tribunal
15

Păreri diferite
Prejudiciu 12,

Tutelă 4 urm.
Tutor 8, 9, 10.
Valabilitate 13.

4

16.

Hotărîre 4, 44.
Incapacitate 16.
losolvabilitate 16.
Interese 12, 13,
Ipotecă legală 6.
Judecător de ocol 4, 5,

Majoritate

en cas de partage.

absolută

Majoritate relativă 1.
Minor 1 urm.
Minoritate în păreri 2, 3
Modificare 15.
Motivare 6,

2, 3, 4, 3.
13,

10,

16.

Secrete de familie 7, 8,
edință publică 7, 8,
Substituire 11.
Terţe persoane 8,

4, 5, 11, 12, 48,

Doctrină.
1. Deliberările
consiliului de familie;
ca şi hotărârile tribunalelor, trebuesc să
fie luate, sub pedeapsă de nulitate, cu ma-

joritate absolută

adică jumătate

din gla„Surile membrilor prezenţi plus unul,
iar
nu cu
majori
tate

—

Responsabilitate

558—

relativă.

(Valette

sur

DESPRE

Codul civil

Proudhon, II, p. 323, nota a; Delvincourt,
I, p. 2%; Duvergier sur Toullier, II, No.
1121; Duranton, III, No. 466; Demolombe,
VII, No. 311 urm.; Marcade, Art. 316; Au-

bry et Rau, ed. 5-a. [, $ 94, text şi nota 14,

p. 610;
Dalloz, Râp., Minor-tutelle,
No.
928; Suppl., Minor.-tutelle, No. 158; Laurent, IV, No. 461; Planiol, ed. 6-a, 1. No.
1791; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 49%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 613. text şi
nota 3, 621; Contra: Proudhon, II, p. 323;
Toullier. II, No. 1121; Comp.: Mourlon. ed.
7-a, ÎI, No. 1126, 1127; Planiol et Ripert, [,
No. 458; Matei Cantacuzino, p. 7.
2. Când cu ocazia deliberării consiliului de familie, se formează mai mult de
două păreri, pentru a se putea forma majoritatea

absolută

a

glasurilor,

trebueşte

ca părerile minorităţilor cele mai slabe
să se unească cu una din cele două păreri cari au mai multe glasuri. (Valette
sur Proudhon, II. p. 323, nota a; Duranton, III, No. 466; Demolombe, VII, No.
314; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1128; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1. $ 94, nota 15, p. 611; Dalloz, Râp., Suppl., Minor-tutelle, No. 159;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 614; Contra:
Laurent, IV. No. 462; Hue, III, No. 313;
Planiol, ed. 6-a, I. No. 1792).
3. In cazul când membrii din consiliul
de familie care formează minoritățile cele
maj slabe nu voesce să se ralieze la una.
din cele două păreri cari au mai mulie
glasuri, trebueşie a se forma un alt con-

siliu de familie, eliminându-se membrii
recalcitranţi. (Demolombe, VII, No. 317;
Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1128; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 94, nota 16, p. 611, 612;
Dalloz, Râp.,
Suppl.. Minor-tutelle,
No.
160; Laurent, IV, No. 462; Huc, III, No.
312; Comp.: Baudry et Cheneaux, IV, No.
492; Planiol, ed. 6-a, I, No. 179%).
da

Si în acest

caz, convocarea

unui

nou

consiliu de familie se va face de autoritațea
judecătorească
care este însărcinată cu supravegherea tutelei. (Aubry et

Rau, ed. 5-a, I, $ 94, nota 16, p.. 612; Dal-

loz, Rep, Suppl., Minortutelle, No. 160;
Laurent, IV, No. 462; Huc, III, No. 312;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 614).
5. In dreptul nostru în cazul când minoritatea nu voeşte a se uni cu una din
păreri în număr mai mare, tribunalul sau
judecătorul de ocol în baza art. 367 c. civ.
rom., poate înlocui consiliul de familie,
deliberând
în locul său.
(Alexandresco,
ed. 2-a, 11, p. 614).
ă
”
6. Deliberările
consiliului de
familie
nu trebuesc motivate, afară de cele privitoare la excluderea sau destituirea tutorului, atunci când trebueşte a se hotări
suma pentru care trebueşte să se ia inscripție ipotecară, etc. (Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 237 urm.; Suppl., Minor.
tutelle, No. 162; Laurent, IV, No. 463; Alexandresco, ed. 2-a, p. 613, text şi nota 4;
Matei Cantacuzino, p. 77).
7. - Deliberările
consiliului de
familie
nu au loc în şedinţă publică pentru a nu

—

Art. 366

TUTELĂ

se divulga. secretele de familie. (Duranton,
III, No, 45%; Demolombe, VII, No. '301;

Aubry et Rau, 1, $ 94, p. 610; Dalioz, Râp..

Minor.-tutelle, No. 245; Suppl., Minor.-tutelle. No. 165; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 613).
8. Prin urmare grefierii nu sunt obligaţi să libereze persoanelor străine, copii de pe deliberările consiliului
de familie ci numai tutorilor şi menbrilor
consiliului de familie. (Demolombe, VII,
No. 302; Masse et Verge sur Zachariae, I,

$ 202, nota

5-a,

1, $ 95,

Suppl.,

18, p. 397; Aubry
nota

6.

p. 613;

Minor.tutelle,

No.

et Rau,

Dalloz,

165;

ed.

Râp,

Laurent,

IV, No. 459; Hiic, III, No. 310; Planiol,
ed. 6-a. 1, No.. 1790; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p.:613, nota 2; Comp.: Planiol et Riperi, I, No. 457),
9. In
afară de cazurile unde
avizul
consiliului de familie este obligator, iutorul poate cere și în alte cazuri privitoare la, gestiunea
sa. avizul consiliului de
familie însă consiliul poate refuza să-şi

dea avizul şi în cazul când şi-l dă, tutorul nu este obligat, să-l urmeze. (Demolombe, VII, No. 322; Aubry et Rau, ea.
5-a, 1, $ 95, p. 613; Dalloz, Râp., Suppl,
Minor.-tutelle, No. 155; Planiol. ed. 6-a,
I, No. 1793; Comyp.: Planiol et Ripert, 1,
No. 457; Matei Cantacuzino, p. 77).
19. In cazurile când avizul consiliului
de familie nu este obligatoriu pentru tutor, însă consiliul de familie îşi dă avizul şi tutorul îl urmează, el nu este descărcat de răspundere, însă răspunderea

sa, va putea fi atenuată. (Demolombe, VII,
No. 322; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $9%,p.
613; Dalloz, Râp., Suppl., Minor-tutelle,
No. 155).
1.
Tribunalul
cu ocazia
omologării
trebuește să acorde sau să refuze aproDarea. sa: el nu poate să modifice deciziunea consiliului de familie, de oarece
nu se poate substitui consiliului. (Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1794; Matei Cantacuzino, p.
17, 78).
12. Omologarea tribunalului are loc în
camera, de consiliu pentru a nu se compromite interesele minorului. (Planiol, ed.
Ga, 1, No. 1795).
13. Când numărul membrilor cari au
luat

parte

la deliberare

era

legal

însă

cu

soţ, tribunalul va putea după împrejurări
să menţie
sau să
anuleze
deliberarea,
după cum va aprecia dacă interesele minorului au fost sau nu au fost destul de
garantate. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

622; Comp.: Aubry

et Rau, I, $ 9%, p. 621,

622; Laurent, IV, No. 477 urm.).
14. Avizul consiliului de familie deşi
nu are puterea unor hotărâri judecătoreşti însă, îşi produce efectele sale când
legea îi dă această putere. (Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, 8 95, p. 59%; Dalloz, R6p., Minor.tutelle, No. 225; Comp.: Planiol, ed.
fa I, No. 11793; Planiol et Ripert, 1, No.

15. In
559—

principiu

deliberările

consiliu="

-

Art. 367

DESPRE

TUTELĂ --

lui de familie își produc efectele şi sunt
executorii prin ele înșile însă câte odată
legea
cere şi omologarea,
tribunalului
pentru a-şi produce efectele, (Dalloz, Rep.
Minor.-tutelle, No, 225, 263; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1794; Matei Cantacuzino, p. 77).
16. Membrii consiliului de familie pot
fi făcuţi responsabili faţă de minor în
cazurile
când în exercitarea
funcţiunii
lor, sau făcut culpabili de dol sau greșeală gravă, cum ar
numiţ un tutor dativ

Codul civil
Jurispradență

(continuare

1.
lui

de

fie

în

de

la 1924 până la 1927)

Formalitatea. ca
familie

număr

convocați
nesoţ,

nu

membrii

consiliu-

la deliberare
este

să

substanţială

şi nu
poate atrage anularea
avizului;
formalitatea însă ca avizul să fie dat
cu
majoritate absolută este substanţială și
neindeplinirea ei face ca avizul să - fie
inexistent.
Prin urmare, jurnalul tribunalului, în
Care nu se arată că se substitue, conform
art. 367 din codul civil, consiliului de fn.
milie, urmează, a, fi înţeles în sensul că,
hotărârea s'a luat ţinându-se seama de
un avis al consiliului de familie inexistent. (C. Apel București s. II, 18 din 27
Ianuarie 1926, Bul. C. Apel, 9/1926, Dreptul 33/1926).
i

fi în cazul când au
pe care îl stia toată

lumea că este incapabil sau insolvabil.
(Merlin, Râpertoire, Avis de parents; Proudhon, II, p. 326 urm.; Duranton, III, No.
413;
Demolombe, VII, No. 352;
Dalloz,
Râp. Suppl., Minor.tutelle. No. 669; Laureni, V, No. 181; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1801; Planiol, et Ripert, I, No. 459; Comp.:
Şilexandresco, ed. 2-a, II, p. 617 nota 3,
8),

Art. 367. — Spre a nu se compromite interesele
minorilor
prin întârziere, când consiliul de familie, convocat după lege,
nu se
va adună în termenul prescris, afară de cazul arătat de
art. 373+),
tribunalul districtului va pășşi cu lucrarea ex officio, şi
va îndeplini
datoria ce are consiliul de familie după lege, arătând
aceasta
anume în jurnalul ce va încheiă. După O asemenea
lucrare, orice
propunere s'ar face din partea consiliului de îamilie nu
va îi primită 2). (Civ. 361, 363, 368, 391; L. jud. oc. 40;
L. Timbr. 39
$ 8; L. pentru epitropii din 1840, Art, 27).
Doctrină.
1. Dispoziţiile art, 367 din codul civil
român jipsesc în codul civil francez şi
sunt luate de leguitorul român din. art.
21 din legea pentru epitropii din 26 Aprilie
1840. (Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 615).
2. În cazul când consiliul de familie
deși legiuit chemat nu se întruneşte
în

număr

pentru

a

putea

delibera,

asupra

unei chestiuni urgente, şi când
rea, ar fi dăunătoare intereselor
lui,

cum

ar

fi

numirea

unui

întârzieminoru-.
tutor

tiv, autorizarea, acceptării sau renun daţării
la o succesiune, etc., tribunalul sau
judecător
ul

de

ocol

au

nu

numai

În

cazul

când

membrii

din

1) Din

eroare

se trimite

la art. 373

2) Articolul 367 nu are echivalentul
în legislațiile anterioare:

în

loc de 363.

său

în Codul

—

consiliul

de

6. De oarece încheierea, pe care o face "
tribunalul substituindu-se consiliului de
familie, are aceiaş valoarea, juridică ca
şi acea făcută de consiliul de familie, această încheiere poate îi atacată cu contestaţie înaintea tribunalului. (Matei Cantacuzino, p. 9).
.

consi-

Caragea

înlocueşte”

fine).

drept

liul de familie convocați pentru.
a delibera nu sunt toţi de aceeaş părer
e
formează mai multe păreri, iar membşi se
rii
în număr mai mic nu voesce să se uneas
că
cu
părerile
membrilor în număr
mai
PI
român, (ără urme
1840, art, 27

„ Tribunalul

familie şi în cazul când nu este posibili- tate de a se putea forma un consiliu, cum
ar îi atunci când trebueşte să se numească un tutor unui copil minor natural
fără mamă cunoscută, (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 59%, text şi nota 4, 615 nota 2
5. Tribunalul când păşeşte la lucrare
în locul consiliului de familie care nu
sa putut convoca, va fi dator să arate
motivele
pentru care a lucrat în locul
consiliului. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

și obligaţia de a lucra în locul consil ul ci
iului.
(Alexandresco,
ed. 2-a,
11, p.
615, 616;
Comp.:
Nacu, 1, p. 595; Matei Cantacuzino, p. 79).

„3.

mare. după art. 367 c. civ. rom, tribunalul sau judecătorul de ocol poate înlocui
consiliul de familie şi să delibereze în
locul său. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 614,
615, nota 2; Comp.: Nacu, 1, p. 595).

s au

560

civil

francez.

Calimach

—

şi este

El este o inovaţiune a legiuitorului
luat

din

legea

pentru

epitropii

din

Codul civil

Jurisprudenţă

resele

Când

membrii

consiliului

de

asupra,

celor

afirmate,

fami-

acest

şi mai
legare

de

tutore,

cut întocmai

că

administrarea

ca un

familie,

adevărat

s'a

fă-

părinte

în virtutea

căruia

dreptul

îl are

însuşi

ce

ales din actele depuse să dea destutorelui din oficiu de
conturile

depuse alifel sar ajunge la situaţiunea
bizară, că, deşi judecătorul îşi face convingerea de verosimilitatea şi seriozitatea
conturilor depuse, totuş faţă de opunerea
neîntemeiată
a membrilor să nu
poată
reacţiona în interesul minorilor. (Jud. oc.
Fierbinţi-Ilfov,
încheierea
din 23
Mai
1925, Jur. Gen. 1926, No. 519).
2. A se vedea: art. 366 nota 1.

fapt

mu conduce
la neaprobarea
conturilor,
când judecătorul constată din actele depuse

orfani,

prin

de a convoca şi prezida consiliul de familie, poate
ca atunci când îşi face convingerea, din preţul curent al pieţei, cât .

lie declară că nu voesce să aprobe conturile. depuse. de tutore, pe motiv. că sunt.
exagerate, fără să aducă date
sau cifre
precise,

micilor

Judecătorul

“(continuare de 1a 1924 până la -1927)
„1.

Art. 368

DESPRE TUTELĂ

de

.

„Art. 40 legea judecătoriilor de. ocoale
fiind socotit ca. o. chezăşie față de inte-

Art. 368. — La toate întâmplările mai sus arătate, tribunalele
de judeţ sunt datoare, sub a lor răspundere, a se îngriji despre
îndeplinirea la vreme a legiuitelor formalităţi, spre a nu se vătămă
interesele orfanilor, rămâind ele răspunzătoare pentru orice încuviințare a nelegalelor măsuri propuse de consiliul familiei, şi membrii consiliului vor fi răspunzători pentru frauduloasele lucrări din
parte-le, prin care s'ar cauză pagubă pupilului 1). (Civ. 356, 367,
319,

384,

pentru

416

urm.,

998,

epitropii din 1840,
INDEX

999,

1230,

1876;

Judecători

4.

Mamă

Apel 16.

Apreciere suverană
Bună credinţă 8.
Capacitate 7, 11.
Căsătorie 12, 13.
Confirmare 13.
Consiliu de familie

,

23,

18.

2, 3,

Convocare

4.

Copil miror î urm.
Credinţă bună 8.

Credinţă

rea 4.

Culpă, a se vedeă cuvâa:
tul: „Responsabilitate,
Daune,
a se vedea cuvântul:
„Responsabilitate“.
ă
Deliberare,. a se vedeă
cuvântul: . „Incheiere“*
şi 15.
Despăgubire, a se vedea

cuvântul:

„Responsa-

bilitates;

Dol 7.
Eroare

20.

Fraudă

7.

Excludere

Gestiune 4.

Art.

Socoteli de gestiune
Solidaritate 5, 9,
Subrogat tutor 1.

Tribunal

legalitate 3.

fără

2—39, 18.

familie cari. sunt supuse omologării lor,
ele sunt în drept să refuze omologarea de

Şedinţă publică 16.
igilii 4.
.

Suverană apreciere
Terţe persoane 10,

Greşeală 7.
Hotărire 16,-17.
Incapacitate 7,
Ynacheiere 2, 3,
Insoivabilitate
Interes 18, 20,
Inventar 4.

-

Responsabilitate
Rude 21,

Tutelă
11.
11—23.
7,
21.

există
ca. în

face de tribunal. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 616, 619).
2. 'Tribunalele nu pot fi făcute răspunzătoare pentru daunele cauzate minorului prin încheierile consiliului de familie
cari nu sunt supuse omologării tribunalului şi nici nu au fost aduse în discuţia
tribunalului pe cale de contestaţie potrivit dispoziţiilor art. 638 pr. civ. română.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 617, nota 3).
3. De oarece tribunalele sunt răspunzătoare pentru încheierile consiliului de

4.

câte ori ele sunt ilegale. (Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 617, nota 3; Comp. Nacu,
1, p. 596).
|
4. Pentru a scăpa de orice responsa-

Substituire 17,
Succesori 6.
Supraveghere 1.

14.

[.

dreptul francez unde acest tutor are rolul de a supraveghea pe tutor. In dreptul 'nostru,
supravegherea
tutorului
se

Nalitate 18,
Omotogare 2, 3, 14.
Parchet 22,
Persoană interesată 21,
Prejudiciu,
a se vedeă
„ Responsacuvântui:
bilitatec.
Procuror 22,
Rea credinţă 4.
Recăsâtorie 12, 13,
a :se. vedeă cuRecurs,
vântul: „Contestaţie”.
Reformare 2, 11—23.

Refuz 3.

308;

1. În dreptul civil român nu
insțituţiunea
tutorului.
subrogat

5, 6, 8, 10.

42, 43, 24. -

Minister public 22,
Minor î urm.
Moştenitori 6. .
Negligeaţă 8.

Notorietate publică 7,

Contestaţie 2, 11—23.

civ. 305,

Doctrină.

ALFABETIC.

(la doctrină)
Abus de încredere
Afini 21.
Anulare 18.

Pr.

Art. 28).

bilitate

18,
-

tribunalele

sunt

obligate:

a

com-

pune consiliul de familie conform legii.
a-l convoca
la timp,
a cere
tutorului.
să depue socotelile de gestiune, a lua măsuri pentru punerea sigiliilor și facerei
inventariului, a da în judecată pe tutorii
de rea credință conform art. 330 c. pen,

1—6, 8, 10—23,

1 urm.

Tator 4, 6,7, 11, 19.
Tutor subrogat î.
'Tutor testamentar 13.
Unanimitatea voturilor
14.

„.1) Articolul 363 nu are echivalentul său în Codul civil francez. El este o inovaţie a legiuitorului român
Caragea sau Calimach, şi este luat din legea pentru epitropii. din 1840.
în legislaţiile anterioare:
urme

28.

86370, — Codul Civil adnotat.

—

561

—
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Codul civil

etc.
(Alexandresco,
ed. 2-a, îl, p. 617;
bunal. (Pianiol, ed. 6-a, I No. 1197; Ale
Comp.: Nacu, 1, p. 596).
xandresco, ed. 2-a, II, p, 620).
5. Fiecare judecător va răspunde pen14. Incheierile consiliului de familie,
tru parte, de oarece legea nu prevede sodate chiar cu
unanimitatea
glasurilor
lidaritatea în această materie. (Alexanmembrilor,
sunt
supuse în principiu în
dresco, ed. 2-a, II, p. 617, 618).
ceeace
priveş
te.
fondul
low,
recursului
6. Judecătorii vor fi răspunzători nuînaintea justiţiei, indiferent dacă sunt sau
mai atunci când minorul nu se va putea - nu
supuse
omologării tribunalului. (Audespăgubi de la tutor, de Ia moştenitorii
bry et Rau, 1, $ 9%, nota 8 p. 617; Lausăi şi chiar de la membrii consiliului de
rent, IV, No. 469; Baudry et Châneauz,
familie, când ei sunt în culpă. (AlexanIV,
No. 430; Planiol, ed. 6-a, ], No. 179î, 1198;
dresco, ed. 2-a, II, p. 618).
Planiol et Ripert, 1, No. 517, 518; Colin
2. Membrii
consiliului de familie pot
„et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 497; Alexandrefi făcuţi răspunzători
faţă de minor în
sco, ed. 2-a, IE, p. 619; Nacu, 1, p. 594
cazurile
când
în exercitarea.
funcţiunei
Matei Cantacuzino, p. 78 Comp.: Plas
lor, s'au făcut culpabili de dol sau gretara, I, p. 470).
şală gravă, cum ar îi în cazul când
au
15. Incheierile
consiliului de: familie
numit un tutor dativ a cărui incapacipot fi atacate pentru lipsă de îorme, cum
iate sau insolvabilitate erau de notoriear îi în cazul când nu Sau păstrat regutate publică. (Merlin, Repezrtoire. Avis
de
lele privitoare la compunerea, consiliului
parents; Proudhon, II, p. 326 urm.;
Dusau
nu
s-au
păstrat
regulele prevăzute.
ranton, III, No. 473; Demolombe, VII.
No.
de lege în privinţa modului de deliberare..
352; Dalloz, Rep, Suppl.,
Minor.tutelle,
(Alexa
ndresc
o, ed. 2-a,
II, p. 620, 621,
No. 669; Laurent, V, No. 181; Planiol, ea.
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 79).
6-a, 1, No. 1801; Planiol et Riperi, I, No.
.
16. Recursul
înaintea tribunalului în
459;
Matei Cantacuzino.
p. 80;
Comp.
contra încheierilor consiliului de familie
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 617, nota
3,
nu este un apel,
se judecă
în şedinţă
618; Nacu, 1, p. 596)
.
publică şi hotărârea pronunţată se poate
8. Membrii consiliului de familie
nu
apela.
(Plani
ol
et
Ripert,
I, No. 518;
sunt răspunzători pentru simpla lor neComp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
gligență, când au fost de bună credinţă
,
49%;
Nacu, I, p. 595; Matei Cantacuzino,
după cum răspund judecătorii. (Alexanp. 78).
dresco, ed. 2-a, II, p. 619; Comp.:
Demo17. Tribunalul când judecă un recurs,
lombe, VII, No, 852; Aubry et Rau,
I, $
în contra unei deliberări a consiliului de
9%, p. 627; Laurent, V, No.. 181;
Baudry
familie, statuează în fond
et Cheneaux, IV, No. 437; Planiol
şi
substitue
et Rihotărârea sa, . deliberărei
pert, I, No. 459; Nacu, I, p. 596; Matei.
sonsiliului
de
țanailie, (Colin et Capitant, ed. 4-a,
Cantacuzino, p. 80).
|, p.
9. Toţi membrii consiliului de
familie
18. Tribunalele apreciază, în mod
cari au comis dolul sau
sugreşeală gravă
veran. dacă o încheiere a consiliului de
răspund
solidar de prejudiciul
cauzaţ.
familie dăunează sau nu interesele mi(Planiol et Ripert, I, No. 459),
norului, putând s-o anuleze sau s-o men10. Răspunderea
judecătorilor . şi! a
ție. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 619).
membrilor consiliului de famil
ie
are
loc
19. Incheierile consiliului
numai îaţă de minor iar
de
familie
nu şi faţă de
pot îi atacate de către tutorul copiilor
terțele persoane.
(Alexandresco, ea. 2-a,
minori. (Planiol, ed. 6-a. 1, No. 17%; PlaII, p. 619; Contra: Planiol
eţ Ripert, 1,
No. 459),
niol et Riperi, 1. No. 518; Colin et Capi|
tant, ed. 4-a, 1. p. 497; Alexandresco, ed.
11.
Incheierile consiliului
de
iami
lie
2-a, II, p. 622; Matei Cantacuzino, p. 78).
prin care se numeşte un tutor
dativ, afară
20. Membrii
de cazul când persoana numi
consiliului : de
familia,
tă
se
găchiar cei cari nu au luat parte la, delisește înti"un caz ae incapaci
tate
sau
de
excludare, nu suni supuse
berare
şi
chiar cei cari luând parte la
reformării tribunalelor. (Planiol, ed. 6-a,
deliberare, au votat rezoluţia adoptată, au
1, No. 1797;
Planiol ef Ripert, I, No. 517;
dreptul să atace încheierea consiliului de
Alexandrefamilie, căci au putut să recunoască,
ScO, ed. 2-a, ÎI, p. 620: Comp
.: Colin et
eroarea, lor şi trebuesc să aibă mijlocul
Capitant, ed, 4-a, ÎI, p. 497).
s'o
îndrepte pentru a salva, interesele mino12, Incheierile
consiliului
de
famil
ie
rului.
(Mass
6
et
Verg6
prin care se retrage
sur Zachar
1,8
sau
se
păstrează
204, nota, 4, p. 401; Aubry et Bau, iae,
mamei
recăsătorite
1, 8 %,
tutela, copiilor
săi
p.
619,
616;
Laurent, IV, No. 466; Huc, III,
minori, nu pot fi reformate de tribu
nale.
No. 319; Baudry et Châneaux.
(Planiol, ed, 6-a, 1, No. 1797;
IV, No.
Planio] et
43%; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1798, 1799;
Ripert, I, No. 517; Alexandresco
, ed. 2-a,
Planiol et Ripert, 1, No. 518; Colin et CaII. p. 620; Comp: Colin et. Capi
tant, ed.
pitant, ed. 4-a, 1,-p.'497; Alexandresco, ed.
4a, 1, p. 497).
2-a, LI, p. 622; Matei Cantacuzino, p. 78
13. Incheierile
consiliului
de
familie
Comp.: Demolombe, VII, No. 337 urm,.).
prin care se validează sau se
inva
21. Deasemenea
are dreptul să atace
tutorul testamentar numit de mamlidează
a re
încheierea, consiliului. de familie,
căsătorită, nu poate fi refo
orice
rmată de tripersoană care are un interes moral
la
7

—
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Codul

civil

DESPRE

Art. 369

TUTELĂ
=

Huc, III, No. 319; Baudry et
Sa) No. 434; Alexandresco, ed.

reformarea - încheierei cum'ar fi rudele
sau afinii: minorului cari nu îac parte
din consiliul de familie, mama
care nu
este tutoare, etc. (Laurenţ, IV, No. 467;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 622; Contra:
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1799; Planiol et
Ripert, I, No. 518). 22, Ministerul public, care nu are nici
o acţiune în materie civilă, nu are dreptul
să atace
încheierile consiliului de familie. (Demolombe, VII, Nc. 337; Aubry et
Rau, 1, $ 9%, p. 616; Laurent, IV, No. 467;

Cheneauk,
2-a, II, p.

23. Minorul nu are dreptul ca direct
şi personal să atace încheierile consiliului
de familie.
(Demolombe,
VII,
No. 3%;
Baudry et Châneaux, IV, No. 49% Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 622, nota 5 fine;
Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 497; Contra: Delvincourt, I, p. 2%, nota 7).
24. A se vedea: art. 390 din codul civil
cu notele respective.
-

Art. 369. — Tutela este o însărcinare personală care nu poate
trece la moştenitorii tutorelui. Aceştia vor fi numai răspunzători
despre administrațiunea acelei tutele și dacă vor fi majori, vor îi
cu tutela până se va numi alta. (Civ. 434, 650
datori a continuă
1559;

1552,

987, 1539,

urm., 917,

Civ.

419).

Fr.

-

Text. fr. Art. 419. — La, tutelle est une charge personnelle qui ne passe
point aux hâritiers du tuteur. Cenx-ei seront seullement responsables de la gestion de leur auteur; s'ils sont majeurs, il seront tenus de la continuer jusqu'ă
la nomination

d'un

INDEX

nouveau

tuteur.

ALFABETIC

(la doctrină)

Absenţă 2.

.

Acceptarea

Inventar $.
Ipotecă legală 12.
Major 1, 3—6, 9—12,
Mandat 10,
Minor 1 urm.
Moarte î urm,
-

.

succesiunei

,6.

Acte de administraţie
10, 11.
Acte de conservare 9.

”

9,

Acţiuni 9.

| Moştenitor

Ad.ninistrator provizor 7,
8, 11.
Beneficiu de inventar 6.

| Oficiu 7, 8,
Preiudiciu 9.
Proces 9.

Conservator

Continuarea
—t,

Copil minor

act 9.

Renunţare

la succesiune

5
Reparaţiuni urgente 9,
Responsabilitate 8, 11.
Sex 1.
Succesori î urm.
Termin de gândire 3.
Tribunal 7, 8.
TFutelă î urm.
“Futor î urm.

1-6,

tutelei

1 urm.

1 urm.

Deces î urm.
Dapărtare 3.
Gestiune 7, 8, 9.
Incetare din viaţă 1 urm.
Inscripţie ipotecară 9,
Intârziere 9.
Interdicţie 2.
Interes 7, 8, 9.

Urgenţă 9.

Valabilitate

10.

Doctrină.
1.

Oricare

major,

el

este

ar

fi

sexul

obligat

să

moştenitorului
continue

tutela

autorului decedat, până la numirea unui
alt tutor, în cazul când a acceptat suc18;
No.
VIII,
(Demolombe,
cesiunea.
Mourlon, ed. T-a, 1, No. 1130; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 118% p. 743; Dalloz, Rep,
et CheMinor.tutele, No. 586; Baudry
neaux, IV, No. 618; Alexandresco, 2-a, II,
!
|
.
p. 783).
2. Moştenitorul absent sau interzis este
asimilat cu moștenitorul minor şi nu este
obligat a continua tutela autorului său
decedat până la numirea unui alt tutor.
(Demolombe, VIII, No. 11; Mourlon, ed.
Minor.
Râp.,
1130; Dalloz,
1-a, 1, No.
tutelle, No. 586; Planio! et Ripert, |, No.

482, p. 522, nota 1; Alexandresco,
II, p. 784)... :
.e

ed, 2-a,

—

3. Moştenitorul major care din cauza
îndepărtării sale sau din altă cauză, nu
a cunoscut existenţa iutelei autorului său
decedat, sau nu a cunoscut încetarea din
viaţă a autorului său, nu este obligat a
continua tutela până la numirea unui. alt
tutor. (Demolombe, VIII, No. 11; Dalloz,
Rep., Minor-tutelle, No. 586; Comp: Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 784).
4.
In cazul când moştenitorii majori
au renunţat la succesiunea tutorului, autorul

lor,

ei

nu

sunt

obligaţi

a

conti-

nua, tutela până la numirea unui alt tutor. (Duranton, III, No. 612; Demolombe,
VIII, No. 9; Aubry et Rau, ed. a, 1 $
118, p. 743; Dalloz, R6p, Minor-tutelle,
No. 585).
5. In cazul
când
moştenitorii majori
înainte de a renunța la succesiunea tutorului, autorul lor, se folosesc de termenul acordat de lege pentru facerea înventarului şi deliberare, ei sunt obligaţi să
continue

tutela

până

la numirea

unui

alt

tao.
(Dalloz, Râp,
Minor.tutelle,
No.
589),
6. Moştenitorul major care a acceptat
succesiunea, sub beneficiu de inventar este
obligat să continue tutela până la numirea unui alt tutor, de oarece moșteniiorul beneficiar este un adevărat moştenitor. (Demolombe, VIII, No. 10; Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 18%, nota 2).
7. Când interesele minorilor o cer, tribunalul

fie

după

cererea

moştenitorilor,

fie din oficiu poate numi un administrator provizor care să gereze tutela până la
numirea unui
alt tutor.
(Dalloz.
Rep,
_Minor.-tutelle, No. 587).
8. Chiar
în
cazul
când
tribunalul,
după decesul tutorului, numeşte un administrator provizoriu-care să gereze tu-
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Art. 370
tela

până

DESPRE
la

numirea

unui

alt tutor,

moş-

tenitorii tutorului decedat rămân răspunzători de gestiunea, autorului lor. (Dalloz,
Rep, Minor.-tutelle, No. 587).
9. După
încetarea din viaţă a tutorului, moştenitorii sei majori, obligaţi ca
să gereze tutela până la numirea unui alţ
tutor, suni datori să facă numai
toate
actele

de

conservare,

să

facă

reparaţiu-

nile urgente, să continue procesele înce„pute,
să
reînoiască
inscripţiunile;
întrun cuvânt să facă numai toate actele
de

natură

urgentă

care

dacă

ar

întârzia

ar prejudicia, interesele minorului. (Mourlon, I, No. 1130; Aubry et Rau. IL. $ 118,
p..743; Dalloz,
Râp., Minortutelle,
No.
585; Planiol et Ripert, IL, No. 482; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 184; Comp: Demolombe, VIII, Ni. 19; Laurent. V, No. 120;
Huc, III, No. 328).
10. Dacă sunt mai mulţi
moştenitori
majori ai tutorului, actele de administraţie

vor

făcute

fi

de

toţi

valabile

când unii dintre
e
i sau tacit.

482),
11.

După

numai

împreună,

dacă

sunt

de

cazul

afară

ei dau celorlalţi mandat
(Planiol, et Ripert, 1, No.

încetarea

din

viaţă

a tutore-

Secţiunea

V. —

Despre

TUTELĂ

Codul civil

lui, moștenitorii. săi, continuă administraţia tutelei nu în calitate de tutori ci
în calitate de administratori
provizorii;
prin urmare lor nu li sunt aplicabile dispoziţiile de la tutela în ceeace priveşte
responsabilitatea,
lor. (Toulier, II,
No.
1126; Duranton, III, No. 613; Demolombe,
VIII, No. 26; Aubry et Rau, ed, 5-a, IL $
118, p. 480;
Dalloz, R&p,
Minor.-tutelle,
No. 585; Suppl., Minoretutelle, No. 572;
Laurent, V, No. 120; Comp.: Alexandresco,

ed.

2-a,

II, p. 18).

12. Moștenitorii majori
ai
tutorului,
obligaţi a continuă tutela autorului lor,
nu sunt supuşi ipotecei legale de oarece
nu administrează tutela în calitate de tutori şi deci nu li pot fi aplicabile 'regulele dela, tutela ordinară. (Duranton, III,
No. 613; Demolombe, VIII. No. 29; Aubry
et Rau, 1, $ 118, p. 743; Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 1130; Dalloz,
Râpu: Minor.-tutelle,
No. 585; Suprl.; Minor-tutelle,
No. 572;
Laurent, V, No. 120; XXX, No. 270); Huc,
III, No. 328; Baudry et Châneaux, 1V, No.
618; Baudry et Loynes, Privil&ges et hypoteques, II, No. 1180; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 682 nota 2, 784).:

cauzeie cari

apără

de tutelă.

Art. 870. — Pot să se apere de tutelă: persoanele cari
fac
parte din cler; cei ce se află în serviciu public, şi cei cari
au o
cârmuire superioară în ramurile ce le sunt încredințate, precum
:
a) Miniştrii;
b) Membrii Curţii de Casaţiune;
c) Membrii consiliului de Stat 1);
d) Preşedinţii tribunalelor şi curților;
e) Prefecţii;
f) Sub-Pretecţii;
9)

Directorii

ministerelor;

h) Directorii prefecturilor:
i) Grefierii;
I) Militarii în serviciu;
m) Directorii de diferite servicii

|
publice;

„n) Cei trimiși în misiune în ţară străină,și toţi

cei cari au o
funcţiune publică în alt district decât acela unde se deschi
de tutela.
(Civ. 370—372, 379 urm.; L, pentru epitropii
din 1840, Art. 29;
Civ. îr. 427,

428, 429).

Tezi. fr. Art. 427, — Sont dispensts de la tutelle:
Les personnes dsignces

|

dans les titres ITU, V, VI, VIII, IX, X et XI
de
Les prâsidents et eonseillers ă la cour de
cassation, le procureur-gântral
et les avocats-genâraux en la, mâme
cour;
Les prâfets;
DI
Pacte du

18 mai

1804;

1) Consiliul de Stat a fost desființat
prin legea din

—

12 lulie 18661şi prin art. 131 din Consti
tuţiune.
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Codul civil

DESPRE

autre

un departement

citoyens exergant une fonetion publique dans

Tous

_

Art. 370

TUTELĂ

que celui ou la tutelle s'6tablit.

Text. fr. Art. 428.-— Sont galement dispensâs de la tutelle:
Les militaires en activit€ de service, et tous autres citoyens qui remplissent,

hors

du

territoire

du

une

Royaume,

mission

du

Roi.

Tezt. fr. Art. 428. — (Modificat prin legea din 20 Martie 1917). — Sont
|

dispenses de la tutelle:

&galement

Les militaires en activit de service, et tous autres citoyens qui remplissent
hors du territoire du Ro yaume (de la Ripublique) une mission du Roi (du pre
sident de la Republique);
Les femmes qui ne veulent l'accepter.

la
Tewt. fr. Art. 429. — Si la mission est non authentique, et conteste,
du
t,
r6claman
le
par
faite
tation,
reprâsen
la
dispense ne sera prononcte qu'aprts

e
certificat du ministre dans le dpartement duquel se placera la mission articulc
comme

excuse.

INDEX ALFABETIC
(a

doctrină)

Administrare 23,
Agenţi diplomatici 12.
Ambasadori 12.
Apreciere suverană 14.

Călugări 7.
Casa de depuneri şi consemnaţii 9.

Cauze legale de

scuză 2,

Cauze voluntare de scuză
2.
i
Cler 7.
Codul civil român 4.
Consiliu

de familie 16, 17,

24, 22, 24
Consuli 12.

Copii

minori

16-21.

7.

Facultate

Minoritate

Misiune

1 urm.

în

ţară

12, 43, 14.

tutelă 5.

1, 2, 17.

Funcţionari 6
Gestiune 23.
Grefier 10.

Ignoranţă 19.
Jacapacitate 5.
Incultură 19.
Indigenţă 18.

6,

străină

Motive,
a se vedeă
vântul: „Cauze“,
Penitenciar 9.
Perpetui scuze 3, 4.

cu-

Reformare

de

8.

21.

-

Responsabilitate 23,
Rumân cod civil 4
Sărăcie 18.
1 urm.
Scuze din tutelă
Scuze legale 2, 21,
1.
3,
Scuze perpetui
Scuze temporale 3.
Scuze voluntare 2.
Scotire de tutelă 1 urm.
Suverană apreciere 14,
Telegraf și poştă
Temporale scuze 3.
Termin 13.
Tribunal 14, 16, 17, 21.
Tutelă 1 urm.
Tuteiă dativă 15, 22.
_
Tutelă legală 15.
Tutelă testamentară 15.
Umanitate 17.

Doctrină.
Scuza este o facultate lăsată, de lege
1.
tutorului pentru a putea fi apărat de sarcina tutelei. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
625; 646; Comp.: Tataru, Prezidentul Tribunalului, p, 04).
a
2. Motivele de scuză sau de dispensă
din tutelă sunt de două feluri: Motive legale, adecă acele care sunt determinate

sunt

scuzele

civil român,

codul

In

4.

vecinice sau perpetui. (Alexannumai
dresco, ed. 2-a, II, p. 631).
5. Scuzele se deosebesc de incapacităţi:
scuzele apără de. tutelă pe cei cari .ar
putea să fie tutori dacă consimt, ele fiind
statornicite în interesul lor; incapacităcei

pe

chiar

tutelă

la

de

înlătură

țile

Poştă şi telegraf 9.
Preoţi de mir 7.
Preşedinte la Curtea

Redactare 6.

Daune-interese 23,
Definiţie 1.
Demisiune 22,
Deosebire 5.
Deschiderea tutelei 6,
Director 9,
Dispensă de tutelă 1 urm.
Drept civil român 4.
Duşmănie 20.
Enumerare limitativă 6,

Excludere: din

Militar 11.

Casaţie

1 urm.

Curtea de Casaţie 8.

Episcopi

Înimiciţie 20.
Interes 5, 17.
Judeţ 6.
Limitativă enumerare
16-21.

319; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
625, 626).
din tutelă pot fi perpetui
3. Scuzele
sau temporare. (Mourlon, ed. 7-a, Î, No.
1140, 1144).

ce

ar voi să: primească tutela, de oarece ele
sunt statornicite de lege în interesul mi(Mourlon, ed. T-a, 1, No. 1154;
.DOrilor.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 625, 646),
6. Numai funcţionarii arătaţi în mod
limitativ de art. 370 c. civ. rom, pot fi
din

scutiţi
colului,

iar

ar

părea

care

funcţionari
fi scutiţi

este
tutelă

la

rău

funcţionar

redactat;

numai

arti-

începutul

în acest

nearătaţi

din

orice

nu

tutelă,

cum

public,

ceilalţi

articol,

când

îşi

vor
exer-

cită funcțiunea lor în alt judeţ de cât în
acel în care sa deschis tutela. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 627, nota 2, 628, 629).
1.

Prin

persoanele

cari

fac

parte

din

cler, se înţeleg: preoţii de mir, călugării,
episcopii, etc. (Alexanăresco, ed. 2-a, II,
text şi nota 1; Comp.: Nacu, Î, p.
bt
8. Dacă
membrii
Curţii de
Casaţie
sunt scutiţi de tutelă, sunt scutiţi şi Preşedinţii Curţii de Casaţie. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 629).
9. Sunt scutiţi de tutelă directorii diferitelor servicii publice cum sunt: direc“torii de penitenciar, directorul poştelor şi
telegrafelor, directorul casei de depuneri
şi consemnaţii, etc. (Alexandresco, ed. 2-a,

îaculta-

XI, p. 629, 630),
|
10. Sunt scutiţi de tutelă grefierii ori
cărei autorităţi publice, de oarece legea
ed.
„nu face. Gistineţiune. (Alexandresco,

tive, adecă acele cari pot sau nu îi invocate după voinţa celui care are dreptul
(Mourlon, ed. 7-a, I, No.
săi lie invoace.
1138, 1139; Dalloz, R6p., Minor.-tutelle, No,

: sau în rezervă
nu sunt scutiţi de tutelă
de oarece legea scuteşte numai militarii

de

lege

şi

motive

voluntare

sau

—

2-a, p. 629).
11. Militarii

565—

|
reformaţi, cei în retragere

Art. 371

DESPRE TUTELĂ

în serviciu

adică

în activitate.

(Demo-.

lombe,
2-a, II,

VII,
No. 410; Alexandresco,
ed.
p. 629).
|
Prin persoane trimise în misiune
în ţară străină se înţeleg: ambasadorii,
agenţii diplomatici, consulii, ete., şi chiar
cei trimeşi în misiune secretă, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 630),
i
Pentru ca cei trimişi în misiune în
ţară străină să poată invoca. această însărcinare ca o scuză sau dispensă din tu-.
telă, se cere ca misiunea să aibă o durată mai lungă.
(Demolombe, VII,
No.
410; Aubry et Rau, ed, 5-a, IL, $ 107, nota,
6, p. 661; Dalloz, Rp, Minor.-tutelle, No.
325; Suppl., Minor-tutelle, No. 231; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 630, nota 2).
14. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă durata, misiunei în ţară străină
constitue

Sotelă,

sau

nu

(Dalloz,

o scuză

Râp.,

sau

dispensă

Minor.-tutelle,

din

No.

15. Motivele de scuză sau de dispensă
prevăzute de codul civil pot fi invocate
de orice fel de tutor, chiar şi de tutorul
legal

sau

testamentar

iar

nu

numai

de

cel dativ. (Demolombe, VII, No. 397, 409;
Aubry et Rau,
1, $ 106, p. 659;
Dalloz,
R6p.. Minor.-tutelle, No, 323, 347, Suppl,
Minor„tutelle, No. - 233; Laurent, IV, No.
495; Huc, III, No. 341; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 627, 628),

Consiliile de familie şi tribunalele,

după o părere, nu au dreptul să admită
alte

motive

de

scuză

sau

de

dispensă,

din

tutelă de cât pe acele cari sunt anume
arătate de codul civil în mod limitativ.
(Demolombe,
VII, No. 446 urm.; Aubry
ei Rau, ed. 5-a, I, 8.106, nota 5, p. 659;
Dalloz,
Rp.
Minor-tutelle,
No.
320;
Suppl., Minor.-tutelle. No. 231; Laurent,
IV, No. 508, 509; Huc, III, No. 348, 355;
Baudry et Châneaux, 1V, No. 449; Planiol et Ripert, 1, No. 4%; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1], p. 4%; Alexandresco, ed.
2-a. II, p. 626; Matei Cantacuzino, p.
74).
După
o altă părere,
motivele
de
scuză sau de dispensă prevăzute de art.
427 și urm. ce. civ. fr. (310 şi urm. ec.
civ.
rom.)

nu

texte

sunt

nu

fac

singurele

o

de

enumerare

oarece

aceste

limitativă,

de

motive şi tutorul este în drept. să
invoace
şi alte motive în afară de acele
prevăzute

de lege şi consiliul de familie şi tribun
alul pot, fără a fi obligate să le admit
ă
dacă le găseşte utile în interesul mMino-

Art.

371. — Cu

toate

Codul civil

rului sau sunt cerute de regulele de umanitate, (Valette sur Proudhon, II, p. 340;
Mass€ et Verge sur Zachariae, I, $ 214,
nota. 5, p. 420; Marcadă, Art. 440, 441; Demaănte et Colmet de Saniterre, ed. 3-a, II,
No. 186 bis, II; Mourlon, ed, 7-a. -Î, No.
115; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 320;
Suppi.. Minor.tutelle, No. 231; Nacu, Ip.
:
597; Plastara, I, p. 471),
18
In părerea acelora cari admiţ că

motivele

de

scuze

arătate

de lege

sunt

prevăzute în mod limitativ, nu se pot admite alte motive de scuze cum ar fi sărăcia, tutorului. (Alexandresco, ea: 2-a, II,
p. 626).
“
19.

Deasemenea

nu

se poate

admite

ca

motiv de scuză din tutelă, ienoranţa tutorului. (Alexandresco, ed. 2-a, TI,p. 626).

20.

Deasemenea

nu

se poate

admite

ca motiv
de scuză duşmănia.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 626).
In părerea celora cari admit că tu-

torul

are

dreptul

să

invoace

şi alte

scuze

în afară
de cele prevăzute de lege, se
spune că deciziunea prin care consiliul
de familie respinge cauza de scuză invocată de tutor şi care nu este prevăzută de

lege,

nu

poate

fi

reformată

de

tribunalul

de întâia instanţă de oare ce în afară de
scuzele legale, nu există de câţ datoria
pentru orice persoană de a primi tutela,
care îi este deferită. (Marcad6, Art, 440,
441; Mourlon, ed. T-a, I, No, 1151).

22. Tuiorul

dativ

poate demisiona din

tutelă - cu
permisiunea
consiliului
de
familie, de oarece el îşi deţine puterile
de la consiliul de familie. (Planiol et Ripert, I, No. 483, nota 3).
,
Până la numirea unui al tutor,

tutorul

să

toate

care

gereze

a

invocat

tutela,

daunele

aduse

scuza

fiind

este

obligat

responsabil

minorului -dacă

de

nu

o administrează.
(Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 631).
24, Cauzele de scuzare din tutelă prevăzute de art. 427 şi urm. c. civ. fr, (370
şi urm. €. civ. rom.) nu pot fi propuse

pentru

a, se

de membru
rece

chiar

obţine

scuzarea

în consiliul
rubrica

sub

din

calitatea

de familie de
care

se găsesc

oaar-

ticolele
acestea este intitulată:
„despre
cauzele
care apără de tutelă“.
(Demolombe, VII, No. 511; Laurent, IV, No. 537;
Baudry et Châneaux, IV, No. 458; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 665).

cei ce au primit tutela,

aflându-se în serviciile mai sus arătate, nu vor îi în urmă
îngăduiţi a
se lepădă de dânsa din cauza ac elor servicii. (Civ.
370 urm., 372,
acestea,

379; L. pentru epitropii din 1840, Art. 30; Civ. Fr.
430).

Tezt. fr: Art. 430. — Les citoyens de la qualite
exprime aux articles
la tutelle post6rieurement aux fonctions, servic
es ou
iSsIons qui en dispensent, ne seront plus admis
ă s'en faire dâcharger pour
cette cau
precâdents, qui ont accept
se.

—
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Art.

TUTELĂ

DESPRE

civil.

Coâul

4. Oricare ar fi natura scuzei din
telă, ţutorul are dreptul să renunţe
invocarea ei. (Mourlon,
ed. 7-a, I,
1139; Planiol et Ripert,- 1, No. 485;
xandresco, ed. 2-a, II, p. 625, 630,

tula
No.
Ale646;

pag.

Tribunalului,

Prezidentul

Tataru,

- Doctrină,

3792—373

3
Renunţarea la invocarea scuzei din
partea tutorului nu este supusă nici unei
condițiuni de formă; ea poate fi expresă

-

Sau tacită, (Mourlon, ed. T-a, I, No. 1139;
Alexandresco,
ed..2-a, II,
p. 625, 630;
Comp.: Planiol et. Ripert, 1, No. 485).

Art, 872.— lar la din contra, acei cari ar îi intrat în unul
din serviciile mai sus arătate, în urma primirei unei tutele, vor.
puteă,

dacă

de o.

ceară în termen

să

tutelă,

a ţine acea

nu voesc

lună adunarea consiliului de familie, spre a alege un alt tutore în
locu-le. (Civ. 356 urm., 371; L. pentru epitropii din 1840, Art. 31;
Civ. Fr. 431).
Tezt. fr. Art. 431. -— Ceux, au contraire, ă qui lesdites fonetion, services
ou missions, auront 6t6 confâres post&rieurement ă Pacceptation et gestion d'une
tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois,

un conseil de famille, pour y âtre

proeâd6 ă leur remplacement.

de ces fonetions, services ou

Si, ă Vexpiration

Doctrină.
1.: Se va propune în termen de o lună
numai scuza rezultată din primirea unei

de scuză, cari
tutelei, vor pu-

funcțiuni, celelalte cauze
au luat naştere în cursul

tea fi propuse ori când potrivit dreptului
comun. (Aubry et Rau, 1, $ 108 p. 66%
Laurent, IV, No. 511; Baudry et Châneauz,
IV, No. 452; Planiol et Ripert, I, No. 48;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 631, noia 1,
643; Tataru, Prezidentul Trib., p. 64).
2. După o altă părere, toate scuzele din
tutelă, ivite în cursul tutelei şi ori care ar
fi natura tutelei, trebuesc propuse în termenul de o lună prevăzut de art, 431 c.
civ. tr. (372 ce. civ. rom.) (Mourlon. ed: 7-a,
I, No. 1153).

tuteur

missions, le nouveau

la tutele, elle

reclame sa dâcharge, ou que lancien redemande
rendue par le conseil de famille.

pourra lui âtre

3. Dacă funcțiunea publică a tutorului care a fost scuzat încetează, consiliul
de familie după aprecierea sa suverană,.
tutela

cere

în

seşte

(Mourlon,

funcţiune

ed. 7-a,

cere

Î. No.

dacă

el

se

gă-

desărcinarea

sa.

tutorul

care

1144).

In dreptul civil român, de oarece în

4.
art.

dacă

sau

tutor

iarăşi

numească

să-l

poate

372

ce. civ.

rom,

doilea care există
tutorul numit în
cauza,

funcţiunei

lipseşte

alineatul

în art. 431
locul celui

sale,

rămâne

a)

ce. civ. în,
scutit din
în

acea-

stă calitate până la sfârşit, vechiul tutor
neavând dreptul să ceară tutela de care
a. fost scutit în cazul când nu ar mai
ocupa funcțiunea. (Alexandresco, ed. 2-a,
_p
II, p. 631).

— Tot acel ce nu este nici rudă, nici afin (cuscru)
Art. 378.
cu pupilul, A nu poate fi silit a primi tutela fără voinţa sa, afară
de cazul când în tot cuprinsul districtului unde este domiciliat
minorele nu se află nici o rudă sau afin în stare de a-i administră
tutela. (Civ. 93, 379 urm., 453, 677; L. pentru epitropii din 1840,

Art. 32; Civ. Fr. 432).

Text. fr. Art. 432. — Tout citoyen non parent ni alli& ne peut tre fore€
d'accepter

la tutelle,

que

dans

le cas

oi il n'existerait

pas, dans

la distance de

quatre myriamâtres, des parents ou alli6s en €tat de gerer la tutelle.
norului care nu se găseşte în stare
fie fizică, fie intelectuală de a administra tutela, de oarece dispoziţiile art, 432 c. civ.
îr. (373 c, civ. rom.) se aplică atât în cazul când ruda sau afinul se găseşte în in-

- Doctrină,
1. : După o părere, consiliul de familie
poate preferi ca să aleagă un tutor dativ
străin în loc de o rudă sau afin al mi-

—
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Art. 374

DESPRE TUTELĂ *

capâcitate de fapt cât şi în cazul când
ruda sau afinul se găseşte în incapacitate

de drept.

(Dalloz,

Râp., Suppl., Minor.-tu-

telle, No. 250; Laurent, 1V, No. 500; Huc,
III, No. 342; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
632)
2. După o altă părere, tutorul străin
de familia minorului are dreptul să. invoace scuza sa din tutelă în cazul când
în judeţul în care este domiciliat minorul
se găseşte o rudă sau un afin, „care nu
poate invoca o cauză de incapacitate sau
de excludere din cele prevăzute de lege,
de oarece dispoziţiile art, 432 ce. civ. în.
(373 e. civ. rom.) privesc numai incapacitatea de drept. (Demolombe, VII, No.
417; Dalloz, R&p. Suppl.,
Minor.tutelle,
No. 250).
3. In cazul
când străinul de familia
minorului a, intrat în îuncţiunea, de tutore şi dacă în timpul tutelei vine
în judeţul
în care
domiciliază,
minorul,
o
rudă sau
afini de ai minorului,
el nu
poate cere să, fie descărcat de sarcina
de
tutore. (Demolombe, VII, No, 419;
Dalloz,
Rep., Minor.-tutelle. No. 339; Comp.:
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1839; Planiol et
Ripert,
I, No. 484).
4. Dacă
în momentul numirei
străin ca tutore, se găsea în judeţulunui
în
care era domiciliat minorul o
rudă,
şi
străinul a primit tutela el.nu se mai
poate
lepăda de dânsa. (Demolombe,
VII, No.
419; Demante et Colmet de
Santerre, II,
No. 179; Marcads, Art. 432; Huc,
III, No.

Codul civil:

342;
Baudry et Cheneaux, IV, No.
Planioi, ed. 6-a, I, No, 1839; Plani 443;
ol et
Ripert, I, No. 484; Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 632).
i
,
5. Rudele sau afin
- minor
ii
ului nu. se
pot folosi de dispoziţiile ar. 432 'c,
civ,
(373 c. -civ. rom.) cerând scuzarea lor fr.
din

tutelă sub

motivul că domiciliul

lor este“
îndepărtat de domiciliul minorului
sau
că în districtul în care domiciliaz
ă minorul s'ar găsi rude sau afini
de un grad
mai
apropiat cu minorul,
(Demolombe,
VII, No. 418; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1. $
106, p. 659; Dalloz, Rp. Minor
.tutelle,
No. 157, 319, 340; Laurent, IV, No.
499, 501;
Baudry et Cheneaux, IV, No. 443;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 633).
ii
6. In cazul când în consiliul de famili
e
se găsesc rude mai apropiate cu
minorul
de cât ruda pe care consiliul de
familie
a desemnaț-o ca tutore şi când
se constată că membrii consiliului de famil
ie au
ales
acest

tutore

printr'un

concert

dulos în scopul ca să nu ia ei tuiela frau, tutorele ales are dreptul să ceară,
anularea
deliberării prin care a îost desem
naţ tutor. (Duranton, III, No. 488; Aubry
et
ed. 5-a, I, $ 106, nota 3, p. 659; Dalloz Rau,
, Rep,
Minor-tutelle, No. 341; Laurent, IV,
No.
501; Baudry et Cheneaux, IV, No. 443;
Alexandresco, ed. 2-a, IM, p. 633).
7. Dispoziţiile
articolului
373
ce. civ
rom., se aplică atât la tutela, dativ
ă cât şi
la. tutela, testamentară, (Alexandre
sco, ed.
2-a, II, p. 632).
-

Art, 874. — Persoanele în vârstă
de 65 ani, pot a se apără
de primirea tutelei; iar acela ce ar
fi îost numit tutore, mai înainte de această vârstă va puteă, la
70 ani, să ceară lepădarea
sa din tutelă. (Civ. 379 urm.; L. pent
ru epitropii din 1840, Art. 33;
Civ. Fr. 433),
Tezt. fr. Art. 433. — Tout individu âg€
de soixante-cing ans accomplis
peut refuser d'âtre tuteur._ Celui qui
aura €t6 nomm6 avant cet âge, pourr
soixante-dix ans, se faire dâch
a, a
arger

de la tutelle.

Doctrină,
1.
Vârsta de 65 ani pentru
tutelă trebueşte să fie împlinit apărare de
ă; în codul

civil

francez

se

prevede

în

art, 433 că cei 65 ani'să, fie mod expres în
împliniţi. (Alexandresco,
ed. 2-a,
II,
p. 633, text
şi
nota 3).
După o părere, potrivit disp
oziţiilor
art, 433 c. civ. fr. (374 c. civ.
ca tutorul care a împlinit rom.) pentru
ani să poaţă cere dispensa vârsta de 70
rea sa din tutelă, trebueşte ca el să îi
primit tutela
înainte de vârsta de 65 ani;
acel care a
acceptat tutela când avea vârst
a, de 65 ani
nu mai are dreptul a cere
dispensarea sa
când împlineşte vârsta de
70 ani. (Valette
sur Proudhon, II, p. 335;
p. 113, nota 6; Demolombe Delvincourt, JI,
, VII, N$. 423;

—

Demante et Colmeţ de Sant
erre, ed. 3-a,
II, No. 180 bis, 1; Aubry
et. Rau, ed. 5-a,
I, $ 107, nota 14, p. 662; Dalloz,
Rep., Minor.-tutelle, No. 339; Suppl., Minor
.-tutelle,
o
242;
Bauary et Châneauz, IV, No.
3. După o altă părere, de
îndată
ce tutorul împlineşte vârsta, de ?0
dreptul să ceară dispensarea ani, el are
sa din tutelă indiferent de vârsta, când
a
tutela, de oarece. textul art. 433.c acceptat
, civ. fr.

(374 ce. civ.

a.
mai
ceară

568—

rom.)

este

explicativ

iar. nu:

Acel care primește tutela când avâa

mult

de70

ani,

desărcinarea,

va

sa, de

putea oricând
oarece

se

să

poate

Codal

civil

să se „fi înşelat
momentul când
că

o

va

TUTEI.Ă

DESPRE
asupra, puterilor sale în.
a primit tutela crezând

putea

administra.

(Alexandresco,

ed. 2-a, II, p.'635).
:
5. Dacă tutorul este înaintat în vârstă,
şi

el

cere

din

această

cauză

dispensarea,

sa, din tutelă, consiliul de familie apreciind “împrejurările cari îl împedecă pe
tutore să, continue funcțiunea sa, poate
să-l dispenseze de sarcina de tutore. (Demanie et Colmet:de Santerre, ed. 3-a, II,
No. 180 bis, I; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
No. 329; Suppl., Minor: -tutelle, No. 242),
6. Scuzele întemeiate pe vârsta înaintată și pe o intirmitate gravă, pot îi in-"
vocate ori când
vede un termen

de oarece
după cum

ari.

rom.,

372 c.

civil

în

legea nu prese prevede în

privinţa

Art.

întemeiate

pe

primirea, unei

375 - 376

funcțiuni

pu-

blice. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 636).
7. Nu numai tutorii dativi ci şi tutorii
legali “şi cei: testamentari au dreptul să
se folosească de scuza vârstei prevăzută
de art. 433 c, civ. îr. (374 c: civ. rom.). (Demolombe, VII, No. 424; Masst et Verge sur
Zachariae, I, $ 215, nota, 12, p. 421; Marcadă, Art. 433, 434, No. 2; Dalloz, Rp,
Minor-tutelle,
No. 330;
Suppl.,
Minor.
tutelle,-No. 243; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 634).

8.

Scuzele prevăzute de art. 314 şi 375

din
în

codul

civil

interesul

minorului,

român

sunt

iutorului

cât

(Alexandresco,

stabilite
şi

în

atât

interesul

ed. 2-a,

II,

p:

scuzei

„Art. 315. — Persoanele supuse unei infirmităţi grave, legalmente
dovedită, sunt apărate de tutelă; dacă acea infirmitate li s'a întâmplat în urma primirei vreunei tutele, ele pot cere desărcinarea
lor.(Civ. 379 urm., 1169; L. pentru epitropii din 1840, Art. 34;
Civ. Fr. 434).
Text: fr. Art. 434. — Tout individu atteint d'une infirmit€ grave + et dâment
justifice, est dispens6 de la tutelle.
1] pourra mâme s'en faire dâcharger, si cette infirmit6 est survenue depuis
sa

nomination.

Doctrină.
1.

Pentru

cauză.

de

ca

infirmitatea

scuzare-din

tutelă

să

fie

trebueşte

o
ca

ea să nu fie accidentală şi trecătoare, ci permanentă, cum. ar fi o paralizie, o orbire, etc. (Demolombe, VII, N6. 425; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 331; Huc, III,
No. 344; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1839;-Planiol

et

.Ripert,

1,

No.

484;

Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 635),:
2. Aprecierea infirmităţii şi a gravităţii
sâle aparţine consiliului de familie
în
prim
rând. şi apoi tribunalelor.
(Dalloz,
Rep. Minor.-ţutelie, No. 331; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 635; Nacu, 1, p. 598).
3.
Nu poate fi considerată ca o intirmitate

de

natură

a

duce

la

dispensarea

tutorului, o simplă rană sau o boală oare
care afară, de cazul când” boala este de
natură. periodică.
(Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 331),
.
4. Un astm umed. şi nervos este o infirmitate

gravă

care

constitue

un

de scuză din tutelă. (Alexandresco,
TI, _p. 635, nota 3).
5.
se

Gravitatea
poate dovedi

rin alte mijloace.
IL, p. 635).

sau.
2-a,

motiv

ed. 2-a,

infirmităţii sau -a boalei
prin certificate medicale

(Alexandresco,

ed.

6. In cazul când la primirea tutelei, tutorul deşi era atins de o infirmitate, nu
a cerut. dispensarea, sa înainte de acceptarea, tutelei, în regulă generală, el nu

mai

poate

atunci
de cât

în

timpul

ceară

propurie

această

scuză;

însă

când infirmitatea este mai gravă
o credea tutorul sau se agravează

tutelei,

tutorul

desărcinarea

sa

are

dreptul. să

din tutelă.

(Valette

sur Proudhon, II, p. 337; Delvincourt, 1,
p. 113, nota 5; Demolombe, VII, No. 426;
Mourlon,; ed. 7-a, I,: No. 1147; Dallloz, Rtp..
Minor-tutelle, No. '332; Laurent, -1V, No.
504; Baudry et Ch&neaux, IV, No. 445; Ale-

xandresco,

ed. 2-a, Il, p. 636).

7. Scuzele intemeiate
tată “si pe o infirmitate

pe vârsta înainî
gravă pot fi in-

vocatie

legea nu

oricând
de

oarece

prevede

un termen după. cum se prevede în art.
372 c. civ. rom. în privinţa scuzei înteme
iate pe “primirea, unei funcțiuni publice.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 636).
8. Scuzele prevăzute în art. 344 şi 315
din codul avil român sunt stabilite şi în
interesul

rului.

tutorului

(Alexandresco,

şi

în

interesul

ed. 2-a,

mino-

II, p. 636).

Art. 316.—
O tutelă primită este pentru aceeași persoană o
egiuită apărare de a nu primi și oa, doua tutelă. (Civ. 378 urm.,
451; Pr. civ. 638; L. pentru epitropii din 1840, Art. 35; Civ. Fr. 435).
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Art. 377

DESPHE

Tezt. fr. Art. 485.
— Deux

TUTELĂ

Codul civil

tutelles sont, pour toutes personnes, une juste

dispense d'en adeepter une troisitme.
Celui qui, €poux ou pâre, sera dej

charg6,

d'une

tutelle, ne pourra tre

tenu d'en accepter une seconde, excepte celle de ses enfants.
Doctrină.
1. Tatăl însărcinat cu tutela copiilor
săi minori nu poate fi obligat să primească o tutelă străină, deşi din art, 377 c.
civ. rom.
ar părea să rezulte contrarul.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 637, 638).
2. Tatăl însărcinat cu o tutelă străină
nu poaie cere să fie scutit de tutela copiilor săi legitimi sau legitimaţi minori,
deși legea noastră nu face nici o distincțiune, de oarece prin deschiderea, tutelei
copiilor săi, el continuă gestiunea
din
timpul căsătoriei ce o are în calitatea sa
de părinte. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
637; Comp.: Demolombe, VII, No. 434; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 182
bis, III; Aubry et Rau, I, $ 107, text şi nota,

18, p. 663; Laurent, IV, No. 506; Contra;
Duranton. III, p. 4%, nota 1).
3. După o altă părere, tatăl însărcinat
cu o tutelă străină va fi obligat să primească tutela copiilor săi minori, rămânând ca, apoi să ceară desărcinarea sa
din cealaltă, tutelă, (Marcad€, Art. 435),
4.. Tutela mai multor minori, când bunurile lor sunt indivize şi se găsesc sub
aceiaş administraţie trebueşte considerată,
ca o singură tutelă. (Duranton, III, p.
418, nota 1; Demolombe, VII, No. 428; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1148; Laurent, IV, No.
505; Huc, III, No. 345; Baudry et Che
neaux, IV, No. 446; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1839; Planiol et Ripert, 1, No, 484; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 637, nota 1)

Art. 317. — Cei ce au cinci copii legiuiţi sunt apăraţi de ori
care altă tutelă străină. Copiii morţi nu vor fi numărați, decât
numai atunci când și aceștia vor îi lăsat copii vii. (Civ. 183, 184,
306, 378 urm., 664; Pr. civ. 638; L. pentru epitropii din 1840, Art,
36; Civ. Fr. 436).
Tezi. fr. Art. 436. — Ceux qui ont cinq enfants l&gitimes, sont dispenses
de toute tutelle autre que celle desdits enfants.
Les enfants morts en activit de service dans les armtes du Roi seront

toujours compt6s pour opârer cette dispense.
Les autres enfants morts ne seront comptes
mâmes laiss€ des enfants actuellement existants.
INDEX
(a

Bunică îi.

Căsătorie

Insărcinată femee 8, 9.

Incetare din
Interes 8,

FI

putativă

Copil adoptiv 4, 7.
Copil concep-t 8, 9.
Copil

emancipat

Cpil

lekitimat

Copi! legitim
Copil major
Copil

minur

1,

Nepot

Recunoaşterea

10,

Dispensă de tutelă

1.

în,

copil 6,

Număr de copii

1 urm.

Cpil natural 6,
Deces 5.
Emancipare

Natural

4.

1 urm.

naturali 6, 10.
Scuze din tutelă

| Tutelă-1

urm,

2.

5.

copiilor

turali 1.
Majoritate 1,
Mamă naturală
Moarte 5.

1, 5, 6.

4.

viaţă

Legitimarea

3,

na-

Î.

In numărul
apărare

de

1 urm.
copiilor

1 urm.
10.

socotiți

născuţi

4.

în viaţă

—

dintr'o căsătorie pu-

tativă intră în calculul prevăzut de lege.
(Alexandresco, ed. 2-a, Ti, p. 638).

Copiii

chiar

daţi

în adop-

Copilul morţ va, fi număraţ în cal-

culul numărului
de copii legițimi care
duce la, dispensa din tutelă numai în ca-

şi

copiii legitimaţi şi chiar cei emancipaţi
sau majori. (Delvincourt, I, p. 113, No.
8;
Demolombe, VII, No, 438; Marca
dă, Art.
435, No. 3;
Dalloz, Râp.,
Minor.-tutelle,
No. 334, 336; Comp.: Mourlon,
ea, 7-a, IL

II, p. 638, nota 3).

3. Copiii

5

sunt

şi copiii prezumaţi sau

țiune intră în calculul prevăzut de lege.
(Demolombe, VII, No. 436; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 639).

celor cinci copii legitimi
tutelă

ed. 2-a, II, p; 638,

declaraţi absenţi, cel puţin până la trimeterea în posesiune definitivă asupra ave
rei lor. (Demolombe, VII, No. 439; Dalloz,
ed. 2-a,

10,

Tutelă testamentară

Deasemenea

auront eux-

Rep., Minor.-tutelle, No. 337; Alexandresco,

6, 10.

Doctrină.
pentru

qu'ils

Se 1149; Alexandresco,

doctrină)

Absenţă 2,

Adopţiune 4, 7.
Asren enţi 10.

ALFABETIC

qu'autant

zul când el va fi lăsaţ copii în viaţă; ori
care ar fi numărul copiilor lăsaţi de co-

pilul mort, ei nu vor fi socotiți în calcul
de cât ca un singur copil, (Mourlon, ed.
-a, I, No. 1149; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 337; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 639; Nacu, I, p. 59%).
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Copiii, naturali deşi recunoscuţi nu
intră în calculul numărului de copii legitimi care duce la dispensa din tutelă.;
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1149; Dalloz, Rp,
Minor.-tutelle, No. 334, 336; Planiol, ed.
6-a, I, No. 1839; Planiol et Ripert, I, No.
484;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 63%,
nota 3).
7. Deasemeni
nici copiii adoptivi de
oarece ei numără în familia lor firească.
(Demolombe, VII. No. 431, 438; Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1149; Aubry et Rau, 1, $
107, p. 66%; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No.
334; Planiol et Ripert, I. No. 484; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 638, nota 3).
8.

Când

soţii

au

patru

copii

legitimi

şi

soţia, este însărcinată cu al cincilea copil,
după o părere, bărbatul nu poate fi dispensat de a primi o tutelă, străină de oare
ce

copilul

conceput

nu

este

Art, 378—379

TUTELĂ:

II, No. 1154; Duranton, III, No. 493; Demolombe, VII, No. 436; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 107, nota 22, p. 664; Mourlon, ed.
7-a, I, No. 1149; Dalloz, Rep., Suppl., Minor-tutelle. No. 336; Laurent, IV, No. 507%
Huc, III, No. 346; Baudry et Châneaux,
IV, No. 447; Planioi, ed. 6-a, I, No. 1839;
Planiol et Ripert, 1, No. 484; Alexandresco,.
ed. 2-a, II, p. 639).
9. După o altă părere, când soţii au.
patru copii legitimi şi soţia este
nată cu al cincilea, copil, bărbatul

însărcipoate fi

dispensat de a primi o tutelă străină. (Daoz, Râp., Minor-tutelle, No. 336; Suppl..
Minor-tutelle, No. 248).
|
10. Bunica naturală care ar fi numită
tutrice testamentară
a nepoților săi de
către mama firească a acestor copii, va
putea

cere

scutirea

din

această

tutelă

dacă ar avea cinci copii naturali recunoscuţi în viaţă. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 638, nota 3).
Ă

considerat
ca

născut de cât în cazul când este în discuţie interesul său iar nu al altor persoane cum este în cazul acesta. (Toullier,

Art. 8178. — Copiii născuţi în cursul duratei tutelei nu pot îi o
cauză sprea se cere desărcinarea din tutelă. (Civ. 377; L. pentru
epitropii din 1840, Art. 37; Civ. Fr. 437).
Test. fr. Art. 437. — La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra:
autoriser ă Pabdiquer.
ed. 7-a, I,
TI, p. 639,
2. A se
cu notele

Doctrină,
1. Când numărul de cinci copii s'a complectat după primirea tutelei nu se poate
cere desărcinarea, din tutelă.
(Mourlon,

No. 1149; Alexandresco, ed. 2-a,
640).
vedea: art. 377 din codul civit
respective.

Art. 319. — Dacă tutorele ales este față la deliberarea consiliului de familie, care pune asupra lui sarcina tutelei, el este
dator îndată să propue, spre apărarea sa, ori care din împrejurările
mai sus arătate; iar nefiind faţă, va îi îndatorat în cinci-spre-zece
zile cel mult, după ce i se va face cunoscută numirea sa, să
împărtășească tribunalului cuvintele apărărei sale; iar nepăzind
aceste formalităţi, nu va fi în urmă primit a mai face propuneri
de apărare. (Civ. 370 urm., 380—382; L. pentru epitropii din 1840,
Art.

38;

Civ. Fr.

438,

439).

Teai. fr. Art. 438. — Si le tuteur nomm6 est present ă la dâliberation
qui lui dsfâre la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'etre deelare non
recevable dans toute râclamation ult6rieure, proposer ses excuses, sur lesquelles
le conseil de famille dâliberera.
Text. fr. Art. 439. — Si le tuteur nomme n'a pas assist6ă la delibâration

qui lui a dâfâr6 la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour
deliberer

sur ses excuses.

Ses deligences ă ce sujet devront avoir

lieu

dans le delai de trois jours,

ă partir de la notification qui lui aura ct€ faite de sa nomination; lequel delai
sera augment€ d'un jour par trois myriâmâtres de distance du lieu de son
domicile ă celui de l'ouverture de la tutelle: pass€ ce dâlai, il sera non recevable.
—

=
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DESPRE
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ALFABETIC
doctrină)

Administraţie provizo-

| Interes 5, 6,

rie 6.
Aplicaţie 7, 8, 9,
siliu de familie 2, 3
5, 6.
Cons
i
Contestaţie 5, 6,
Convocare,
a se vedea
cuvintele: „Consiliu de
familie“,
.

Interpretare 6.
|
Legea
pentru
epitropii
.
Mandatar 2, 3.
Notificare 1, 3, 4.
Prezenţă 2, 3, 5.
| Reformare 5,
Renunţare 6, 2.

Cunvştinţă 4, 8.

Decădere

Rude 5,

8, 9.

Scuze

Ă

din

tutelă

1

urm,

Delibera:e, a _se vedeă | Tacită renunțare 6,
cuvintele: „Consiliu de | Termin 4, 6, 8, 10, 11.
famiiie&,

Deschiderea

tutelei 8,

-

Tribunal

Tutelă

Dispensă in tutelă 1urm,
Domiciliu 4.
Epitrupii lege 1, 5.
Gestiune provizorie 6.

5.

1 urm.

Tutelă dativă 7, 8, 9, 11.
Tutelă legală 7, 8, 9, 11.
Tutelă testamentară 7, 8,
9, 1,

Doctrină.
1. Art. 379 din codul civil român este
identic cu art. 38 din legea pentru epitropii
din 1840, cu deosebirea că în această din
urmă legiuire,
tutorul trebuia să ceară
scutirea de tutelă îndată ce i se notifică,
numirea. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 641,
nota 1).
i
2. Dispoziţiile art. 438 ce. civ. îr.
(379
€, civ. rom.) nu sunt aplicabile tutorului

ales

care

a fost prezent

la convocarea

con-

siliului
de familie printr'un
mandatar,
aşa în cât tutorul ales trebueşte considerai că nu este prezent la convocare
din

acest punct de vedere; atunci
însă când
în mandat, i se vor fi dat puteri
manda-

tarului de a, propune scuzele prevăzute
de
lege în cazul când va fi ales tutor, el
trebueşte
considerat prezenti la deliberare.
(Duranton, III, No. 494, 496; Demolo
mbe,
VII, No. 452; Mass6 et Verg€ sur
Zachariae, Î, $ 216, nota 2, p. 423; Aubry
et
ed. 5-a, I, $ 108, nota ?, p. 665; Dalloz, Rau,
Râp.,
Minor.-tutelle, No. 343; Suppl.,
Minor.-tutelie, No. 252; Laurent, IV, No,
495; BauGary eţ Châneaux, IV, No. 451;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 641,
nota 2).
- După o altă părere, în cazul
când
mandatarul iutorului ales, avea
puteri ca
să propue scuzele prevăzute de
lege în numele
mandantului
său şi când
scuze nu au fost primite şi consiliul aceste
de famMilie îl numeşte tutor, el nu
poate fi considerat prezent şi în acest
caz trebueşte
a i se notifica numirea, sa ca tutore.
(Dalloz, Râp., Frais et depens,
No. 794).
4. In cazul când s'a făcuţ notific
area la
domiciliul tutorului în lipsa.
sa de acasă,
termenul
pentru

a

cere

scutirea,

Va curge de la, data când a luat

de

tutelă

de notificare, de oarece nu poatecunoştinţă
fi considerat că a primit o tutelă despre
care nu
avea nici o cunoştinţă. (Duranton,
III, No.
49%; Demolombe, VII, No. 453;
Aubry et
Rau, 1, $ 108, nota 4. p. 666;
Bauâry et
Châneaux, IV, No. 451; Alexandresco
, ed.
2-a, II, p. 641, nota 3).
5. Tutorul numit care nu
e fost pre=

zent

la deliberare,

noscut

tribunalului

trebueşte

motivele

să facă
de

cu-

scuză,

—

TUTELĂ

Codul civil

însă tribunalul nu se pronunţă de îndatţă
asupra lor ci trebueşte să convoace con:
siliul de familie care urmează să se pro-'

nunțe

întâi

şi

apoi

se

pronunţă

tribuna--

lul în caz de contestaţie ce s'ar face potrivit
dispoziţiilor art. 638 pr. civ. română, fie din partea consiliului de familie, fie din partea vechiului sau noului tutor numit în locul celui scutit, fie
din partea. unei rude, care nu face parte:
din consiliul de familie însă are un interes moral la, reformarea încheierei consiliului de familie; această procedură reiese din art. 37%, 379, 381, 387 şi 388 din
codul civil român, deşi textele art. 379 şi
380 c, civ. rom. privitoare la, această materie nu sunt destul de explicite cum sunt
textele
iîranceze corespunzătoare, de la
care legiuitorul nostru s'a, îndepărtat, luând ca normă legea pentru epitropii din
1840.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 642,
text şi nota 1; Comp. Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 2841; Planiol et Ripert, I, No. 485).
6. In lege nu se arată în ce termen
trebueşte să se atace încheierea consiliu:
lui de familie privitoare la rezolvarea, cererei de scuzare a tutorului, însă tutorul
are interes s'o atace cât mai de grabă
pentru a scăpa de gestiunea provizorie a
tutelei prevăzută de art. 380 al. 2 e. civ.
rom. şi pentru ca gestiunea sa mai îndelungată să nu fie interpretată ca:o renunţare tacită la dreptul de invocare a
scuzelor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 64,
Se
1, în fine; Comp.:: Laurent, IV, No.
12),
7. Dispoziţiile art, 438 şi 439 c. civ. îr.
(379 c, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
numai la tutela dativă iar nu şi la cele-

lalte feluri

de tutele.

(Aubry

et Rau,

5-a, I, $ 108, nota 1, p. 665; Dalloz,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 254),

8.

După

o părere,

dispoziţiile

ed.

Râp.

art, 439

e. civ. îr. (397 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi la tutela legală şi la tutela testameniară, în sensul că tutorul va fi obligat să propue scuzele sale, sub pedeapsă
de decădere, în termenul prevăzut de acest
articol, cu începere din momentul când
a avut cunoştinţa efectivă de deschiderea

tutelei. (Delvincourt, I, p. 288; Demolombe,

VII, No. 454; Mourlon,

ed. 7-a, 1, No. 1153;

Marcade, Art. 438, 439; Dailoz, Rep., Suppl.,
Minor--tutelle, No. 254; Comp.: Masst ei
Verg€ sur Zachariae, 1, $ 216, nota 6, p.-

423; Nacu,

1, p. 599).

9. După o altă, părere, dominantă, dispoziţiile art, 439 c. civ. îr. (379 c. civ. rora.)

Nu-şi găsesc aplicaţiunea, la tutela, legală
şi la tutela testamentară de oarece decăderile sunt de strictă interpretare şi tutorul va putea. propune oricând scuzele pre
văzute de lege până ce nu se va, constata
că a renunţat să le mai propue. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 108, nota, 5, p. 667; De-

mante

et Colmet

de Santerre,

ed. 3-a, II,

No. 185 bis; Dalloz, Rep., Suppl., Minor.
tutelle, No. 254; Laurent, IV, No.
511; Huc,
III, No. 347; Baudry et Cheneaux, IV, No.
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451, Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1840; Planiol
et Ripert, I, No. 485; Alexandresco, eâ. 2-a,
II, p. 643).
.
10. Se va propune în termen de o lună
numai scuza rezultată din primirea unei
funcțiuni, celelalte cauze de scuză, cari
au luat naştere în cursul tutelei, vor putea fi propuse oricând potrivit dreptului
„comun. (Aubry et Rau, 1, 8 108, p. 667;
Laurent, 1V, No. 511; Baudry ei Châneaux,

Art. 380 -

TUTELĂ

IV, No. 452; Planiel et Riperi,1, No. 48;
e xandresco, ed. 2-a, II, p. 631|, nota 1,
îi.
După o altă părere, toate scuzele
din tutelă ivite în cursul tutelei şi ori
care ar fi natura tutelei, trebuesc propuse în termenul de o lună prevăzut de
art. 431 c. civ. îr. (372 e. civ. rom.). (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1153).
.

districtului va cunoaște că îm-.
propuse de alesul tutore nu au fiinţa lor,
tutela.
până la deciziunea tribunalului, oricare ar îi
dator a administră provizoriu tutela. (Civ.
346, 378, 379, 382; Pr. civ. 638—642; C. p. 330; L. pentru epitropii
din 1840, Art. 39; Civ. Fr. 440).
Art.

380. — Când

tribunalul

prejurările de apărare
îl va îndatoră a primi
In tot cazul însă,
acea deciziune, va fi

Texi. fr. Art. 440. — Si ses excuses sont rejet6es, il pourra, se pourvoir
devant les tribunaux pour les faire admettre;
tenu d'administrer provisoirement.
INDEX
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(la doctrină)
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vedeă cuvântul:

10.
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Renunţare 2—6.

Dispensă din tutelă 1 urm.
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“Gestiune 4, 3,6, 10,
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| Responsabilitate 10,
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Tacită renunțare 2—6.
Tribunal 7, 3, 10.
Tutelă î urm.

7.

mais il sera,

1.
zele

Cel
este

văzute

torul are dreptul să invoace şi alte scuze
în afară
de cele
prevăzute de lege,
se
spune că deciziunea prin care consiliul de
de

lege

numai

în

interesul

scupresău.

(Dalloz, R6p., Suppl., Minor-tutelle, No.
251; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p, 625, 646).
2. 'Tutorul are dreptul să renunţe la
scuzele prevăzute de. lege, fie expres, fie
tacit, (Dalloz, Reâp., Suppl., Minor.tutelle,
No. 251; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 625,
-646).
.
3. Faptul că tutorul
convoacă
consiliul de familie pentru a delibera asupra luării inscripţiei ipotecare, este considerat ca, o acceptare a tutelei şi deci ca
o

renunțare

la invocarea,

respinge

către

tutor

cauza
şi

care

de scuză
nu

este

invocată
prevăzută

de lege, nu poate îi reformată de tribunalul de întâia instanţă, de oarece în

care trebueşte să propue
tutorul de oarece ele sunț
în

le litige,

la invocarea scuzelor din tutelă. (Dalloz,
R&p., Suppl., Minor.tutelle, No. 251).
6. Administraţia
provizorie a
tutelei
prevăzută de art. 440 c. civ. îr. (380 c:
civ, rom.) nu poate fi considerată ca o
renunțare tacită la invocarea scuzelor din
tutelă. (Dalloz, Rep., Suppl., Minor.tutele,
No. 254).
7. In părerea, celora cari admit că tu-

iamilie

Doctrină.

pendant

scuzelor

din

tu-

telă, (Dalloz, Rep., Suppl., Minor-tutelle,
No, 251).
,
4. Administraţia
prelungită a tutelei
«este considerată ca o renunțare a tutorului de a mai invoca scuzarea sa din
tutelă. (Dalloz, R6p., Suppl., Minor-tutelle, No. 251; Laurent, IV, No. 512).
5. Un act izolat de administraţie nu
poate fi considerat ca o renunțare tacită,

—

afară

de

scuzele

legale

nu

există

de

cât

datoria pentru orice persoană de a primi
tutela, care îi este deferită. (Marcad, Ari,
440, 441; Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No. 1151).
8. Dacă tribunalul (sau judecătorul de
ocol) înaintea căruia a venit cauza pe
cale de contestaţie, găseşie neîntemeiate
motivele de scuză invocate de tutor, acesta, va fi îndatorat a primi tutela, rămânându-i

dreptul

a face apel

la instanța

superioară. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
643, 644; Nacu, 1, p. 600).
9. Dacă uzându-se de ţtoate căile procedurale

prevăzute

de

lege,

tutorul

nu

reușește să fie scuzat, el este considerat
că nu a pierdut nici odată calitatea de
tutor;

în

cazul

când

el

reuşeşte

a

fi scu-

zat, el este considerat că nu a fost nici
odată tutor. (Demolombe, VII, No. 457;
Baudry et Cheneaux, IV, No. 453; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 644, nota 1).
10. Tutorul
care va voi să
administreze provizor tutela până la deciziunea
justiţiei, va fi răspunzător de toate pa-
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Art, 381—382

DESPRE

TUTELĂ

gubele cauzate minorului; daunele se vor
calcula potrivit dispoziţiilor art, 108 ce.
civ. rom., adică se va calcula, pierderea
ce a suferit-o minorul în realitate şi fo-

care
(Civ.

642;
qui

Art. 381. —

Dacă

Codul

civil

losul de care a fost lipsit, (Alexandresc
o,
ed, 2-a, II, p. 645, 646),
îi.
A se vedea: art. 379 din codul civil
cu notele respective.
:

va isbuti a rămâneă

apărat de tutelă, acei

se vor îi împotrivit apărărei, pot fi condamnaţi la despăgubiri.
Dacă nu va fi apărat, va fi însuși „condamnat la cheltue
li.
378

urm.,

Civ.

Fr. 441).

998,

1084;

Pr.

civ.

140,

143,

144;

Pr.

pen.

638

Tezi. fr. Art. 441. — Sil parvient ă se faire exempter
de la tutelle, ceux
auront rejet6 lexcuse, pourront âtre condamnâs aux frais
de L'instance.
S'il suceombe, il sera condamne lui-m6me.
Doctrină,

1.
Dacă tutorul va, isbuti a rămâne
apăra de tutelă, tribunalul va aprecia în
mod suveran motivele cari au determinat pe membrii din consiliul de familie
să se împotrivească la, apărarea sa, putând să-i condamne sau nu ?a, despăgubiri după împrejurări. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 1152;
Dalloz, Râp., Minor-tutelle,
No. 345; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 64;
Comp.: Planiol eţ Ripert, I, No. 493),
2. In cazul când tribunalul apreciind
împrejurările, nu va condamna, pe
membrii din consiliul de familie ce se vor
fi
împotrivit, cererei tutorului de a fi scuzat
din tutelă, de exemplu în cazul când ei
au lucrat cu bună credință, şi în intere
sul minorului, cheltuelile ocazionate vor
ii suportate de averea minorului.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1152; Dalloz. R6p..
Minor.-tutelle,
No. 345; Comp.:
Planiol et
Ripert, [, No. 493),
5. In
contra
hotărârei
tribunalului

dată asupra contestaţiei, există apel la
instanța, superioară. (Planiol, ed. 6-a, 1,
No, 1841; Planiol et Ripert, IL, No. 485).
4. Dacă tutorul a. reuşit a fi scuzat Qin
tutelă pe baza unor scuze mincinoase, încheerea consiliului de familie va putea
îi atacată cu contestaţie înaintea tribunalului atât de membrii din consiliulde
familie cât şi de tutorul numit în locul
celui scutit. (Alexandresco, ea. 2-a, II, p.
644; Comp.: Planiol, ed, 6-a, 1, No. 181).
In cazul când tribunalul judecând
în contestaţie a admis cauzele de scuze
invocate de tutor, înţemeindu-se pe molive false, hotărârea definitivă va putea
fi atacată:
cu
revizuire numai
atunci
când ea ar fi fost pronunţată pe bază de
acte care erau deciarate talse în timpul
„când se judeca afacerea sau au fost recunoscute şi declarate false posterior hotărârei; însă, în celelalte cazuri hotărârea de admitere a scuzării. de tutelă nu
mai poate fi reformată, (Alexandresco, ed.
2-a, ÎI, p. 644).

Art. 382. — Acei cari, fără a înfăţișă legiuite cuvinte de apă-

rare şi după formele prescrise de lege, nu vor voi
muirea unei tutele ce li s'a oferit după legi, vor îi
de toate pagubele cauzate, prin refuzul lor, în avere
a
(Civ. 346, 370 urm., 378, 379, 998, 1084;
C.
p.
330;
270, 271; L. pentru epitropii din 1840, Art. 40).
Doctrină,
1.

Articolul 382 in codul civil româ
nu are echivalent în codul civil franc n
ez,
el este împrumutat din art. 40 al
legii
pentru epitropii din 1840, (Alexandre
sco,
ed. 2-a, TI, p..645, text şi nota 2).
Toate persoanele chemate la. conducerea unei tutele, fie legală, fie dativ
ă,
fie.
iestamentară,

în

celelalte ascendente.
mească tutela dacă
et

afară

de

mamă

şi

sunţ obligate să prinu au nici o cauză

1) Art. 382 din Codul
a legiuitorului nostru,

civili român,

nu

are

a primi cârrăspunzători
minorelui*).

C. Calimach,

legală de scuză şi vor ţi răspunzătoare
de toate pagubele cauzate prin refuzul lor,
în averea, minorului, din momentul cână
au luat cunoştinţă de faptul că sunt tu-

tori. (Alexandresco, ed. 2-a, I1, p. 645).
3.

lui

Despăgubirile

vor

fi

calculate

ce

se

cuvin

potrivit

minoru-

dispoziţiilor

atit, 1084 c. civ. rom, adică se va calcula
pierderea ce a, suferit-o. minorul în reali-

tate, cât şi folosul de care a fost
(Alexandresco, ea, 2-a, II, p. 645).

echivalentul

său în Codul civil francez,

lipsit.

EI este o inovațiune

Codul civil
Secţiunea

VI. —

Despre necapacitatea, escluziunea şi destituirea din tutelă.

Art. 883. —
familie:
1. Minorii,

Nu

pot fi tutori,

afară

de

2. Interzişii;
3. Femeele, afară
4. Toţi

minorul

Art. 338

DESPRE TUTELĂ

acei

nici membrii
|

unui

-!

consiliu de

tatăl și mama;

de mamă şi de femeele ascendente;

care

înșii, sau

ai

căror

tată

și

mamă

au

cu

un proces, în care este compromisă starea civilă a acestuia,

sau

averea

342,

344,

lui, sau
345,

o parte însemnată din

348,

358,

ea. (Civ. 286

urm., 325,

384—386, 434, 441, 445, 452, 458; Decret-

lege privitor la dispoziţiunile luate pentru înlesnirea ocrotirii orfanilor de răsboi (Mon. Of. 19/918), Art. IV; L. pentru epitropii din
1840,

Art. 41;

Text. fr.
de famille:

Civ.
Art.

Fr.

442,

442).

—

Ne

peuvent

âtres

tuteurs,

ni membres

des conseils

10 Les mineurs, except le ptre ou la măre;
20 Les interdits;
30 Les femmes, autres que la mbre et les ascendantes;

40 "Tous ceux qui ont ou

doat les păre ou

mtre ont avec le mineur un

procts dans lequel l'6tat de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de
ses biens, sont compromis.
Tezt fr. Art. 442. (Modificat prin legile din 2 Julie 1907 și din 20

Martie

1917).

— Ne peuvent

tre tuteurs, ni

membres

10 Les mineurs, exceptâ le pâre ou la mâre;
20 Les interdits;

30 “Tous ceux qui ont

procăs

dans

lequel

ou dont les păre et

l'âtat de

ce mineur,

du

mâre ont

sa fortune,

ou

conseil de famille:

avec le

partie

mineur un

notable

de ses

biens, sont compromis.
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24 29, 38 urm.
Excepţiuni 24.
Bxclud.-re, a se vedeă cu-
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2, 3, 33, 39, 47, 53, 55
Experienţă 16.

Femee
Femee

16-22,
măruată

16, 18, 19,

Femre

nemăritată

Femee

văuuvă

16, 20,

16, 20,

—

Incompatibilitate
Indigenţă 39.
lafirmitate 14,

56.

Inim'ciţie 40,

interdicțiune
judiciară 12-15, 44.
latecdicţiune legală 12.
Interes î, 11, 33-37, 39, 56.
Interpretare 24,

Legat 34.

Limitativă
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10,
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Moralitate 2.
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Partaj 35.
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Mamă adoptivă 21.

turali 41,
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Român cod civil 7
România 48, 49, 50, 51,

Mamă naturală 6, 7, 4.
Mandatar fi,
Memhru în consiliu de fa„milie, a se vedeă cuvintele: „Consiliu
de familie*,.
ș

Sărăcie 39,
Scuze din tutelă 1.
Saoţie 26, 27, 29, 52,
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Rude 33, 36, 51, 57,

Stare civilă 23, 27, 33,
Străini 48, 49, 50, 51,

Art. 383
Tată 5,

8,

DESPRE
9,

10,

23,26,

40, 41, 42, 46, 52,

Tată

natural

Testament

34.

| Tuteiă qativă 39, 53.
- 1 “Tutor

Tată adoptiv 42.

9.

î urm,

Tutor ad hoc 37,

4,

Tutor

legal

5,

46,

53.

Tutor dativ 4,:39, 53,

Tribunal 32, 33,
60, 62
Tutelă 1 urm.

37,

38,

TUTELĂ

| Tutor testamentar
53
Văduvă 16.

41,42,

Codul | civil

Pentru

actele

pe

cari,

în principiu

minorul emancipat nu le poate face singur fără asistenţa curatorului său, tatăt
şi
mama

minori

emancipaţi,

tutori

ai co-

piilor lor, vor avea nevoe de asistenţa.
— curatorilor lor. (Locr, Lâgislation civile,
Art, 442; Mass6 et Verg6 sur Zachariae,
1, $ 207, nota 21, p. 409; Demante et ColDoctrină.
met de Santerre, 11, No. 190 bis, II; Dalloz, Rep. Suppl, Minor.-tuielle, No. 256;
1. Scuzele se deosebesc de incapacităţi:
Laurent, IV, No. 325, 514; Alexandresco
,
scuzele apără de tutelă, pe cei cari ar pu„ed. 2-a, II, p. 648; Comp.: Mourlon, ed.
tea să fie tutori dacă consimt; incapaci:
7-a, I, No. 1155).
tăţile înlătură degga, tutelă chiar pe cei
1
Pentru actele de tutelă pentru care
ce ar voi să primeăscă această funcţiune,
este necesară
autorizaţia consiliului de
de oarece ele sunt prevăzute în lege în .
familie, această autorizaţie se va, cere de
interesul minorului. (Mourlon, ed. V-a, |,
la consiliul de familie al copiilor minori
No. 1154; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 625;
aflaţi sub tutelă iar nu de la, consiliul de
646).
familie al tatălui sau mamei, minori €Ş. Incapacitatea se deosebeşte de exmancipaţi. (Valette sur: Proudhon, II, p.
cludere sau destiţuire de oarece îincapa343,
observaţia IV;
Duranton, III, No.
citatea, nu aduce atingere onoarei şi mo502; Demolombe, VII, No.. 466; Mourlon,
ralității
-tutorului pe când - excluderea
ed.
7-a, 1, No. 1155; Massâ eţ Verg6 sur
sau destituirea este întemeiată pe cauze
Zachariae, I, $ 207, p. 409, nota 21; Dalde lipsă de onoare, imoralitatea, neorân“loz, Rep., Minor.-tutelie, No, 349; Laurent.
duiala şi lipsă de cinste a tutorului. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 646; Nacu, 1, p.. IV, No. 3%; Alexandresco, ea. 2-a, II, p.
648; Nacu, Î, p. 601).
600; Comp.: Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1844).
ti.
Minorii nu pot fi numiţi manda3. Excluderea şi destituirea din tutelă
tari de către un membru din consiliul de
sunt întemeiate pe aceleaşi cauze, însă
familie,
de oarece
în această
excluderea împiedecă intrarea în funemaţerie
mandatul este dat în interesul minorului
țiune a tutorului pe când destituirea se
iar nu
a] mandantului.
pronunţă în timpul gestiunei tutelei. (A(Dalloz,
Râp.
Suppl., Minor.tutelle, No, 219; Laurent,
lexandresco, ed. 2-a, II, p. 647; Comp.: PlaA No. 538; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
niol, ed. 6-a, 1, No. 1863),
4. Minorul chiar emancipat nu poate
12. Art. 432 c. civ. în, (383 ce. civ. rom.)
fi membru în consiliul: de familie, nici nuvorbeşte de cei puşi sub interdicţiune jumit
tutor dativ,
(Demolombe, VII, No.
diciară iar nu şi de cei ce se află în stare
463; Dalloz, Râp,, Minor.-tutelle,
-No.: 349;
de interdicțiune “legală despre care se
Laurent, IV, No. 3%; Alexandresco, ed.
ocupă art, 443 e. civ. fr. (384 c, civ. rom.).
2-a, II. p. 647, text şi nota 2; Comp.: Ma-?
(Dalloz,
Râp.,
Minoru-tutelle,
“No.
350;
tei Cantacuzino, p. 74).
Comp.: Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 650).
5. Tatăl şi mama, deşi minori, pot face!
13. O persoană care se- găseşte în stare
parte din consiliul de familie şi să fie
de alienaţie mintală însă nu este pusă sub
tutorii
copiilor lor legitimi,
(Mourlon,
interdicţiune, nu -poate fi tutor nici nu
ed. t-a, I, No. 115; Dalloz, Râp., Minor."poate face parte ca membru în consiliul
tutelle,
No. 349; Suppl,
Minor.-tutelle.
de familie, chiar dacă nu este internat
No. 256, 279; Planiol, ea. 6-a, I, No. 1843;
întrun azil de nebuni. (Duranton. III, No.
Planiol et' Ripert, 1, No. 486; Colin et
503; Mass et Verg6 sur Zachariae, |, $
Capitant, ed. 4-a, I, p. 479; Alexandresco.
212, nota 4, p. 417; Aubry et Rau, ed. 5-a,$
ed. 2-a, II, p. 647; Nacu, 1, p. 601; Pla92. nota 6, p. 596; Dalloz, Rep, Suppl,
stara, 1, p. 471),
Minor.-tutelle, No. 257; Comp.:

6. Mama

naturală

minoră

poate

tace

parte din consiliul de familie şi să
fie
tutoarea. :copiilor săi naturali. (Mass
ei
Verg6 sur Zachariae, I, p. 392,. nota
20;
Marcadâ, Art. 44; Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, :No. 367). -.
|
In dreptul nostru civil, mama naturală nu poate fi.niciodată tutoarea,
copiilor săi minori, de oarece tutela
copiilor
naturali se deschide numai prin
moartea
mamei lor. (Alexandresco, ed.
2-a, 1], p.
590 urm.. 647, nota 3)..
8.: Tatăl şi mama 'minori eman
cipaţi
tutori
ai: copiilor “lor, pot face
singuri
toate actele de tutelă pe cari
le pot face
Singuri
fără asistenţa
curatorilor
lor.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No: 1155;
Minor.-tutelle, No. 349; Nacu Dalloz, Rep.
, 1, p. 601).

-—
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Baudry ei

Cheneaux, IV, No, 455; Planiol, ed. 6-a, |,

Bei

1843;

Colin

et

Capitant,

ed.

4-a, ], p.

14
După o altă: părere, nebunii cari
sar afla întrun azil de nebuni sau cari
ar îi îngrijiţi la domiciliul lor însă nu
sunt interzişi, pot fi tutori'de oarece nui
poaţe exista, nici o incapacitate fără text
expres de lege, însă ei pot fi scutiţi
pen-

tru infirmitate

gravă.

No. 468, 469; Martaa6,

(Demolombe,

VII,

Art. 442; Demante

et Colmet de Sanierre, II,
bis, II.
Laurent, IV, No. 514, 515; No.Huc,191 III,
No.
350; Alexa
1; Comyp.:

15.

ndresco,
Planiol

ed. 2-a, II. p. 649, nota

et Ripert, .], No.

486),

Tutorul, tutorului pus sub interdic-

țiune judiciară,
nu are dreptul să administreze.
tutela
minorilor . interzisului,

—

Codul
nici

civil
chiar

mirea

unui

DESPRE
în

mod
alt

provizor

tutor,

la

nu-

(Alexandresco,

până

ed.

2-a, II, p. 649, nota 2).
16. Femeele, nemăritate, măritate sau
văduve, în afară de mamă sau
ascendenie, nu pot fi tutoare nici membre în
consiliu de familie de oarece ve lipseşte
experienţa
necesară pentru - îndeplinirea
sarcinei tutelei. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
1155; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 351;

Suppl.,
6-a,

Minor tutelle, No. 259; Planiol,

1, No,

1843;

Alexandresco,

ed.

ed.

2-a,

II],

p. 650; Nacu. 1, p. 601; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 7%; Plastara, 1, p. 471).
17. Mama recăsătorită care nu a fost
menţinută de către consiliul de familie
în tutela copiilor săi minori sau a îost decăzută, din tutelă din cauză că înainte de
vecăsătorie,

nu

a

cerut: convocarea,

consi-

liului de tamilie, face de drept parte
consiliul de familie al copiilor săi
nori. (Demante et Colmet de Santerre,
3-a, II, No. 192 bis, 1; Alexandresco,
2-a, II; p. 651, nota 1).
18. Femeele
ascendenie măritate
au dreptul să facă parte din consiliul
familie

al

minori.

lor

descendenților

din
mied.
ed.
nu
de
(De-

mamnte et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II,
No. 129 bis, I).
19. După o aită părere, femeele ascendente chiar căsătorite pot fi tutoare şi
chiar fără ca bărbatul lor să fie cotutor.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 57l, nota 3,
651).
20. Femeele
ascendente devenite
văduve şi nerecăsătorite, pot fi chemate să
fie tutoare

sau

să facă

din

parte

consiliul

de familie. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 19 bis, [; Comp.
Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 651).
adoptivă nu poate fi Nici
21. Mamă
odată tutoarea copiilor săi adoptați, de
oarece

art.

383

ci-

codul

3 din

paragraful

vi] român, dispune că femeile în afară -de
mamă şi de ascendente nu pot fi tutoare.
(Alexandresco, ed. ?-a, II, p. 647, nota 3).
22. Femeea poate fi tutoarea copiilor
săi proprii iar nu şi a copiilor minori ai
o
din
fi avut
ce acesta i-ar
soţului
ed.
(Alexandresco,
căsătorie anterioară,
2-a, TI, p. 651. nota 1).
23. Dispoziţiile art. 442 c. civ. îr. (383
c. civ. rom.) care arată că nu pot îi tutori sau membri în consiliul de familie
toţi acei cari înşişi sau al căror tată şi

mamă

au

un proces

cu minorul

în care

este compromisă starea civilă a acestuia
sau averea lui sau o parte însemnată din
ea,

îşi

găsesc

aplicaţiunea

numai

ca-

în

TUTELĂ

Art.

383

strict la cazurile prevăzute de lege şi în
termenii legii de oarece excepţiunile sunt
de strictă interpretare. (Demolombe, VII,
No. 468, 475, urm.: Marca, Art, 442, No.
4; Demante et Colmet e Santerre, ed. d-a,
TI, No. 193 bis, II; Mourlon, ed. 7-a, I, No.

1155; Masse

et Verge

sur Zachariae,

1, $

201, nota 23, p. 393; Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 353; Suppl,, Minor.tutelle, No.
260; Laurent, LV, No. 513 urm.; Huc, III,
No. 350; Baudry et Châneaux, 1V, No. 455,
456; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 651, nota
4, 053).
25.

Prin

aplicaţiunea

acestor

principii,

incapacitatea, prevăzută de art. 449, punctul 4 c. civ. fr. (383 punctul & c. civ. rom.)
nu-şi găseşte aplicaţiunea. când ar exista
un proces între minor şi soţia sau copilul tutorului sau a unui membru în consiliul de familie. (Demolombe, VII, No.
4175, 476; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 115;
Demante et Colmei de Santerre, ed. 3-a,
II, No. 193 bis, II; Dalloz, Râp., Minor.
tutelle, No. 353; Suppl., Minor.„tutelle, No.
260; Laurent, IV, No. 517; Huc, III, No.
350; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 4%;
Alexandresco, ed. 2-a, 1, p. 651, nota 4).
26. Nici la cazul când ar exista un
proces

între

tutor

sau

membrul

din

con-

siliul de familie şi tatăl sau mama. minorului cari nu ar avea tuiela acestui minor. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1155; Dal“loz, Reâp., Minor-tutelle, No. 353; Suppl.,
Minor.tutelle, No. 260).
i
237. Nici la cazul când minorul ar contesta tutorului sau membrului din consiliul de familie, copilului sau soţului acestora, starea, lor civilă sau o parte în“serânată din averea lor. (Demante et Colmet, de Santerre, ed. 3-a, II, No. 193 bis,
IV; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1155;. Dalloz,
Rep., Minor-tutelle, No. 353).
28. După o altă părere, dispoziţiile art. 442, punctul 4 din codul civil francez
(383 punctul 4 c. civ. rom.) sunt enunciative şi îşi găsesc aplicaţiunea şi la alte
cazuri afară de cele strict limitate de
termenii
legii.
(Delvincourt, 1, p.
107,
nota 2; Duranton, III, No. 505; Taulier,

TI, p. 50; Aubry

et Rau; ed. 5-a, 1,8

9%,

text şi nota 9, p. 597). .
29. Prin aplicaţiunea acestor principii,
dispoziţiile art. 442, punctul 4 c. civ. în,
(383, punctul 4 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi în cazul când există un
proces între minor şi copiii sau soţul tutorului sau membrului din consiliul de

familie.

(Aubry

e

Rau,

ed. 5-a, I, $ %,

zut când există o contestaţiune înăscută.
şi care există încă nefiind pronunţată o
hotărâre definitivă. (Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 352; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 652; Comp. Planiol et Ripert, I, No.
492, p. 531, nota 1; Nacu, Î, p. 601).

text şi nota 9, p. 597).
30. Persoanele cari au interes personal într'o
chestiune asupra căreia
urmează să delibereze consiliul de familie,
după o părere, sunt incapabile de a îi
tutori sau membri în consiliul de familie,
de oarece sunt loviie de o incapacitate

membru întrun consiliu de familie, prevăzută de art. 442, punctul 4 din codul
civil francez (383 punctul 4 c. civ: rom.)
după o părere, trebueşte limitată în mod

acele prevăzute de ari. 442, punctul 4 c.
civ. fr. (383, punctul 4 ce. civ. rom). (Au-

24.

Incapacitatea

de

86370, — Codul Civil adnotat,

a

fi

tutor

sau

—

care

trebueşte

bry et Rau,

571—

pusă

pe

aceiaş

linie

ca

ed, 5-a, ], $ 92, text și nota,
37

Art. 383
11, p. 597, 598; Dalloz, Râp.,
telle, No. 368).
.
După o altă părere, de

DESPRE

Codul civil

TUTELĂ

Minor-tu_
oarece le

39. Sărăcia nu constitue o cauză de excludere din tutelă; însă în materie de
tutelă dativă, consiliul de familie poate
gea nu declară incapabile pe aceste persă nu aleagă ca tutor dativ o persoană
soane, ele pot îi recuzate înainte de delipsită de avere de oare ce minorul nu
liberarea asupra, chestiunei ce le interear îi garantat în interesele sale, (Dalloz,
sează; dacă însă recuzarea nu a avut loc,
R6p., Minor.-tutelle, No. 359; Suppl., Mideliberarea, la care au luat parte aceste
nor.-tutelle, No. 273; Comp: Baudry et
persoane nu este atinsă de nulitate de
Châneauz, IV, No. 45%; Alexandresco, ed.
drept. (Demoiombe, VII, No. 516; Masss
2-a, II, p. 653).
et Verg6 sur Zachariae, I, p. 393, nota 35;
40. Duşmănia dintre tutor şi părinţii
Dalloz,
Rp,
Minor-tutelle,
No.
368;
minorului nu poate constitui un motiv de
Suppl., Minortutelle, No. 282; Laurent,
incapacitate de a fi tutor. (Alexandresco,
IV, No. 539).
ed, 2-a, II, p. 653).
32. Dacă recuzarea nu a avut loc îna41. Tatăl natural poate fi numiţ tutor
inte de deliberare această deliberare va
testamentar de către mama naturală care
putea
fi atacată
înaintea
tribunalului
a recunoscut
pe copilul său,
(Alexancare o va anula sau o va menţine după
dresco, ed. 2-a, II, p. 647, nota 3).
cum interesele minorului au fost sau nu
42. Tatăl adoptiv poate fi numit tutor
prejudiciate. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
testamentar de către părinţii fireşti ai cotutelle, No. 282; Laurent, IV, No. 539).
pilului adoptiv. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
33. Consiliul de familie în prim rând:
”
p. 647, nota 3).
şi apoi justiţia vor aprecia dacă proce43. De oarece nici un text de lege nu
sul ce se desbate între tutor sau rudele
prevede printre persoanele incapabile de
sale și minor este de natură a comproa îi tutori şi membri în consiliul de famite starea civilă şi interesele minorumilie și pe cei puşi sub consiliul judiciar,
lui. (Huc, III, No. 350; Planiol at Ripert,
după o părere, aceste persoane pot fi
1, No. 492; Alexanădresco, ed. 2-a, TI, p.
tutori şi membri în consiliul de familie,
652; Nacu. Î, p. 601; Matei Cantacuzino,
(Demolombe.
VII, No. 468; Mourlon, ed.
p. 74).
1-a, I, No. 1155; Marcadă, Arţ. 442; De34. Cererea de liberare a unui legat
mânte et Colmet de Sanserre, II, No. 191
universal nu poate fi considerată ca un
bis, II; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No.
proces. de natură a compromite interesele "350; Suppl.,
Minor-tutelle, No. 258 Lauminorului şi care să constitue o incaparent, IV, No. 514, 515; Huc. III, No. 350);
citate de a fi tutor. (Huc, III, No. 35);
Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 480; AleAlexandresco, ed. 2-a, II, p. 652, nota 2).
xandresco; ed. 2-a, II, p. 649. nota 1, 66;
35. Deasemenea
acţiunea
de
împărComp.: Baudry et
Ch&neauz,
IV,
No.
țeală introdusă în contra, minorului, nu
455; Planiol, ed. 6-a, [, No. 1843; Planiol
produce incapacitatea tutorului, de oare
et Ripert, 1, No. 486),
ce nu este un proces de natură a com44. După o altă părere, deşi nici un
promite interesele minorului, (Huc, III,
text de lege nu prevede printre persoaNo. 350; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 652,
nele incapabile de a fi tutori şi membri
“nota 2).
în consiliul de familie şi pe cei puşi sub
36. In cazul când în cursul tutelei se
consiliul judiciar, însă aceste persoane
naşte
un proces
între tutor sau .rudele
trebuesc
asimilate cu interzişii şi desale şi minor de natură a compromite
clarate. incapabile
de
a ocupa aceste
interesele acestuia, tuțorul va fi revocat
funcțiuni. (Delvincourt, 1, p. 114, nota 7;
și consiliul de familie va alege un alt
Taullier, II, p. 50; Aubry et Rau, ed. S-a,
tutor.. (Marcad, Art. 442; Laurent, IV, No.
I. $ 92, nota 7, p. 597; Dalloz, Rp. Mi-.
517; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 652, 653),
nor.-tutelle, No. 350; Suppl., Minor.tutelle,
37. In cazul când se va stabili că, proNo, 258).
cesul existent între tutor şi minor nu
este
persoana
părere,
a, treia
45. După
de natură a compromite interesele acepusă sub consiliul judiciar pentru cauza,
stuia, tribunalul (sau judecătorul de
ocol)
de slăbire de minte este incapabilă să fie
va numi minorului un tutor ad hoc
pentutor sau membru în consiliul de familie
tru a susţine interesele minorului în
tot
judiciar
sub consiliul
acea pusă
însă
timpul cât ţine procesul, (Alexandresco,
ocupa
risipă, poate
de
cauză
pentru
ed. 2-a, TI, p. 653; Matei Cantacuzino,
p.
aceste funcțiuni. (Duranton, III. No. 503;
74. 75).
Mass6 et Verge sur Zachariae, 1. p. 417;
38. Cauzele ae incapacitate şi
350;
No.
Minor-tutelle,
Dalloz,
Rep.,
cludere din tutelă și din consiliul dede exfaSuppl., Minor-tutelle, No. 258).
milie, prevăzute de lege sunt
limitative,
46.
După
a patra părere, tatăl pus sub
așa în cât nici consiliu] de familie,
nici
consiliul judiciar, conservă tutela legală
tribunalele nu pot să creeze “alte
cauze
însă tot timpul cât se găseşte în această
neprevăzute, (Toullier, II, No.
1171; Destare de incapacitate, se va numi un alt
molombe, VII, No. 468, 469, 475,
476; Daltutor care să exercite tutela. (Roliarid de
loz, R€p., Suppl,, Minor.tutelle,
No. 283;
Villargues, Râpertoire,
Laurent,
'Tutelie, No. 29;
IV, No. 513, 520; Alexandresco.
Daloz, R&p., Minor.-tutelle, No, 68).
ed. 2-a. II, p. 626, -nota 1; Comp.: Aubry
41.
In
părerea
celora
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 9%, nota
cari admiţ că
12, p. 598).
persoana

—
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pusă . sub

consiliul

judiciar

Codul
poate

civil
fi

“DESPRE

tutor,

ea

poate

fi

exclusă

destituirea din
țiunea la, toate

sau

destituită din tutelă pentru cauză de incapacitate. (Demolombe, VII, No. 418. 469;
Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1155; Marcadă,
Art. 442; Demante et Colmet de Santerre,
II, No. 191
bis, II; Dalloz, Rp,
Minor-tutelle, No. 350; Suppl.. Minor.tutelle,
No. 258; Laurent, IV, No. 514 515; Huc,
III, No. 350; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1843;
Planiol et Ripert, I, No. 486; Colin et Capitant, ed. 4a. 1, p. 480; Alexandresco,
ed. 2-a, II. p. 649, nota 1).

48. Asupra

chestiunii

dacă

străinii

dativă

în

excludere

Questions

pratigques

et

părere,
în con-

în

condiţiunile

prevăzute

11 şi 13 c. civ. în. (11 c. civ. rom).
Pepertoire,

Tutelle,

section

3,

No.

de

art.

2;

Da-

(Merlin,

ed.

7-a,

de

la

tutelă.

îşi

găsesc

aplica-

sonale. (Demolombe, VII. No. 519; Aubry
et Rau, ed. a, Î, $ 92, p. 598; Dalloz,
Râp., Suppl., Minor.tutelle, No. 283: Laureni, IV, No. 540; Comp.: Dalloz, Râp.
Minor.tutelle, No. 236).
i
57. Ruda minorului care cere destituirea tutorului, are dreptul să facă parte
din consiliul de familie şi să îa parte la
deliberarea ce are loc asupra destituirei
SDaloz, -R&p., Suppl., Minor-tutelle, No.

485, $ 79, p. 527).
50. După a treia părere, dreptul de a.
fi tutor sau membru în consiliul de familie. constitue un drept civil, cari în principiu este interzis străinilor în Franţa
însă pot să-l aibă dacă se
(România)
găsesc

(Mourlon,

vede nici o incompatibilitate între aceste
două funcțiuni,
afară, de cazul când în
deliberare sunt în joc interesele lor per-

doctrinales,

E p. 24; Dalloz, Bâp., Suppl., Minortutele, No. 231; Laurent, I, No. 455; IV, No.
366; Hue, III, No. 351; Planiol et Ripert,
1, No. 487; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.
480; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 653, text
şi nota. 5, 665; Matei Cantacuzino, p. 71).
49. După a doua părere, dreptul de a
fi tutor sau membru în consiliul de familie constituind un fei de sarcină pubplică, străinii nu au areptul să îndeplinească aceste funcțiuni în Franța (România). (Demolombe, 1. No. 245, 267; Au-

bry et Rau, ed. Sa, I, $ 77, nota 5. p. 484.

testamentară.

aplicalegală,

țiuneşi la excluderea din consiliul de
familie.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1157;
Dalloz, ' Râp., Supl.,
Minor.tutelle,
No.
284; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, |,
p. 493; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 665;
Matei Cantacuzino, p. 77).
„56. Yuiorul poate face parte din consiliul de familie de oarece legea nu pre

siliul de familie este un drept privat făcând parte din dreptul ginţilor şi aparţine
şi străinilor de oarece nu există
nici
un text de lege care să-l interzică. (Bertauld,

şi

tutelă, îşi găsesc
felurile de tutelă:

383

ÎI, No. 1154; Dalloz, Rep, Minor.-tutelle,
No. 347; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 627,
nota 1).
.
54. Cauzele
de incapacitate sunt
comune
tutelei şi consiliului de
familie.
(Demolombe, VII, No. 512; Mourlon, eâ.
7-a, I, No. 1157; Laurent, IV, No. 538 urm.;;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p: 665),
55. Cea mai mare parte din cauzele qe

Franța (România)
_au dreptul-să fie tutori sau membri în consiliul de familie,
există mai multe păreri: După o
dreptul de a fi tutor sau membru

Art.

TUTELĂ

cerinţele
s-au observat
58. Dăâcă nu
art, 442 c. civ. fr.'(383 e. civ. rom). şi sa
format un consiliu de familie din persoane incapabile, deliberările acestui consiliu

sunt

radical

nule.

(Dalloz,

R6p;

Suppl., Minor-tutelle, No. 277; Contra:
,
Laurent, IV, No. 543).
59. In cazul când deliberarea conslliului de familie a tost anulată, membrii
din consiliul de familie cari au luat parte
anulată, au dreptul. să
la deliberarea

oz, Râp., Minor-tutelle, No. 321; Suppl,,
A
Minor.tuielle, No. 234, 278).
ia parte la o nouă deliberare asupra o51. După a patra părere, străinii rude
hiectului care a fost discutat în delibecu minorul francez (român) au dreptul
de | varea. anulată. (Demolombe, VII, No. 517;
să fie tutori şi membri în consiliul
Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 92, p. 598, 59;
familie în Franţa (România) însă străinii
ez . 200) 07 Rep., Suppl., Minortutelle,
No.
cari nu sunt rude cu minorul franc
scă,
(român) nu au dreptul să îndeplinea
69. In cazul când cea de a doua deI. No. 8%;
(Beudant,
funcțiuni.
aceste
liberare a consiliului de familie are aceNo.
elle,
.-tut
Minor
,
Suppl.
Rep.
z.
Daillo
que
laş rezultat ca şi cea dintâi care a fost
234: Weiss, Trait thâorique et prati
anulată, tribunalul sau judecătorul de
II, No. 160 urm.; Comp.: Colin et Cagpiocol are dreptul să formeze un nou conLL
tant, ed. 4-a. ], p. 480).
siliu de familie înlocuind pe membrii
55. Bărbatul: minor al mamei căsătoR&p,
(Dailoz
recalcitranţi.
sunt
cari
rită a doua oară nu va putea fi cotutoSuppl., Minor.-tutelle, No. 283).
rul copiilor minori ai soţiei sale, de oare
sa.
când incapacitatea
61. In cazul
ce minorii, afară de tată şi mamă nu pot
ivit în cursul
tutelei, tutorul
trebueşte
fi tutori; în acest caz, nici mama Tecărevocat de către consiliul de familie. (Alesătorită nu va putea fi tutoarea. copiilor
xandresco, ed. 2-a, II, p. 646).
săi minori din pricina căsătoriei. (Huc,
62. Autoritatea competentă a se pro111. No. 278; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
nunţa
asupra
incapacităţilor
tutorului
573, 648; Contra: Masse et Verg6 sur Zaeste mai întâi consiliul de familie şi apoi
chariae, 1, $ 212, nota 3, p. 417).
tribunalul (sau judecătorul de ocol), la
53. Dispoziţiile din art. 442 şi urm, c,
caz de contestaţie din partea celor în
civ. în. (383 şi urm. c. civ. rom.) prividrept (art. 638 pr. civ. rom.), cu apel la
sau
excluderea
toare la incapacitatea,

—

519—

Art.

384

instan
N e
III, No.
646, nota
63. A
cu notele

DESPRE

superioară.
(Demulombe, VII,
197 Laurent, n
No. 518; Huc,
252; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
1).
N
se vedea: art. 335 din codul civil
respective.

Jurisprudență,
(continuare
1.
al

de la 1924 până

la 1927)

Art. 357 ce. civ, rom., de sub titlul
X-lea, aplicabil în întregime şi în Ba-

sarabia,

va

prevede

compune

art.

—

383

p.

afară

dente

3,

de

—

că,

din

nu

sfatul

de

cel puţin

acelaş

cod,

mamă

şi

pot

cinci
araţă

de

fi tutori,

familie

rude,

se

iar

că

femeile

femeile

ascen-

nici

membri

consiliul de familie. Pentru înlesnirea.. în
ocrotirei orfanilor din război, s'a promul-

gat

un

Decret-Lege

sub

No.

917

(Mon.

TUTELĂ

Codul civil

Ofic.* No. 19 qin 22 Aprilie 1918) privito
r
la dispoziţiile luate cu privire la această
,
ocrotire şi în art. IV se arată, clar şi categoric, că prin derogare dela art. 383 e.
civ.. femeile pot face parte din consili
ile
de familie ale orfanilor de război, şi împlini sarcina de tutrice în toate tutelele
„de compet. jud. de oc. (Vezi: D. Legi, decrete, regulamente, public. de Min. just.
"vol. II, pag. 74). (Trib. Chişinău, s. II,
Jurnal 9868 din 22 Nov, 1924, Jur.
Gen.
1926, No. 97).
2. Membrii
din consiliul
de familie
fiind în ceea ce priveşte obligaţiunil
e ce
isvorăsc

din

aceleaşi

escluziunea

primită. mai

epitropii

funcţiune,

asemănaţi

pentru

care

se

permit

şi la tutori.
(Judec. ocol
23 Mai 1925, Jur. Gen. 1936,

criminală

aduce cu sine

dela tutelă, precum și destituirea din o tutel
ă

dinainte.

din

motive,

sau se admit
Fierbinţi-Ilfov,
No. 519).

Art. 384. — Osânda la o pedeapsă

de drept

această

cu tutorii, rezultă că nu poţ fi îndepărtați
din tutelă sau demisiona, de cât pentru

(Civ.

383,

385;

C. p.

1840, Art. 41; Civ. Fr, 443).

1, 7, 22, 268;

L. pentru

Tezi. fr. Art. 443. — La condamnation ă, une
peine afflictive ou infamante
de plein droit Vexelusion de la
titution, dans le cas oi il sagirăit d'une tutelle. Elle emporte de mâme la destutelle antârieuremenţ dâferce.
emporte

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)

Act de tutelă

12,

| Facultate 8,

Anulare 12,
Bunic 10,
Condemnare 2-12,
Consiliu de familie

2,

Zi.

Corecţională pedeapsă

Gestiune de afaceri 12,
Graţiere 6,
Hotărire definitivă 3,
4, | Mamă 9, 11,

Nulitate 12.

-7, | Obligativitate 8,

8, 11,
Crimă 2-6, 9, 10, 12,
Degradaţie civica 7, 3, 11.
Deiict 7, 8.

Deosebire 7,

Descendenţi 10,
Destituire 1-8,
Excludere 1-8,
Executarea pedepsei
9,

10,

Osândire, a se vedea cuvântul: „Condemnares.
| Pedeapsă
corecțională 7,
1
ă să criminală 2-6,
Pedeap

9, 10,
Tată 9,
Termin
5, | Tutelă
. Tutor

12,
11,
3,
1 urm,

1 urm.

damnare să fie definitivă. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 654).
4. Excluderea sau destituirea, din tutelă în caz de condamnare la o pedeapsă
criminală are loc de drept fără intervenţia consiliului de familie, care se
va
întruni numai
pentru a, alegea un alt
„tutor. (Aubry et Rau
1, $ 10%, p. 6%;
Huc, III, No. 355; Alexandresco
, ed. 2-a,

IL. p. 655, text şi nota 1; Comp.:
et Riperi, 1. No. 492, 493),

Planiol

Incapacitatea “prevăzută de art, 443
c. civ. fr, (384 c, civ, rom.).. subsistă, chiar
„după executarea pedepsei. (Mourlon, ed.
-a. I, No. 1156; Alexandresco, ed,
2-a, II,

„Pb. 655),

Doctrină,
î. Excludarea, şi destitui
rea din tutelă
sunt întemeiate pe aceleaşi
excludarea împedică intrarea cauze, însă
în tuncţiune a tutorului, pe când dest
ituirea, se
pronunţă
în
timpul
gestiunei
tutelei
(Alexandresco, ed. 2-a, 1],
p. 647; Comp.:
Planiol, ed. 6-a, I, No. 1863)
.
2.
Osânda
la '0 pedeapsă
criminală
aduce nu numai excluziu
nea şi destituirea din tutelă, ci şi excl
uziunea şi destituirea din consiliul
de
drept. (Mourlon, ed. 1-a, iamilie, de plin
I, No. 1157).
3. Pentru ca osânda
la
mMinală să aducă excludar o pedeapsă crie şi destituirea
„din tutelă se cere ca hotă
rârea de con-

6. Graţierea, condamnaiului
la o pedeapsă criminală nu împedică exclu
darea sau destituirea din tutelă. (Alex
andresco, ed. 2-a, II, p. 655),
Exeludarea şi destituirea din tutelă
are loc şi pentru acele persoane care
au
fost condamnate prin o hotărâre corecţ
ională la pierderea dreptului de a fi
tutor
sau a face parte
dintr'un consiliu
de
familie.
(Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No.
115;
Dalloz, R6p.,
Suppl., Minor.tutelle, No.
261; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 1845;
Plani

ol et Ripert, I, No. 49%; Colin et Capitant, ed. 4-a,TI, p. 480; Nacu,
I, p. 602).
Osânda la o pedeapsă corecționa
lă
nu aduce de drept excluderea sau destituirea, din
tutelă, însă judecătorii
au
dreptul în unele cazuri când pron
unţă
pedeapsa să ridice condamna
tului, pe un

— 580—
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termin,

dreptul

de

a

îi

tutor

R&p., Minor-tutelle, No. 355; Suppl., Minor.-tutelle, No. 261).
11.
Deasemenea, o persoană condamnată
prin
o hotărâre
corecțională
la

sau

membru
în consiliul de familie; iar în
unele cazuri ridicarea acestor drepturi
este obligatorie. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 656; Comp.:
Planiol, ed. Ga, I, No.
1845; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 480).

pierderea
dreptului
fi menţinută
prin

persoană
condamnată
la o pedeapsă criminală, după expirarea, pedepsei, poate fi însărcinată cu tutela copiilor
săi
minori,
după
avizul
consiliului
de

pedepsei

poate

fi

însărcinat

de a fi iutor, poate
avizul
aprobator
al

consiliului

de

săi minori

şi aceasta chiar

durează

familie

pedeapsa

în

sa

tutela

copiilor

în timpul

principală.

cât

(Aubry

et Rau, ed. 5-a, 1, $ 104, text şi nota 7, p.
654; Dalloz, Râp.,. Suppl., Minor.-tuteile,
No. 261; Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No.
1845; Planiol et Riperi, ], No. 49%; Nacu,
I, p. 609).
.
12.
Toate
actele de tutelă făcute de
tutorele
condamnat
definitiv
la o pe
deapsă criminală. după condamnare, nu
sunt valabile şi nu ar putea rămâne în

familie de aprobare. (Mourlon, ed. 7-a, [,
No. 1156; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No.
355; Suppl., Minor.tutelle, No. 261 Comp.
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1845; Planiol et
Ripert, I, No. 492; Nacu, I, p. 602).
10. Deasemenea şi un bunic condamnat la o pedeapsă criminală, după expirarea

Art. 385

TUTELĂ

cu

tutela
descedenţilor
săi
minori,
după
avizul aprobator al consiliului de familie. (Demolombe,
VII, No. 483;
Dalloz,

picioare

afaceri.

decât

ca

făcute

(Alexandresco,

de

ed.

un

geranţ

de

2-a, II, p. 655).

Art. 885.
— Sunt asemenea opriţi de-a îi tutori și destituibili:
1. Persoanele cu purtare rea în deobște cunoscută;
2. Persoanele care dau dovezi de rea credinţă sau incapacitate
în îndeplinirea

sarcinei

de

C.

pentru

epitropii

p.

330;

L.

Text. fr.
s'ils sont

en

tutore.

(Civ. 384, 386, 458; Pr. civ. 145;

din

1840,

Art. 42; Civ. Fr. 444).

Art. 444. — Sont aussi exclus de la tutelle, et mâme destituables,

exercice:

1% Les gens d'une inconduite notoire;
2% Ceux dont la gestion attesterait l'incapadit€ ou Linfidelite.
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Repetare 8, 17.
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legală 2, 3, 8, 29.
testamentară 2.

Doctrină.
1.
sunt

Excluderea,
întemeiate

excluderea

în

din

funcţiune

tuirea

se

şi destituirea din tutelă
pe aceleaşi cauze, însă
tutelă

împedecă

a .tutorului,

pronunţă

în

pe

intrarea,

când

timpul

desti-

gestiunei

tutelei. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 643;
Comp.: Planiol, “ed. 6-a, I, No. 1863),
2. Dispoziţiunile art. 444 e. civ. fr; (385
c.

civ.

rom.),

destituirea

privitoare

din

tutelă

la

excludarea

îşi găsesc

sau

aplicaţi-

unea la, toate felurile de tutelă: tutelă le-

—
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gală, tutelă dativă şi tutelă testamentară,
(Duranton, III, No. 512; Demolombe, VII,
No, 495; Mass6 et Verge sur Zachariae, 1,
$ 212, p. 418, nota 11, $ 228, nota 4, p.
494; -Aubry et Rau, I, $ 119, nota 4, p.
744; Dalloz, Rep., Suppl,
Minor.-tutelle,
No. 27%; Laurent, IV, No. 521; Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 658, 659).

,

se
Aşa, dispoziţiile acestui articol
aplică şi tatălui şi mamei tutori legali.
"când au o purtare rea în deobşte cunoscută.
(Dalloz,
Râp.,
Minor.tutelle, . No,
357; Suppl.; Minor.tutelle, No. 265).
4.
Dispoziţiile art. 444 e. civ. îr. (385
c. civ. rom.) se vor aplica faţă de tată,
mamă
şi ceilalţi ascendenți,
tutori cu
multă rezervă şi în cazuri grave. (Dalloz.
Rep. Suppl., Minor-tutelle, No. 265, 272).
Prin

purtarea

rea

în

deobşte

cu-

noscută se înțelege purtarea acelora cari
se desonorează prin moravurile
lor depravate

sau

cari

risipesc

în mod

nebunese

averea lor.
(Demolombe,
VII,
No.
4%;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1156).
6. După o altă părere, prin cuvintele:
rele purtări în deobşte cunoscute trebuese
a se înţelege dezordinele morale de natură a, compromite educaţia copilului minor ca: beţia, destfrânarea, ete. (Laurent,
IV, No. 523; Baudry et Châneaux, IV, No.
451; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 656, text
şi nota, 4; Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1845; Planiol et Ripert, I, No. 492; Matei
Cantacuzino, p. 75),
7. Fapiele
cari constituesc o purtare
rea sunt apreciate în mod suveran de instanţele de fond adică de către consiliul
de familie şi tribunal, (Planiol et Ripert,
I, No. 492; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.
48U; Alexandresco, ed, 2-a, 1], p. 657, nota
1; Matei Cantacuzino, p. 14, DD).
Nu poate constitui un fapt de natură a se destitudin
i tutelă tatăl tutor

legal,
duită,

teama
de a
dedusă
din

nu avea o bună confapte grave
săvârşite

TUTELĂ

_ Codul

civil

destituibile; notorietatea relei purtăr
i nu
trebueşte să, rezulte numai din acte
blice ci poate fi stabilită, şi prin marţorpui.

(Demolombe,

VII,

No. 486; Maread,

Art.

444; Dalloz, R6p., Minor.-tuteile, No.
356;
Laurent, IV, No. 5%;
Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 657).
13. Consiliul de familie ar avea
drepiul să facă o cercetare spre a se convin
ge
de existenţa faptelor cari constituesc
purtarea, rea a tutorului, (Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 657, nota 2; Contra: Aubry
et
Rau,

1, $ 104,

p. 655; Comp.

Planicl

tat

la

pudoare,

sau

pentru

adulter.

(Ale-.

Xandresco,
ed. 2-a,
II, p. 656.
nota 6;
Comp.: Demolombe, VII, No. 485).
Se poate dovedi cu martori notorietatea relei purtări a, tutorului, însă
nu
se poate cere şi admite a se dovedi cu
martori o greşeală. secretă sau un caz de.
purtare rea care nu este de notorietate
publică. (Demolombe, VII, No. 486; Aubry

et Rau,
Dalloz,
Suppl.,

ed. 5-a, 1, $ 104, nota 10, p. 65;

R&p,,
Minortutelle,
No,
3574
Minor.-tutelle, No. 264; Laurent,

IV, No. 523).
să

Pentru ca incapacitatea tutorului
poată fi o cauză de destituire a sa:

din tutelă,

trebueşte. ca el să fi dat do-

vezi de o proastă şi dezordonată admini
straţie cari pune în pericol averea minorilor. (Mourion, ea. 7-a, i, No. 1156; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 363; Suppl,
Minor.tutelle,
No. 269; Comp.:
Planiol,
ed. 6-a, 1. No. 1845; Planiol et Ripert,
],
No. 492).

„17.

Nu poate constitui o cauză de des-

tituire din tutelă, un îapi izolat de incapacitate al tutorului, (Dalloz, Râp.,
Minor.tutelle, No. 361).
Reaua
credinţă a tutorului
este
atunci când el îşi însuşeşte din banii copiilor minori şi când nu păzeşte regule
le
de decenţă şi de onoare privitoare la
perSoana minorului.
(Demolombe,
VII, No.
490; Dalloz, Rep, Minor-tutelle, No. 361;

de el cu mult timp înainte de deschiderea
tutelei, şi care nu s-au mai repetat, (Daoz, Rep, Suppl. Minor.tutelle, No. 265;
Huc, III, No. 354; Alexandrescg, ed. 2-a,
II, p. 657; Comp.: Planiol et Ripert, 1,
No, 492).
Comp.: Planiol et Ripert, 1,
3. 0 legătură: intimă a mamei tutoare
No, 499; Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 657, nota
cu un bărbat, care este ţinută secretă, nu
4),
Incapacitatea şi reaua credinţă a
poate constitui o purtare rea în deobşte
tutoru
lui
care
aduce excluderea sau
cunoscută care să aducă excluderea sau
tituirea, sa din tutelă sunț privitoare desdestituirea sa din ţutela copiilor
atât
săi mila
intere
sele băneşti ale minorului cât şi
nori. (Demolombe, VII, No. 486; Alexanla
educaţia sa. (Demolombe, VII, No.
dresco. ed. 2-a, II, p. 657, nota Î).
499;
*
Laurent, IV, No. 526; Alexandresco, ed.
10. Potrivit
dispoziţiilor
art. 268
ce.
2-a, II, p. 657, nota 4; Comyp.:
pen. român, acei cari au înlesnit
Matei Cancorupfacuzino, p. 75).
țiunea unui minor, pierd dreptul
de a fi
20. Cei care dau aovezi de rea cretutori. (Nacu, 1, p. 602).
dință în administraţia tutelei, mai
.
Pentru ca, purtarea rea a tutorului
pot fi
condamnaţi în baza art. 330
să poată constitui un motiv de
Cc.
excludere
pentru. abuz de încredere. (Alexapen. rom.,
sau destituire din tutelă, se cere
o,;
ca ea să
ed, 2-a, II, p. 657; Plastara, I, p. ndresc
fie publică. (Planiol, et Ripert,
471, 479).
1, No. 492;
21.
Tutor
ul
care ar neglija să
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 656; Matei
proceadă la, facerea inventarului
Cantacuzino, p. 75).
poate să se
expue la destituirea sa pentru incapa
Persoanele cu purtare rea îndeobCitate sau rea credință. (Colin
şte cunoscută sunt oprite
et Capide a fi tutori şi
tant, ed. 4-a, 1, p. 502).

—

et

Ripert, I, No. 492, p. 532, noia 1).
,
14. Notorietatea, publică a relei
purtări,
poate rezulta, din o hotărâre de conda
mnare cum ar fi la o pedeapsă pentru aten-
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Codul

civil

DESPRE

22. Pentru ca incapacitatea şi
credinţă să aducă destituirea sau

reaua
exclu-

de purtare rea îndeobşte cunoscută, nu
aduce decăderea lui din dreptul de a avea
paza copilului, drept pe care îl pierde numai în cazul când este decăzut din puterea, părintească. (Merlin, Repertoire, Education, $ 1, No. 4; Proudhon, II, p. 350,
426; Toullier, II, No. 1062; Vazeille, Trait6
du mariage, II, No. 104; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 129, text şi nota 8, p. 83; ed. 4-a,
VI, $ 551, text şi nota 11, p. 95; Dalloz,
R6p., Puissance paternelle, No. 66; Laurent. V, No. 200; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 457, 53U, 656, 659; Comp: Delvincourt,
ÎI, p. 289).
30. Cauzele
de excludere din tutelă

derea tutorului, nu se cere condiţiunea
ca ele să fie în deobşte cunoscute cum se

cere pentru relele purtări. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 657)
23. Sunt excluse din tutelă persoanele
cari vor fi dat dovadă de incapacitate
sau rea credinţă nu numai în administraţia tutelei de la care se exclud ci în
orice altă administraţie a unui patrimoniu, chiar al său propriu. (Demolombe,
VII, No. 491 urm.; Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a. II, No. 195 bis, II; Mour1on, ed. 7-a, I, No. 1156; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
No. 362;
Suppl., Minor-tutelle, No. 270; Comp.: Planiol, ed. 6-a, |,
No. 1845; Planiol et Ripert, 1, No. 4%;
Matei Cantacuzino, p. 15).
24. După o altă părere, articolul 444
c. civ, fr. (385 c. civ. rom.) prevede excluderea din tutelă numai a acelei persoane
cari

rea

telei

va

fi

dat

credinţă

de

la

dovadă

numai

care

se

de

în

incapacitate

administraţia

cere

cari

cum

ar

fi

al

său

sau

al

soţiei

sa,

tuice

din tutelă

limitative

şi

prevăzute

tribunalele

sau

de

(Ale-

de

desti-

lege

deobşie

cuno-

credinţă, nu

şi membrilor din consiliul
oarece prezenţa în consi-

liul

a unei

de

familie

persoane

care

are

pericol asa
provoca în

credinţă,

se

pronunţă

de

consiliul

de

familie. (Baudry et Cheâneaux, IV, No.
457;
Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 65,
nota 1).
33. A se vedea: art. 338 şi 343 din codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până la 1927)

de

familie nu pot să excludă sau să destitue
pe tutor pentru alte motive de cât cele
arătate de lege. (Colin ei Capitant, ed.
4-a, I, p. 480; Alexandresco, ed. 2-a, Ii,
p. 659).
,
27. Declaraţia în faliment a tutorului
nu aduce în principiu destituirea sau excluderea sa din tutelă, (Demolombe, VII,
No. 492; Aubry et Rau, I, $ 92, p. 5%, $
Dalloz, R6p., Minor.tutelle,
104, p. 653;
No. 358; Suppl.. Minor-tutelle, No. 271;
Laurent,
IV,
No. 593;
Baudry et Ch6neaux,
IV, No. 456;
Lyon-Caen et Renault, Trait6, VIII, No. 976; Planiol et Ripert, I, No. 492; Alexandresco, ed. 2-a. II,
p. 654, 656, nota 4, 658; Contra: Toullier,
II, No. 1164; Duranton, III, No. 509).
28. Declaraţia în faliment a tutorului,
- însă, coroborată şi cu alte împrejurări
poate
aduce
destituirea
sa din
tutelă
după aprecierea. consiliului
de familie şi
a tribunalului. (Valette sur Proudhon, II,
p. 346, 347; Demolombe, VII, No. 468, 4%;
Avbry et Rau, ed. 5-a, I, $ 104, p. 653; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 358; Suppl.,
Minor.-tutelle, No. 271; Planiol et Ripert,
I, No. 492).
29. Destituirea din tutelă a tatălui minorului, tutor legal, chiar pentru cauze

—

în

sunț aplicabile
de familie, de

rea.

sunt

consiliul

rea

şi reaua

familie prin. anchetarea vieţii private a
unui membru care ar trebui exclus. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1157).
31. Tutorul însă exclus sau destituit
din tutelă, nu mai poate fi membru întrun consiliu de familie.
(Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 1157).
|
32. Excluderea şi destituirea din
tutelă pentru rele purtări, incapacitate sau

şi

sale.

purtarea,

aceste defecte nu prezintă un
de mare ca scandalul ce sar

iar nu în administraţia altor bunuri sau
a unei alte tutele. (Dalloz, Rep., Minor»
tutelle, No. 362; Comp.: Laurent, IV, No.
525; Huc, III, No. 354).
_
25. In dreptul civil român, pentru ca
incapacitatea sau reaua credinţă să îieo
din
destituire
excludere sau
cauză de
tutelă, se cere ca faptele tutorului să fi
avut loc în administraţia iutelei actuale
sau a unei tutele anterioare iar nu în
administraţia
oricărui
alt
patrimoniu
xandresco, ed. 2-a, II, p. 658).
26. Cauzele de excludere şi

suni:

scută, incapacitatea

tu-

excluderea

Art. 385

TUTELĂ

4. Membrii
din consiliul
de
familie
fiind, în ceeace priveşte obligaţiunile ce
izvorăsc

din

această

îuncţiune,

asemănaţi

cu tutorii, rezultă că nu pot îi îndepărtați

din „tutelă

sau

dimisionă,

decât

pentru

aceleaşi motive. pentru care se permit
sau se admit şi la. tutori. (Jud. ocol mixt
Pozargic, 23 Mai 1924, Pand. Rom. 1936,
„ 21).
2. Nici un text din codul civil nu dispune că copilul natural se găsește, dela
naşterea. sa, sub tutela mamei sale, sau
că tutela se deschide din momentul ce el
a dobânâit avere proprie ce trebue administrată; numai acei copii naturali sunt
sub tutelă a căror mamă ar fi recunoscută sau ar fi încetat din viaţă.
Mama naturală are aceleași drepturi şi
îndatoriri ca şi mama legitimă.
Prin urmare ea este învestită cu puterea
părintească, adică cu dreptul
de
creştere, de educaţiune şi de corecţiune
precum şi cu dreptul de administraţiune
a averii proprie a copilului său; pentru
a decide altfel ar trebui un text formal,
care însă nu există;
|
Dacă, dispoziţiunile din art. 385 şi urm,
din codul civil nu sunt aplicabile tatălui
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administrator
pentru

legal,

în timpul

considerâţiunea

chisă

tutela,

că

el

că

nu

căsătoriei,

nu

are

este

de

tutore şi că diferitele cauze de excludere
și

de

destituire

tinse

prin

din

analogie

interpretare

şi

tutelă

ele

nu

constituind

se pot

de

fi

ex-

strictă

decăderi

drepturi, tot astfel, pentru
motive, dispoziţiunile ari.
cod. civil nu

pot

fiind

de

identitate de
385 şi urm.

aplica nici

mamei

care

exercită dreptul de administraţiune asupra 'averii personale a copilului său na-

Art.

nu mai
(Civ.

din

386. — Vericare

347,

383

urm,

C. p. 7, 22,

Art. 43; Civ. Fr. 445).

27,

267, 268;

L. pentru

Tezi. fr. Art. 445. — 'Tout individu qui aura 6t6
tutelle, ne pourra €tre membre dun conseil de famille.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Anulare

10. .

a

Omisiune 1.
Osândire 9.

Consiliu de familie 1 urm.

Penal

Codul penal 9.
Condemnare 9.
Credinţă rea,
cuvintele:

Pedeapsă criminală
Pedecă 2.
cod

a se vedeă | Pericol 3.
„Rea
cre- | Prejudiciu

dințăe.
Crimă 9

Denradaţiune civică 9,
Deliberare 10.
Demistune 7, 8.
Descendenţi 9,
Destituire 1 urm.
Excludere 1 urm. :
Incapacitate 2, 3,
Interes 10.
Mamă 4, 5, 6.

9.

3.

10.

=

- |] Purtare rea în deobşte
cunoscută 2, 3,
Rea credinţă 2, 3.
Recăsătorie 4, 5, 6.
Renunţare 7, 8.

Scandal

1.

Deşi

art.

arată

445

e. civ,

civ.

numai

că

persoana

care

persoană

de

a

numită

a

fosti exclusă sau destituită ain o tutelă nu
mai poate fi membru întrun consiliu de
familie, fără însă a arăta că nu mai
poate fi tutor, totuşi excluderea sau destituirea din o tutelă constitue o decădere
pentru

o

purtarea

familie
defecte

c.

mai

fi

destituirea

sau

exclu-

rea

în

deobşte

cunoscută,

incapacitatea, şi reaua credinţă, nu sunt
aplicabile şi membrilor din consiliul de
familie, de oarece prezenţa în consiliul de:

mare

fr. (286

exclu ou destitut d'une

pronunţată

sunt:

în familie 3,

0ţ 6.
Tribunal 10,
Tutelă 1 urm,
Tutelă dativă 5, 9.
Tutelă legală 9.

Doctrină,
rom.)

îost

epitropii,

derea din tutelă. (Demolombe, VII, No.
514%; Aubry et Rau, 1, 89%, p. 599; Demante et Colmet de Santerre. ed. 3-a, II,
No. 196 bis, I; Dalloz, Rep. Minor.tutelle,
“No. 369; Suppl., Minor.tutelle, No. 285;
Laurent, IV, No. 541; Huc, III, No. 355;
Baudry et Châneaux, IV, No. 458; Planiot
et Ripert, 1, No. 448; Alexanaresco, ed.
2-a, II. p. 658. 665).
3. Cauzele de excludere din tutelă. cari

Nulitate 10,

Ascendenţi 9.
Căsătorie 4, 5, 6.

civil

va îi esclus
sau destituit din o tutelă,
membru la vreun consiliu de familie.

poate îi niciodată

1840,

Codul

tural. (Cas. II, decizia civilă 3 din 8 Ianuarie 196, Pand. Săpt. 16/1996, Dreptul 33/1926).
Mama naturală este aceia care aaministrează averea personală a copiilor
săi minori. Ea n'are nevoie de consiliul
de familie decât în caz când vrea să ia
măsuri de
dispoziţie. Altminteri,
e tuși nu poate fi destituită.
toare legală
Pana.
8 Ianuarie 1926
(Cas. II, 3 din
Săpt. 22/1926, Pand. Rom. 1926, 1, 155, Jurispr. Rom. 8/1926).

des-

calitatea

TUTELĂ

tutor în o altă tutelă, de oarece legea cere
mai multe garanţii de la un tutor decât
de la un membru în consiliul de familie.
(Demotombe, VII, No. 510; Aubry-et Rau,
1, $ 104, nota 8, p. 654; Laurent, IV, No.
535; Huc, III, No. 355; Bauâry et Ch6neaux, IV, No. 457; Alexandresco, ed, 2-a,
II, p. 664; Contra: Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, II, No. 19% bis, IV).
Pentru
ca o persoană să nu
mai
poată face parte ca membru în consiliul
de familie, trebueşte ca în contra ei să,
fie pronunțată destituirea sau excluderea
din o tutelă; astfel chiar dovedite faptele
prevăzute de art. 444 c. civ. fr. (385 c. civ.
rom.), ele nu pot constitui o piedecă la
numirea în consiliul de tamilie dacă nu

—

a unei persoane
nu
prezintă
un

ca, seandalul

care are aceste
pericol
aşa
de

ce sar provoca, în fa-

milie
prin
anchetarea vieţii private
a
unui
membru
care
ar
trebui
exclus.
- Atunci însă, când tutorul este exclus sau
destituit din tutelă, el nu mai poate face
parte într'un consiliu de familie. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1157; Planiol et Ripert,
1, No. 448; Comp.: Alexandresco. ed. 3-a.
II, p. 665).
Mama, care a pierdut de drept tutela, Prin

faptul

că

sa

recăsătorit

fără

să fi cerut
convocarea, în prealabil,
a.
consiliului
de
familie pentru a decide.

dacă i se lasă mai

departe tutela copiilor

Sal minori, face parte din consiliul de familie de oarece nu a, fost destituită din
tutelă. (Valette sur Proudhon, II, p. 347:

Demolombe,

VII, No. 515; Mass

et

Verge
sur Zachariae, 1, p. 392, nota, 24;
Demante:
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II.
No. 196

bis, II; Aubry et Rau. 1, $ 92, p. 597; Dalloz, Rep. Minor.-tutelle. No. 367; Suppl,
Minor.tut
elle,

2;

Planiol

xandresco,

ea.

No.

et

2-a,

. Deasemenea.

dativă

dresco,

584—

a

ed.

copiilor

2-a,

287;

Riperi,
II,

Laurent,

I.

No.

p. 665,

IV,

448;

No.

Ale-

666).

poate fi numită tutoare:
săi

minori.

II, p. 566, 666).

(Alexan-

-

Codul

civil

DESPRE

6. După
pierdut de
nori

prin

TUTELĂ

o altă părere, mama care a
drept tutela copiilor săi mi-.

faptul

că

sa

recăsătorit

fără

să

9.

Art. 387
Osânda

piedecă

fie

la o pedeapsă

persoana

tutor

şi

criminală

condamnată

membru

în

ca

îrn-

să

consiliul

mai

de

fa-

îi cerut convocarea, consiliului de familie
în prealabil, nu poate face parte nici ea,
nici soţul său de al doilea, din consiliul
de familie, care urmează să numească un

ci şi în privinţa copiilor şi descendenţilor săi, de oarece dispoziţiile art. 386 c.
civ. rom, au abrogat dispoziţiile art. 22

alt tutor

$ 4 din

I, p

copiilor

277,

.

O

nota

săi

8).

persoană

minori.

care

(Delvincourt.

a renunţat

voe la o tutelă, din orice motive,

tul să fie membru
milie

de

oarece

echivala

cu

de

renunţarea

o excludere

sa

sau

pentru

a

nu

bună

Tribunalul
sau

când

mai

primar,

de

multe rude
sau

mai

de

cel

consiliul

de

nu

poate

10.

are

la

membru

Deliberarea

care

pabil

din

şi

ar

sau

parte

exclus,

nu

un

este

de

familie,

membru

nulă,

inca-

ci tribu-

nâlele o vor anula sau.o vor
menţine
după
cum
interesele minorilor
au
fost
sau nu
prejudiciate.
(Alexandresco,
ed.

drep-

2-a,

II,

p. 666).

convocare se va

face de către

spiţă.

(Civ.

356

consiliul

consiliului

face îormal

sau afini ai minorului, până
aproape

în

consiliului

fi luat

nu va puteă reîuză convocarea

cererea

care

tutor

Art. 887. — Destituirea tutorelui se va
familie, convocat fiind el de tribunal.

milie,

după

al copiilor și descendenților săi
(Alexandresco,
ed. 2-a,
II,
p.-

tul să fie membru întrun consiliu de familie.
(Dalloz, Râp.. Suppl.,
Minor-tutelle, No. 286).
i

de

român

familie
minori.

distituire din

destituit,

penal

străini

rămână

Minor.-tutelle,
No.
542; Alexandresco,

fi

codul

în privința copiilor

are drep-

2-a, II, p. 666).
8. Chiar tutorul care a demisionat

tutelă

nu numai

condamnat la degradaţie civică poate fi
autorizat de consiliul de familie ca să

într'un consiliu de fa-

tutelă.
(Dalloz,
Râp.,
313; Laurent,
IV, No.

ed.

milie

de

de

îa-

către unul

la gradul de văr

urm.,

384,

385,

388,

389, 660 urm.; Pr. civ. 305 urm., 642; L. jud. oc.
epitropii din 1840, Art. 44; Civ. Fr. 446).

40:

L. pentru

Text. fr. Art. 446. — Toutes les fois qu'il y aura lieu ă une destitution
de tuteur, elle sera prononcte par le conseil de famille, convogus ă la diligence
du subrog€ tuteur, ou d'office par le juge de paix.
,
Celui-ei ne pourra se dispenser de faire cette convoeation, quand elle sera
formellement requise par un ou plusieurs parents ou alli6s du mineur, au degrâ
de cousin germain ou ă des degrâs plus proches.
Doctrină.
1. Deşi art. 387 din codul civil român
vorbeşte de destituirea, tutorului, dispoziţiile sale sunt aplicabile şi la excluderea
din tutelă, omisiunea, fiind o scăpare din
vedere. a, legiuitorului care în art. 388 şi
'389 c. civ. rom., vorbeşte şi de excludere iar nu numai de destituire, (Alexandre-

seo, ed. 2-a, II, p,.659).

2. Tribunalul poate
ciu consiliul de familie
asupra

excluderei

sau

i

convoca din ofipentru a delibera
destituirei

stuto-

rului. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1158; Planiol et Ripert, 1, No. 493; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 660; Nacu, I[, p. 602).
3. Dreptul de a provoca destituirea tutorului aparţine potrivit dispoziţiilor art.
446 şi 449 c. civ. fr. (387 şi 389 ce. civ. rom.)
și rudelor şi afinilor minorului până la
gradul

de: văr

primar.

(Demolombe,

VII,

No. 281 urm.; Mourlon, ed, 7-a, Î, No.
1158; Dalloz. Râp., Minor.tuielle, No. 376;
Suppl..
Minor-tutelle, No. 288;
Alexan-

—

dresco, ed. 2-a, II, p. 660, 661; Matei Cantacuzino. p. 75, 76; Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 493; Nacu, I, p. 602, 603; Plastara, I, p. 471),
4. Tribunalul (sau judecătorul de ocol) care nu ar da curs cererei scrise a
unei

rude

în gradul

arătat

de lege

de

ase

convoca consiliul de familie pentru a. se
delibera asupra, excluderei sau destituirei
tutorului, este supus acţiunei recursorii
civile, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 661;
Comp.: Nacu, I, p. 602, 603).
5. Cererile rudelor mai îndepărtate de

a se convoca consiliul de familie pot sau

nu

să

după

îie

ţinute

aprecierea

în

seamă

lor,

fără

de
să

tribunale
aibă

vre-o

răspundere. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
661; Nacu, 1, p. 602, 603).
6. Potrivit dispoziţiilor art. 642 c.; pr.
civ. rom., -încheierea tribunalului
prin
care s'ar revoca convocarea consiliului de
familie

este

supusă

apelului

superioară. (Alexandresco,
661, nota 2).
,

585—

ed.

la

instanţa

2-a,

II,

p.

Art.

388—389

DESPRE

7. Ruda care a, cerut convocarea consiliului de familie pentru a delibera asupra destituirei tutorului, are dreptul să
facă parte din consiliul de familie şi să
delibereze
asupra destituirei
tutorului.

(Aubry

Dalloz,
Suppl.,
Planio!

et Rau,

ed. 5-a,

I, $ 119,

p. 74;

NRâp.,
Minor-tutelle,
No.
283;
Minor.tutelle, No. 322;
Contra:
et Ripert, 1, No. 493).

TUTELĂ

8.

Codul

Fiul

tutorului

şi fratele

civil

minorului

are dreptul să facă parte din consiliul de
familie şi să delibereze asupra destituirei
tutorului, tatăl său. (Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 119, nota 7, p. 745; Dalloz, Rep.
Minor.-tutele, No. 371; Suppl., Minor.-tutelle, No. 289).

Art. 888. — Incheierea consiliului de familie, prin care se va
pronunță excluderea sau destituirea tutorelui, va trebui a fi Motivată şi dată după ce se va îi chemat şi ascultat înaintea lui și
tutorele. Dacă tutorele nu se va fi conformat chemărei, escluderea
sau depărtarea se va încheiă de consiliu în lipsă. (Civ. 389 urm.,
1763; Pr. civ. 72, 118, 638 urm.; L. jud. oc. 40;L. Timbr. 39 $ 8;
L. pentru epitropii din 1840, Art. 45; Civ. Fr. 447).
Tezt. Jr. art. 447, — 'Toute deliberation du conseil de famille qui pronon-

cera

Vexelusion

ou

la destitution

du

tu teur,

sera

prise qu'aprts avoir entendu ou appel6 le tuteur.
Doctrină,
- 4. Tutorul trebueşte chemat la.
deliberarea consiliului de familie care
decide
destituirea
sau excluderea sa. de oarece
această. deliberare constițue un fe] de
judecată şi tutorul are dreptul să se
apere,
(Mourlon,
ea. 1-a, I, No. 1159;
Dalloz,
Rep. Suppl., Minor.-tutelle, No. 290;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1846; Planiol et
Ripert,
I, No. 49%; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p.
peri 662; Nacu, 1, p. 603; Plastara,;
1, p.

„ Incheierea
prin

care

destituirea,

se

consiliului
pronunţă

tutorului

de

familie

excluderea

trebueşte

motiv

sau

ată
chiar atunci când este dată, cu
unanimitatea
membrilor,
pentru ca tribunalul
înaintea căruia se va ataca delib
erarea
sau care va trebui s'o omoloage
să poată
aprecia dacă
motivele deciziunei consiliului de familie sunt sau du
fundatie.
(Mourlon,
ea. i-a, 1, No. 1159;
Dalloz,
Rep. Suppl,, Minor.tutelle, No. 290;
Planiol, ed. 6-a, 1, No, 1846; Planiol
pert, 1, No. 4%; Alexandresco, ed. et Rip. SEL: Nacu, I, p. 603; Matei Canta 2-a, II,
cuzino,
,
p.
3. In cazul când tutorul nu
a fost chemat
la

deliberarea

consiliului

care

se
pronunţă asupra excluderei sau
destituirei sale sau încheierea nu este
motivată,

motive,

et ne pourra âtre

această încheiere este nulă de oarece formalitățile prevăzute de art. 447 ce. civ.
îr. (388 c. civ. roin.) sunt esenţiale. (Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, 8119, nota 8, p. 745;
Dalloz, Rep., Suppl. Minor-tutelle, No.
290; Laurent, IV, No. 529; Planiol et Ripert, I, No.-493; Alexandresco, ed. 2-a, II.
p. 661, nota 4).
|

4.

Nulitatea,

încheierei

consiliului

de

familie care se pronunţă asupra excluderei sau destituirei tutorului, pe motivul
că nu a, fost chemat tutoru! sau nu a fost
motivată, este relativă Şi nu poate fi invocată de cât de minor de oarece formalităţile prevăzute de art, 447 c. civ, în.

(388 c. civ. rom.), sunt stabilite numai în

interesul său. (Dailoz, Râp., Suppl., Minor.tutelle, No. 299; Laurent, IV. No. 533).
5. In cazul când încheierea, consiliului
de familie prin care s'a prenunţat excluderea sau destituirea tutorului nu a fost
motivată, ea poate îi anulată după cererea. tutorului.
(Laurent, IV, No. 529;
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 661).
,
6. Deliberarea
consiliului ae
familie
Prin care se respinge excluderea sau destituirea - tutorului este definitivă şi nu
poate fi atacată, de rudele care au provocat-o de oarece consiliul de familie este
suveran fără putinţă de control din par-

tea, justiţiei.

(Matei

Cantacuzino,

p. 75).

Art. 8389. — Dacă tutorele se va mulțumi
cu escluderea sau
depărtarea lui, atunci se va numi alt
tutore care va intră îndată
în funcțiunea sa.
„Dacă. va urma plângere din partea
tutorelui, asupra escluderei sau destituirei sale, până în cinci
zile
cel mult, de când i se
va fi incunoșştiin
țat

escluderea
—

sau

586

—

destituirea,

când

ea

s'ar fi

Codul civil -

DESPRE TUTELĂ

Art. 389

încheiat în nefiinţa lui, tribunalul va hotări de urgenţă asupra plângerei, rămâind dreptul de apelaţiune, în caz de nemulțumire, atât
rudelor sau afinilor cari au provocat escluderea sau destituirea,
cât și tutorelui.
Din momentul când tribunalul va încuviință escluderea sau
destituirea tutorelui, acesta va îi suspendat 'și se va numi o altă
persoană ca tutore provizoriu. (Civ. 379, 388, 1162; Pr. Civ. 58,
69,

129

$ 6,

137,

40; L. Timbr.
Fr. 448,

316

urm.,

638,

39 $ 8; L. pentru

640,

641,

642,

epitropii din

683;

1840,

L. jud.

Civ.

449).

Tezi. fr. Art. 448. — Si le tuteur adhăre ă la dâliberation, il en
mention,

oc.

Art. 46;

et le nouveau

tuteur

entrera

aussitât

en

sera fait

fonetions.

S'il y a râelamation, le subroge tuteur poursuivra lhomologation de la
deliberation devant le tribunal de premiăre instance, qui prononcera sauf lappel.
Le tuteur exelu ou destitu peut lui-mâme, en ce cas, assigner le subrog€
tuteur pour se faire dsclarer maintenu en la tutelle.
Text. fr. Art. 449. — Les parents ou alli€s qui ouront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugte comme
affaire

urgente.
INDEX

ALFABETIC

(Aubry et Rau, ed: 5-a, |, $ 119, nota 9,
p. 745; Dalloz, Rep., Suppl., Minor-tutelle,
No. 292; Planiol et Ripert, î, No. 493).
3. Dacă tutorul este prezent la delibe-

24, 25,

Anulare 19.
Apel î1, 12, t 2, 22,
Chemare 9, 10.
“Citare 9, 10.
Consemnarea
răspunsu:
lui 3.
-Coansiliu de familie 1—12,

14—18, 22, 26, 27.
Contestaţie 10—16.
“Curte de casaţie 13.
Deliberare 1, 2, 3, 5—12,
44, 15, 46,
Demisiune 23—27.
Destituire 1 urm.
Educaţie 17.

Excludere

Execuţiune

1 urm,

provizorie

“Gestiune de afaceri 19.

7

7.

Hotărîre 11, 13, 14, 17, 18,
Hotârîre definitivă 17, 18.
Incheiere, a se vedeă cuvântul: „Deliberare*.

II
ÎI

Acceptare 25.
Achiesare 24.
Adesiune 1, 2, 4.
Administraţie 4, 6, 14, 17,

OI

(la doctrină)
Inovaţie 18.
Interes 7.
- Interpelare 3.
lrevocabilitate 24.
Judecător de ocol,
vedea cuvântul:
bunal“,
Nulitate 19.
Omologare 5—9, 12.
Pericol 7.
Prevenire 23—27.
Prezenţă 2, 3, 15.
Proces-verbal 3.
Protestare Z.
Răspuns 3.
Recurs 13.
Reintegrare 29.
Renunţare 23,-24.
Suspendare 17, 18,
Tacită adesiune 1,
Termia 15, 1
Tribuna! 6
17,
Tutelă 1 urm,

| Tutor provizor
22
! Zile libere
!

a se
,Tri-

rarea,
multă.

17, 18, 21,

16,

din

momentul

destituirei

când

Aubry

1. Tutorul poate adera la încheierea
consiliului de familie care pronunţă excluderea sau destituirea sa şi în mod
tacit. (Demolombe, VII, No. 506; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 119, nota 9, p. 745; Dalloz, R6p.; Minor.-tutelle, No. 377; Suppl,
Minor.tutelle, No. 291; Laurent, IV, No.
528; Huc, III, . No. 356; Planiol et Ripert,
1, No. 493).
2. Când tutorul a fost faţă la deliberarea consiliului de familie și nu a protestat nici nu a făcut nici o rezervă în
privinţa destituirei sale, el trebue considerat că s'a mulțumit cu destituirea -sa.

—

mai

are

rom.)

rezultă

că deliberarea

consiliului de familie prin care s'a exclus
sau destituit un tutor din tutelă, trebueşte
supusă. omologării tribunalului în cazul
tutorul

nu

este

derea, sau destituirea.
No. 507; Mourlon, ed.

Doctrină.

nu

dreptul să “administreze tuţela. (Dalloz,
Rep., Minor.tutelle, No. 378).
5. Din dispoziţiile art. 448 c. civ. îr.

(389c. civ.

18,

mai
con-

siliului de familie să ceară tutorului să
răspundă ce are de spus în privinţa destițuirei sale şi să se consemneze răspunsul său în procesul verbal. (Dalloz, Rep.,
Minor.-tutelle, No. 377).
4. Dacă, tutorul se mulţumeşte cu excluderea sau
destituirea sa, făcuţă
de
consiliul de familie, el nu mai este tutor
şi

19, 21.
2,

consiliului de familie, pentru
garanţie este bine ca membrii

et

Rau,

mulţumit

ed, a,

cu

exclu-

(Demolombe, VII,
T-a, I, No. 1159;

1, $ 119,

p. 748.

Dalloz, Rep. Suppl., Minor. -utelle. No.
292; Laurent, IV, No. 529; Planiol et Ripert, 1, No. 493).
6. Până la omologarea, deliberării consiliului de familie de către tribunal, tutorul destituit continuă a administra tutela. (Demolombe, VII,-No. 507; Aubry et
Rau,.ed. 5-a, 1, $ 119, p. 745; Dalloz, Râp.
Suppl., Minor.-tutelle. No. 292; Laurent,
IV. No. 529; Planiol et Ripert, IL, No. 493).
7. In cazul când interesele minorului
sunt în pericol, consiliul de familie trebueşte să ceară de la tribunal omologarea, deliberării lor prin care s'a exclus
sau s'a destituit tutorul şi să ceară exe-
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Art. 389

DESPRE

cuţiunea provizorie a hotărârei de omologare. (Demante et Colmet de Santerre,
ed. d-a, II, No. 201 bis; Dalloz, Râp., Suppl.
Minor -tutelle, No. 292; Comp.: Planiol et
Ripert, I, No. 493).
$. Orice membru din consiliul de familie are dreptul să ceară de la tribunal
omologarea, deliberării prin care sa, exclus
sau s'a, destituit tutorul,
(Demolombe, VII, No, 503; Mass et Verg6 sur
Zachariae, I, p. 400; Aubry et Rau, ea.
5-a, 1, $ 119, nota 10, p. 74; Dalloz, Râp.,
Minor.-tutelle,
No. 380;
Suppl..
Minor.
tutelle, No. 293; Laurent. IV, No. 530; Planiol et Ripert, I, No. 493).
9. Deşi legea arată că tutorul trebueşte
chemat numai la deliberarea consiliului
de familie prin care se hotărăşte excluderea sau destituirea sa, totuşi el trebuește chemat şi la tribunal cu ocazia omologării
acestei
deliberări,
(Demolombe,

VII,

No.

503; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, 1, $

119, nota 11, p. 746; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 383; Suppl., Minor.tutelle, No.
295; Laurent, IV, No. 531; Huc, III, No.
356; Planiol et Ripert, 1, No. 493).

10.

Incheierile

consiliului

de

familie

TUTELĂ

Codul civil

16. Termenul de cinci zile se socoteşte
zile libere. (Nacu, 1, p. 603).
17. Indată ce tribunălul (sau judecă
torul de
ocol) a încuviinţat, excluderea
sau destituirea
tutorului, acesta va fi
suspendat şi se va convoca de urgență
consiliul de familie pentru a se numi un
alt tutor care va administra, provizoriu
pe

tutela,

ocupându-se

şi

de

persoana

cogpi-

lului
până când va rămâne
definitiva.
hotărâre
de
excludere
sau
destituire.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 663; Nacu, 1,
p. 604).
18. Dispoziţia art. 389 e, civ. rom., de
numirea
unui
tutor provizor până
la
rămânerea definitivă a hotărârei de excludere sau destituire a tutorului este o
inovaţie a legiuitorului nostru, care lipseşte şi în codul francez și în legile noaStre anterioare. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 664).
19. După suspendarea tutorului exclus
sau destituit din tutelă toate actele de
tutelă făcute de el nu au nici o valoare,
putând să rămână în picioare numai ca
acte

făcute

de

un

geranţ

de

afaceri,

(Ale

xandresco,, ed. 2-a, II, p. 663, nota 4
Comp.: Demolombe, VII, No. 508),
20. Potriviţ dispoziţiilor art. 445 c. civ.
intea tribunalului sau judecătorului de
îr. (386 c. civ. rom), tutorul care a fost
ocol; în contestaţie se vor cita, toţi
memdestituit. din tutelă: nu mai poate fi reinbrii din consiliul de familie şi tutorul.
(Ategrat în această tutelă. (Demolombe, VII,
lexandresco, ed. 2-a, II. p. 662; Comp.
: PlaNo. 510; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II,
niol, ed. 6-a, I, No. 1846; Planiol
et Ripert,
p. 664).
.
1, No. 493; Colin et Capitant, ed. 4-a,
1,
21. Dacă instanța de apel nu a admis
1911 Nacu; 1, p. 603; Matei Cantacuzin p.
o,
excluderea sau destituirea tutorului, funep.î
țiunile tutorului provizor vor înceta, şi
1î.
Hotărârile tribunalelor (sau
judetutorul suspendat va reintra în adminicătorilor de ocol) pronunţate asup
ra constraţia tutelei, considerându-se că nu a
testaţiilor în contra, încheierilor consi
încetat, nici odată să fie tutor. (Alexanlui de familie privitoare la excluderea liu, sau
dresco, ed. 2-a, II, p. 664; Comp.: Planiol
destituirea din tutelă sunt supu
se
et Riperi, I, No. 493).
lui la, instanța superioară din part apeluea păr» Dacă instanţa, de apel va admite
ților în drepi, (Alexandresco, ed.
2-a, II,
excluderea sau destituirea, tutorului,
p. 662, text şi nota 1; Nacu,
în
I p. 60;
acest caz consiliul de familie va numi un
Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No.
1846; Ma- » tutor detinitiv, putând menţin
e în aceatei Cantacuzino, p, 15).
stă calitate pe iutorul provizor. (Alexan„ Dacă tutorul nu a făcuţ conte
staţi
dresco,
e
ed.
2-a,
II, p. 664; Compyp.: Planiol
la. tribunal în contra încheierei
consi
et Ripert, I, No. 493),
lui de familie prin care a fost exclu lius
sau
„23. Tutorul are dreptul să previe -desdestituit din tutelă, el nu are
dreptul să,
tituirea, sa, şi să demisioneze din tutelă;
îacă apel la instanţa. superioară
în conaceastă soluţiune se deduce din faptul
tra jurnalului Qe omologarea înche
că
ierei
el are dreptul să se mulţumească cu exconsiliului de familie. (Alexandre
sco,
ed.
cluder
ea
sau
destit
uirea sa din tutelă.
2-a, II, p. 662, nota; 1; Contra:
Planiol et
(Demolombe, VII, No. 447; Dalloz,
Ripert, 1, No. 493).
R€p.,
Minor.-tutelle, No. 322; Suppl.,
(3.
Minor.-tuÎn contra deciziunei dată în
apel,
telle,
No.
235; Huc, III, No. 356; Comp:
părţile interesate au dreptul
să facă rePlaniol et Ripert, I. No.
curs la casaţie. (Alexandresco, ed.
493).
2-a, II,
= Demisiunea
tutorului din
p. 662),
tutelă
este irevocabilă de oarece este asimil
14. In cazul când există conte
ată
staţie în
cu.0 achiesare. (Dalloz, R6p., Suppl.,
contra excluderei sau destituire
Mii tutorunor-tu
privitoare la excluderea sau
destituirea
tutorului sunt supuse contestaţiunei îna-

lui,

acesta

va

continua

telle,

administra

telei până Ia, pronunțarea, hotăr ţia tuârei asupra contestaţiei. (Alexandresco,
ed, 2-a,
II, p. 663).
i
15. Când tutorul a fost față
rare, termenul de cinci zile încep la delibee a curge
din ziua în care "consiliul
de familie a
pronunţat destituirea. (Nacu
, 1, p. 603),

—

No.

235),

5. Până în momentul când demisi
unea, tutorului este acceptată sau
până la
înlocuirea sa el este obligat să
continue
administraţia, tutelei. “(Dalloz, Râp.,
Minor.tuielle, No. 322)
.
„ După
o altă
părere tutorul
nu
poate preveni destituirea sa şi să
demisioneze din tutelă de oarece tutoru
l des-
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tituit

nu

mai

poate

fi

membru

în

con-

7

siliul de familie şi dacă ar îi primită, demisiunea,
'el
pentru

a

ar' preveni

păstra,

şi

calitatea

ar demisiona
de

membru

în

No.
626,

(Laurent. IV,
de familie.
consiliul
II, p.
ed. 2-a,
309; plexandreseo,

|

4).

nota

Art. 390

DESPRE TUTELĂ

Codul civil

Secţiunea

27. După a treia părere, tutorul are
dreptul să previe destituirea şi să demisioneze din tutelă însă consiliul de familie nu
este legat prin această demisiune şi poate pronunţa, destituirea. (Planiol et Ripertţ, 1, No. 493),

Ă

VII.—2espre adminisiraţiunea

A

tutorilor.

Art. 390. — Tutorele va purtă grijă de persoana minorului și
îl va reprezentă în toate actele civile; el va administră bunurile
minorului ca un bun părinte de familie şi va îi răspunzător pentru
daunele-interese ce s'ar puteă întâmplă din reaua lor administrare;
el nu poate nici cumpără bunurile minorului, nici a le luă în

1161,

1106,

1538,

1391urm,,

1080,

1084,

1410,

1419,

145,

civ.

Pr.

18;

13,

10,

C. Com.

1908;

1906,

1376,

1308,

urm.,

1294

1231,

1753,

1540,

urm., 142, 338,

414, 807, 809, 998, 999,

398,

urm.,

395

391,

369,

vreunei

a

sau

131

127,

său. (Civ. 93,

pupilului

în contra

creanţe
356,

drept

vreunui

cesiunea

primi

a

nici

arendă,

653; Decret lege privitor la dispoziţiunile luate pentru înlesocrotirei orfanilor de răsboi, (Mon. of. 19/918), Art. LX, X;
regularea şi Consol. drept. de a exploată petrol şi ozocheArt. 57; L. pentru epitropii din 1840, Art. 47; Civ. Fr. 450).

322,
nirea
L. p.
rita,

Teat. fr. Art. 450. — Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et

le reprâsentera dans tous les actes civils,
Il administrera ses biens en bon păre de famille, et râpondra des dommages-intârâts qui pourraient râsulter d'une mâuvaise gestion.
ă ferme, ă moins
IL ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre
a
en passer bail,
lui
ă
tuteur
subrog&
le
autoris6
n'ait
que le 'conseil de famille
ni accepter la, cession d'aucun droit ou er6ance contre son pupille.
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„Ad
ministraţie“,
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familie
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45, 50, 57, 59, 60, 61, 64,
70, 72, 74, '15, 78, 79, 82,
92! 96, 100, 111, 147, 123,

—
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Construcţiuni 82.
Contestaţie 28, 29,
Contract. de închiriere,
a se

vedeă
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5, 15—21,

140,

589—

Control
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Copil
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Delegaţie 5, 40.

Delicte 42, 103,
Depuneri 145.
—
Despăgubiri, a se vede
cuvântul:
„Responsabilitates,
Destituire 9, 27, 29.
Dezistare 149, 120,

Dobânzi 51, 53, 59, 60, 67.
Dol 77, 156,
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cu-

vântul:
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Gestiune de afaceri 44, 45,
Grănăţuire 417,
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cuvin-

tele:
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copi-
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a
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Inundaţie 84,
Interdicţie 39, 105.
Interes 2, 13, 17, 23,
62,

Interogator,

a

se

vedea

cuvântul:
„ Mărturisiree,

Interzis 39, 103.

Intrebuinţarea banilor
41,
71, 72, 14-16, 78, 19,
Intrerupere, a se
vedea
cuvântul: „Prescripţiec,
Ipotecă 63, 7 , 83, 134,
138,
egat, a se vedea cuvân.-

Licită

Succesiune.

icitaţie

publică

Ma joritate

tul:

34,

a se vedea

„Părinţi

18, 20, 21, 38,e
Man
dat

13-46,

143,

Opoziţie
Ordine
Ospiciu
Părinte
Părinţi,

şi 2, 3,7, 8,9,

tele:
luai.
Penală

acţiune,

Terţe

153,

se ve1, 2,

Procente, a se vedea
vântul: „Dobâanzis,

cu.

Proces,
a se vedeă
cu.
vântul: „Acţiune,
Profesori 126.
Putere părintească 9, 20,

21

Quasi-delict 42.
Radierea ipotecei 68.
Rambursare 65, 161.
Recăsătorie 1, 10.20, 24, 38,
Recurs 114, 121, 122.
Reducere 94.
Reinoire 83, 99,

Reînoirea inscripţiei ipo26,

25,
datoriei

27,
132,

Rentă 65, 70.

Renunţare 118,
121,
122, .
129, 130, 134.
Reparaţii 86, 87, 88, 89.
Reprezentare, a se vedea

„Acţiune

în

142-156,

36,

21, 37, 38, 40,

„Plata

cuze din tutelă
Servitori 126.
Servitute - 173.

122,

-

e

că

datorii3.

590

aceasta

este în folosul minoIII, No. 444; Demolombe,
VII, No. 220 urm; Aubry et Rau.
ed 5-a,
I, $ 89, nota 7 p. 590; Colin et Capita
nt,

rilor.

(Duranton,

ed. 4-a, I, p. 487; Dalloz. Rep.,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 58).
» După oa
treia părere, ce] din urmă
supraviețuitor dintre părinţi şi
consiliul

de

familie

au

dreptul

să numească

mai
mulţi tutori copiilor minori,
însă acești
tutori nu pot fi obligaţi să
accepte tutela. (Dalloz, R€p.. Suppl.,
Minor.-tutelle,
Na. 58; Huc, III, No. 284).

4. După

a patra

părere, se pot

numi
doi tutori dativi: unul care
să se ocupe
de persoana, copiilor minori şi
celălalt cu
administraţia averei lor, de
oarece nici

un text de lege nu opreşte aceast
a şi tutorii sunt obligaţi să primea
(Dalloz, Râp., Suppl., Mino scă, tutela.
8,30%; Colin et Capitant r.tutelle, No.
. ed, 4-a, |, p.

491),

”

5. In părerea care adm
că pot fi
numiţi mai mulţi tutori, ite
ei trebuesc să
se înțele
agă

pentru a adm

Resciziune 76.

vintele:

420,

167,

Vilitatea prețului 98.
Vindere-cumpăra
41,57,
re
|
70,72, 74-79, 113, 136-139,
173,

1: După o părere, nu se poate numi
de cât un sirigur tutor care trebueşte
să
se ocupă de averea şi persoana minorului, afară de cazul când mama se recăsătoreşte și când consiliul de familie [%sând asupra 6i tutela copiilor săi minori,
numeşte
pe soţul său cotutor.
(Delvincourt, I, No. 273; Toullier, II, No. 1123;
Dalloz,
Râp,, Minor.-tutelle,
No. :59, 61;
Laurent, IV, No. 369; Comp.: Colin et
Cabitant, ed. 4-a, 1, p. 487).
2. După o altă părere, se spune
că cel
din
urmă supravieţuitor dințre părinţi,
poate numi copiilor săi minori doi tutori
testamenitari: unul care să se ocupe
de
persoana copiilor și celălalt cu admini
straţia bunurilor
lor şi tribunalele
au
dreptul ca să menţie pe ambii tutori
dacă
găseşt

copilu-

35,

58, 62, 113,

Vârstă fragedă 23.

76,

Doctrină.

4,5,

cuvintele:

154, 155.
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29,

42, 66,

7

Tutelă 1 urm,
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151, 166,

persoane

2, 43, 17, 2, %,

96, , 100, 127, 128, 42450
167

95, 96, 99,

Plata datoriilor 49-53, 55,

28,

Tribunal

„Tată:
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|
Persoana
copilului
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Şeoală 32,

'

142,

deă cuvintele: „Acţiune
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33,

6,

29, 37, 38, 45, 57, 72
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a

tecare 83,
Relaţii familiare
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tutelă
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Pază, a se vedea

de

2

Speculaţie

114.
publică 38, 43.
32.
|
de familie 36, 48,
a se vedeă cu-

Rude 31, 126.
Scadenţă, a se vedea cu-

cuvân.-

Socoteli

vântul: „Succesiune.
Negligență 71, 143.

42, 44, 50, 71,

94, 99,

şi 1, 10,

124,

Nepricepere 71.
Notar 145.
Nulitate 76-79, 95, 98, 139,
153, 158-161.
Obiceiul iocului 100.
Omologare 37, 45, 78, 9%,
100, 127, 123.

Restricţiuni

139,
76,

123,

Responsabilitate

72,
L 113, 138P
dă
ocație 91, 93, 94, os,
97.100, 136,

Mamă,

54,

Meserie 33,

Minor 1 urm.
.
Moștenire, a se vedeă cu-

vintele: „Mamăs,

49,

113,

Exigibilitate,

cuco-

Mărturisire

Codul civil

TUTELĂ

dp

Debitori,

DESPRE

şi să delege pe unul dintre ei

inistra bunurile copiilor miDori; În cazul
când nu se pot înţelege,
consiliul de fam

treei

copiilor,

va

ilie va desemna care dinsă administreze aver
obligându-l să dea celorlalţi ea
tutrebui

tori garanţie de admini
straţia
(Duranton, III, No. 444%; Dalloz, Râp., sa,Minor.
tutelle, No, 62).
6. Dreptul de a avea,
minorului, adică de paz grijă de persoana
ă şi de educaţie,

—

—-

Art. 390

Codul

DESPRE

civil

înţeresele copilului minor o cer și când
în
pot să ordone predarea, minorului
grija tutorului numit şi care urmează să
se ocupe de educaţia minorului. (Dalloz,
R&p., Suppt., Minor.tutelle, No. 304).
chiar
trebuieşte să existe
13. Tutela
pentru copiii minori lipsiţi de avere de
misiunea principală a tutorului
oarece
este să se îngrijească de persoana minorului. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 713).
15. Consiliul de familie, după o părere,

poate aparţine unei alte persoane afară de
tutor, de oarece acest drept este de natutelare.
iar nu de esența puterei
tura

(Beudant, L'etat et la capacite des personnes, II, No. 831, a; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 203 bis;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1162, 1163; Dalloz, Rep. -Minor.-tutelle, No. 393; Suppl.,
Minor-tutelle, No. 303).
7. Când cel din urmă dintre părinți
nu este însărcinat cu tutela copiilor săi
minori, dreptul de a purta grijă de percopiilor

soana

minori

are

tuțorul numit ocupându-se numai cu ad(Demominorilor.
averei
ministraţia
lombe, VII, No. 532; Mourlon, ed. 7-a, |,
No. 1163; Aubry et Rau, ed. 5-a, ], $ 112,
nota 7, p. 674; Dalloz, Râp., Minor.-tuțelle,
No. 73;
393; Puissance paternelle,
No.
AlexanSuppl., Minor.tutelle, No. 303;
dresco, ed. 2-a, II, p. 715; Nacu, I, p. 606;
Plastara, 1, p. 472).
8. Aceasta se poate întâmpla când cel
urmă

din

în

părinţi

dintre

este

viaţă,

scuzat din tutelă. (Mourlon. ed. T-a, ], No.
1163; Dalloz, Râp., Suppl, Minor.tutelle,
No. 303).
$. Deasemenea când cel din urmă dintre părinţi a fost destituit din tutelă, însă,
nu a fost declarat decăzut din puterea
părintească sau când tribunalele nu au
interzis părintelui de a se ocupa de percari
soana minorului din cauza motivelor
au dat loc destituirei ain tutelă. (MourMilon, ed. T-a, 1, No. 1163; Dalloz, Râp.,
elle,
Minor.tut
Suppl.,
357;
No.
e,
nortutell
No. 303).
copiilor
când mama
10. Deasemenea
nu a
minori trecând în a doua căsătorie
de
fost menţinută în tutelă sau & pierdut
CONvodrept tutela prin. faptul că nu 8
(Toucat în prealabil consiliul de familie.
lier, II, No. 1183; Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 394),
11.

In

însă

cazurile

când,

17.

deşi, dreptul

minorului,
de a purta grija de persoana
părinţi
dintre
urmă
din
celui
aparţine
averei
aţia,
administr
şi
viaţă
în
rămaşi
tutorului nuată
încredinţ
este
copilului
ar cere ca
mit, dacă împrejurări grave
în grija păminorul să nu mai fie lăsat
rintelui

când
poate

cum

în

căpăta

fi

ar

de

acestuia.

casa
o

exemplu

în

cazul

copilul minor

educaţie

nu

rangu-

potrivită

Îmi său, grija, de persoana lui va îi încre-

uidinţată tutorului, părintele supravieţ de
tor având dreptul să controleze modul Mieducaţie al minorului. (Dalloz; Rp.

nor.tutelle, No. 394; Comp.:

Mourlon,

ed.

7-a, TI, No. 1162).
12. Cel din urmă dintre părinţi are
de
act
dreptul să desemneze printr'un
să se
o persoană care
ultimă voinţă,
în afară de
ocupe de persoana, minorului,
tutor,

chiar

dacă

aceasta

persoană

nu

ar

funcțiunea
avea capacitatea să exercite
Minor
ppl.
Râp.,-Su
(Dalloz,
tutor.
de
tutelle, No. 304).
a13. 'TTribunalele trebuesc să respectecând
cazul
de
afară
e,
ceastă desemnar

-—

dreptul

modul

controleze

să

cum

tu-

torul îşi îndeplineşte obligaţia sa de a
avea grijă de persoana copilului minor,
dându:i instrucţiunile pe cari le găseşte
II, p.
(Valette sur. Proudhon,
necesare.
356; Duranton, III, No. 528. 529; Demolombe, VII, No. 535 urm; Mourlon, ed.
1-a, IL, No. 1162; Demante et Colmet de
Santerre, II, No. 212 bis, 1; Aubry et Rau,
Mied. 5-a, I, 8 111, p. 673; Dalloz, Râp.,
nor.tutelle, No. 396; Plastara, |, p. 419),
are
o altă părere, tutorul
16. După
deplină libertate cu privire la paza şi educaţia minorului şi consiliului de famiîn
lie nu are dreptul să-i dea directive
la
et
L'tat
t,
(Beudan
materie.
această
capacită des personnes, II, No. 832; LauHuc, III, No. 374;
rent V, No. 1 urm;
Alexandresco, ed. 2-a, II], p. 714).

acestuia,

îi aparţine

Art. 390

TUTELĂ

După

a treia

părere,

consiliul

de

familie nu are dreptul să controleze modul cum tutorul îşi exercită atribuţiunile
sale de a purta grijă de persoana MINOsă arului, însă tribunalele au dreptul
orice
precieze în mod suverân şi să, ia,
măsuri necesare în interesul minorului.
(Daloz, R6p., Minor.-tutelle, No. 396).
familie
18. După o părere, consiliul de
pe tutoare dreptul să controleze chiar
le
rul legal şi mai ales pe mama tutrice mia
gală asupra modului de educaţie
No. 1162;
norului. (Mourlon, ed. 7-a, |,
Dalloz, R&p., Minor.-tutelle, No, 396).
dominantă,
o altă părere,
19. După
în ceea
tutorul legal are deplină libertate
or
ce priveşte modul de educaţie a minoril
drepsăi copii; consiliul de familie are
gestul numai să controleze modul de
ţiune al averei copiilor săi minori. (Demolombe, VI, No. 384, 385; Aubry et Rau,
ed. 5-a, Î, $ 111, nota & p. 67% Dalloz,
Râp., Suppl., Minor -tutelle, No. 305; Laurent, V, No. 3).
20. Consiliul de familie nu are drepTetul să. controleze modul cum mama,
căsătorită şi menţinută în tutelă, îşi exercită atribuţiunile sale privitoare la educaţia, copiilor săi minori; el nu are acest
drept chiar în cazul când mama a fost
declarată, decăzută din tutelă din cauză
încă nu a convocat consiliul de familie
nainte de a se recăsători, însă a fost nuea nu
miţă tutoare dativă, de oarece
a pierdut, dreptul de putere părintească
puasupra, minorilor săi copii şi din care
tere decurge şi dreptul de a purta grijă
de persoana acestora. (Aubry et Rau, ed.

5-a, 1, $ 99 bis, p. 641; Dalloz, R6p., Suppl,
Minor.-tutelle,

591 —

No.

306).

_

21.

DESPRE

Consiliul

pentru

a

de

menţine

în tutela
oare care

familie
pe

nu

mama

ar

putea,

şi mama nu
restricţiuni,

ar
de

oarece drepturile rezultând din puterea
părintească sunt inalienabile
şi nu pot
iace obiectul unor convenţiuni.
(Dalloz,
RE,
Suppl., Minor.-tutelle, No 306),
5, Modul de educaţie a copilului trebuește determinat de averea şi poziţia sa
socială. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tutelle, No. 302; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 713).
Tutorul

este

obligati

să

continue

modul de educaţie a minoruliii ales de
către părinţii săi când erau în viaţă afară,
de cazul când la încetarea lor din viaţă,
copilul minor era în vârstă îragedă. sau
când interesele acestuia cer o schimbare
a educaţiei sale. (Dalloz, Rep., Suppl. Minor.tutelle, No. 307; Laurent, V, No. 1).
24. Tutorul este obligat să crească pe
minor în cultul religios în care a fost
născut, afară de cazul când cel din urmă
dintre părinţi rămas în viaţă nu a hotărât ca minorul să tie crescut într'un alt
cult religios. (Aubry et Rau, ed. 5-a, [,
$ 111, p. 673; Dalloz, Rep, Suppl., Minor.
tutelle, No. 308; Comp.: Laurent, V, No.
4; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 114, nota 1).
25, Tribunalele în orice caz vor avea
în privința cultului religios al copiilor
minori putere de apreciere, de oarece legea, nu vorbeşte
nimic asupra
acestei
materii. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 308).
26. Tutorul are dreptul să reguleze relaţiunile între minor şi membrii
familiei sale, de oarece are paza minorului şi
dreptul
a-i dirija. educaţia sa.
(Dalloz,
Râp., Suppl., Minor-tutelle. No. 309; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. TUIA),
.
27. Tutorul dativ are dreptul să
reguleze
raporturile între minor şi tatăl
sau mama, sa destituiţi din tutelă şi
cari
nu au paza şi educaţia minorului, în
cazul când hotărârea, de destituire şi
de decădere

din dreptul de educaţie nu

bilit şi aceste raporturi.
Minor.-tutelle, No. 309).
28. Tutorul unui copil

are

dreptul

să

reguleze

a sta-

(Dalloz,

Rep,

natural

minor

raporturile

dintre
minor şi ascendenţii mamei
sale
naturale, cu dreptul pentru ei a se
plânge

consiliului

$alloz,

de

Rep.

familie

Suppl,,

și

tribunalului.

Minor.-tutelle,

No.
29. Tatăl sau mama destituiţi
din tutelă. ȘI cari nu au paza şi educ
aţia minorului, au dreptul să se plângă
consiliului
de familie în privinţa hotărârei
luată de

tutor
între

cu privire la regularea rapo
rturilor
el ȘI minor și a recurge
la tribunal

in contra deliberării consiliulu
i de familie. (Dalloz, Rep, Suppl.,
Minor.-tutelle
No._3

09).

30.

rom.)

Deși

art.

dispune

450

că

e. civ.

tutorul

îr.

(390

va purta

c,

civ.

grijă

Codul

gat

să-i

dea

alimente,

el

nu

poate

îi

în-

datorat a-l îngriji din banii săi proprii.
(Toullier, II, No. 1219; Dalloz, Râp, Minor.tutelle,
No. 399; Suppl.,
Minor-tutelle, No. 310; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 713).
32.

In

acest

caz

tutorul

trebueşie

să

situaţie

de

îacă toate demersurile necesare pentru a
plasa pe minor întrun ospiciu şi a-] trimete la şcoalele publice. (Aubry et Rau,
ed. 5-a I, $ 111, nota 1, p. 673; Dalloz, Râp.,
Suppl.,
Minor.tutelle,
No. 310;
Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 714).
33. In cazul când minorul are o meserie din care îşi poate câştiga existenţa,
tutorul este obligat a face demersurile

hecesare

pentru

a-l

pune

în

a-şi exercita meseria. (Aubry et Rau, ed.
S-a, 1, $ 111, p. 673; Alexanaresco, ed. 2-a,
II, p. 714).
34. In acest caz tutorul nu poate în-

cheia
numele

convenţiunea
de
angajament
în
minorului de cât până la vârsta

de 21 ani sau până la emanciparea minorului, (Dalloz, Râp., Suppl, Minor.-tutelle, No. 310).
35. In cazul când tutorul nu se îngrijeşte de educaţia minorului, el se poate
expune mai târziu la răspundere către
minor, (Laurent, V, No. 168; Alexandresco,
ed. 2-a, II], p. 714).

36.

Tutorul

straţie

are

puterea

asupra

averei

dreptul

să

de

admini-

minorului

sub

re-

zerva responsabilităţii sale în cazul când
nu a administrat această avere ca un bun
părinte de familie şi cu sancţiunile arătate de lege. (Dalloz, Rep., Suppl., Minor.tutelle, No. 3i1; Planiol et .Ripert, 1. No.
545, 548; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.
504; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 720, R1;
Nacu, -], p. 615).
7. Consiliul de familie şi tribunalul
nu

au

aducă

nici

o

restric-

fiune în administraţia tutorului asupra averei minorilor aflaţi în tutelă, în afară,
de

acele

prevăzute

de

iege

cum

sunt

ca-

zurile când pentru anumite acte se cere
autorizaţia consiliului de familie şi omologarea
tribunalului,
(Demolombe,
VII,
No. 143 urm; Aubry et Rau, ed. 5-a, I,
$ 89, p. 589; Dalloz, Rep., Minor-tutelle,
No. 4%; Suppl., Minor-tutelle. No. 409;
Laurent, IV, No. 362).
”
38. Consiliul de familie şi tribunatul
nu au dreptul să pue vre-o restricţiune
în administraţia tutelei, în afară de cele

prevăzute

”

civil

de persoana minorului, totuşi nu este obligat ca, el însuşi să-l crească şi să-l îngrijească. (Demolombe, VII, No. 533; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 111, p. 673).
31. In cazul când minorul nu are avere
proprie şi tutorul nu este rudă cu, el în
gradul prevăzut de lege pentru a fi obli-

recăsătorită

copiilor săi minori să impue
restricţiuni cu privire la modul

de educaţie a minorului
putea, să
accepte
aceste

23.

TUTELĂ

de

lege,

nici

mamei

recăsăto-

rită si menţinută în ţutela copiilor săi
minori. (Demolombe, VII, No. 146; Dalloz, Rp... Suppl., Minor-tutelle, No. 19; .
Comp.: Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 99 bis,
p. 641; Laurent, IV, No. 386).
39. După
o altă părere. consiliul de

— 592 —

»

Art. 390

Qodul

DESPRE

civil

tutorului învestit cu un mandat general
cu privire la afacerile tutelei vor fi opozabile tutorului după regulele prevăzute
la contractul de mandat.
(Dalloz, Rep.

familie are dreptul să limiteze puterile
de administraţie ale tutorului asupra ade oarece

tutelă,

în

aflaţi

minorilor

verei

tutelele nu ating ordinea publică de cât
în ceea ce priveşte pe minor şi pe interzis.
(Dalloz, Râp., Minor.tutelie, No. 404).
40. Consiliul de familie însă, are dreptul

Suppl.

facă singur,
răspunderea

ale tutorului asupra averei minorilor aflaţi în tutelă aducând restricţiunile cari
sunt autorizate de lege în mod explicit
sau implicit şi cari nu aduc nici o detu-

a

legală

funcțiunea

în

zorganizare

telei. (Dalloz, Rep., Suppl.; Minor.-tutelle,
No. 312).
că
prevede
41. Aşa .de oarece legea
atunci când consiliul de familie autorizează pe tutor să vândă un imobil al micondiţiunile
poate să reguleze
norului,

vânzării, el are dreptul să determine mMoa banilor rezultați
dul de întrebuințare

ca preţ al vânzării. (Dalloz, R6p., Suppl..
Minor.-tutelle, No. 312).
42. Minorul nu respunde în genere căcotre terţ de deliciele şi guasi-delictele
mise de tutorul său în exerciţiul funcţiunei

sale;

acţiune

nedrept

pe

îmbogățirea

pentru

numaâi

au

caz

acest

în

terţii

0

a

tutorului,
minorului din actele ilegale ale
aceasta
în cazul când minorul a tras din

1%,
vre-un folos. (Demolombe, VIII, No.
şi
197, Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 115, text
Baunota 9, p. 728; Laurent, V, No. 102;
Alexandry et Châneaus, IV, No. 621;
ăresco. ed. 2-a, II, p. 116, nota 1).
des43..'Tutorul nu are dreptul să se
percarce de sarcinele tutelei dând unei
soane un mandat general de a adminitutestra în numele său. toate atacerile persarcină
o
este
tutela
oarece
lei, de
de orsonală a tutorului şi o autoritate
transmisă
dine publică, care nu poate îi
VII,
altuia prin delegaţie. (Demolombe,
No.
No. 609; Dalloz, Bsp.. Minor .-tutelie,
343; Lau445; Suppl., Minor.tutelle, No.
27;

No.

Cheneaur,, IV,

et

Baudry

rent. V,
TI, p. 706).
No, 469; Alexandresco, ed. 2-a;
ar accepta un
care
44, Mandatarul

astfel

sira
minor

nu

responsabil

este

tutela

admini-

şi ar

de la tutore

general

mandat

al

litate

de

gerant

rului,

în

calitate

Rp...

Minot.-tutelle.

tutelei

în

locul

tutor

de

fapt

de

către

ci în ca-

în calitate de mandatar

tuto-.

al

tu-

198 urm; Autelei. (Demolombe, VII, No.
5%; Dalloz,
bry et Rau, ed. 5-a, I. $ 88, p.

nor.-tutelle, No. 443).
45, Actele pe cari
le-ar

genera]

afacerile

la

privire

Mi-

acesta

mandatarul

cu

face

Suppl.,

445;

No.

e mMInotutelei cu terţii, nu vor fi opozabil
rului decât atunci când vor fi fost apro-

bate

logate

de

consiliul

de tribunal,

trebuesc

supuse

familie

de

cazul

în

după

lege

OmMo-

şi

când

acestor

ele
apro-

reări sau când ele ar îi valabile după gesctul
gulele privitoare la cuasi-contra

tiunei

de afaceri. (Aubry_

et Rau.

ed. 5-a,

z, Rep.
I, $ 88, text şi nota 7, p. 588; Dallo
Suppl- Minor.tutelle. No. 343).
al
Actele făcute de acest mandatar
86310. — Codul Civil adnotat.

Minor.-ţutelle,

= In principiu

administraţie

de

puterile

limiteze

să

Art. 390

TUTELĂ

No.

343).

tutorul

are dreptul

să

fără nici o formalitate şi pe
sa, toate actele cari sunt fo-

lositoare tutelei şi de natură să conserve
si să mărească patrimoniul minorului,
pe cari minorul le-ar
îi capabil, indiferent

dispoziţie
acele

sau

acte

de

putea
dacă

face,
şuni

administraţie,

pentru

cari

legea

dacă
acte

ar
de

afară,

de

cere

anume

autorizaţie. (Valette sur Proudhon, ÎI, p.
379, 380; Demolombe, VII, No. 529, 58;
597; Beudant, II, No. 852; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 115, p. 696 urm.; Dailoz. Râp.,
Minor.tutelle, No. 400 urm. Suppl., Minor.-tutelle, No. 344; Huc, III, No. 372;
Bauâry et Châneaux, IV, No. 511; Planiol,
ed. 6-a, î, No. 1851 urm.; Comp.: Planioi
et Ripert, I,-No. 549; Colin et Capitani.
ed. 4-a, 1, p. 505, 506).
48. După o altă părere, tutorul nu are
dreptul

să

facă

de

cât

acte

de

admini-

straţie de oarece art. 350 c. civ. îr. (390
€. civ. rom.) dispune că tutorul trebueşte
să administreze bunurile minorului ca un
bun părinte de familie şi prin urmare
legea a arătat destul de limpede că tutorul nu are dreptul să facă singur de cât

R6p.,
administraţie. - (Dalloz,
de
acte
Suppl,. Minor-tutelle, No. 9344; Laurent,
V, No. 40 urm.; Comp.: Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 721, 722).
49. Tutorul are dreptul şi obligaţia de
a plăti datoriile minorului din sumele de
le

ce

bani

are'disponibile

în

sale

mâinile

şi nu trebueşte să aștepte să se facă ur-"
cazul
minorului în
bunurilor
mărirea
cână datoriile reclamate de creditori sunt
datorite în mod lega!. (Aubry et Rau. ed.
5-a, 1, 8 113, p. 115; Dalloz, Rep., Minortutelle, No. 446; Suppl., Minor.-tutelle, No.
Planiol, I, No.
345: Huc, INI, No. 383;
1895; Planiol et Ripert, I, No. 554; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 508; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 29).
50. Pentru ca tutorul să fie descărcat
de

responsabilitate,

nu

se

ceară

să

trebueşte

el

avizul consiliului de familie în cazul când
R€p.,

(Dalloz,

datoriile

minorului

cazui

sunt

datoriile

dacă

poate-şti

doedite.
46).
51. In

când

Minor-tutelle,
tutorul

la

nu

No.

plătește
deşi

scadenţă

legal

are

sume de bani disponibile în mâinile sale,
de
datoriilor vor fi suportate
dobânzile

către

el. (Duranton,

III, No,

556; Demo-

lombe, VII, No. 653; Dalloz, R6p. Minor.tutelie, No. 446..
52, Deasemenea când tutorul nu plăteşte datoriile minorului la scadenţă deși
are sume

de

bani

disponibile

nu

este obligat

în

mâinile

sale, el va fi obligat să suporte cheltuielile ce se vor fi făcut de către creditori
în vederea realizării creanţelor lor. (Dalloz, Rep, Minor.-tutelle, No. 446).

53, Tutorul

— 598 —

să plătea-

38

cu

cazul

termen

când

la

şi
ele

neexigibile,
ar

curge

do-

bânzi. (Demolombe, VII, No. 655; Mass6
et Verge sur Zachariae, ], nota 2, p. 43%;
Contra: Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113,
p. 715; Dalloz, Râp,
Minor.-tutelle,
No.
446; Suppl., Minor.-tutelle, No. 346; Comp.:
Laurent, V, No. 50; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 518; Planiol, 1. No. 1895; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 729),
54. Tutorul
nu are dreptul să recunoască o datorie
recunoaşterea sa

pretinsă de la minor, şi
nu este opozabilă mino-

rului de oarece el nu are dreptul ca prin
mărturisirea sa, să creeze o datorie în prejudiciul minorului, când această, datorie

nu

este

justificată

printrun

alt

titlu.

civil

- dreptul să ceară dobânzi din sumele de
bani cheltuite din banii săi proprii -pen- tru minor,

fără

autorizaţia

expresă

a con-

siliului de familie, de cât de la data, ceTerei făcută de el după predarea socotelelor tutelei potrivit dispoziţiilor art, 474
c. civ, fr. (420 ce. civ. rom.). (Laurent, V,
No. 57; Huc, III, No. 383; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 729).
61. După
a treia părere, tutorul are
dreptul la dobânzi cu începere de la fiecare dată când a cheltuit din banii săi
proprii
pentru
minor.
(Dalloz,
Rep.
Suppl., Minor.-tutelle, No. 379, 600).
62. Prescripţia curge în favoarâa minorului în contra tutorului, însă minorul
va

trebui

să

plătească

tutorului

creanța

(Dailoz, R6p., Suppl., Minor.-tutelle, No.
348).
55. In cazul când minorul este debitorul tutorului
şi acesta are sumele de
bani disponibile în mâinile sale, el are
dreptul să-şi facă singur plata fără avizul nimănui. (Demolombe, -VII, No. 656;
Aubry et Rau, ed. 5-a, î, $ 113, p. 715; Dalloz, Re6p., Minor-tutelle, No. 487; Suppl..
Minor-tutele, No. 347, 378; Laurent,
V,
No.
54%;
Planiol et Ripert, I, No.
554;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 729).

sa la finele tuielei cu toate că este prescrisă, de oarece minorul nu are interes
a invoca prescripţia căci iutorul i-a făcut un act folositor neurmărind creanţa,
în cursul tutelei. (Aubry et Rau, 1, $ 116,
text şi nota 13. p. 734 Laurent, V, No.
58; Baudry et Cheneaux, IV, No. 521; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 730).
63. După o altă părere, prescribţia nu
curge în favoarea minorului, în contra
tutorului,
în
cursul tutelei.
(Duranton,
III, No. 604; Demolombe, VIII, No. 48).

torul! tutorului şi acesta. nu are disponibile sume de bani în mâinile sale, el are

capitalurile datorite minorului sub orice
titlu, fără autorizaţia consiliului de fa
milie. (Dalloz,
Rep. Minor.tutelle,
No,
449; Planiol et Ripert, 1, No. 552; Colin
et Capitant,
ed.' 4-a, I, p. 508 Alexan-

56.

In

dreptul

cazul

să

când

minorul

urmărească

este

plata

debi-

creanţei

sale când aceasta derivă din cauze străine din
administraţia
tutelei,
(Dalloz,
Re&p., Supl, Minor.-tutelle, No. 378; Planiol et Ripert, 1, No. 554; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 729).
|
57. In cazul când creanța este isvorâtă din administraţia tutelei cum ar fi
în cazul când tutorul a cheltuit pentru
minor din banii săi mai mulţ de cât a,
încasat, după o părere, el are dreptul -să
ceară consiliului de familie ca să fie autorizat să vândă bunurile minorului pentru a-şi acoperi creanţa sa. şi în caz de
refuz are dreptul să atace la tribunal încheierea consiliului de familie.
(Demolombe, VIII, No. 49; Dalloz, Râp., Suppl,
Minor.-tutelle, No. 378; Laurent, V, No
56;
Baudry et Cheneaux,
IV,
No. 520;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 729).
58. După o altă părere, când creanţa
tutorului este isvorâtă din administraţia
iutelei,

el

averea,

minorului

anţei

sale

nu

mai

are

dreptul

rentru

înainte

de

să

urmărească

acoperirea
predarea,

cresoco-

telilor.
(Duranton, III, No. 566;
Dalloz,
Reâp., Minor.tutelle, No. 486; Suppl., Minor.-tutelle, No. 378; Planiol eţ Ripert,
I,
No. 554).
59. In ceea ce -Priveşte dobânzile la
sumele de
bani cheltuite de tutor
din
banii săi proprii pentru minor, după
părere, el are dreptul să reguleze creanțao
sa de către consiliul de familie, de
la
care dată
vor începe a curge
dobânzi.
(Demolombe, VIII. No. 47; Dalloz,
Rep,
Sup 1.._Minor.-tutele, No. 379).
+ După o altă. părere, tutorul nu
are

—

64.

Tutorul

are dreptul

să

A

în

Codul

primească

dresco, ed. 2-a, II, p. 730; Nacu, 1. p. 616).
65. Când
debitorul unei rente către

minor, a încetat să plătească ratele timp
de doi ani, tutorul are dreptul să-l constrângă la rambursare. (Dalloz, Râp., Mincr--tutelle, No. 451).
66. Tutorul
este obligat să plătească
la scadență datoriile sale către Minor,
ca. şi cum datoria ar fi din partea unui
terţ, de oarece el nu are obligaţia, să încaseze creanțele "minorului.
(Dalloz, Rp.

Minor.tutelle, No. 490; Planiol et Ripert,
No. 552; Alexandresco, ed. 2-a, II], p.
7
,
67.

In

cazul

când

tutorul nu

plăteşte

de şase luni.cu

începere

la scadenţă
datoriile sale către minor,
- dobânzile la suma, datorită de el vor începe a curge,
potrivit dispoziţiilor
art.
455 ce. civ. îr, (399 c, civ. rom.) la expira-

rea

termenului

a

datoriile

chiar

TUTELĂ

de la scadenţă.
(Toullier, II, No. 1216;
Duranton, III, No. 565; Dalloz, Râp, Minor-tutelie, No. 490; Comp.: Valette sur

Proudhon,

No.

616;

1],

Aubry

p.

et

362;.

Rau,

Demolombe,
1, $ 112,

VII,

p. 687;

Laurent, V, No. 55; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 524; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
731, text şi nota, 1).
68. Tutorul încasând creanţele mino-

rului poate da chitanţă descărcătoare şi
să, ceară ridicarea ipotecilor constituite
în favoarea minorului. (Demolombe, VII,
No. 661; Masse eţ Verg6 sur Zachariae, 1,
$ 221, nota 13, p. 436; Demante et Colmet
de Santerre, IX,
No. 13% bis, IV; Huc,

594—

-

Îi

scă

DESPRE

nn

Art. 390

Codul

DESPRE

civil

XIII, No. 374; Troplong, Privilăges et hypotheques, III, No. 738; Guillouard, Privilăges et hypoihâques, III, No. 141; Baudry et Loynes, Privilâges et hypothăques,
III, No. 1829; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 729, nota 5; Nacu, [, p. 617).
69. Tutorul poate acorda un termen
de plată debitorului minorului, de oare
ce el poate da cu împrumut banii minoxului. (Demolombe, VII, No. 667; Huc, III,
No. 38%; Baudry
et Cheneaux, IV,
No.
526; Planiol et Ripert, 1, No. 553; Alexan-

dresco,

ed. 2-a,

II, p. 731, nota).

70. Tutorul are dreptul să dispue cum
va crede de capitalurile minorului fără
autorizaţia consiliului de familie. Aşa el
poate să întrebuinţeze capitalurile minorilor şi veniturile capitalizate la cumpăvarea. de imobile, rente de stat sau alte
valori

să

şi

mobiliare

le

dea

cu

împru-

mut la, particulari cu ipotecă sau fără
nici o garanţie. (Duranton, III, No. 569;
Rp.
VII, No. 670; Dalloz,
Demolombe.
MinorNo. 452; Suppl.,
Minor.utelle,

tutelle, No. 351; Comp.:

Alexandresco,

ed.

2-a, II, p. 711).

31.

“'Tutorul va. fi responsabil către mi-

nor de întrebuințarea capitalurilor acestuia, când există din partea sa neprigreşeală,
sau
gravă
cepere, neglijenţă
gravă, (Dalloz, R6p., Minor.tutelle, No.
imobilelor
preţului
privința
72. In
minorului vândute prin licitaţie publică,
consiliul de familieşi tribunalul vor dea lui.
modul de întrebuințare
termina
(Dalloz, Rep., Suppl., Minor.tutelle. No.
351; Comp.: Taulier, II, p. 65; Maread6,
Art. 456, No. 2; Dalloz. Râp., Minor-tutelle, No. 452).
,
13. In principiu prescripțţia nu curge
în contra minorului cu excepţia prescripțiilor celor mici; pentru datoriile pentru
va
prescripţia
curge prescripţia,
care
curge în contra minorului pentru datoriile ce le are la el tutorul, însă tutorul
nu are interes să invoace prescripţia de
oarece este răspunzător că nu a încasat
la timp creanţa minorului. (Alexandresco.
ed. 2-a, II, p. 131, 782).

34.

Tutorul

are

dreptul,

după

o pă-

vere, să întrebuinţeze capitalurile minorului la cumpărare de imobile, fără autcrizaţia consiliului de familie. (Dalloz, Rep.
Minor.tutelle, No. 459; Suppl., Minor-tutelle, No. 361; Alexandresco, ed. 9-a, TI,
p. 911).
15. După o altă părere, cumpărarea de
imobile

cu

banii

minorului,

trebueşte

II.

zători,

să

ceară

anularea

în

sau

contra

terţilor

1221;

Duranton,

VII,

No.

III,

673

No.

urm.;

570;

De-

Aubry

et

Rau, ed. 5-a, i, $ 113, p. 718; Dalloz, Rep,
Suppl., Minor-tutelle, No. 361; Laurent,
V, No. 60).
72. In cazul când între fostul tutor şi
vânzători

fi

ar

minorul

coluziune,

fost

are dreptul să ceară anularea vânzării.
(Demolombe, VII, No. 652; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 113, p. 718; Dalloz, Rep., Suppl.,
Minor.-tutelie, No. 361).
18. In cazul când tutorul nu are bani
disponibili, el nu poate cumpăra un imobil pe credit, pentru minor, fără autorizaţia consiliului de familie şi omologarea
tribunaluiui; în cazul contrar cumpărafăcută

rea

nu

poate

obliga

pe

credit

pentru

pe

minor.

(Demolombe, VII, No. 677; Taulier, ÎI, p.
66; Dalloz. Râp., Minor.-tutelle, No. 460;
Suppl., Minor.tutelle, No. 361; Laurent,
V, No. 60; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
111, nota 1).
79. După
o altă părere, cumpărarea
unui

imobil

minor,

de

către tutor, fără autorizaţia consiliului de
familie va putea fi anulaţă numai când

ea

ar

constitui

un

act

de

proastă

admi-

nistraţie, de natură a compromite interesele minorului. (Aubry et Hau, ed. 5-a, |,
$ 113, nota 65, p. 718; Dalloz, Râp., Suppl.
Minor.tutelle, No. 361; Comp.: Duranton,
15) No. 570: Baudry et Châneaux, IV, No.
80. Tutorul -are dreptul să facă în numele minorului orice act de conservare,
acte care pot fi făcute chiar şi de incaMinor-tu(Dalioz, Rp., Suppl,,
pabili.
telle, No. 376; Baudry et. Cheneaux, IV,
No. 614; Planiol et Ripert, I, No. 549; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 505, 506, 508;
Aexandresco, ed. 2-a, II, p. 722; Matei
Cantacuzino, p.. 86).
81. De oarece tutorui are dreptul să
facă,

toate

actele

de

conservare,

el

are

dreptul prin urmare să întrerupă prescripția care curgea în contra minorului.
(Demolombe, VIII. No. 687; Dalloz, Râp.,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 376; Laurent,
V, No. 43; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 1885;
Planiol et Ripert, 1, No. 549; Colin et Capitant, ed. 4-a, I. p. 5%, 508; Alexandresco,
ed. 2-a, 11, p. 722).
82, Chiar dacă pentru acţiunea pe care
a introdus-o tutorul, el avea nevoe după
lege de autorizaţia consiliului de familie,
cum ar fi o acţiune imobiliară şi când
el nu
zaţie,

a cerut în prealabil această autoritotuşi acţiunea întrerupe prescrip-

Dalloz,
(Demolombe, VII, No. 687;
ţia.
MiPep., Minor.tutelle, No. 492; Suppl.,
nor.tutelle, No. 376; Laurent, V, No. 43;
Planiol, ed. 6-a. IL, No. 188; Planiol et
Ripert, 1, No. 549; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 722, text şi nota 3).
83. Tuiorul poate să ceară înscrierea
sau reînoirea unei ipoteci, aceasta fiind
un act de conservare. (Planiol, et Ripert,
1, No. 549; Colin et Capitant, ed. 4-a. |, p.
506, 508; Alexandresco. ed. 2-a, ÎI, p. 123).
84. Tutorul are dreptul să asigure bu-

au-

vân-

resciziunea actelor

de
imobile încheiate
de cumpărare de
pe comptul
fostul său tutor, nici să lase
=
er,
tutorului imobilele cumpărate. (Toulli

—

No.

molombe,

torizată de către consiliul de familie, care
utilității
să delibereze asupra
urmează
(Taulier, II, p. 66;
plasament.
acestui
Comp.: Demolombe, VII, No. 677; Baudry
et Châneaux, IV, No. 529).
76. Minorul ajuns la majoritate nu are
dreptul

Art. 390

TUTELĂ

595

—-

Art. 390

DESPRE

nurile minorilor conira grindinei, focului,
inundaţiilor,
ete.
(Demolombe, VII, No.
687; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 113, p.
114; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 515;
Planiol et Ripert, 1, No. 551; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 508; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 723).
85. Tuiorul, în lipsa părinţilor şi a bumilor
minorului, consimte la
căsătoria
minorului şi-l asistă la. facerea convenției
sale matrimoniale. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 732).
,
86. Tutorul are dreptul să facă singur

reparaţiunile

ordinare

şi

de

întreţi-

nere, fără nici o autorizaţie. (Dalloz, Rep.,
Minor-tutelle,
No. 48%; Suppl.,
Minor.
tutelle, No. 377; Planiol et Ripert, 1; No.
590; Colin et Capitant, ed. 4-a,1, p. 50;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 723; Nacu,

1. p. 616).
87.

Tutorul

are

reparaţiunile
“mari
pentru
conservarea

dreptul

să facă

când. sunţ
bunurilor,

singur

necesare
fără
nici

o autorizaţie şi convenţiunile încheiate de
tutor privitoare la aceste reparaţii sunt
opozabile
minorului.
(Toullier,
II, No.
1209; Duranton, III, No. 550; Dalloz, Râp,,
Minortutelle, No. 484; Suppl., Minor.-tutelle, No. 377; Comp.: Planiol, ed. G-a, 1,
No. 1886;
Planiol et Ripert, 1, No. 550;
Colin et Capitant, ed. 4-a,1, p. 508; Baudry et Cheneaux, 1V, No; 514; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 723; Nacu, 1, p. 616).
88. Tuiorul are dreptul să facă singur

reparaţiunile

bunurilor

mari

minorilor,

necesare

chiar

în

conservării

cazul

când

nu ar avea fonduri destule pentru a acoperi
cheltuielile
făcute
cu
aceste
reparaţii şi trebueşte să cheltuiască din capi-

talurile minorilor. (Mass6 et Verg6 sur
Zachariae,
1, p. 434 nota 5; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 113, nota 50, p. 714
Dalloz, Rep., Suppl,
Minor.tutelle,
No.
316; Laurent, V, No. 44; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 514; Planiol, ed. 6-a, [|
No. 1886; Planiol et Ripert, I, No. 550;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 508; Alexandresco,
ed. 2-a, I1, p. 703, text
şi
nota 2; Contra: Demolombe, VII, No.
649, i
650; Nacu, I, p. 616).

89.

țeze

Tutorul

banii

tăţirilor

are

minorului
imobilelor

dreptul

să

la, factrea
minorului

întrebuinîmbună:
şi

la

con-

strucţiuni noi.” (Toullier, II, No. 124; Duranton, III, No. 570; Demolombe, VII,
No.
652; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113,
notele 64, 65, p. 717, 718; Contra: Laure
nt,
V, No. 62; Comp.: Massc et Verg6 sur Zachariae, I, $ 221, nota 5, p. 434; Plani
ol et
Ripert. 1, No. 550; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 723, nota 2).
„90. Tutorul are drepiul, după o
părere,
să

cultive el singur terenurile

minorului,
de oarece legea nu-l opreşte. (Dura
nton.
III, No. 548;
Demolombe, VII,
No. 644;
Mass6 et Verge sur Zachariae, I,
p. 434,
nota 4; Laurent, V, No. 45; Plani
ol et
Ripert, 1. No. 558; Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 723),
91.

După

o altă părere, tutorul nu are

—

TUTELĂ

Codul

civil

dreptul să cultive singur terenurile minorului, afară de cazul când nu găseşte
arendaş. (Pothier, Des personnes, partea
Î, titlul 6, par. 3, art. 4; Dalloz, Rep, Minor.-tuielle, No..482).
92. După a treia părere, tutorul poate

cultiva,

singur

terenurile

minorului

cu au-

torizarea consiliului de familie, (Dalloz,
Rep. Suppl., Minor.-tutelle, No. 374).
93. Tuiorul poate singur să dea cu arendă, și chirie bunurile minorului, însă
contractele sunt opozabile minorului pe
termen cel mult de cinci ani (în Franţa
9 ani). (Demolombe, VII, No, 638; Aubry
eţ Rau, ed. 5-a, 1..$ 113, p. 716; Laurent,
V,

No.

46;

Baudry

et

Cheneaux,

IV,

No.

516; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1887; Planiol
et Riperi, I, No. 556; Colin et Capitant,
ed. 4-a, 1, p. 509; Alexandresco, ed. 2-a,
If, p. 723; Nacu, I, p. 615; Plastara, 1, p.
417; Comp.: Beudant, II, No. 874, 878).

„94.

Contractul

dare încheiat
(în Franţa 9
reductibil

de închiriere

sau

pe mai mult de
ani) este valabil

şi

reducerea

lui,

aren-

cinci ani
însă este

după

o

pă-

tere, nu poate fi cerută decât de minorul emancipat sau ajuns la majoritate.
(Mourlon, 1, No. 1189; Aubry et Rau. I, $
113, p. 716; Laurent, V, No. 47; Planiol et
Ripert, 1, No. 556; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 509; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 724 nota),
Pa
5, După o altă părere, contracţul de

închiriere

mult.de
larea

sau

arendare,

cinci

poaie

ani,

fi

este

cerută

de

încheiat

pe

anulabil

şi anu-

mai

însuși

tutorul.

în

închiviere

sau

de

numele minorului. (Valeite sur Proudhon,
II,p. 371; Demolombe, VII, No. 640; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 221
bis, 1).

96.

Contractul

de

arendare, încheiat de tutor pe un period
mai lung de cinci ani (în Franţa 9 ani)
nu va putea sta, în picioare pentru toată
această perioadă de cât dacă a fost încheiat cu autorizarea consiliului de tamilie şi omologarea tribunalului, (Beudant,
II, No. 874, 878; Alexandresco, ed. 2-a, II.
p. 724, nota).
.
97. Tutorul este în drept să arendeze
şi să închirieze bunurile minorului prin
bună. învoială, fără afipte şi fără licita-

ție, printr'un
(Demolombe,

act sub semnătură

VII,

No, 638; Aubry

privată.
et Rau,

I, $ 113, p. 716; Laurent; V, No. 46; Colin

et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 509 Alexan„dresco, ed. 2-a, II, p. 724), 38. Minorul
nu are dreptul să ceară
nulitatea contractului
de arendare sau
închiriere,
încheiat de tutor,
pentru că
preţul ar fi vil, de cât în cazul când se
dovedeşte că există dol sau fraudă din
partea, tutorului. (Laurent, V, No. 46; Ale-xandresco, ed. 2-a, II, p, 724, 725):
99. Tutoru! are dreptul să reînoiască
contractele de arendare sau închiriere, înainte de expirarea lor, cu doi ani înainte

pentru

bunurile

rurale

și cu

un

an îna-

inte pentru bunurile urbane; deci minorul în urma majorităţii sale va, putea, fi

596—

Codul

civil

TUTELĂ

DESPRE

obligat cel mult şapte ani (în Franţa 11
ani) în privinţa bunurilor rurale şi cel
mult şase âni (în Eranţa 10 ani), în privinţa bunurilor urbane. (Valette sur Proudhon,

II,

p.

372;

Demolombe,

VII,

pundă

|

fără

a se

No.

et Verg6

Zachariae,

1, $

299' nota 1, p. 449; Baudry et Cheneauz,
p.
IV, No. 607; Alexandresco, ed. 2-a, II,
117).
104. Minorul nu are dreptul a se constitui parte civilă într'o instanţă represivă de oarece acţiunile civile se exercită
de tutorul său. (Demolombe, VII. No. 805;
|
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 718).
rânde
sau
interdicţie
de
105. Cererea
duirea unui consiliu judiciar, trebueşte
introdusă atât în contra minorului ca
şi contra, tutorului său. (Demolombe. VII,
No. 806; VIII, No. 44%; Aubry et Rau,
v,
Laurent,
5-a, î, 8 115, p. 670;
ed.

No. 260; Alexanaresco,

ed. 2-a, II, p. 718).

106. Minorul poate face singur toate
actele cari au de obiect conservarea, drepturilor sale. (Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p.

118),

107.

singur

Astfel

care

introduce

poate

minorul

o acţiune

să

aibă

de

să

efect

întrerupă prescripţia, (Demolombe, VII,
No. 809; Aubry et Rau. ed. >a, Il, $ 109,
text şi nota 12, p. 679; Troplong, Presscription, II, No. 599; Laurent, V, No. 43).
108. 'Putorul poate exercita în principiu toate acţiunile minorului şi să răs-

—

țiune

imobiliară

1951;

Planiol

la

până

orice

et

de

valoare,

în

Colin

564;

I, No.

Ripert,

parte civilă.
instanţă re-

să se constitue
minorului, într'o

autorizaţie,
în numele

chema. 'şi tutorul,

sur

acţiunile

afară

et Capitant, ed. 4-a, I, p. 509; Alexandresco, ed. 2-a, II, pr 796; Nacu, 1, p. 617).
110. 'Tutorul poate singur fără nici o

de oarece despăgubirile civile sunt o consecinţă neapărată a delictului şi este destulă garanţie în justiţie în materie penală. (Demolombe, VII, No. 804; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 115, text şi nota 9, p:

669; Mass

la,

numele minorului. (Beudant, 1], No. 869;
Huc, III, No. 449; Planiol, ed. 6-a, Î, No.

-

mai

acestuia,

în' contra

cazurile unde legea dispune altţiel. (Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 125, 726; Nacu,
], p. 617; Comp.: Planioi et, Ripert, 1, No.
584, Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 509).
109. Tutorul
introduce singur o ac-

101.
Tutorul reprezintă pe minor
în
toate procesele civile. (Alexandresco, ed. .
2-a, II, p. 716).
102, In procesele penale, acţiunea publică se exercită direct în contra minorului, fără a, se chema în cauză pe tutor.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 109 p. 669;
Bauary et Châneaus, IV, No. 607; AlexanEa
dresco, ed. 2-a, II], p. 717).
103. Chiar în cazul când odată cu acțiunea publică se urmărește şi o acţiune
civilă, minorul singur inculpat va sta în
judecată,

minorului

numele

în

îndreptate

641; Aubry et Rau, I, $ 113, text şi nota
61, p. 716; Laurent, V, No. 48; Baudry et
Châneauzx, 1V, No. 516; Planiol et Ripert,
I, No. 556; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
510; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 725; Nacu,
I, p. 616).
Tutorul nu poate stipula în contractul de închiriere, plata câştigului prin
anticipație, afară, de obiceiul locului, de
cât cu autorizarea consiliului de familie
şi omologarea, tribunalului, de oarece ar
fi o înstrăinare a dreptului de folosinţă.
(Demolombe, VII, No. 642; Aubry et Rau,
i, $ 113, text şi nota 29, p. 709; Troplong,
Louage, IL, No. 145; Baudry et Châneausx,
IV, No. 516; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1889;
Planiol et Ripert, I, No. 556; Alexandresco,
V,
ed. 2-a, It, p. 725; Contra: Laurent,

No. 49).

Art, 390

presivă, ori care ar fi valoarea pretentiunilor sale. (Aubry et Rau, ed. 5-a, J,
$ 114, nota 4, p. 720; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 726, nota 2).
Pentru introducerea acţiunilor ifit.
mobiliare, tutorul are nevoe de autorizaţia
consiliului de familie. (Planiol et Riperi,
1, No. 564; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
18 750; Nacu, 1, p. 617; Plastara, |, p.
78),
112. 'Tutorul nu are nevoe de autorizaţie

pentru

a răspunde

o acţiune

la

mo-

(Demolombe,
biliară şi chiar imobiliară.
VII, No. 712; Beudant, II, No. 869; Aubry
et Rau, ed. 5-a, I, $ 114. p. 720; Laurent,
V, No. 60; Huc, III, No. 44; Baudry et
Châneaux, IV, No. 534; Planiol, ed. 6-a,
No.

I,

1951;

Planiol

et

I, No.

564

numele

mi-

Ripert,

Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 509; Ale
xandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 726).
poate singur să urmă:
113. Tutorul
rească, imobilele debitorului minorului şi
să

le cumpere

la

licitâţie

în

AlexanV, No. 8;
(Laurent,
norului..
dresco, ed. 2-a, II, p. 126, nota 4; Comp.:
,
Planiol et Ripert, 1, No. 564).
114. 'Tutorul poate face apel, recurs,
opoziţie, de câte ori a reprezentaț, în instanţă pe minor, indiferent dacă minorul a, fost reclamat sau pârât. (Alexanaresco, ed. 2-a, II. p. 726, 127; Comp.: Pla,
niol et Ripert, Î, No. 564).
115. Comunicarea unei hotărâri făcută,
tutorului în. numele minorului, este valabilă, chiar dacă în dovada de comuni_care nu s'a menţionat că el a primit hoîn

tărârea

calitate

de

tutor,

dacă

se

sta-

bileşte că el a figurat în instanţă ca tutor al minorului şi comunicarea i sa
făcut,

în

această

calitate.

(Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 27, nota 1).
116. Tutorul poate exercita
acţiune

posesorie,

de

oarece

singur

exerciţiul

o
ar-

țiunilor posesorii se consideră ca un act
de administraţie. (Duranton, III, No. 5;
Demolombe, VII, No. 688; Aubry et Hau,
ed. 5-a, Î, $ 114, p. 721; Laurent:V, No.
43; Huc, 111, No. 442; Baudry et Châneaux,
IV, No. 535; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1951;
Planiol et Ripert, 1, No. 564% Colin et Capitant, ea. 4-a, Î, p. 309; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 227; Nacu, 1, p. 617).
'Tutorul nu poaie exercita 0 ac117.
țiune în grănăţuire în numele minorului.
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fără autorizaţia
consiliului de
familie.
(Alexandresco. ed. 2-a, 1], p. 727, nota 3;
Contra: Demolombe, VII, No. 689).
118. 'Tutorul poate să, achieseze, adică
tului, la o acţiune mobiliară, introdusă
în contra
minorului,
(Demolombe, VII,

et Rau,

ed. 5-a,

[, $ 114,

p. 724; Laurent, V, No. 67; Huc, III, No.
442; Baudry et Cheneaux, IV, No. 540, 556,
557; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1953; Planiol
et Ripert, I, No. 565; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 527).
119. Tutorul are dreptul să se deziste
de la. o acţiune mobiliară sau imobiliară,
rezervându-şi dreptul de a introduce o
altă acţiune. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1,

4 114, text şi nota 22, p 725; Laurent,

No. 68, 86; Baudry et Châneaux,
541; Planiol et Ripert, I, No. 565;
dresco, ed. 2-a, II, p. 727).

120. 'Tutorul. nu

se poate

V,

IV, No.
Alexan-

dezista

melor

pentru

tranzacţie.

1, $ 114, p. 75;

(Aubry

Laurent,

et

dela

Rau,

V, No.

68; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 798; Comp.:
Demolombe, VII, No. 685; Planiol et Bipert,_ I, No. 565),
123. Tutorul nu poate, nici cu autorizaţiă consiliului
de familie, să facă
o
mărturisire în justiţie care să dăuneze
pe minor, de oarece mărturisirea este un
act de dispoziţie. (Demolombe, VII, No.

690;

Aubry

et

Rau,

ed. 5-a.

1, $ 114

724; Laurent, V, No. 54; Planiol
pert, I, No. 566; Alexandresco, ed.
p. 728; Matei Cantacuzino, p. 86).

124.

Tutorul

însă

poate

face

p.

et Ri2-a, II.

mărtu-

risiri cu privire la administraţia sa tutelară. (Aubry et Rau, ed. 5-a, |. $ 114, p.
124; Laurent, V, No. 54; Planiol et Ripert, I, No. 566; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 728).
125. Tutorul nu poate dispune în mod
gratuit de bunurile minorului, nici chiar
cu autorizaţia consiliului de familie, fie în
mod direct, fie în mod indirect. (Demolombe, VII. No. 7%; Mourlon, ed. T-a, ],
No. 1201; Beudant, II, No. 876; Aubry
et
Rau,

I, $ 113, p. 712; Dalloz, Rep.,

tutelle,

No.

577;

Suppl.,

Minor.

Minor.-tutelle,

—

566;

Laurent,

387;

Baudry

V,
et

No.

9%;

Huc,

Châneaux,

III,

IV,

No.

127. Tutorul nu are dreptul să accepte
pur şi simplu o succesiune în numele mi-

însăşi fondul dreptului chiar într'o actiune mobiliară, dă oarece dezistarea în
acest caz echivalează cu o tranzacţie pe
care tutorul nu o poate face de cât cu
obligaţia
de a
îndeplini anumite
formalităţi. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 114,
p. 725; Baudry ei Châneaux, IV. No. 541;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 728,
nota;
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 565).
121. Tutorul poate renunța la un apel
sau recurs făcut de el în numele minorului, în acţiuni mobiliare când minorul
a îost pârât în instanţă. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 728; Comp.: Planiol et Rivert,_I, No. 565).
122. Tutorul nu poate renunţa la un
apel sau recurs făcut în numele minoruui, în acţiuni
mobiliare când
minorul
era, reclamant, de cât cu îndeplinirea for-.

ed. 5-a,

No.
No.

612; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1906; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 517; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 738. 739; Matei Cantacuzino,
p. 86; Plastara, I, p. 476, 477).
26. Tutorul însă
are dreptul ca să
facă mici cadouri, după obicei, lucrătorilor, servitorilor, rudelor şi institutorilor
copiilor minori; el însă trebueşte să -uzeze
de această permisiune cu măsură, (Demolombe, VII, No. 7%6; Mourlon, ed. 7-a,
1, No. 1201; Aubry et Rau, 1, $ 113 p.
112; Dalloz, Rep, Minor.-tutelle, No. 5;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 566; Laurent,
V, No. 98; Baudry et Châneaux, IV, No.
612; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1908; Colin et
Capitant, ed. 4-a, I, p. 517; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 739, nota 2).

să renunţe la apărarea minorului, recunoscând
de juste pretenţiile
reclaman-

No. 685; Aubry

Codul civil

TUTELĂ

norului, chiar cu autorizaţia consiliului
de familie
şi omologarea
tribunatului.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1200),
128. Tutorul nu poate să facă un compromis asupra drepturilor mobiliare sau
imobiliare,

în

numele

minorului,

chiar

cu autorizaţia consiliului de familie şi
omologarea
tribunalului.
(Demolombe,
VII, No.-778 urm.; Beudant, II, No. 8%;
Mourion, ed. 7-a, 1, No. 1200; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, p. 712; Laurent, V,
No. 100; Huc, III, No. 387; Baudry et Ch6“neaux, IV, No. 610; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1956; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 51%;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 40;
Matei
Cantacuzino, p. 86; Plastara, 1, p. 417).
129. Tutorul nu poate renunţa în mod
gratuit la o prescripţie dobândită de minor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 739).
130. Tutorul nu are dreptul să renunţe
în mod gratuit la o donaţie făcută minorului. (Demolombe, VII, No. 777; Aubry

et Rau,

1, $ 113, p. 712; Bauâry

et Ch6-

neaux, IV. No, 612; Planiol, 1, No. 1907;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 739).
13î. 'Tutorul nu are dreptul să renunţe
în

mod

gratuit

la

vre-un

drept

care

a-

parţine minorului. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 113, p. 719; Alexandresco, ed. 2-a, 11,
p. 739).
132. Tutorul nu poate să remită debitorului minorului datoria sa, de oarece

nu

poate

face

o donaţiune

în

numele

mi-

norului.
(Baudry et Châneaux, IV, No,
925, 612; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1907; Planiol et Ripert, T, No. 553; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 739).
133. Tutorul are dreptul să ia parte la
încheierea unui concordat falimentar în
numele minorului şi să consimţă la remiterea unei părţi din datoria falitului,

când minorul este creditor chirografar al

falitului, de oarece această remitere de
datorie este impusă .de majoritatea creditorilor.
(Demolombe, . VII,
No.
6%;
Mass et Verg6 sur Zachariae, I, $ 21,

nota, 23, p. 440; Baudry

et Châneaux,

IV,

No. 525; Planiol et Ripert, £. No. 553; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 739, nota &)
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, 184.

Câna

ipotecar

al

însă

minorul

falitului,

este

tutorul

creditor

chirografar.

droit

de

Trait6

(Lyon-Caen

comniercial.
II,

2-a,

ed.

Alexandresco,

et

Re-

- VII

de

cât

de

tra:

rului.

vre-un

(Aubry

comerţ

et

Rau,

să

vitoare

urma
ri,
12).

142.

facă

la

toate

acest

actele

de

încetării din viaţă
(Aubry

apreciază

minorului,

are

o răspundere

mai

pe

care

ar

pune-o

în

de-

'Tutorul

contrar

este

obligat

contra

449).

No.
să

facă

se îndeplini

a nu

pentru
în

responsabil.

este

Minor-tutelle,

minorului,

în

toate

precazu-

REp.,

Dalloz,

Suppl.,

Minor.-tutelle,

ajungerea mMinocând el putea să

lucreze ei însuşi pentru a întrerupe prescripţia. (Dalloz, Rep,, Suppl., Minor-tutelle, No. 665; Laurent, V, No. 172).
149. Tutorul este răspunzător de greşelile comise de el în procesele angajate

de

el
și

admini-

negligenţa
apără de
straţia averei sale proprii nu-l
negliresponsabilitatea ce ar decurge din

—

în

de

responsabilitate pe tutor
banii minorului. (Demo-

tutelei, după
încetarea
vului la majoritate şi

su-

mare

147.

134;

p.

a unui mandatar nesalariat;
de culpa levis in abstracto

era

fel

âcest

No. 665; Laurent, V, No. 55; Baudry et
Ch&neaux, 1V, No. 628; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 231, 732).
148. Tutorul nu are nici o răspundere
în cazul când preseripţia s-ar împlini la

veran existenţa şi gravitatea. culpei după
care va determina întinderea responsabiIV,
lităţii tutorului, (Bauary et Cheneaux,
720).
p.
TI,
2-a,
ed.
Alexandresco,
622;
No.
143. 'Tutorul, deşi mandatar legal al
cât aceea
văspunde

care

obiceiul

face

rile când prescripţiile ar curge și în contra lui, el fiind răspunzător, (Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 112, p. 690 $ 116, p. 733,

în

în mod

Râp.,

seripţiile

mino-

ed. 5-a, |, $ 113,

et Bau,

Tribunalele

a tatălui

(Dalloz,

diligenţele

pri-

comercial

cazul

în

nori,

|,

conservare

stabiliment

se

a

de

lombe, VII, No. 673; Comp.: Toullier, II,
No. 1921; Marcads, Art. 456, No. 2).
de a cere
146. Tutorul are obligaţia
ia scadenţă datoriile terţilor către mi-

nota 43 bis, p. 718; Planiol et Riperi,
No. 554, 559).
In caz când “tatăl minorului ex141.
la începloata un stabiliment comercial,
are dreptarea acestuia din viaţă, tutorul
tul

după

şi

timp

puneri, scapă de
dacă sar pierde

1, $ 183,

5-a,

ed.

Planiol,

121;

No.

VIII,

Demolombe,

vabilitate

acel

mMino-

numele

în

când

chiar

ed, 6-a, I, No. 1859).
145. S'a
decis că depunerea
banilor
minorului la un notar (în Franţa) de către tutor, notar cu bună reputaţie de sol-

ruia este înfiinţată această nulitate. (DuDemolombe, VII,
ranton, XVI, No. 139;
No. 755, 167; Beudant, ÎI, No. 876; Aubry
et Rau, ed. d-a, 1, 8116, p. 733; Troplong,
Vente, I, No. 19%; Guillouară, Vente, ÎI, No.
No.
131; Laurent, XXIV, No. 50; Huc. III,
626;
386; Baudry et Cheneaux, IV, No.
PlaBauâry et Saignat, Vente, No. 250;
niol, ed. 6-a, 1, No. 1959; Alexandresco,
,
ed. 2-a, II, p. 134).
de
140. Tutorul nu poate fi autorizat
întrede familie ca să
către consiliul
prindă

ave-

atunci

mici,

foarte

greşelile

că-

favoarea

în

minor,

aâministraţia

o prudenţă excepţională şi aptitudini speciale lar face să evite aceste greşeli în
administraţia averei sale proprii. (Duranton, III, No. 605 urm.; Daltoz, Râp., Suppl.,
Minor.-tutelle, No. 662; Laurent, V, No.
166; Alexandresco, ed. ?-a, II, p. 720; Con-

p. 139

No. 578;
nota, .4).
135, 'Tutorul nu poate garanta în numele minorului obligaţia unui terţ. (Baudry et Cheneaux, IV, No. 612; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 1929; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 739).
136. Tutorul nu poate cumpăra şi lua
în arendă sau chirie, bunurile minorului,
nici a primi cesiunea vre-unui drept sau
creanță în contra minorului nici chiar
(Alexandresco,
prin persoane interpuse.
ed. 2-a, II, p. 734, 735).
prin li137. Tutorul poate cumpăra
citaţie un imobil comun când este în partaj cu minorul. (Mourlon, ed. T-a, I, No.
1202: Beudanţ, Ii, No. 876; Huc, III, No.
385; Planiol, 1, No, 1958; Alexandresco, ed.
2a, II, p. 73%; Plastara, I, P. 477),
cumpăra bunurile
138. Tutorul poate
minorului când este creditor ipotecar al
minorului. (Laurent, XXIV, No. 45; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 733).
139. Cumpărarea sau arendarea bunuvilor minorului de către tutor este anuabilă şi nulitatea relativă nu poate îi
propusă

390

rei minorului, (Dalloz, R6p., Minor.-tutelle,
No. 729; Suppl., Minor-tutelle, No. 662;
Laurent, V, No. 166 urm.; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 720).
_
144. Tutorul
nu este răspunzător
de

poate

consimţi-în numele minorului la încheierea, concordatului de oarece în acest caz
minorul din creditor ipotecar ar deveni

nault,

ar pune-o. în

ce

genţa

creditor
nu

Art.

TUTELĂ

DESPRE

cu

şi

minorul

(Aubry

et Rau,

150. Tutorul
un
minorului

în

care

el

la

reprezentat.

ed. 5-a, |, $ 112, p. 691).

numele
care susţine în
poate îi
nedrept,
proces

său
condamnat la cheltueli în numele
personal. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 112,
p. 691; Dailoz, Rep., Suppl., Minor.tutelle,
No. 666).
princi'Tribunalele apreciază în
151.
dacă faptele tutorului în adminipiu,
nu
minorului aduc sau
averei
strația
responsabilitatea sa. (Duranton, III, No.
Dalloz,
VIII, No. 118;
607; Demolombe.
Rep, Minor,tutelle, No. 131; Baudry et
Châneaux, IV, No. 622; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 120).
152. În unele cazuri însă numai minorul are dreptul să recurgă în contra
tutorului

şi

să-l

tragă

la

răspundere.

(Dalloz. R6p.: Minor.tutelle, No. 731).
153. Minorul are acţiunea în responsabilitate deschisă în contra, tutorului său
pentru proastă administraţie în afară de

599—

Art. 390

DESPRE

acţiunea pe care o poate avea în contra
terţelor persoane pentru anularea, actelor
făcute de tutor. (Dalloz, Râp., Suppl., Mi-

nor.-tutelle, No. 664).
154. In cazul când
telară,

tutorul

în gestiunea

cauzează

terţelor

sa

tu-

persoane

vre-o daună, el este responsabil şi o0bligat a o repara. (Dalloz. Râp., Minor.-tutelle, No. 738).
155. Regulele privitoare la responsabilitatea, tutorului sunt aplicabile și persoanelor străine de tutelă cari administrează
de fapt tutela. (Demolombe, VIII, No, 3%;
Aubry et Rau, ed, 5-a, 1, $ 121, p. 735).
156. Tutorul în afară de responsabilitatea civilă pentru proasta gestiune mai
poate
îi urmărit
şi înaintea
instanţelor
penale
pentru
faptul de abus de încredere, când
el a lucrat cu intenţie frau-

duloasă.
(Dalloz, Rp,
Suppl. Abus de
contiance, No. 91; Minor.tutelle, No. 667;
Laurent, V, No. 167; Alexandresco, ed, 2-a.
UI, p. 721).
157. Tutorul nu poate primi cesiunea
vreunui drept
tra minorului

sau a unei creanţe în connici în cazurile prevăzute

de ari. 1701 c. civ. fr. (1404 e. civ. rom.),
când, este exclusă orice idee de speculație
din partea cesionarului. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 206 bis,
V; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 572).
158. In cazul când în contra dispozițiunilor probibitive ale art, 450 e. civ. Ir.
(390 c. civ. rom.) tutorul a primit cesiu-

nea,

vre-unui

drept

sau

a

unei

creanţe

în

fi

fi-

contra, minorului, după o părere, cesiunea este nulă şi cedeniul își
conservă
toate drepturile sale în contra minorului

ca

şi

cum

cesiunea

nu

ar

avut

ință. (Valette sur Proudhon, Il, No. 399;
Duranton, III, No. 600, 603; Taulier. II,
p. 69; Mass et Verge sur Zachariae, 1, p.
246; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 5%;
Comy.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1208; Laurent, XXIV, No. 54).
59. După a doua părere în cazul când
contrar prohibiţiunilor din codul civil. ceSiunea a avut loc, minorul nu mai poate
îi urmărit petiru plata, creanţei cedate
nici de cedent care nu mai este creditotul său, nici de cesionar care nu poate
deveni creditorul minorului prin această
operaţiune,
(Delvincourt, I, p. 119, nota
3; Toullier,
II, No. 1232; Marcad6,
Art.
450,
No. 3; Dalloz, Râp.,
Minor.-tutelle,
No. pT5: Comp.: Mourlon, ed. 7-a, |,
No.
207),
160. După a treia părere, domin
antă,
numai

minorul

are

dreptul

să

se

preva

leze de dispoziţiile
prohibitive
ale art.
450 ce. civ. fr, (390 e. civ. rom.), fie cerân
d

anularea cesiunei, fie acceptând
ca creaitor pe tutorul său. cesiunea în
acest caz

fiind lovită de o nulitate relati
vă. (Demolombe, VII, No. 767; Beudant,
L/âtat et
la

bry
loz,

capacit6

des

personnes,

II, No.

et Rau, ed. 5-a, î, $-116,
Râp,, Minor.-tutelle, No.

Minor.-tutelle,
'Comp.:

No.

Demante

56;

et

Huc.

Colmet

876;

Au-

p. 133; Dal573; Suppl,

III, No.

de

386;

Santerre,

—

600

TUTELĂ

ed.

3-a,

7-a,

I,

Codul
II, No.
No.

206,

1209;

bis,

IV;

civil

Mourlon,

Alexandresco,

ed.

2-a,

ed.
II,

p. 736, 737),
161.
In cazul când minorul cere anularea. cesiunei, cedentul va. redeveni creditorul minorului.şi va rambursa tutorului preţul cesiunei; în cazul când mi-

norul acceptă cesiunea el va fi obligat a
rambursa tutorului numai preţul real al

cesiunei
lar

iar

putea

nu

şi

realiza

beneficiul

de

oarece

ce

nu

evehtual
este

lega].

(Demolombe, VII, No. 768; Mourlon. ed.
i-a, 1, No. 1204, 1209; Aubry et Rau, 1. $
116, text şi nota 10, p. 733; Dalloz. RE.
Minor.-tutelle, No. 573; Suppl., Minor.-tutelle, No. 562).
162. După altă părere, în cazul când
minorul acceptă cesiunea va trebui să
plătească tutorului întreaga creanţă iar
nu
prețul
real
al
cesiunei.
(Laurent,
XAIV,

No.

54%;

_

p. 737).

Alexandresco,

ed.

2-a,

II,

163. Prohibiţiunile dela cesiune nu-și
găsesc aplicaţiunea şi la subrogaţiunea,
legală prevăzută de art. 1251 e. civ. fr.
(1108 c. civ. rom.); în acest caz tutorul
care plăteşte cu banii săi o datorie a minorului

este

subrogat

de

drept

în

dreptu-

rile creditorului.
(Toullier, II, No. 132,
1324; Duranton, III, No. 601, 602; Demante
et, Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 206
bis, VII;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
12%;

Aubry

et

Rau,

ed. 5-a, 1, $ 116,

p, 7%:

Dalloz,
Rep:,
Minor.tutelle,
No.
574;
Suppl., Minor.tuteile, No, 563; Colin et
Capitant, ed. 4-a. 1, p. 517; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 785, 736; VI, p. 595).
164. După o părere prohibiţiunile de la
cesiune îşi găsesc aplicaţiunea, şi la subrogaţiunea, convenţională prevăzută de
art. 1250 ce, civ. îr. (1107 c. civ. rom.) când
tutorul plăteşte o datorie a minorului.
(Toullier, î[, No. 1329, 1324; Duranton, III,
No 601, 602; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1,
p. 517; Comp.: Dalloz, Râp.. Minor.-tutelle,
|
No. 447).
165
După
o altă părere, dominantă,
prohibiţiunile de la, cesiune nu-şi găsesc

aplicațiune
la
nală şi tutorul

subrogaţiunea
are dreptul să

convenţiose subroge

în drepturile creditorului, plătina o datorie a minorului. (Valette sur Proudhon.
IT, p. 400; Demolombe, VII, No. 174; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II.
No. 206 bis, VII; Mourlon, ed. 7-a. I, No.

1204; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, I, $ 116 nota

6, p. 732; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tutelle, No. 563; Laurent, XXIV, No. 53; Huc,
III, No. 386; Comp.: Alexandresco. ed. 2-a.
II, di 729, notele ?, 5, 736, 737; VI, p. 595),
166. In părerea celor
cari admiţ că
prohibiţiunile dela. cesiune nu se aplică
subrogațiunei
convenţionale.
se
decide
totuşi că tribunalele ar putea, după împrejurare, să anuleze operaţiunea făcută
sub forma unei plăţi prin subrogaţie când
ar ascunde în realitate o cesiune. (Valette
sur Proudhon, II, p. 40; Demolombe, VII,
No. 114; Mourlon, I. No. 1205; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 116, nota 6,p. 732; Dalloz,

—

E

Codul civil

DESPRE

Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 563; Lau=
rent, XXIV, No. 53; Huc, III, No. 386; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 736.
167. In cazul când creditorul minoru- |
lui urmăreşte în contra acestuia, plata
creanţei

sale,

tutorul

poate

să

plătească

datoria de subrogaţie în urma autorizării
consiliului de familie şi a tribunalului,
(Duranton, III, No. 602; Dalloz., R6p., Minor.-tutelle, No. 447).
168. Prohibiţiunea
prevăzută
de art.
450 e. civ. îr. (390 ce. civ. rom.) privitoare
la

cesiunea

creanţei

în

contra

nu-și găseşte aplicaţiunea
întrun
partaj
în
care
părţi tutorul şi minorul,
torului întreaga creanţă

încetase

de

a

No.

757;

(continuare de la 1924 până la 1927)

fi debitor

este valabilă

ed.

Alexandresco,

II,

şi

et
3;

p.

norului. (Laurent, XXIV, No. 52; Baudry
et Saignat, Vente. No. 239; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 735, nota 1).
de art
prevăzută
172. Pvohibiţiunea
450 ce. civ. fr. (390 c. civ. rom.) nu-şi găcât

de

la

cesiunile

cu

titlu oneros iar nu şi la cele cu tițiu gratutorul poate primi
tuit; prin urmare
drepturi sau creanţe în contra minorului

prin

succesiune,

legate

donaţiuni.

sau

“(Duranton, III, No. 600, nota 2; Beudant,
II, No. 876; Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1204;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 116, p. 738;
Dalloz, B&p., Minor-tutelle, No. 574 urm.;
Planiol,
Minor.tutelle, No. 565;
Suppl.,
ea. 6-a, 1, No. 1958; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 735; Comp.: Demante et. Colmet de
Santerre, ed. 3-a, II, No. 206).
173. Prohfbiţiunea
prevăzută de
art.
450 c. civ. îr. (390 ce. civ. rom.) este de
strictă interpretare şi se aplică numai la
cesiunea vre-unui drept sau unei creanţe
în contra minorului iar nu şi la dobândirea, altor drepturi cum ar îi la dobân-

direa

unui

servitute

imobil

asupra

care

unui

are

imobil

un

drept

este

consiliului de familie
cazurile prevăzute de

art.

398

c.

e.

care

de

al minoru-

lui, de oarece în acest caz servitutea este
cumpărat.
imobilului
al
accesoriu
un
(Aubry et Rau, ed. 5-a, ], $ 116, nota 4,
p. 732: Dalloz, Râp., Suppl.. Minor.-tutelle,
No. 564).
ă

de

cerceța
trebuie

partea
să se

trece

s'ar

peste

tutorului.
In

ceea

ce

de

a

priveşte

zice

de a se aprecia

scopul

şi

câtimea

cu

cheltuelilor,

mult

din acel drept sar

că ar rezulta necesarmente

odată

după

de peste
text con-

ce
venitul
din
bănească
sacrifice pentru îngrijirea,

şi dacă

minorului

mai

este

familie

siliului

prevede

.regulează

familie

de

starea averei, suma cheltuelilor
an; deci dreptul acordat de acest

în
tutorului o acţiune
să confere
cută,
contra, persoanei sau în contra, averei mi-

aplicaţiunea

cum

consiliul

că

dacă cre-

2-a,

Atribuţiunile
restrânse la

lege,

137, 738.
171.
Pentru ca cesiunea să fie oprită
se cere ca în momentul când ea este fă-

seşte

lombe, VII, No. 764; Dalloz. Rep., Minor,
tutelle, No. 57%; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 737).
175.- A se vedea: art. 93, 342, 396, 398.
401 urm., 408 urm., 730, 749, 1308, 1419 şi
1840 din codul civil cu notele respective.

1.
sunt

anţa cedată era în contra aliei persoane
şi apoi ar fi trecut la minor (Demolombe,
VII,

în ceeace priveşte cesiunea, vre-unui
sau creanţă în contra minorului,
mai
găseste
aplicaţiunea.
(Demo-

Jurisprudenţă.

i se atribue tua succesiunei în

(Masse
valabilă.
rămâne
prejurări
Verg6 sur Zachariae, IÎ, p. 446, nota
Dalloz, R&p., Minor.-tutelle, No. 576).

Cesiunea

rom),
drept
nu-şi

minorului,

ceslunea
debitor,
cesiune
după
redevine
de 'creanţă făcută tutorului în aceste îm-

170.

174. La încetarea tutelei, prohibiţiunea.
prevăzută de art. 450 c. civ. îr. (390 c. civ.

la cazul. când
figurează
ca

contra minorului. (Demolombe, VII, No.
154. 762; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 116,p.
132; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 54
urm.;
Suppl.,
Minor-tutelle,
No.
565;
Comp.: Duranton, III, No. 600; Mourion,
ed, 7-a, I, No. 12%.
169. In cazul când în momentul cesiu-

nei, minorul

Art, 390

TUTELĂ

persoana

şi

obiectul

îndatoririle .
minorului,

volul consiliului de familie se reduce în
a emancipa pe minor, în cazul art. 423 e.
c. şi
când

a revoca
nu_poate

pe
această emancipare,
cere pedepsirea, și încar-

decât

cerarea Iminorului
tutorului.

tot astfel se poate
Nu
căci art. 390 ce. c. prevede

după

plângerea

zice de îiutore,
că el va purta

de grijă de persoana minorului și îl va
reprezenta, în toate actele civile, administrând şi bunurile sale ca un bun părinte
de familie şi prin aceasta
responsabilitate personală
particulare
şi faptul că

îl supune la o
şi la garanţii
legea
prevede

excluziunea lui atunci când a fost condamnat la o pedeapsă, ne arată solicitudinea pe care legiuitorul o are faţă de
acel care e menit să îngrijească de persoana minorului.
Prin urmare tutorele fiind acela care
determină educaţia minorului
şi directiva în viaţă, ca unul ce creşte pe minor
şi trăeşte cu el, consiliului de familie nu-i
mai este dat să se pronunţe asupra pre-

schimbării numelui său patronimic, care
este de atributul tutorelui. (C. Ap. Galaţi,
decizia, civilă No. 130 din 26 Iunie 1924,
Jurispr, Gen. 1926 No. 1283).
2. Art. 390 c. civ., opreşte pe tutor de
a lua în arendă bunurile minorului. Ratiunea. acestei interdicţiuni îşi găseşte justificarea în faptul de a evita, posibilitatea
unui conflict de interese între tutor şi
pupil.
Prin

urmare,

în

speţă,

tutorele

ţinând

cu chirie un imobil al pupilei, el nu poate
fi ales tutore, așa că apelul este întemeiat.
(C. A. Galaţi, s. ], dec. civ. 234 din 19
Decembrie 1924, Jur. Gen. 1925, No. 317).
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3.
să

DESPRE

Dacă

fie

tutorul

ajutat

de

poate,

unul

în unele

sau

mai

cazuri,

mulţi

este

vorba

de

o

încredere

pe

care

functul.

legea, testatorul sau consiliul de familie
a avut-o
într'o
persoană
determinată,
precum și de o autoritate de orâine publică, netransmisibilă altora prin delegaDacă este adevărat că membrii
cari
compun un consiliu de familie pot fi înfățişaţi la deliberări
prin
procuratori,

însă

special

că

rânduiţi,

funcțiunile

nu

sar

tutorului

putea

sus-

însuşi

ar

fi

valabil exercitate printr'un simplu mandaţ general. Funcțiunea unui iutor este

eminamente personală, el singur reprezentând entitatea juridică destinată să
îngrijească şi conserve persoana şi patrimoniul - minorului. Tutorul nu poate să
abdice dela această funcţiune printr'un
mandat, care nu este cel puţin special,
ci, conceput în termeni generali şi exclu-

siv

în

numele

său,

ignorează

cu

desăvâr=-

şire personalitatea distinctă a minorului,
In ultima analiză, tutorul însuşi lucrână
în baza unui mandat, prin esență intuitu

personae,
"sale unei

-nu
alte

civil

Excluzână

pe

femee

din

consiliul

de familie, desigur legiuitorul n'a putut-o
accepta, ca tutoare prin delegaţiune, căci
în acest chip sar eluda, toate dispoziţiunile restrictive în ceeace o priveşte în
această materie, (Jud. oc. Bereşti-Covurlui, carte jud. civ. 79 din 20 Martie 1935,
Jur. Gen. 1925 No. 1319),
4. Nici un text din procedura penală,
nu impune minorului în exerciţiul acţiunei civile introdusă înaintea instanţelor
represive ca, accesoriu al acţiunei publice,
„obligaţiunea, de a figură prin reprezentantul său legal; minorul găsind garanţii
suficiente în tormele ce codul de procedură penală a stabilit în interesul apărării, prezenţa protectorului său nu este necesară nici atunci când minorul este pârât în acţiune
şi cu atât mai mult cuvânt nici când este reclamant. (Cas, II,
309 din 1U Nov. 1925, Jur. Gen. 1926 No..
31).
5. Când un minor e condamnat la daune în instanţă penală, n-are nevoe de
legal.
său
reprezentantului
asistența
(Cas. II, 1553 din 21 Aprilie 1996, Pand.
Săpt. 83/1926).
6. A se vedea: art. 40, notele 1 şi 3;
„art. 413, nota 1; art 786, nota 18.

ţiune.

ţine

Codul

ochi răi tutela asupra femei, şi totdeauna a protejat tutela bărbatului, cu ex„cluderea, femeei din consiliul de familie,
ori care ar fi gradul de rudenie cu de-

pro-

curatori salariaţi, de aci nu urmează că
el ar puteă să delege altuia puterile sale,
căci

TUTELĂ

poate trece
însărceinările
persoane, străine de voinţa,

fie a testatorului, fie a legii sau a consiliului de familie.
Pe de altă parte, legiuitorul a văzut cu

Art. 391. — Consiliul familiei, sau în lipsa acestuia tribunalul
ținutului, va regulă facerea catagrafiei averei minorului, spre a o
încredință tutorelui numit, fără de care tutorele nu va putea intră
în funcțiune 1). (Civ. 111, 365, 367, 368, 379 urm., 392 urm., 540,

704 urm., 706,
671, 674 urm.;

epitropii din

726, 730 urm,, 897; Pr.
L. jud. oc. 39; L. Timbr.

1840,

Art. 50; Civ. Fr. 418,

civ.

654 urm.,

657,

668,

18 $ 11, 23; L. pentru
451, al. 1).

Text. fr. Art. 418. — Le tuteur agira et administrera, en cette
qualitâ, du
jour de sa nomination, si elle a lieu en sa presence;
sinon, du jour qu'elle lui
aura €t6 notifice.
Tezt. fr. Art. 451 al. 1. — Dans les dix jours qui suivront celui de sa
nomination, dâment connue de lui, le tuteur
requerra la levâe des scelles, s'ila
ont 6t6 apposâs et fera procâder immtdiatement 4 l'inventaire
des biens du mineur, en prâsence du subrogâ tuteur.

Bibliografie (continuare).
CONSTANTINESCU

JAc,
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succesiuni

p. 20 urm.

ALFABETIC

Consiliu, de familie
Copil minor 1 urm.

(la doctrină)

Acte de conservare ş,

Administraţie 1,
Alegerea tutorului 3, 5,6.
Codul civil român 2.
Da

Compturi,

a se vedeă

cu-

vintele: „Socoteli de tu-

telă“,

Conservare

Delegat

7.

II

6

! Iacheiere 5, 6, 7.
| Interes 10.

Inventar 1 urm.

|

Destituire 9,

Drept civil român
Garanţie 2.

4.

5,

Credinţă rea 9.

2,

Judecător

vede

|

bunals.
Mandatar

de

ocol,

cuvântul:

a

se

„Tri-

8.

1) Art. 391—394, Codul civil
român sunt introduse d e legiuitoru
aorilor, până la îndeplinir
l nostru în scopul păstrărei averii miea tuturor formalită ilor
prevăzute în capitol
civil francez. Ele trebue
2
+08 Ele lipsesc în Codul
sc puse in legătură a artt73)
—132 din Codul
ol
civil
A Despre
şi 654Lulelă
şi următorii din Pr. civ,

—
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Codul

civii

Ministerul
Minoritate

Numirea

" “DESPRE

public 7.
1 urm.
.

Parchet 7.
Procurator 8.
Procuror 7.

Rea credinţă

Sigilii 7. .
Socatelile tutelei 1; Termin 1
Tribunal 6, 7.
Tutelă 1 urm.
Urgenţă +.

9.

Responsabilitate

6.
prin

Ridicarea sigiliitor 7.
Român cod civil 2

tutorului 3,5, 6,

10.

inventarului.
(Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 689).
7, In practică, tribunalul, prin acelaş
încheiere prin care ordonă ridicarea sigiliilor, dispune facerea inventarului prin-

îi

1. Tutorul nu trebuește să înceapă administraţia tutelei înainte de a fi făcut in-

tr'un delegat al său, care în prezenţa tutorului, şi a, procurorului, dacă el va voi a
asista la operaţie, va face inventarul ave-

averei minorului, de oarece ineste baza aâministraţiei tutelei şi

după care se vor
lei. (Dalloz, Reâp.,
Colin et Capitant,
„2= Tutorul după
intră în funcţiune
ventarului şi
dacă nu este

încheia socotelile tute- Minortutelle, No. 407;
ed. 4-a, 1, p. 502).
codul civil român nu
decât după facerea in-

a, regulărei
garanţiei
sale,
scutit de această garanţie.

târziere. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 69%,
Matei Cantacuzino, p. 80).
5. Consiliul de familie poate prin aceiaş încheiere prin care a numit tutorul,
iacerea

inventarului

8.

La

şi imobile a minorului.
ed. 2-a, II, p. 689).

inventarul

averei

(Ale-

minorului,

tu-

torul poate fi reprezentat printr'un procurator, (Alexandresco, ed. %-a, II, p. 689).
9. Tutorul care va fi primit bunurile
fără

a, se

fi făcut

inventar,

va

putea fi destituit ca suspect și de rea
credinţă. (Demolombe, VII, No. 569; Aubry
et Rau. ed. 5-a, 1, 8 112, p. 676; Laurent,
V, No. 11; Huc, III, No. 393; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 481; Colin et Capitant,
ed. 4-a, |, p. 502; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 692).
10. Nu se prevede
nici
un
termen

torul nu poate face în numele minorului,
decât actele urgente şi care nu sufăr în-

reguleze

rei mobile
xandresco,

minorului,

(Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 692, 693).
3. Inventarul nu se poate face înainte
de numirea tutorului. (Alexandresco, ed.
2-a. IL, p. 693).
4. Inainte de facerea inventarului, tu-

să

In cazul când consiliul de familie
încheierea prin care a. numit tuto-

rul, nu a luat nici o măsură în privinţa
inventarului averei minorului, tribunalul
sau judecăţorul de ocol, va regula facerea

Doctrină.

ventarul
ventarul

Art. 392

TUTELĂ!

pentru facerea inventarului, însă tutorul
este interesat a se face cât mai degrabă
(Alea nu fi făcut răspunzător.
pentru

xandresco, ed. 2-a, Il. p. 693).
A se vedea: art. 395 din
fl.
cu notele respective.

averei

minorului, spre a se încredința tutorului.
(Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 689).

civil

codul

Art. 392. —lLa orice întâmplare care motivează, după legi,
numirea unui tutore, tribunalul +) districtului unde se institue tutela,
va

numi

îndată

delegat,

un

vor pune

în unire cu procurorul,

care,

îndată sigiliul pe toate lucrurile minorelui, şi vor încheiă jurnal; un
exemplar se va depune la tribunal subscris de cei ce au fost
față la punerea sigiliilor; în caz de a îi și rudenii de față, să se
cheme şi dânsele să pună sigiliile lor şi în lipsă de rude să se
la
cheme din cetăţenii cei mai bine notaţi ca să fie prezenţi
654
această operaţiune ?). (Civ. 367, 368, 391, 730—732; Pr. Civ.
L.
Timb.
18
$
10—b,
urm.;
şi
39
urm.; Leg. jud. ocol. art.
19 $ 19—b; L. pentru epitropii din 1840, Art. 53).
Bibliografie
JA0.

CONSTANTINESCU

N.,

Despre

succesiuni,

Doctrină.
1. Sigiliile se vor
pune
nu
numai
atunci când este locul a se numi un tutor
din
când încetează
dativ ci şi atunci
se
a
tutorul şi deci este locul
viaţă
schimba tutorul, când minorul este întePI
II

1) Prin

(continuare).
p.

20

urm.

resat la succesiunea lui. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 667; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 80).
2, Sigiliile se pun potrivit dispoziţiilor
art. 657 şi '730 pr. civ. rom. la cererea părţilor,

oficiu

ministerului

de

câte

public

ori sunt

şi

chiar

interesaţi

diw

minori

o

legea

Judecătoriilor

de

Ocoale

art.

în competința Judecătoriilor de Ocoale. art, 391,
sub textul
2) A se vedeă nota

—

|

39, regularea

603 —

tutelelor, până

ia suma

de 40,000

lei, este dată:

Art. 393—395
sau

interzişi

DESPRE

sau

moştenitori

cari

nu

necesară

tatălui sau mamei,
soţul supravieţuitor,
tutor legal al copilului său minor, poate,

se

va

semna

de

el

şi

la

punerea

sigiliilor

pe

averea

minorului
ci facultativă. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 666, nota 3, 668; Nacu, 1, p.
609).
6. Sigiliile puse pe averea minorului

dacă este prezent, să ceară punerea sigiliilor asupra bunurilor cari cuprind succesiunea soţului său decedat, (Mourlon,
ed. T-a, LI. No. 1167).
4. Judecătorul însărcinat cu . operaţia
punerei sigiliilor, încheie un singur procare

civil

toate persoanele cari au fost faţă. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 667).
5. Potrivit legii din 29 Octombrie 1877
asupra atribuţiunilor ministerului public,
art. 4. prezenţa, procurorului nu mai esta

sunt

la locul deschiderei succesiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, EI, p. 667; Matei Cantacuzino, p. 80).
3. Când tutela se deschide prin decesul

ces-verbal

Codul

TUTELĂ

nu

se pot

ridica

decât

după

ce a fost con-

vocat consiliul de familie
și acesta a
ales un tutor. (Alexandresco, ed. 2-a, II],
p. 668).

de

Art. 393. — Ridicarea sigiliilor se va face după aceleași forme
ca şi punerea lor, prin încheiere de jurnal !). (Civ. 391, 392, 39;
Pr. civ. 668 urm.;L. Timbr. 18 $ 10—b, 19 Ş 19—b).
Bibliografie (continuare).
CONSTANTINEBCU

JAC. N., Despre

succesiuni,

p. 20 urm.
în urma cererei tutorului sau din oficiu.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 689).
3. Ridicarea sigiliilor făcute de delegatul tribunalului sau al judecătorului de

Doctrină.
1.

Textul

greşit

voit

art.

să

spună

constată

prin

După

de

că

c.

civ.

oarece

ed. 2-a,

numirea

rom.

este

legiuitorul

a

sigiliilor

se

ridicarea

încheierea

(Alexandresco,

2,

393

redactat

unui

II, p. 688.

tutorului,

ocol, se va constata prin încheierea unui
proces verbal semnat de acest delegat şi
de toate persoanele ce au fost faţă, în care
se va arăta
starea în care s-au
găsit

jurnal.

nota

1).

tribunalul.

sigiliile.

sau judecătorul de ocol, ordonă ridicarea
sigiliilor în cazul când ele au fost puse,

(Alexandresco,

Art. 894. — Tribunalul districtului, îndată
crărei

cuprinse

în articolele

de

mai

sus,

este

ed. 2-a, II, p. 689)

după

săvârşirea

dator

să

lu-

convoace

consiliul de familie, spre a numi un tutore 2). (Civ. 355 urm., 391, 392;
Pr.

civ.

638

urm.,

654 urm.;

L.

pentru

epitropii din 1840, Art.

53).

Bibliografie (continuare).
CONSTANTINESCU

Jag. N., Despre

succesiuni,

p. 24 urm.

Doctrină.
1,

Sigiliile puse pe averea mindrului
nu se pot ridica de cât după ce a fost
convocat consiliulde familie şi acesta a
ales

un

tutor.

p. 668).

(Alexandresco,

ed.

2-a,

II,

2, Pentru tutelele de competenţa judecătorului de ocol, convocarea consiliului
de familie se va face de judecătorul de
ocol, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 667,
nota î).
-

i

Art. 895.
— In urma lucrărilor prescrise la art. 402, 403, şi
404 *) delegatul tribunalului, însoţit de procuror şi de tutore, vor

catagrafisi averea minorelui, și o vor încredință
jurnal

care

Dacă

se

A

-

) Din

se

subscrie

minorele

1) A se vedea

2)

3

va

vedeâ

nota
nota

de

datorește

tutorelui prin un

acesta.

ceva

tutorelui

acesta

va trebui să

sub textul art. 394.

sub

textul

art. 391,
.

.
eroare se trimite
la aceste
.

articole; acele cari trebuiau citate sunt art, 392, 393 şi
394,

—

604

--

Art. 395

DESPRE TUTELĂ

Codul civil

declare aceasta în inventariu, sub pedeapsă de a pierde creanţa
sa, şi aceasta se va face după rechisiţiunea procurorului sau a
delegatului tribunalului, menţionându-se și în jurnal. (Civ. 392—394,
396,

397

674;

657, 668,

18 $ 14; Leg. 29 Oct. 77; Civ. Fr. 451).

art.

Leg. timbr.

civ. 654,

Pr.

1204;

730,

706,

405,

urm.,

Text. fr. Art. 451. — Dans les dix jours qui suivront

celui de sa nomi-

nation, dâment connue de lui, le tuteur requerra la levâe' des scellâs, siils ont
mineur,
&6 apposts, et fera procâder immâdiatement ă linventaire des biens du
en prâsence du subroge tuteur.

par le mineur,

chose

quelque

Sil lui est dâ

il

devra

le dâclarer

dans

publie
Pinventaire, ă peine de dechâance, et ce sur la requisition que officier
rbal.
proces-ve
au
faite
sera
mention
dont
et
sera tenu de lui en faire,

Bibliografie (continuare).
ConsrANTrINESCU

JAC. N., Despre succesiuni, p. 2% urm.
civ. rom.) sunt aplicabile nu numai tutorilor dativi numiţi de consiliul de familie ci şi tutorilor legali, tatăl sau mama şi
celor testamentari. (Locre, Legislation ciVII, No.
vile, VII, p. 221; Demolombe,

INDEX ALFABETIC
(a

doctrină)
Masrturi 11.
Ministerul public 13.
Minoritate 1 urm.
Moştenire,
a se vedeă
cuvântul :, Succesiune“.
Necunoştinţă 27.
Parchet 13.
Prejudiciu 26.
Probă îl.
Proces-verbal 5, 21.
Procură 8, 16.
Procuror î3.
Răspuns 21,

Act autentic 17.
Act scris 14...
Administraţie 4, 9.

Cauza garanţiei 18.
Cheltueli de tutelă 9, 3!.
Chitanţă

14.

Competenţă 9.
Compturi, a se vedeă cuvintele: „Socoteli de tutelă*,

“Consiliu de familie 6.

Copil minor 1 urm.
Creanţă, a se vedeă
cuvintele: „Declaraţie de
creanţă“,

Rea credinţă

Datorii 40,
Decădere, a se vedeă cu:
vântul: „Sancţiune:.

Declaraţiede creanţă
14-24, 27, 29, 30, 31,
Destituire 12,
Dispensă 6, 7.
Dol, a se vedeă
cuvântul; „Fraudă“.

Dotă 23.
Dovadă 11.

Eroare 22.
Evaluare 9, 11.
Femee văduvă 23.
Fraudă 14.
Incapacitate 12.
Iasolvabilitate

12, 14.

nor,

26.

16, 20, tă 21, 24-27,
Interpelare
9
Inventar î urm.
Jurământ 11.
Legea atribuţiunilor mi:
nisterului public 13.
Lichidă creanţă 19.
„Mandat 8, 16.

7.

Tutelă 1 urm.
Tutelă dativă 2, 15
Tutelă
Tutelă

„15.

23.
9, 11,

1.

înainte

aceasta

norului

13.

a se fi tăcut

Dispoziţiile art. 451 c. civ. îr. (395 c.

—

vre-o

succesiune,

ce

trebuește

să

le

dea

cursul

tot

în

tutelei.

(Mourlon,

ed. 7-a, 1, No. 1184; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1. $ 112, p. 678; Dalloz, Rep, Suppi., Minor.-tutelle, No. 318; Planioi et Ripert, |,
No. 537; Colin et Capitant, ed. 4-a, |. p.
506; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 090; Ma,
tei Cantacuzino, p. 80).
5. In cazul când există puţină avere tot

.

trebueşte

de

ocaziune,

compturile

oarece
de
minorului
inventarul averei
inventarul este baza administraţiei tutelei
lui se vor încheia socotelile
şi pe baza
tutelei. (Dalloz, R&p., Minor.-tutelle, No.
407; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 502) ?

2.

cu

oarece

Tutorul nu trebueşte să înceapă adtutelei

IV,

nu va trebui să facă un nou inla intrarea sa în funcţiune; de-

Doctrină.
ministraţia

Châneaux,

tutorul
ventar

legală 2, 15, 2%.
testamentară 2, 6,

Văduvă
Valoare

et

Baudry

fostul tutor noului tutor, țin loc de inventar. (Demolombe, VII, No. 552, 507; Beudant, Ii, No. 840; Mourlon, ed. Ta, I, No.
1184; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 112, nota
16, p. 678; Dalloz, Rep., Suppl., Minor.-tutelle, No. 318; Laurent, V, No. 9; Huc, III,
No. 391; Alexanaresco, ed. 2-a. II, p. 690,
text şi nota 2).
4. Inventarul prescris de art. 41 c.
civ. fr. (395 c. civ. rom.) trebueşte făcut
tuturor succesiunilor ce sar cuveni mi-

Stingerea creanţei 26.
Succesori rezervatari 7.
4, 6,
Succesiune,
7, 10, 30,
a se vedea
Testament,
Testator 6,
Titluri 11.

9;

No.

V,

rent,.

cuvântul :„Succesiune*.

Inscripţie ipotecară 9.

nota],

No. 478; Planiol et Ripert, Î, No. 534; Ale- xandresco, ed. 2-a, IL. p. 690).
3. In cazul când un tutor este înlocuit
prin altul, fără să se fi deschis pentru mi-

29, 31.

|

1, $îi12,

ed. 5-a.

p. 675; Dalloz, Râp,, Minor.-tutelle, No.
410; Suppl., Minor.-tutelle, No. 318; Lau-

Rechiziţiuni, a se vedea
cuvântul: „Interpelare“.
Responsabilitate 25, 26.
Revocare 22.
Rezervă 7,
Sancţiune 20, 23, 27, 28.
tutorului 3,
Schimbarea
29.
vedea cuse
Scutire, a
“vântul: „Dispensă“e
Socoteli de tutelă 1, 3,

Credinţă rea 12, 14.

et Rau,

Aubry

547;

605

să

se

facă

inventarul

acestei

averi iar în cazul când nu există de loc
avere, trebueşte să se dreseze un procesverbal despre constatarea, acestei împrejurări. (Dalloz, R6p.. Minor.tutelle No. 413;
Suppl., Minor.tutelle, No. 315).
6. Tutorul este obligat să facă inventarul averei minorului şi el nu poate fi
dispensat de îndeplinirea acestei formade
nici
indispensabilă
lităţi care este

—

'

Art.

DESPRE

395

către

consiliul

testator

care

de

familie,

a lăsat

averea,

nici
sa

de

către

minorului,

chiar în cazul când testatorul ar fi desemnat el pe tutorul testamentar. (Demolombe,
VII, No. 548 urm; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 112, nota 15, p. 678; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 415; Suppl., Minor-tutelle.
No. 320; Laurent, V, No. 10, 16; Huc, III,
No. 391; Baudry et Châneaux,
IV, No.
419; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 691),
1, După o altă părere, testatorul ar
putea.

să

dispenseze

pe

tutorul,

pe

care

îl

numeşte prin testament, de facerea inventarului în cazul când nu ar exista moșienitori rezervatari. (Delvincourt, I, p. 121,
No. 3; 'Toullier, II, No. 1198, 1199; Duranton, III, No. 538; Masse et Verge sur Zachariae, 1, $ 230, p. 458; Marcad, Art. 451,
No. 5; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 415;
Suppl., Minor-tutelle, No. 320; 'Troploneg,
Donations et testaments, 1, No. 262).
9. La inventar, tutorui poate fi reprezentat printrun mandatar. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 689, 694, nota 3).
ă
9. Averea minorului trebueste evaluată
în-mod. exact în inventar pentru a se stabili
instanţa competentă pentru administraţia

tutelei, pentru a se putea hotări suma ce
urmează a fi afectată cheltuelilor anuale
de tutelă şi pentru a se putea lua, inscripţia ipotecară asupra imobilelor tutorului.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 689, nota 2).
10. In inventarul averei minorului trebueşte

să

se

arate

pe

cât

este

posibil,

da-

toriile lăsate de defunct. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 690).
1t.
In cazurile când nu se va fi făcut
inventar sau inventarul făcut nu ar cuprinde toate bunurile minorului şi ar fi
nesincer, minorul va avea dreptul să do-

vedească cuprinderea, şi valoarea bunurilor, prin titluri, martori şi prin jurământul estimatoriu prevăzut de art. 1369
ec, civ, fr. (1222 c. civ. rom.). (Rolland de
Villargues, Râpertoire, Conseil de tutelle,
No. 1%; Toullier, II, No. 1197; Demolombe,
VII, No. 569; Masse ei Verge sur Zachariae, 1, p. 221; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
112, p. 676; Dalloz, Re6p.,
Minor-tutelle,
No. 408;
Suppl., Minor-tutelle,
No. 316;
Huc, III, No. 393; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 481; Colin et Capitant, ed. 4%a,l,
p. 502; Alexandresco,
ed 2-a, II, p. 69;
Conţra: Laurent, V, No. 11; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1169).
12. 'Tutorul care nu a cerut facerea inventarului avereji minorului, poate fi destituit pentru
cauză de incapacitate
sau

rea credinţă. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
1169; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 50%).
13. Prezenţa procurorului la facerea inventarului nu mai este necesară astăzi în
urma, legii asupra, atribuţiunilor ministerului publice din 29 Octombrie 1871, însă
el

poate

lua.

parte

dacă

voeşte.

(Alexan-

dresco. ed. 2-a, II, p. 693). |
14. Motivul pentru care legiuitorul a
cerut ca tutorul să-şi declare creanţa sa
în contra minorului cu ocaziunea facerei
inventarului,
este
pentru
a
împedeca

—

Codul

TUTELĂ

civil

frauda, din partea tutorului de rea credinţă, care în urma facerei inventarului
ar putea să facă să dispară chitanța ce
Sar găsi în hârtiile defunctului şi care
ar constata liberarea minorului. (Planiol
et Ripert, I, No. 534; Colin et Capitant, ed.
4a, I, p. 502; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
Se Nacu, I, p. 612, 613; Plastara, I, p.
15.

Declaraţia

de creanţă

la facerea

obligatorie

pentru

ventarului

este

felurile

tutori:

de

legali,

dativi

in-

toate

sau

ies-

tamentari. : (Demolombe,
VII,
No. 559;
Baudry et Châneaux, IV, No. 482; Planiol
et Ripert, 1, No. 534; Alexandresco, ed. 2-a,
II, e. 694).
_
16. In cazul când la facerea inventavului tutorul este reprezentat de un mandatar,
tutorul tirebueşte să dea instrucțţiuni mandatarului său să facă declaraţia
de creanţă la rechiziţiunea ce i se va, face.

(Demolombe, VII,
ed. 2-a, II, p. 694,
17, Obligaţiunea
ei prevăzută de
(395 al. 2 ce. civ.
ori

ce

fel

de

No. 560; Alexandreseo,
nota 3).
de declaraţie a creanart. 451 al. 2 c. civ. îrrom.) este aplicabilă la

creanţă

chiar

atunci

când

este constatată într'un act autentic. (Toullier, II, No. 119%; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 419; Alexandresco, ed. 2-a, II;
p. 693, nota 1). 18. Declaraţia
de creanţă va conţine
arătarea cauzei creanței şi quantumul ei.
(Demolombe, VII, No. 56%; Carre, Lois de
la procâdure, II, No. 3151; Dalloz, Rep.
Minor.-tutelle,

No.

420;

Suppl.,

Minor.-tu-

telle, No. 322).
|
19. Chiar în cazul.când creanţa tutorului în contra minorului nu este lichidă,
ea trebueşte- declarată de tutor cu ocazia
facerei inventarului averei minorului, ară-

tând

o ciîră

aproximativă. (Demolombe,

VII, No. 561; Aubry et Rau, 1, $ 149, nota,
11, p. 617; Dalloz, .Rep., Suppl., Minor-tutelle, No. 322; Laurent, V, No. 13; Huc,
III, No. 399; Alexandresco. ed. 2-a, II, p.
693, nota 1),
20. Sancţiunea, decăderii prevăzută de
art. 451 al. 2 c. civ, fr. (395 al 2
cir.
rom.)
nu-şi găseşte aplicaţiunea de cât
atunci când ofiţerul public (procurorul sau
delegatul tribunalului în dreptul civil român) a făcut tutorului rechiziţiunea prevăzută de lege în această privinţă. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1170; Dalloz, Rep., Minor.tutelle, No. 416; Suppl., Minor.tutelle,
No. 321; Planiol et Ripert, I, No. 53%, Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 693, 694; Nacu,
I, p. 613; Matei Cantacuzino, p. 81).

21, In

procesul

verbal

de inventar va

trebui să se constate atât interpelarea din
“partea. funcţionarilor arătaţi în lege cât şi
răspunsul
tutorului,
pentru a se vedea

dacă

sau

respectat

cerinţele

legei.

(Pla-

niol et Ripert, î, No. 534; Colin et Capitant
ed. 4-a, 1, p. 502, 503; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 694; Nacu, 1, p. 613; Matei Cantacuzino, p. 81).

„22.

a

In cazul când declaraţia de creanţă

tutorului

606—

a

fost făcută

din

eroare

de

Codal

civil

DESPRE

fapt, 6l poate s'o revoace. (Laurent, V, No.
1%; Huc, III, No. 392; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 694, nota 2).
23. Sancţiunea. decăderii prevăzută de
art, 451 al. 2 c. civ. îr, (395 al. 2 e. civ.
rom.)

în ceea

ce privește

nedeclararea

cre-

anţei tutorului în contra minorului cu
ocazia îacerei inventarului averei minorului, nu este aplicabilă văduvei, ţutoare
legală a copiilor săi minori în privinţa
dotei sale. (Demolombe, VII, No. 562; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 112, nota 10, p.
677;

Dalloz,

Râ6p.,

Minor.tutelle,

No.

423;

Suppl., Minor.tutelle, No. 324; Baudry et
Châneaux, 1V, No. 529; Planiol et Ripert,
1, No. 534; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.694, 695).
Ă
24. Rechiziţiunea, prevăzută de art. 451
a]. 2, €. civ. îr. (395 al. 2 c. civ. rom.) si
declaraţiunea de creanţă a tutorului tre-

buesc făcute la, începerea, facerei inventarului sau

cel

puţin

înainte

de

cercetarea,

înscrisurilor
defunctului.
(Derpolombe;
VII, No. 557; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1170;
Dalloz. Râp., Minor-tutelle, No. 418).
25.

In

cazul

când

persoanele

obligate

prin art. 451 al. 2 c. civ. fr. (895 al. 2 cc.
civ. rom.) nu fac interpelarea tutorului
prevăzută de lege, ele pot fi făcute responsabile. (Demolombe, VII, No. 558; Beudant, IL, No. 841; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 112, nota 12, p. 677; Laurent, V, No.
12; Huc, III, No. 39%; Baudry et Châneaux,
IV, No. 482; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
694).
26.

Pentru

ca

persoanele

obligate

prin

art. 451 a]. 2 c. civ. îr. (395 al. 2 ce. civ.
rom.) să fie făcute responsabile prin faptul că nu au făcut fuiorului interpelarea
prevăzută de lege, trebuește ca minorul
să fi încercat un prejudiciu prin lipsa
- acestei

interpelări

cum

când

ar fi în cazul

creanţa tutorului a cărei plată se cere,
era stinsă în momentul facerei inventarului şi că tutorul este insolvabil. (Demolombe, VII. No. 558 Beudant, II, No.
Minor.tutelle,
841; Dalloz, R6p., Suppl,,
XII,
V, No. 12; Huc,
No, 416; Laurent,
IV, No.
et Châneaux,
No. 392; Baudry
p. 694,
ed. 2-a, II,
Alexandresco,
482;
nota 1).

217.

iul

'Tutorul

de:a

cere

nu

este

decăzut

acoperirea

drep-

din

creanţei

sale în

contra minorului în cazul când el neștiind
că este creditor a răspuns negativ la in-

TUTELĂ

Art. 396

terpelarea prevăzută de art. 41-a]. 2 c.
civ. fr. (395: a]. 2 c. civ. rom.), (Demolombe,
VII, No. 563; Demante et Colmet de Santerre, ed, 3-a, II, No. 209 bis, IV; Mourlon.
ed. 7-a, I, No. 1171; Beudant, II, No. 84,
Aubry

et

Rau,

ed.

a,

I,

$

112,

nota

13,

p. 617; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 417;
Suppl.,

Minor-tutelle,

No.

321;

V, No. 1%; Planiol, ed. 6-a, No.

Laurent,

1936; Pla-

niol et Ripert, IL, No. 534; Baudry et Ch6
neaux, IV, No. 482; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 694, nota 1).
|
28. Tutorul care va fi intrat în funcțiune fără să facă inventar, va putea să
fie declarat decăzut din dreptul de a mai
reclama,

creanța

sa

în

contra

(Planioi eţ Ripert, 1, No.
sco, ed. 2-a, II, p. 692).

29. in cazul când

534%;

un

tutor

minorului.

Alexandre-

înlocuește

pe un altul, de oarece nu se face inventar,
tutorul nu este obligat să facă declaraţie

de

creanţă,

strictă

de

oarece

interpretare

şi

excepţiile
în

acest

sunt

caz

de

la

s0-

cotelile ce se primesc de noul tutor.de la
fostul tutor, nu există nici unul dintre
funcţionarii prevăzuţi de lege pentru a
face interpelarea

în privinţa

creanţei.

(De-

molombe, VII, No. 567; Laurent, V, No.
9; Huc, III, No. 391; Baudry et Cheneaux,
IV,

No.

482;

Alexandresco,

ed.

2-a,

II,

p.

695;
Nacu, 1, p. 613; Comp.:
Marcade,
Art, 451).
30. In cazul-când în cursul tutelei se
deschide o moştenire în favoarea minoîacerei

ocazia

cu

rului,

inventarului

a-

oarece

le

cestei moşteniri, tutorul nu este obligat să
facă

declaraţia

nu

gea

creanţă

de

de

cât

în

de

creanţă,

obligaţia,

prevede

cazul

de

declaraţiei

când

tutorul

este

creditorul minorului la deschiderea tued. 2-a, II, p. 69%;
(Alexandresco,
telei.
Contra: Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 112,

p. 6178).

81. Creanţele pe care iutorul le-ar avea
în contra minorului pentru cheltuielile ce
a

făcut

cu

tutela

de

la

deschiderea

ei

şi

până la facerea inventarului, nu trebuese
declarate cu ocazia facerei inventarului,
de oarece ele vor fi trecute în socotelile
tutelei. (Aubry et Rau, ed. 5-a, I, 8 112,
nota 12, p. 677; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 482; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 69).
32. A se vedea: art. 391 din codul civil
cu notele respective.

Art. 396.
— In curgere de o lună dela facerea inventarului,
tutorele va vinde prin licitațiune, care se va face prin îndeplinirea

tutulor formalităţilor
de acelea pe care

la

tribunal,

consiliul

toate

familiei

averile:

mișcătoare,

afară

l-ar îi autorizat a le păstră

în natură. (Civ. 397, 465 urm., 472 urm., 707, 1388 urm.; Pr. civ.
431 urm., 437, 440, 444, 677 urm.; C. com. 13; L. pentru epitropii

din

1840, Art. 56; Civ. Fr. 452).

Text. fr. Art. 452. — Dans le mois qui suivra la elOture de Vinventaire,

— 807 —

Art.

DESPRE
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Codul civil

TUTELĂ

en prâsence du s ubroge€ tuteur, aux enchâres recues par
dont le procâs-verbal
un officier public, et apres des affiches ou publications
que le conseil de
ceux
que
autres
meubles
les
tous
n,
de vente fera mentio
nature.
famille Paurait autoris€ ă conserver en
fera

le tuteur

vendre,

INDEX ALFABETIC

tate
în
No. 36).

(la doctrină)
Minotritate

Compturi,

Pădure 3.
Păstrare în natură 7—13,
Perderea lucrurilor 43,
Prejudiciu 21.
Preţ 12.
Procente 12;
Producte anuale 2,
Rente de stat 22—26,
Schimbarea tutorului 11.
Scutire, a se vedeă cuvântul ; „Dispensă“.
Socoteli de tutelă 14, 19.
Succesiune 1, 4, 6.
Termin 14, 20, 21.
Terţe persoane 17, 26.
Testament,
a se vedeă
cuvântul:
„Succce:siune“.
Testator 4
Tribunal 16, 25,
Tutelă 1 urm.

Omologare 25.

a se vedeă cu:

vintele:

,„Socoteli

tutelă“,
Consiliu de familie
23, 25

de

7-13,

Convenţie 6,

Copil minor î urm.
Creanţe 22-26,
Credinţă bună 17, 26.
Daune-interese 12, 17, 21.
Destinaţie 27.
Dispensă 4
Dobânzi 12.
Efecte publice 22—25,
Epitropii lege 28.
Facultate 10.
Folos,
a se vedeă
cuvântul: „Beneficiu“.

Folosinţă legală, a se vedeă cuvântul: „Uzufruct".
Yorţă majoră 13,
Imobile prin destinaţie 27.
Incorporale bunuri 22-26.
Inventar 14.
Legea pentru epitropii 28.
Lemne 3.

Licitaţie

publică

1 urm.

1; 2, 4—18, 20—27,

Mobile incorporale 22-26.
Moştenire, a se vedeă cu:
vântul:
„Succesiune“.
Nulitate 17, 18, 26.

Caz fortuit 13.

Tutelă dativă 5.

Tutela legitimă a ascendeaţilor 5.
Tutelă testamentară 5.
Uzufruct 6, 19.
Valoare 10, 12, 13.
Vindere-cumpărare
1—9,

15—18,

12, 14—18,

4,

20, 22—26,

Doctrină.
1. Dispoziţiile art. 452 c. civ, îr. (396 ce.
civ. rom.) în privinţa obligaţiei tutorului
de a vinde

averea

mişcătoare

a minorului,

sunt aplicabile nu numai mobilelor aflate
la intrarea în funcţiune a tutorilor ci şi
la mobilele dintr'o succesiune deschisă în
favoarea, minorului în cursul tutelei. (Duranton, III, No. 459; Demolombe, VII, No.
585; Beudanţ, II], No. 843; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 112, nota 25, p. 680; Dalloz.
Rep., Minor.-tutelle, No. 427; Suppl., Minor.-tutelle, No. 328; Colin et Capitant»
ed. 4-a, I, p. 506; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 698; Matei Cantacuzino, p. 81).
2, Dispoziţiile ari. 452 c. civ. îr. (396
c.

civ.

rom.)

nu-şi

găsesc

aplicaţiunea

la

vânzarea produselor anuale ale bunurilor minorilor, care se îace de tutor fără
nici o formalitate în justiţie de oarece
vânzarea, acestor produse constitue un act
VII, No.
de administraţie. (Demolombe,
585; Demanite et Colmet de Santerre, II,
No. 220 bis, V; Dalloz, Râp., Minor--tutelle,
No. 497; Baudry et Châneaux, IV. No. 48%;
Planiol et Ripert, 1, No. 539; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 698).
-

„3: Lemnele

cinuite

dute

de

ale

rezultate

pădurilor

către

tutor

din

minorilor

fără

nici

tăerile
pot

o

Râp..

Biens,

a vinde lucrurile mişcătoare din succesiune. (Demolombe, VII, No. 579; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, 8 112, nota 26, p. 680; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 425; Suppl.
No. 329; Bauary et Ch6Minor.tutelle,
neaux, IV, No. 489; Alexandresco, ed. 2-a.
II, p. 699; Contra: Masse et Verge sur Zachariae, I, $ 219, nota 23, p. 429; Laurent,
V, No. 18; Huc, III, No. 39%; Comp: Planiol et Ripert, I, No. 339).
5, Dispoziţiile art. 452 c. civ. în. (39 e.
civ.

rom.)

sunt

aplicabile

dativ,

tutorului

şi ascendentului
testamentar
tutorului
tutor legitim. (Mourlon, ed. 7-a, |, No.
1177; Alexandresco, ed. 2-a, Îl, p. 100).
6. Dispoziţiile art. 452 c. civ. îr. (396
c. civ. rom.) privitoare la obligaţia tutorului de a vinde averea mişcătoare a minorului nu-şi găsesc aplicaţiunea la lu-

este
sau

a căror uzufructuar
mobile
în virtutea unei convenţiuni

crurile
tutorul

a unui testament; în această împrejurare
nu-şi găsesc aplicațiunea nici regulele privitoare
la
uzufructul
legal
prevăzute
de art. 453 c. civ, îr. (397 c. civ rom), ci
regulele. de drept comun de la materia
uzufructului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $
112, p. 681; Dalloz, Rep., Suppl., Minortutelle, No. 332; Baudry et Cheneauxs, IV,
No. 488; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 700).
1. După o părere, înainte ca tutorul să
procedeze

la, vânzarea

averei

mişcătoare

a

minorului,
el este obligat a lua: avizul
consiliului de tamilie care urmează să decidă care dintre lucrurile mobile ale minorului trebuese păstrate în natură şi cari
trebuesc
vândute. (Dalloz, Rep.,
Suppl.,

Minor.-tutelle, No. 327; Laurent, V, No. 17;
Huc, III, No. 394).
8. După
altă părere,
tutorul
poate
vinde

toată

averea

mişcătoare

a

minoru-

lui fără să fie obligat să ceară avizul consiliului de familie, numai în cazul când
el ar crede necesar pentru interesul mi-

norului

să păstreze unele lucruri

mobile,

el este obligat a consulta consiliul de îamilie care însă nu ar putea în contra,
voinței tutorului să-l oblige să păstreze în
natură anumite lucruri mobile. (Valette
sur Proudhon, II, p..379; Mourlon, ed. t-a,
1, No. 1174; Dalloz, Râp., „Minor.tutelle,
No. 426; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.

509; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 699).
9. Mobilele pe care consiliul de familie

va, fi decis, a îrpăstrate în natură, nu vor
mai putea, fi vândute de tutor de cât dacă

obi-

consiliul

tărârei

fi vân-

terre,

formali-

—

(Dailoz,

4. 'Testatorul care ar lăsa minorului o
succesiune nu poate dispensa pe tutor de

Administraţie 2,
Anulare 17, 18, 26.
Avere mobilă, a se vedeă
cuvântul: „Mobile“,
Beneficiu 12, 13, 19.
Bună credinţă 17, 26.

Mobile

justiţie..
-

608

—

de

sale.

II, No.

familie

va

(Demante

reveni

asupra

et Colmet

220 bis, V; Laurent,

de

ho-

San-

V, No.

Codul

civil

DESPRE

Art. 396

TUTELĂ

21; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 699, nota
Si pcontra: Valette sur Proudhon, II, p.

face prin licitaţie la locul unde

10. In cazul când tutorul a păstraţ în
natură unele lucruri mobile ale minoru-

lităţile prescrise pentru licitaţie publică,
el va. fi obligat a plăti minorului daunele

milie, după o părere, la sfârșitul tutelei,
minorul are facultatea sau de a primi lucrurile în natură sau de a cere de la tutor valoarea lor. (Demolombe, VII, No.
584;
Dalloz, R6p., Suppl., Minor.-tutelle,
No, 333).
i
îî.
După altă părere, în cazul când tu-

ţelor legii, vânzarea însă nu poate îi anulată faţă de terţii de bună credinţă, (Demolombe, VII, No. 582; Planiol, ed. Gail,
No. 1911; Alexandresco, ea. 2-a, II, p.. 699).
18. Anularea vânzării pentru neîndeplinirea formelor de licitaţie publică cerute
de lege. în orice caz, nu poate fi cerută
de cât de minor. (Alexandresco, ed. 2-a,
II,. p. 699, nota 1).
19. Tutorul care nu are uzufructul le-

lui, fără

torul

să

a

mobile

fi consultat

păstrat

în

natură

ale minorului,

consiliul de
minorul este

consiliul

fără

unele

de fa-

lucruri

să, fi consultat

familie,
la sfârşitul
obligat a le primi în

tutelei.
natură

şi nu are dreptul a le lăsa tutorului. (Dal-"
loz, R6p., Suppl., Minor-tutelle, No. 333).
12. Minorul are însă dreptul, în orice
caz, a cere de la tutor,
interese,
diferenţa
de

cu titlu
valoare

de dauneîntre
va-

loarea, lucrurilor păstrate în natură, fără
să fi consultat consiliul de îamilie, din
momentul cârid ele trebuiau vândute şi
momentul când se sfârşeşte tutela, plus
dobânzile

la preţul

cu

care

puteau

fi vân-

dute atunci lucrurile mobile, ţinându-se
seamă însă de beneficiul pe care minorul
Par fi tras din folosinţa acestor lucruri
în cursul tutelei. (Rolland de Villargues,
Repertoire, Conseil de tutelle, No. 135; Duranton, III, No. 453; Dalloz, Rp., Minor
tutelle, No. 431; Suppl., Minor.tutelle, No.
333; Comp.: Demolombe, VII, No. 584; Laurent, V, No. 20; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 484; Planiol et Ripert, I, No. 539; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 698).
13. Deasemenea tutorul este obligat a
lăti minorului valoarea lucrurilor mo„bile, ce le-ar îi păstrat în natură, fără să
fi consultat consiliul de familie şi care ar
îi pierit

nându-se
norul

Var

din

caz

seamă
îi tras

fortuit

sau

din

uzaj,

ţi-

acestor

lu-

prin

de beneficiul
folosința

pe care mi-

ceruri. (Demolombe, VII, No. 58; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 112, p. 681; Dalloz, R6p.,
Minor-tutelle, No: 431; Suppl., Minor-tutelle, No. 333; Laurent, V, No. 20; Comp.:
Bauâry et Châneaux, IV, No. 48%; Planiol
et Pipert, I, No. 539; Alexandresco, ed. 2-a,
,
II, p. 698).
14. In cazul când nu se îace inventar;
de oarece sa schimbat tutorul, termenul
de o lună pentru a. se vinde lucrurile mişcătoare ale minorului va curge din ziua
când noul tutor.a. primit socotelile dela
fostul tutor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
698. nota).
15. Vânzarea averei mişcătoare a minorului se va face prin licitaţie publică
potrivit regulelor din procedura civilă, și
tutorul nu poate concura la licitaţie. (Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 698).
16. Deşi art, 39 c. civ. rom. arată că
vânzarea. averei mişcătoare a minorului
se face prin licitaţie la tribunal], ea însă
se poate face şi în altă parte căci câte
oaată este greu a se transporta obiectele
la, tribunal şi în acest caz vânzarea se va
86370. — Codul Civil adnotat,

se găsesc.

(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 698).
„17. Dacă tutorul nu a observat formace i le-a, cauzat din neîndeplinirea cerin-

gal, nu se poate servi de obiectele rămase
în natură,
ci le va păstra pentru
a le

preda minorului la predarea
asa tutelă.
(Alexanăresco, ed.

socotelilor
2-a, II, p-

20. Dacă tutorul nu a vândut lucrurile
mobile ale minorului
în termenul de o
jună, prevăzut de art. 452 c. civ. îr. (396 c.
civ.

rom.)

el

este

obligat

a

le

vinde

și

după
trecerea, acestui termen.
(Demolombe, VII, No. 583; Aubry et Rau, |, $
119, nota, 19, p, 679; Beudant, II, No. 84;
Dalloz, Rep., Suppl., Minor-tutelle, No.
334; Laurent, V, No. 19; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 484; Alexandresco, ed. 2-a,

JI, p. 697, nota 3).
21.

Minorul

nu

are

dreptul

a

cere

de

la tutor daune-interese. prin faptul că a
întârziat să vândă averea sa mişcătoare
în

termenul

e,

civ.

de

o

lună

prevăzut

art.

de

452 e. civ. fr. (396 c. civ. rom.) de cât în
cazul când va dovedi că din cauza acestei
întârzieri a suferit un prejudiciu. (Dalloz,
Rep., Suppl., Minor.tutelle. No. 33%; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 697, nota 3).
22, Dispozitiile art. 452 c. civ. îr. (396
rom.).

privitoare

la

iuto-

obligaţia

rului de a vinde averea mişcătoare a minorului, îşi găsesc aplicaţiunea numai la
mobilele

corporale

ale

minorului

iar

nu

şi la. mobilele incorporale cum sunt: creanţele, rentele de stat, acţiunile, obligațiunile, fondurile de comerţ, etc., de oare
ce mobilele corporale nu sunt supuse stricăciunei şi sunt producătoare de venit.
(Valette sur Proudhon, II, p. 372; Demolombe, VII, No. 572; Beudant, II, No. 84;
Demante ei Colmet de Santerre, ed. 3-a,
II, No. 210 bis; Mourlon, ed. 1-a, I, No.
11%; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 112, nota
23. p. 679; Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No.
326, 428, 45%; Suppl., Minor.tutelle, No.
396; Laurent, V, No. 16; Huc, III. No. 394;
Bauâry et Cheneaux, IV, No. 483; Planiol,
ed. 6-a, 1. No. 1913; Planiol et Ripert, |,
No. 539;.Colin et Capitant, ed. 4-a, ], p.
503;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 69%,
nota 1).
23,

Tutorul

poate

vinde

mobilele

incor-

porale
ale minorului,
fără autorizaţia
consiliului de familie. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 1175).
24. Tutorul poate vinde mobilele incorporale ale minorului prin bună înţelegere,
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Art. 397

DESPRE

fără, licitaţie publică, sub răspunderea sa
de oarece. vânzarea, prin licitaţie publică,
este obligatorie numai pentru. lucrurile
mobile corporale. (Valette sur Proudhon,
II, p. 379; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 115;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 3113).
25. După o altă părere în cazul când
este necesară vânzarea mobilelor incorporale, vânzarea, se va face cu autorizaţia.
consiliului

de

familie

şi

omologarea,

tri-

bunalului.
Vânzarea
se va face
după
cursul zilei, fără licitaţie publică. (Laurent, V, No. 63 urm.; Alexandresco, ed. 2-a,
II, b 697, nota 1).
26. In cazul când vânzarea mobilelor
incorporale se va face fără nici o forma-

Codul

TUTELĂ

civil

litate, ea, va putea, îi anulată numai

faţă

cu minorul iar nu şi cu terţii de bună credinţă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 697,
nota 1; Comp.: Demolombe, VII, No. 582,
587; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1911).
27. Vor fi considerate ca mobile corporale

şi

deci

supuse

vânzării

şi mobilele

care au fost considerate ca imobile prin
destinaţia defunctului. (Alexandresco, ed.
2-a. II, p. 697).
28. Dispoziţiile
art, 39% ce. civ.
rom,
sunt luate în parte din art, 56 din legea
pentru epitropii de la. 1840. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 698).
29. A se vedea: art. 397 din codul civil
cu notele respective.

Art. 397. — Tatăl şi mama, în cât timp au folosința legală a
bunurilor minorelui, sunt scutiți de a vinde averea mişcătoare,
dacă ei preferesc a o păstră şi a o restitui în natură.
In acest caz ei vor îace, cu cheltuelele lor, o estimaţiune
dreaptă prin un expert, care se va numi de tribunal, după ce va
depune jurământ. (Civ. 338 urm., 396, 528, 735, 1102, 1156, 1274;
Pr.
civ.
211 urm.; Civ. Fr. 453).
Text. fr. Art, 453. —

Les păre

et mâre,

tant

qui'ils ont la jouissance

propre et legale des biens du mineur, sont dispensâs de vendre les meubles,
s'ils prefărent de les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire, ă lears frais, une estimation ă juste valeur, par un expert qui sera nommâ par le subrogă tuteur et prâtera serment
devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles
qu'ils ne pourraient representer en nature.
Doctrină,
1,

Art. 397 c. civ. român

finală
țeles

este
că

rău

expertul

rământ,

va

cătoare

a

face

redactat;
după

ce

în partea

sa

el trebueşte

în-

va

estimaţiunea

minorului

ce

va

fi

depune

averei

ju-

miş-

păstrată

în

natură, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 69%,
nota 1).
2. Legiuitorul român a suprimat dispoziţiile al. 2 din textul art. 453 ce. civ.
îr., de oarece le-a socotit de prisos. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 701).
3. Chiar în cazul când în inventarul
tutelei lucrurile mobile, pe cari vor să Je
păstreze în natură tatăl şi mama cari âu
folosința legală,
sunt
evaluate,
ei nu
sunt, dispensaţi de obligaţia de a face estimaţia. acestor lucruri printr'un expert,
de

oarece

valoarea

în

inventar

poate

fi

numai
aproximativă iar nu reală. (Demolombe, VII, No. 577; Mourlon, ed. T-a,
I, No. 1178; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8112,
nota 28, p. 681; Dalloz, Râp., Suppl., Minortutelle, No. 330; Laurent, V, No, 2%;
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 503; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 701, nota 9).
4 La încetarea uzufructului legal, tatăl şi mama tutori, vor fi obligaţi a vinde
lucrurile mobile pe cari consiliul de fa-

—

milie nu-i vor autoriza să le păstreze în
natură, de oarece dispensa de a vinde încetează odată cu cauza care a stabilit-o.
(Demolombe, VII, No. 576; Aubry et Rau,

ed. 5-a, L,: $ 112. p. 680; Dalloz,

Rep., Mi:

nor.-tutelle, No. 429; Suppl., Minor.-tutelle.
No. 330; Laurent, V, No. 22, 37; Huc, III,
No.
395; Planiol, ed.
6-a, 1, No.
194;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1177; Baudry et Cheneaux, IV, No. 486; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. '700).
5.

Chiar

în cazul

când

părintele supra-

vieţuitor, uzufructuar legal, nu este tutorul copiilor săi minori, el poate păstra în
natură mobilele copiilor săi minori cu
obligaţia, de
trun expert

a face estimaţiunea. lor prinşi tutorul numit şi consiliul

de familie nu pot aduce nici o restricţiune
acestei

facultăţi

a

uzufructuarului

legal.

(Aubry et Rau, ed. a, 1. $ 112, nota 31,
p. 681; Dalloz, Râp., Suppl., Minor-tutelle,
No. 331; Huc, III. No. 3%; Baudry et Ch6&
neaux, IV, No. 487; Alexandresco, ed. 2-a,
11, p. 700).
6. La încetarea uzutructului legal, părintele supravieţuitor, uzufructuar legal,
va îi obligat să prezinte sau lucrurile în
natură.

în

stârea

în

care

se

găsesc

sau

plătească valoarea la care au fost
mate. (Mourton, ed. T-a, I, No. 1178;

610—

să

estiDal-

Codul

DESPRE

civil

că lucrurile: au pierit sau din culpa sa
sau că le-a înstrăinat. (Alexandresco, ed,
a
.
2-a, ÎI, p. 01).
9. Pentru lucrurile mişcătoare ale mi-

loz, Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 391;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 701).
7,

Dacă

la încetarea

uzufructului

tuforul lega!
nu poate preda
mişcătoare ale minorului din
ele

au

pierit,

el nu

în cazul când
fără

culpa

are

nici

legal,

lucrurile
cauză că

de

oarece

este

se

caz

acest

în

oarece

de

cum
care

are folosinţa, legală va deveni proprietarul lor, fiind obligat ca la, încetarea aceStei folosințe să predea, minorului, lucruri

debitorul

unui corp cert și determinat.
(Alexandresco, ed. 2-a, JI, p. 701).
”
8. In cazul când nu poate dovedi că
luerurile au pierit prin caz fortuit, el va
trebui să restitue valoarea lor după preţeluirea, ce a fost făcută la începerea tutelei,

prin uz,
se consumă
băuturile, etc. tutorul

care
norului
sunt: grânele,

o răspundere

ele au pierit prin caz fortuit
sa,

Art. 398

TUTELĂ

de

aceiaşi

calitate

şi în

şi valoare

aceiaşi

sau preţul lor. (Alexandresco,
cantitate
ed. 2-a, II, p. 702).
10. A se vedea: art. 396 din codul civil cu notele respective.

presupune

Art. 398. — La începerea oricărei tutele, afară de aceea a
tatălui şi a mamei, consiliul de familie va regulă, după starea
averei, suma cât s'ar socoti de cuviință pentru cheltuelile minorelui cele de peste an, precum şi cheltuelile administraţiunii averei;
acelaş act va cupr inde anume dacă tutorele este împuternicit ca,
în lucrarea sa, să îie ajutat de unul sau de mai mulți administratori
şi procuratori c u leafă; aceștia v or geră sub răspunderea tutorelui.
L. pentru epitropii
(Civ. 338 urm., 343, 357 urm., 390, 416, 1542;
din 1840, Art. 57; Civ. Fr. 454).
e de toute tutelle, autre
Tezi. fr. Art. 454. — Lors d e Pentrte en exercic
par apercu, et selon
r&glera
famille
de
conseil
que celle des păre et măre, le
la depense
e des biens regis, la somme ă laquelle pourra s'6lever

Jimportane

mineur,

du

annuelle

al

nsi que celle d'administration de ses biens.

s'aider, dans sa gestion
Le mâme acte spâcifera si le tuteur est autorist ă
et gârant sous sa
s,
salarit
ou plusieurs administrateurs particuliers,
.

d'un

responsabilit€.
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cuvântul:

Ă

a se ve-

„Uzu-

fruct“.
14, 22, 24,
Gratuitate
26.
Incheiere 25,
Indemnitate de gestiune
5,

Interes material 3.
Interes

moral 3.

Judecător
de ocol, a se
vedea cuvântul:
„Tribunale.
Justificarea
cheltuelilor,
a se vedeă
cuvintele:
„Socoteli de tutelă“.

7-12, 23.

Oficiu 1.

Omologare 25, 26.
Poziţie sucială 4.
Responsabilitate
Restituire 13,
Revocare 17,
Salariu 14, 15,

23, 24.

49,

18,

cererea

de

familie

tutorului,

sau

se

va
din

convoca
oficiu

de

3.

In cazurile însă când

veniturile nu

ar ajunge pentru acoperirea cheltuielilor,
consiliul de familie poate fixa cheltuielile
la o sumă mai mare de cât veniturile

19, 20, 22,

Sarcine 2, 3, 6.
Tată 7-12, 23.
Tribunal 1, 12, 25, 26.
Tutelă 1 urm.
Tutelă legală 9, 10, 23.
Uzutruct 7, 9-12,
Variabilitate 4.
Venituri 2, 3, 6, 20

—

Consiliul

tribunal sau de judecătorul de ocol. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. '702, 703).
să
de familie trebueşte
2. Consiliul
fixeze în principiu, cheltuielile cari să nu
venituri după ce se vor
peste
treacă
scade sarcinele. (Dalloz, R6p., Minor-tu-.
telle, No. 43%; Planiol ei Ripert, 1. No.
541; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
703).

Mandat 18, 21, 22.
Minoritate 1 urme

Recăsătorie 8.

1.
după

după

ce

se

vor

scade

sarcinele,

atacân-

du-se capitalul minorilor de oarece interesele materiale nu trebuesc ţinute în
seamă când este vorba de viitorul copiilor. (Duranton. III, No. 559; Demolombe,
VII, No. 601; Aubry et Rau, I, $ 112, nota
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Art. 398

DESPRE

de

Santerre,

II,

No.

212,

bis,

IV;

Mo-

III, No. 413;

Baudry

et Ch6neaux,

IV, No. 466; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
109, nota 2, 705).
8. Dispoziţiile art, 454 ce. civ. îr. (398
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi
mamei căsătorită a doua oară și menținută de către consiliul de familie în tutela, copiilor săi minori din prima căsătorie, de asemenea şi cotutorului său şi
tatălui şi mamei cari nu ar fi tutori le-

gali ci ar fi tutori dativi numiţi de către
consiliul
de familie.
(Demolombe
VII,
No. 146, 630, 631: Aubry et Rau, I, $ 112,
p. 695; Baudry et Châneaux, IV, No. 314,

473; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 703, nota).
9. După
încetarea
sau al
obligat

o părere, în tutela legală, la
uzutructului legal al tatălui

mamei,
consiliul de îamilie este
să fixeze suma cheltuelilor mino-

rului şi de administraţie a tutelei. (Marcade, Art. 454, No. î; Comp.: Laurent, V,
No. 39).

10.

După

dispoziția

din

o

altă

art.

părere,

454

c.

civ.

dominantă,
fr,

(398

c.

pe

minor

pe

care

în

proporţie

cu

averea

sa,

de

-oarece aceste cheltueli sunt o sarcină a
uzufructului legal. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 705).
12. Im cazul când părintele minorului
care nu este tutor, nu are folosința legală, consiliul de familie va hotărî suma

urlon, I, No, 1183; Aubry et Rau, ed. da,
I, $ 112, nota 42, p. 694; Laurent, V, No.
37; Huc,

civil

civ. rom.) care dispensează pe tatăl sau
mama tutori şi uzufructuari legali de a
cere consiliului de familie să fixeze suma
cheltuelilor anuale ale tutelei, îşi găseşte
aplicaţiunea, pentru toată durata, tutelei,
chiar şi la perioada când încetează folosința legală. (Proudhon, II, p. 360; Duranton, III, No. 561; Demolombe, VII, No.
628; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 112, text
şi nota 12, p. 677; Dalloz, R6p., Minor.
tutelle, No. 439).
1î. In cazul când părintele minorului
nu este tutor însă are folosinţa legală, el
va avea obligaţia să întreţie şi să crească,

34 bis, p. 692; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle,
No. 435; Suppl., Minor-tutelle,
No. 336;
Laurent, V, No. 23; Huc, III, No. 410;
Baudry et Cheneaux, IV, No. 468; Planiol
et Ripert, I, No. 541; Alexandresco, ed.
2-a, 11, p. 103).
,
_
4. Fixarea,
cheltuielilor
variază
în
cursul tutelei după starea averei şi necesităţile minorului luând în consideraţie
condiţia şi poziţia sa socială. (Mourlon,
ed, 7-a, I, No. 1179; Dalloz, Râp., Minor.
tutelle, No. 436; Suppl., Minor-tutelle, No.
336; Baudry et Châneaux, 1V, No. 468; Planiol et Ripert, I, No. 5%]; Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 703; Matei Cantacuzino,
p. 82).
a
5, Cu toate că consiliul de familie fixează la începutul fiecărui an cheltuelile
de tutelă, însă tutorul poate face cheltueli utile şi necesare în afară de cele
fixate de consiliul de familie; în afară de
aceasta, el trebueşte să justifice cheltuelile care le-a făcut. (Demolombe,
VII,
No. 602, 603; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. $
112, p. 692;
Dalloz, Râp., Minor-tutelle,
No. 437; Suppl.. Minor-tutelle, No. 336).
6. Consiliul de familie poate să-i dea
tutorului toate veniturile minorului sau
o sumă fixă, pentru ca, acesta să subvie
sarcinelor tutelei, indiferent dacă tutorul
le cheltueşte sau nu în realitate. (Duranton, III, No. 560; Demolombe, VII. No.
604; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $ 112, p.
692; Dalloz, Rep., Suppl., Minor.-tutelle,
No. 337; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No.
495, 541; Contra: Laurent. V, No. 24; Baudry et Cheneaux, LV, No. 470;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 704, nota 4).
1. Dispoziţiile art. 45% ce. civ. fr. (398
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţia în privinţa tutelei tatălui și mamei, în cazul
când ei nu ar avea folosinţa legală. (Demolombe, VII, No. 628; Demante et Colmet

Codul

TUTELĂ

.

tutorul

va

trebui

să

o dea

părin-

telui penţru a, îngriji şi creşte pe copil;
părintele nemulţumit de suma. fixată se
va adresa la tribunal pentru a cere majorarea ei. (Demolombe, VII. No. 632; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 705).
13. In cazul când tutorul nu a cerut
consiliului de familie ca să fixeze suma
cheltuelilor anuale, tutorul va avea dreptul ai se restitui cea, ce a cheltuit cu minorul, de oarece el nu poate fi obligat a
plăti din
banii săi pentru minor,
însă
consiliul
de familie în acest caz va fi
mult mai exigent la justificarea cheltuelilor făcute de tutor. (Demolombe,
VII,
No. 608; Laurent, V, No. 23; Alexandresco,
ed. 2-a, TI, p. 704),
14. Tuiorul nu are dreptul la nici un
salariu pentru administraţia tutelei de
oarece tutela este o sarcină gratuită. (Demolombe, VII, No. 610; Beudant, II, No.
828; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 121, p. 754;
Laurent, V. No. 24, 25; Huc, III, No. 418;
Baudry et Cheneaux, IV, No. 420; Planiol,
ed. 6-a, I, No. 1857; Planiol et Ripert, 1,
No. 495; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 546,
text şi nota 2, 704, nota 4, 706; Nacu, 1,
p. 618).

1

Cu

toate

acestea

consiliul

de

fa-

milie poate fixa țutorului o sumă anuală
cu titlu de indemnitate de gestiune. (Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 441; Suppl,,
Minor.-tutelle, No. 339; Comp.: Planiol et
Ripert, I, No. 495; Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 503).
16. Tutorul apreciază singur cheltue-

lile ce trebuesc

făcute

în

administraţia,

tutelei în limita sumei fixate de consiliul de familie şi acesta nu are dreptul
să intervie în toate detaliile administrației şi să se amestece în puterea, tutorului de apreciere. (Dailloz, Rep, Minor-tutelle, No. 438; Suppl.. Minor-tutelle, No.
338; Laurent, V, No. 26; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 105, tezt şi nota 1; Contra: Demolombe, VII. No. 605).

17.

In

cazul

când

consiliul

de familie

a autorizat pe tutor să fie ajutat în administraţia tuielei de unul sau mai mulţi
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-

Dodul

ciri:

DESPRE

administratori, tutorul numeşte şi revoacă
pe aceşti administratori, fără intervenţia
consiliului de familie. (Demolombe, VII.
No. 607; Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No.
442, Suppl., Minor.tutelle, No. 340; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 706).
18. Responsabilitatea acestor administratori

particulari

mandatari.
dresco, ed.
19.

va

îi

aceea

a

unor

(Huc, III, No. 412; Alexan2-a, II, p. 705, nota 2).

Administratorii

salariaţi

autorizaţi

de consiliul de familie vor lucra sub răspunderea tutorului de oarece îl reprezintă
pe el iar nu pe minor. (Alexandresco; ed.
2-a, II, p. 705, 706; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 503),
20. Consiliul de familie fixează salaviul administratorilor
cari urmează
să
ajute pe tutor în administraţia tutelei;
în cazul când consiliul de familie nu a
fixat salariul
administratorilor,
tutorul
“a trebui să le plătească un salar în limita, veniturilor. (Rolland de Villargues,
Repertoire du notariat, Conseil de tutelle,
No. 14, 142; Demolombe, VII, No. 607; Dalloz. R6p., Minor-tutelle, No. 442; Comp.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 706).
21. Pentru anume afaceri determinate,
tutorul are dreptul să fie reprezentat de
mandatari, fără să fie necesară autorizaia consiliului de familie, de oarece acest
drept, decurge din puterea sa generală de
administraţie

îi

care

este

conferită

de

lege. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 112, nota
36 bis, p. 693; Dalloz, Rep. Suppl., Minor.tutelle, No. 340; Huc, III, No. 419).

22.

'Tutorul

răspunzător

este

de

îap-

tele administraiorilor şi mandatarilor ce
est salariat
fie că mandatul
i-a numit,

funcţionarea
gratuit şi chiar când
sau
lor a fost autorizată de către consiliul de
familie. (Demolombe, VII, No. 668 urm;
No.
Suppl.. Minor-tutelie,
Rp.
Daloz,
340; Laurent, V, No. 27; Huc, III, No. 419).
23. Dispoziţiile art. 454 c. civ. îr. (398
&. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la
iutela,

legală

aşa

în

câţ

tatăl

sau

mama

tutori Jegali nu au nevoe de autorizaţia
consiliului de familie pentru a se ajuta în
administraţia tutelei de unul sau mai
(Demosalariaţi.
administratori
mulţi
lombe, VII, No. 628, Demante et Colmet
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 212 bis, V;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1183; Dalloz, Rp.
Minor.tutelle, No. 443; Suppl., Minor-tutelle, No. 341; Laurent, V, No. 38; Huc, III,
No. 413; Comp.: Alexanâresco, ed. 2-a, II,
p. 106).
24. Tutorul nu are nevoe de autorizaţia
consiliului de familie pentru a se ajuta
de administratori nesalariaţi sau salari-aţi însă qin banii săi proprii şi pe răspunadministratorii
când
numai
derea sa;
sunt salariaţi din banii minorului, trebueşte autorizaţia consiliului de familie.
(Demolombe, VII, No. 608; Mourlon, ed.
î-a, 1, No. 1179; Aubry et Rau. |, $ 119,
nota 36 bis, p. 693; Laurent, V, No. 27;
Buc, III, No. 412; Bauary et Châneaux,

—

Art.

TUTELĂ
IV,

No.

469;

105, nota

25.

2).

După

Alexandresco,

ed.

2-a,

o. părere, încheierea

398
II,

p.

consili-

ului de familie privitoare la cheltuielile.
de tutelă prevăzute de art. 454 c. civ. îr.
(398 c. civ. rom.),
nu trebueşte supusă
omologării tribunalului. (Rolland de Villargues,

Râpertoire,

Conseil

de tutelle, No.

140; Toullier, II, No. 1210; Duranton, III.
No. 540, 559; Demolombe, VII, No. 601;
Dalloz, Rep., Minor.tutelle, No. 444; Laurent, V, No. 23; Huc, III, No. 410; Baudry
eţ Châneaux, IV, No. 468; Alexandresco»
ed. 2-a, ÎI, p. 7%).
26. După altă părere, încheierea, consiliului de familie luată în conformitate cu
dispoziţiile art. 454 c. civ, fr. (398 c.. civ.
rom.) trebueşte supusă omologării tribunalului. (Delvincourt, I, p. 118, nota 5). 27. A se vedea: art, 390 din codul civil
cu

notele

respective.

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până ia 1927)
1.

Atribuţiunile

consiliului

de

familie

sunt restrânse la cazurile prevăzute de
lege, cum este art. 398 c. c., care prevede
după
familie regulează
că consiliul de
starea, averei, suma cheltuelilor de peste
“an;

familie

de

acest

de

acordat

dreptul

deci

consiliului

este

a cerceta, partea bănească

mult

mai

text

de

din venitul ce

trebuie să se sacrifice pentru îngrijirea
minorului şi dacă din acei drept sar zice
că ar rezulta, necesarmente de a se aprecia, odată cu câtimea şi scopul şi obiectul
cheltuelilor,
tuiorului.

peste

trece

sar

îndatoririle

In ceea ce priveşte persoana minorului,
rolul consiliului de familie se reduce în
a emancipa pe minor: în cazul art, 423 c.
c.,

şi

a

revoca

această

emancipare,

pe

când nu poate cere pedepsirea şi încarcerarea minorului decât după plângerea
tutorului.
Nu țot astfel se poate zice de tutore,
căci art. 390 c. c., prevede că el va purta
de grijă de persoana minorului şi îl va
reprezenta, în toate actele civile, administrând

sale ca un

şi bunurile

bun

părinte

de familie şi prin aceasta îl supune la o
responsabilitate personală şi la garanţii
particulare şi faptul că- legea prevede excluziunea, lui atunci când a fost condam-

nat la o pedeapsă, ne arată solicitudinea

pe care legiuitorul o are faţă de acel care
e menit să îngrijească de persoana mii
.
norului,

Prin

urmare

determină

tutorele

educaţia

fiind

minorului

acela

care

şi directiva

în viaţă, ca unul ce creşte pe minor şi trăeşte cu el, consiliului de familie nu-i mai
este dat să se pronunţe asupra preschimbărei numelui său patronimic. care este
de atributul tutorelui. (C. Ap. Galaţi, de-

cizia civilă No. 130 din 26 Iunie 1924, Ju-

rispr.

613—

Gen.

1926,

No.

1283).

.

Art. 399

DESPRE

TUTELĂ

Codul civil

Art. 399. — Consiliul familiei va hotări suma din excedentele
veniturilor asupra cheltuelilor, de la care va începe pentru tutore
obligațiunea de a o da cu dobândă; o asemenea întrebuințare
urmează a: se face prinasigurare cu garanție, potrivit legilor şi în
soroc de șase luni, după expirarea cărui termen, tutorele va îi obligat
a plăti dobândă pentru sumele neîntrebuințate, de nu va dovedi
că i-a fost cu neputinţă a
întrebuință acele sume 1). (Civ. 400,
1088 urm., 1652 urm., 1685 urm., 1746 urm.; L. pentru epitropii. din:
1840, Art. 58; Reg. organic al Munteniei, Art. 14; Civ. Fr. 455).
„ Tezt.. fr. Art, 455. — Ce

conseil

dâterminera

positivement

la somme

ă

laquelle commencera, pour le tuteur, Pobligation d'employer excedent des revenus sur la depense: cet emploi devra âtre fait dans le dâlai de six mois,
pass€ lequel le tuteur devra les interâts ă dâfaut d'emploi.
INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
! Imobil 14,
Incapacitate 14,
' Intârziere 9.
Întrebuinţarea banilor 8,
8 bis, 11, 12, 14, 15.
Ipotecă 11.
Limitativă enumerare 41,
Majoritate 15.
Mamă 18, 24.
Mandatar 15.
Minoritate 1 urm.
Procente, a se vedea cu-"
vântul: „Dobânzi“.
Probă 8 bis.
Punere în întârziere 9.

Act scris 7.
Amanet î1.
Aonatocism 10.
Apreciere 42.
Beneficiu 11,

Capital 13, 14, 16, 17.
Casa de depuneri
semnaţii

şi con-

13.

Căsătorie

18, 21.

Cheltueli 1, 2, 6, 7, 15.

Compturi, a se vedei cu:
vintele:
„Socoteli
de
tutelă“,
Consiliu de familie 1, 11,

12, 14, 13, 21.
Copil minor î urm,
Cotutor 18.

Rea

părare“.

Destituire

Dobânzi

î, 6-10, 15,16, 23.

2, 6,7, 15.

1,

Folos 8 bis, 11,
Folosinţă legală 18, 19, 20,

Gaj 11,
Garanţie

22.

Socoteli

de

tutelă

3,

15.

| Tată 48,
Termin 3-9, 17, 23, 24,

Tribunal 42,
! Futelă 1 urm.
Tutelă legală 19, 20.
Uzutruct legal 18, 19, 20.

.

11.

14,

Somaţie 9.

14,

Dovadă 8 bis.
Efecte publice 41, 24.
Excedentul veniturilor

credinţă

Recăsătorie 18, 21.
Regulament organic
Responsabilitate 11,
Semestru 4,

Credinţă
rea 14.
Cumpărare, a se vedeă cu* vintele: „Vindere-cum-

Venituri 1,2, 5,6,

7, 15.

Vindere-cumpărare

î1,

asupra

de familie trebueşte să hodin excedentul veniturilor.

cheltuelilor,

de

la care

începe

pen-

tru tutor obligaţia de a o da cu dobândă,
la începerea tutelei; dacă
rea tutelei nu a făcut-o:

însă la începe-!
el o poate fixa

şi ulterior în cursul tutelei. (Dâlloz, Râp.,
Minor.-tutelle,
No. 474; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 709).
2. Pentru ca dispoziţiile art. 455 şi 456
c. civ.. îr. (399 şi 400 e. civ. rom.) să-şi găsească

aplicaţiunea

se

cere

condiţiunea,

ca să existe un excedent de venituri asupra cheltuielilor făcute cu administraţia
tutelei, apreciabil pentru a putea fi capitalizat cu uşurinţă. (Dalloz, Rp; Mia

putință

1)

la,

fiecare

regulare

anuală

a

compturilor

depuse de tutor. (Duranton, III, No. 562;
Demolombe, VII, No. 619; Mass et Verge
sur Zachariae, 1, p. 430; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 463; Suppl., Minor-tutelle,
No. 364; Laurent, V, No. 33; Planiol et
Ripert, I, No. 542; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 708).
4. După
o altă părere, termenul
de
șase luni începe a curge la. expirarea fiecărui semestru, (Dalloz, Rep., Suppl., Minor.-tutelle, No. 364).
5.
şase

După
a
treia părere, termenul
de:
luni începe a curge de la încasare

veniturilor de către tutor. (Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 112, p. 693; Comp.: Mourlon,
ed. î-a,
ÎI, No. 1179, 1180; Dalloz,
R&p..
Suppl.. Minor.tutelle, No. 364).
6. in cazul cână tutorul nu a dat cu
dobândă suma din execedentul venituri-lor asupra
cheltuelilor, el datorește
dobânzile la sumele neplasaie cu începere

Doctrină.
1. Consiliul
tărască suma

nor.-tutelle, No. 462; Suppl., Minor-tutelle;
No. 364; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 07):
3. Termenul de şase luni în care trebueşte dat cu dobândă excedentul veniturilor, după o părere, începe a curge de

de la expirarea, termenului de şase luni,
iar nu cu începere din ziua în care a început termenul de şase luni. (Roliand de:
Villargues, Repertoire, Conseil de tutelle:
No. 187;
Demolombe, VII, No. 614; Demante

et

Colmet

de

Santerre,

ed.

3-a,

II,

No. 218 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 5-a, ],
$ 112, nota 37, p. 693; Dalloz, Râp., Minor.
tutelle, No. 463; Comp.: Alexandresco, ed.
2-a, IL, p. 709; Contra: Toullier, II, No.
1215).
7. In cazul când tutorul a dat cu dopândă excedentul veniturilor asupra chel-

tuelilor, înainte de termenul fixat, dobânzile vor

curge

în

folosul

minorului,

fiind

deajuns ca, să fie constatată depunerea
cu dobândă, chiar dacă ea nu rezultă dintrun acţ scris. (Rolland de Villargues,

.

în

art.

frâncez

a intrebuinţă

455,

corespunzător,

acele sume“.

lipsesc ultimele

— 614 —

cuvinte:

,,.

„de nu va docedi că i-a fost cu ne-

Codul

civi]

DESPRE

117; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 712; Contra: Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. $ 120, p. 750).

Râpertoire,
Conseil de tutelle,
No. 191;
Toullier, II, No. 1215; Duranton, III, No.
563; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 467;
Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 708, nota 1).
8. in cazul când tutorul va întrebuința
Danii minorului în folosul său propriu:
chiar înainte de sfârşitul a şase. luni de
la încasarea lor, se va face aplicaţiunea,
dispoziţiilor art. 1996 c. civ. în. (4
c.
civ. rom.) şi el va datori dobânzi la aceşti
bani cu începere din momentul întrebuințării lor, (Demolombe, VII, No. 613; Mourlon, Î. No. 1180; Laurent, V, No. 25;
Huc, III; No. 413; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 708, nota 1).
8 bis. Minorul trebueşte să facă dovadă

16.

de

Minor.-tutelle, No. 367).
9. După expirarea termenului de şase
luni tutorul va trebui, pentru sumele necapitalizate la timp să plătească dobânda
legală civilă, fără nici o punere în întârziere. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 709),
De oarece ţutorul este obligat. să
produce şi ele dobânzi, anatocismul nefiina prohibit în această maierie. (Planiol ei Ripert: I, No. 542;. Alexandresco,
ed. 2-a, Ii, p. 712).
Cu toate că art. 399 c. civ. rom,
14.
araţă că întrebuințarea banilor se va face
prin asigurare cu garanţie; deci cu primă
ipotecă,

etc.,

amanet,

cu

dispoziţiile

totuşi

sale sunt enunciative iar nu limitative,
şi tutorul nu poate îi făcut, răspunzător
dacă, fără chiar să consulte consiliul de
minorului
întrebuinţează banii
familie,
în

folositor

şi

sigur

mod

cum

ar

la

îi

cumpărarea, de imobile, efecte publice la
purtător. etc. (Alexandresco; ed. 2-a, II,
pl).
P 12. hr utorul va, întrebuința banii miva
plasamente, după cum
în
norului
crede de cuviinţă de oarece nici tribunaîn
lele nici consiliul de familie nu sunt
drept a indica modul de plasament. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 711).
13. Legea nu obligă pe tutor a depune
capitalurile

la. casa

minorului

de depuneri

2-a,
şi consemnaţiuni. (Alexandresco, ed.
|
_
II, p. 712).
întrebuincazul când tutorul
14. In
ţează rău capitalurile minorului, consiliul de familie poate să-l destitue pentru
incapacitate sau rea. credinţă. (Laurent,
V, No. 56, 59; Alexandresco, ed. 7-a, II, p.
112),
15. Dobânzile sumelor din execedentul
veniturilor asupra cheltuielilor, încetează
de a mai curge la mâjoratul minorului
aflaţ

în

tutelă

aşa

în

cât

de

la

această

dată tutorul care nu a dat compturile
generale fostului minor, va îi obligat numai la dobânzile daiorite de orice mandatar

care

ar

fi

întrebuințat

în

şase

mei

luni

de

obligat

a

la încasarea

recăsătorită

consiliul
minori,
cari

-

nu

şi

de familie
din

prima

cotutorului

şi

da

cu

do-

lor.

(Alexan-

ar

fi

său
tutori

menţinută

în tutela
căsătorie,

şi

ci

către

săi

deasemenea

mamei

şi

tatălui

legali

de

copiilor

ar

îi

tutori

dativi numiţi de către consiliul de familie
şi cari nu au folosința legală. (Beudant»
ÎI, No. 849; Laurent, V, No. 39; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 703, nota, 707 text
şi nota 3; Matei Cantacuzino; p..82; Contra: Demolombe, VII, No. 146, 628, 629, 630,
631; Aubry et Rau, 1. $ 112, p. 694, 695;
et Châneaux, IV, No. 314; 413;
Baudry
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1905).
19. Dispozitiile art. 455 şi 456 ce. civ. îr.
(399 şi 400 c. civ. rom.), sunt aplicabile,
după o părere și administraţiei tutorului
legal în perioada când încetează folosinţa
sa legală. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 213 bis, VII; Marcasâ, Art. 454, No. 1; Dalloz, Rep. Minor.
Minor.-tutelle,
Suppl.,
No. 473;
tutelle,
No. 368; Laurent, V, No. 39).
50. După altă părere, tutorul legal nu
este obligat a se conforma. dispoziţiilor
art. 455 şi 456 c, civ. fr. (399 şi 400 c. civ.
rom.) chiar în perioada când încetează,
folosinţa sa legală, de oarece dispoziţiile
acestor articole își găsesc aplicaţiunea
administraţiei tutelei dative iar
numai
nu şi administraţiei tutelei legale. (Demolombe, VII, No. 628; Aubry et Rau, ed;
5-a, I, 8 112, text şi nota 42, p. 695; Planiol et Ripert, I, No. 537).
21. Dispoziţiile art. 455 şi 456 c. civ.
îr. (399 şi 400 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, şi administraţiei mamei recăsătorite menţinută de către consiliul de familie în tutela copiilor săi minori, de
oarece tutela ei are caracterul tutelei da-tive.. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tutelle,

No. 79; Alexandresco, ed. 2-a, p. 208, nota)

folosul

22. Fraza din urmă a art. 399 c. civ.
rom.: „de nu va dovedi că i-a fost cu neputință a întrebuința acele sume“, lipseşte în codul civil francez şi în legea

său sumele de bani ce i sau încredinţat.
(Demolombe, VIII, No. 23 urm.; Dalloz.
Râp., Minor.-tutelle, No. 471; Suppl.. MiDor.-tutelle, No. 366; Laurent, V, No. 3%,

—

este

dresco, ed. 2-a, II, p. 708; Comp.: Demolombe, VII, No. 618, 619; Laurent. V, No.
35; Alexandresco, ed. 2-a, Ii, p. 112).
18. Dispoziţiile art. 455 c. civ. îr. (399
c, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi ma-

vor

dobânzi

aceste

dobânzile,

'Tutorul

bândă nu numai excedentul veniturilor
asupra cheltuelilor tutelei ci şi capitalurile primite de tutor în numele minorului în orice chip, de oarece dispoziţiile
art. 455 şi 456 ce, civ. îr. (399 şi 400 c. civ.
rom.) sunt aplicabile şi în această împrejurare. (Demolombe, VII, No. 619; Dalioz, R6p.,. Minor.tutelle, No. 469; Suppl,
Minor.-tutelle, No. 365; Laurent, V, No.
33; Planiol et Ripert, I, No. 543 Colin
et Capitant, ed. 4a, 1. p. 506, 507; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 708, 718; Matei Cantacuzino, p. 82).
17. Capitalurile minorului încasate de
tutor vor trebui să fie depuse: în termen

că tutorul a întrebuințat banii tutelei în
folosul său personal. (Dalloz, Rep., Suppl.,

plătească

Art. 399

TUTELĂ

615

—

| Art. 400—401

DESPRE

pentru. epitropii

legiuiţorul nostru

din

1840

mentului organic al
dresco, ed. 2-a, II, p.
23. In cazul când
în termenul fixat nu
sament

serios

el nu

bânzi.

(Rolland

Conseil

de

excedentul

va fi obligat
de

tutelle,

Art.

luată

de

Munteniei. (Alexan709).
tutorul va dovedi că,
a găsit nici un pla-

pentru

niţuri,

şi este

din art. 14 al Regula-

la plata

Villargues,

No.

de

de do-

R&pertoire,

190;- Dalloz,

400. —

ve-,

Dacă

Râp.,

tutorele

Codul

TUTELĂ

civil

Minor.-tutelle, No. 467; Alexandresco.
2-a, II, p. 709).
,
24. Astăzi tutorul nu mai poate

ed.
in-

voca scuza că nu a putut plasa capitalurile minorului de oarece el poate cum-

păra
efecte publice.
(Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 709, 710).
25. A se vedea: art. 390, 400 din codul
civil

n'a

cu

notele

făcut

respective.

a se

determină

de

con-

siliul de familie suma pentru care începe pentru dânsul obligarea
dea o întrebuinţă, el va fi dator, după trecerea termenului expres
prin art. precedent, a plăti dobânzile pentru orice sumă: neîntrebuinţată, ori cât de mică

1589;

Civ.

ar fi aceasta.

Fr. 456).

(Civ.

399,

420,

1082,

1088,

Tezi. fr. Art. 456. — Si le tuteur n'a pas fait dâterminer par le conseil

de famille la somme ă laquelle doit commencer Pemploi, il devra, aprăs le
dâlai exprime dans l'artiele preeâdent, les intârâts de toute somme non employte
quelque modique qu'elle soit.
Doctrină.
1. Pentru ca dispoziţiile art, 455 şi 456
e. civ. îr. (399 şi 400 c. civ. rom.) să-şi
găsească,

aplicaţiunea

se

cere

condiţiunea

ca să existe un excedent de venituri asupra cheltuelilor făcute cu administraţia
" tutelei.
(Dalloz, Râp., Suppl.,
Minor-tutelle, No. 364).
2. Dispoziţiile art. 456 e. civ, îr. (400
e. civ. rom.)
îşi găsesc aplicațiunea
şi
mamei recăsătorită şi menţinută de către
consiliul de familie în tutela copiilor săi

minori din prima, căsătorie, deasemenea
şi cotutorului său şi tatălui şi mamei cari
nu ar îi tutori legali ci ar fi tutori dativi numiţi de către consiliul de familie.
(Beudant, II, No. 842; Laurent, V, No. 39;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 703, nota, 707,
text şi nota 3; Matei Cantacuzino, p. 82;
Contra:, Demolombe;
VII. No. 146, 628,
629, 630, 631; Aubry et Rau, [, $ 112, p.
694, 695; Baudry et Cheneaux, IV. No.
314, 473; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1905).
3. A se vedea: art. 399 din codul civil
cu notele respective.

Art. 401. — Tutorele, fie chiar tatăl sau mama, nu poate luă
împrumut pentru minore, nici a ipotecă, nici a înstrăină averile
lui

cele

nemișcătoare,

mai

înainte

de a

consiliul de familie; o așa împuternicire

pentru

cauze

de

mare

nevoe,

sau

de

fi împuternicit

de

către

nu se va puteă da decât
un

folos

învederat;

la

întâmplarea dintăi, consiliul de familie nu va da împuternicirea
sa decât numai după ce se va constată prin o socoteală în scurt
înfățișată de tutore, cum că banii, lucrurile mișcătoare şi veniturile minorelui sunt neîndestulătoare; consiliul familiei va însemnă
în toate cazurile anume averile nemișcătoare, care ar trebui să
se vândă mai întăi, precum și condiţiunile ce ar socoti mai

avantagioase pentru. vânzarea lor. (Civ. 402 urm., 416, 429, 430,
454, 462 urm., 951, 952, 1164, 1166, 1308, 1771; Pr. civ. 80, 638
urm., 681 urm.; C. com. 12, 13; L. jud. oc. 42; L. Timbr. 39
$

8; Legea pentru încurajarea construcţiilor de clădiri (Mon. of. 87/921)
Art. 5; L. p. regularea şi consol. dreptului de a exploată petrolul
şi ozocherita,

Fr. 457).

Art.

57;

L. pentru

—

epitropii

616—

din

1840,

Art.

59;

Civ.

|

Codul

civil

DESPRE

Art. 401

TUTELĂ

Text. fr. Art. 457. — Le tuteur, mâme le pre ou la mâre, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliener ou hypothquer ses biens immeubles, sans
3 âtre autoris6 par un conseil de famille.
Cette autorisation ne 'devra âtre accordte que pour cause d'une nâcessite
absolue, ou d'un avantage Evident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation
qu'aprăs qu'il aura 6t6 constate, par un compte sommaire present€ par le tuteur
que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.
qu'il

de-

qui

les cas, les immeubles

conditions

les

toutes

et

de preference,

tous

dans

indiquera,

famille

de

conseil

Le

vront âtre vendus

jugera

utiles.
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Dispensă 26.
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3 quater, 4
Preţ 21, 22, 31.
Prezumpţii 11.
Proces-verbal 37.

Profit 3 bis, 9, 17, 18, 39,
40, 4,
Radiere.44, 45.
Ratificare 2.
Redactare 1.
Renunțare 28.
Reparaţii 15.
Responsabilitate 13,
Scadenţă, a se vedea cuvânatul: „Exigibilitate“.
Schimb 35, 36,

Scutire 26,
Servitute 28.
Socoteală

11,

12, 40,

Tată

cumpărare“.
Insuficienţă 10, 12, 37, 39,
Interes 40.

Tribunal

„Vindere-

10,

12, 37, 39

Stingere 15.
Succesiune 34.
a se veSupraveghere,
dea cuvintele: „Cont„Intrebuinţarea
ro!*,
banilor*,
Suverană apreciere 16, 18.

Inscripţie ipotecară 44, 45.
Instrăinare, a se vedeă

cuvântul:

scurtă

Termin 7.
Traasferare

42.

3—4,

Uzufruct

legal

12,

1î,

18,

33 -35, 3, 39,
26—31,
9

—

Valabilitate
Validare 2.

Venituri

5, 35.

10, 12, 37, 39,

Vindere-cumpărare 3 ter,

4, 5, 19—29, 32, 35, 36, 4.

Doctrină,
1.

N

13, 23

Nevoe

1 urm.

“Tutelă legală 12, 40.
Urmărire silită 3, 10, 32.
Uzufruct 28.

1,
25,

"Moştenire, a se vedeă cuvântul:
„Succesiune“.
Necesitate 10, 15, 16, 39.
Neîndestulare
10, 12, 37,
39.

Certă datorie 3 quater.
Cesiune 29, 34.
Condiţiuni 7, 21.
“Conservare 24.
Consiliu de familie 1—4,
6—9,

8

Minoritate 1 urm;
Mobile lucruri 10, 12, 39,
Mod de întrebuințare 8,

„Consiliu de

cuvintele:

banilor

13, 23,
Ipotecă'3 bis, 3 ter, 38—42,
44, , 45 45.

s. Il, 219/923, Curier Jud. 20/1925.

Autorizaţia

trebueşte

dată

consiliului
totdeauna

de

înaintea

familie
actu-

luj de înstrăinare.
Aceasta rezultă
din
dispoziţiile art. 401 c. civ. rom. care se
deosebeşte în redacţia, sa de art. 457 corespunzător

francez,

legiuitorul

nostru

reproducând dispoziţiile art. 59 al legii
pentru :epitropii din 1840; de asemenea
aceasta rezultă şi din conţinutul art. 405
ed.
şi 408 c. civ. 'român. (Alexandresco;
p. 162, nota 2; Matei Cantacuzino,
Za
p. 89).
:
Se decide însă că consiliul de fa„9.
milie poate să valideze şi să ratifice actul
făcut de tutore fără autorizaţia consiliului de familie. (Demolombe, VII. No. 749;
Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 41, nota 2,
762, nota 2; Comp.: Planiol et Ripert, I,
No. 583).
3. Chiar în cazul când tutorul ar coniracta un împrumut pentru a plăti pe
creditorii minorului cari urmăresc averea
acestuia, este necesară autorizarea consiliului de familie şi omologarea tribunalului. (Demolombe, VII, No. 729; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 113, text şi nota
28; p. 109; Laurent, V, No. 9%; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 563% Planiol et Ripert,
1, No. 583; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
772, 173 text şi nota 1; Comp.: Toullier,
II, No. 1223).
3. bis. Chiar, în cazul când
trebueşte
plătită o datorie ipotecară şi exigibilă cu
subrogaţie în profitul împrumutătorului,
trebuesc observate formalităţile prevăzute
de art, 457 c. civ. fr. (401'c, civ. rom,). (Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No. 53; Suppl.
Minor.-tutelle, No. 519; Contra: Toullier,
VII, No. 135).
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“Art. 401
„8

DESPRE

ter. Incheierea

care
mut

TUTELĂ

consiliului de. familie

averea

sa

mișcătoare,

Rep.,
Minor.-tutelle,
No.
534
Suppl., Minor--tutelle, No. 519; Laureni,
V, No. 95; Baudry et Châneaux, IV, No.
564; Alexandresco.
ed. 2-a, II. p. 7%;
Comp. Planiol et Ripert, 1, No. 583).
10. Chiar în cazul când bunurile minorului ar fi urmărite, tutorul este obligat să învedereze necesitatea, împrumutului, făcând o socoteală scurtă prin care
să arate că banii, lucrurile mişcătoare şi
veniturile
minorului
sunt
neîndestulătoare.
(Demolombe, VII, No. 198; Masse
et Verge sur Zachariae, 1], p. 437, nota
16; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 113, p.
709; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No. 533%;
Suppl., Minor.tutelle, No, 520; Laurent,
V. No. 9%; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

trebueşte

supusă omologării tribunalului... (Merlin,
Râpertoire, Hypotheque, section 2$ 3, art.
6, No. 2; Questions de droit, Hypothăque,
$ 4; Demolombe, VII, No. 730; Mass ei
Verg6.sur Zachariae, |, p. 437, nota 18;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8.113, nota 23, p.
703; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 531;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 518; Laurent,
V, N6. 9%; Huc, III, No. 497; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 761, 762. 764, 772; Contra:
Locr6, Lâgisiatţion civile, VI. p. 299, 300).
3

quater.

Incheierea

consiliului

de

îa-

milie prin care autoriză pe tutor să împrumute în numele minorului pentru. a
plăti

o datorie

a acestuia,

care este

1Î.
Autorizaţia consiliului
de familie
ca tutorul să facă un împrumut în numele minorului,
omologată de tribunal,
constitue
o prezumpțiune că tutorul a
prezentat cu această ocaziune socoteala.
scurtă cerută de art. 457 c. civ. fr. (401
„€. civ. rom.). (Dalloz, Râp., Suppl.. Minor.
tutelle, No. 520; Laurent, V, No. 94; Comp.:
Sasuniol et Ripert. I, No. 583, nota 1, p.

certă

și exigibilă, trebuește supusă omologări:
tribunalului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $
113, nota 28, p. 709; Dalloz, Râp., Minor.
tutelle, No. 531; Suppl., Minor.-tutelle, No.
519; Laurent, V, No. 95; Alexandresco, ed.
2-a. II, p. 761, 762, 772).
4. 'Tutorul
"are nevoe de
autorizaţia
consiliului de familie şi omologarea tribunalului pentru a cumpăra pentru minor

un

contract
trucât
preţului
rent, V,
p. 711,
VII, No.
5.

imobil

pe

credit,

de

oarece

12. Orice tutor, fie el chiar tatăl sau
mama. şi chiar de ar avea folosinţa legală,
esie obligat să întăţişeze consiliului de

acest

echivalează cu un împrumut, în
vânzătorul
rămâne creditor
al
neplătit. (Taulier, II, p. 66; LauNo. 60; Alexandresco, ed. 2-ă, II,
nota 1, 773; Comp.:
Demolombe,
677; Planiol et Ripert, I, No. 585).

După

o

a

doua

părere,

familie socoteala scurtă prin care să arate
că banii, lucrurile mişcătoare şi venitu-

rile minorului sunt neîndestulătoare. (Demolombe, VII, No. 624; Marcad6, Art, 457;
Planiol et Ripert, LI, No. 579; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 764, nota 2).

cumpărarea,

unui imobil pe credit în numele minorului. făcută de tutor singur, va fi opoza-

bilă

minorului

numaiîn cazul

când

13.

ea,

ar constitui un act de bună administraţie
a patrimoniului lui. (Duranton, III, No.
570; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, nota
SS e. 718; Baudry et Châneaux, IV, No.
“6. Chiar
pentru
deschiderea unui
compt la bancă sunt necesare formalităţile cerute de art. 457 c. civ. fr. 4Ul c
civ, rom.). (Planiol et Ripert, 1, No. 583).
7. Consiliul
de familie
are
dreptul
când autoriză un împrumut în numele
riinorului să-i fixeze condiţiunile cum arfi:

termenul

împrumutului,

dobânda

ce

va, trebui plătită de minor, etc. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p..772; nota 3).
8.
Consiliul de familie are dreptul să
fixeze modul de întrebuințare a banilor
împrumutaţi, putând să însărcineze o anumită persoană
-cu controlul întrebuințării lor. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 143,
text şi nota. 27 bis, p. 708; Laurent, V, No.
94; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1930; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 72, nota 3).
Imprumutul contractat fără observarea formalităţilor prevăzute
de art.
457 ce. 'civ. fr. (401 c. civ. rom.) este nui
însă minorul
rămâne obligat până
la
concurenţa profitului ce a avut din acest
imprumut.
(Mass6 et Verg6 sur Zachariag, |, p. 473, nota 18; Maread6, Art. 457;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 113, p. 709;

—

civil

_Dalloz,

autoriză pe tutor să facă un :împrupentru
minor, să ipoteceze sau să

vândă

Codul

Imprumutătorul

de

bună

credință

nu
de

are nici o responsabilitate de modul
întrebuințare a banilor împrumutaţi

de

oare

ce

el

nu

este

obligat

să

suprave-

gheze modul de întrebuințare şi consiliul
de îamilie nu-i poate impune această obligaţie. (Dalloz, Râp., Suppi., Minor.tutelle, No. 521, 592; Alexandresco, ed. 2-a,

II, p. 7%, nota.3).

|

14. 'Tutorul nu are dreptul să dea din
banii săi proprii avansuri pentru necesităţile minorului, de oarece ar însemna
că se împrumută pe sine-însuşi
şi art.
457 c. civ. îr. (401 c. civ. rom.) oprește pe
tutor să împrumute în numele minorului,
fără autorizaţia
consiliului de
familie.
(Troplong, Du mandat, No. 680;
Comp.:
Planiol et Ripert. 1, No. 584).
|
15. Prin necesitate absolută (mare nevoe din articolul 401 c. civ. rom.) se înțelege
banii

de
de

exemplu:
care este

pentru
nevoe,

a se procura
fie pentru
a

stinge o datorie cu dobânzi şi exigibilă,
fie pentru a, face reparaţiuni urgente, fie
pentru a procura o carieră minorului,
etc. (Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 1197; Comp.
Demolombe, VII, No. 728; Alexandresco,

ed. 2-a, II, p. 763, 764,
16.

mod

Consiliul

suveran

de

cazul

familie
de

apreciază

necesitate

în

abso-

lută care îl face pe tutor de a-i cere autorizaţia. (Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 1197;
Planiol et Ripert, IL, No. 579).
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Codul

DESPRE

civil

bună, înţelegere ci numai prin licitaţie
publieă.
(Mourlon,
ed, 7-a [, No. 119%;
Dale
Rep... Suppl., Minoru-tutelle, No.

17.
Prin folos învederat, se înţelege de
exemplu cazul când se găsesc cu împru-

mut bani cu o dobândă 'mult mai mică
de cât datoria care trebueşte achitată şi
care

deși

nu

este

ditorul consimte
exigibilitatea ei.
1197).

18. Consiliul

de

în mod

învederat

care

familie

şi

suveran

îl

face

(Planiol

când

In cazul

19.

scadenţă

însă

26.

cre-

cerea

a primi plata înainte de
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No.

apreciază
autorizaţia.

la

pe

tutor

et Ripert,

vânzarea

de

folos

să

ceară

I, No. 579).

bun

unui

„lului.

cari

natura

condiţiunilor

urmează

să înceapă

licitaţia.

modul

conservare

de

a

re-

banilor

zultaţi din vânzare până la întrebuințarea lor. (Dalloz- Râp., Suppl.. Minor.tutelle, No. 527; Planiol et Ripert, I, No.
579)

Consiliul de familie

25.

iul

face

să

determine

vânzarea

formele

bunurilor

norilor, de oarece
de lege şi vânzarea

are. drep-

nu

în

care

imobile

va

se

ale mi-

ele sunt determinate
nu se poate face prin

—

(Demolombe,

uzufruct,

de

servitute

ele

VII,

la

un

de

un

asupra

uzufruct.

rea, tribunalului,
imobiliare
turi

(Mour-

ar

fi mine

sau

No.

735;

Dalloz,

proprietate

embatic,
unui

cum

ar

o constituire

imobil

al

mino-

imobiliar

aparţinând

mi-

pentru cesiunea, de drepminorului.
aparţin
ce

(Demolombe, VII, No. 735; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, 8 113, p. 104%; Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No. 576; Planiol et Ripert, |,
No. 580).
:
30. Autorizaţia consiliului de
familie
şi

24. Consiliul de familie are dreptul să

arate

dacă

norului, ete. (Demolombe, VII, No. 7%,
149; Aubry et Rau, ed. d-a, 1, $ 113, p.
708; Dalloz, -R&p., Minor-tutelle» No. 545;
Laurent, V, No. 90; Huc, III, No. 4%;
Baudry et Cheneaux, IV, No. 569; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1921; Planiol et Ripert,
I, No. 580; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
168).
29. Deasemenea este necesară autorizaţia consiliului de familie şi omologa-

pe

Rep,
Dalloz,
lon. ed. t-a, 1, No. 119%
Minor.tutelie, No. 527, : AlexanSuppl.,
dresco, ed. 2-a, II, p. 164 765; Comp: Pla_
Ă
niol et Ripert, [, No. 579).
22. Consiliul de familie are dreptul să
fixeze un preţ sub care imobilul minoRp.
vului nu poate fi vândut. (Dalloz,
Suppl., Minor.tutelle: No. 527; Laurent,
Il, p.
V, No. 87, Alexandresco, ed. 2-a,
164).
23. Consiliul de familie poate să fixeze
modul de întrebuințare a preţului care
de
de cele mai adese ori este determinat
imobilul.
motivul pentru care se vinde
(Dalloz, Râp.. Suppl, Minor-tutelle; No.
597: Laurent, V, No. 87; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 16%).

art-

rului, o renunțare la o servitute câştigată
în folosul unui imobil al minorului sau

cari consiliul de familie le poate pune cu
nemişcăvânzării bunurilor
ocaziunea
toare ale minorilor. Se decide că una din
condițiuni poate fi indicarea imobilului şi
indicarea, aproximativă a preţului imobilului ce urmează să fie vândut şi de la,
care

chiar

desmembrământ

fi: un

formalităţile cerute de
făcute
trebuesc
art, 457 ce. civ. îr. (401 c. civ. rom). (Dalloz, Rep,. Suppl., Minor.tutelle, No. 533;
Laurent, V, No. 9; Planiol et Ripert, ],
No. 580).
Arţ. 457 partea ultimă din codul
21.
civ. fr. (401 partea ultimă e. civ. rom.) nu
este

de fade

prietăţi a unui imobil al minorului.ci şi
pentru vânzarea şi constituirea. oricărui

aduce la îndeplinire condiţiunile unei donaţiuni acceptată de tutor în mod legal.

care

scutiţ

şi omologarea tribunalului sunt necesare
proplinei
vânzarea
pentru
numai
nu

voeşte să vândă un imobil al minorului.
(Dalloz, Râp., Suppl, Minor.-tutelle, No.
533; Planiol et Ripert, IL, No. 580).
20. Chiar în cazul când vânzarea unui
a
al minorului se face peniru
imobil

araţă

fi

prevăzute

Râ&p., Minor.tutelle, No. 545; Planiol et
Ripert, L No. 580; Alexandresco, ed. 2-8,
II, Ş 768, nota 3).
28. Autorizaţia
consiliului de familie

tutorul

în cazul când

cerute numai

poate

cariere, este necesară autorizaţia consiliului de familie şi omologarea tribuna-

fără
cumpărătorului,
stăpânirea
îndeplinească formalităţile cerute

de art. 457 c. civ. fr. (401 c. civ. rom.)

sunt

nu

formalităţilor

îi vândute,

nemişcător a fost consimţită de către autorul minorului al cărui moştenitor este
ei, minorul este obligat să predea, imobilul în
să mai

Tutorul

451-—459 c. civ. îr. (401—403 e. cîv. rom).
(Demolombe, VII, No. 737 bis;. Aubry-et
Rau, ed. 5-a, I, 8 113, p. 70%; Alexanăresco,
ed. 2-a, II, p. 766).
27. Ori
care ar fi natura
bunurilor
imobiliare ale minorilor cari urmează a

tribunalul

cazul

Art. 401

TUTELĂ

omologarea

tribunalului

nu

sunţ

ne

cesare când este vorba de exproprierea
pentru utilitate publică a unui imobil al
minorului. (Beudant, II, No. 872; Aubry
et Rau, I, $ 113, p. 706; Dalloz, Râp., Expropriation publique, No. 192 urm.; Suppl.,
Minor.-tutelle, No. 536; Huc, III, No. 433;
Baudry et Châneaux, IV, No. 574; Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 1920; Planiol et Ripert, |,
No. 580; Alexandresco, ed. 2-a, II; p. 710).
31. In caz de expropriere a unui imobil
al minorului pentru cauză de utilitate publică, tutorul pentru a accepta preţul oferit de administraţia expropriantă, are nevoe de autorizaţia tribunalului; însă pentru a respinge oferta de preţ făcută şi
pentrua merge înaintea, arbitrilor pentru
a se fixa indemnitatea de expropriere, tutorul nu are nevoe de autorizaţia consiliului de familie şi omologarea tribuna-lului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, î, $ 113, p.
706; Dalloz, R6p., Expropriation publique,
No. 502;
Suppl.» Minor-tutelle,
No. 536;
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Art, 401
„

DESPRE

Planiol et Ripert, 1, No. 580; Comp.: Laurent, V, No. 92; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 516).
.
32. Când
un creditor
urmăreşte
un
imobil al minorului, nu este nevoe de autorizaţia,
consiliului de familie
pentru
vânzarea, acestui imobil. (Dalloz, R6p., Minor.tutelle. No. 546; Suppl., Minor.tutelle,
No. 535;
Planiol et Hipert, [, No.
580;
Nacu, I, p. 627).
33. Neobservarea prescripţiilor
prevăzute de lege, aduce, în principiu, nulitatea vânzării care trebueşte considerată
sagneattorizaţă. (Planiol et Ripert, 1, No.
579).

34.

Pentru

cesiunea

de drepturi

trebueşte,

ca

tatăl, tutor legal, nu ar putea ipoteca
imobil al minorului pentru a garanta

său,

au-

36. După altă părere, nu se poate face
un schimb cu imobilul minorului de oarece schimbul este o înstrăinare şi întrucât înstrăinarea. bunurilor minorului
nu se poate face de cât prin
licitaţie»
schimbul exclude posibilitatea unei licitaţii. (Nacu, 1, p. 628). 37. Consiliul de familie trebueşte
să
ceară de la tutor o socoteală sumară care
să probeze că banii şi veniturile disponi-

condiţiunea

sunt neîndestulătoare;

ca

să

se

constate

primi

mante

veniturile

minorului

cauza,

sunt

banii,

de

oarece

et Colmet

din codul

ne-

—

face

fără

autorizarea

în

caz

'contrar

ar

de

Santerre,

IX,

No.

138 bis, IV; Troplong, Privilăges et hypothâques, III, „No. 738 bis; Guillouara,
Privileges et hypotheques, III, No. 1425;
Huc, XIII, No. 376; Baudry et Châneaux;
TV. No. 612; Baudry et Loynes, Privilăges
ei hypothăques, TIi, No. 1845; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 771; Contra: Mourlon,
ed. 7-a, III, No, 1596). 46. A se vedea: art. 402, 403, 404 şi 1774

zentată, de tutor, că banii, lucrurile mişşi

poate

însemna să aibă voe singur să facă o înstrăinare. (Demolombe, VII, No. 666; De-

de mare nevoe sau folosul învederat şi să
se constate prin o socoteală scurtă pre-

cătoare

se

44. Tutorul
are dreptul singur,
fără
vre-o autorizaţie să radieze o inscripţie
ipotecară constituită în favoarea minorului, în cazul când va primi banii daţi
661;
VII, No.
(Demolombe.
cu ipotecă.
Mass€ et Verge sur Zachariae, I; $ 221,
nota. 13, p. 436; Troplong, Privilăges et hypothăques, III, No. 738; Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 138 bis, IV; Huc,
XIII, No. 374; Guillouard, Privilăges et hypotheques, III, No. 1421; Baudry et Châneaux, IV, No. 523; Baudry et Loynes, Privileges et hypotheques, III, No. 1829; Aleed. 2-a, 11], p. 730, nota 5, 771,
xandresco,
nota 3).
45. Tutorul nu poate singur să radieze
o inscripţie ipotecară constituiţă în îfavoarea, minorului, în cazul când nu ar

consiliul de familie trebue să constate în
procesul său verbal de deliberare că tutorul a înfăţişat această socoteală. (Planiol et Ripert, 1, No. 579).
„38. Constituirea. unei ipoteci
convenționale asupra unui imobil al minorului,
chiar
atunci când datoria ce trebueşte
garantată a fost contractată mai înainte
de către tutor cu autorizația consiliului
de familie
şi omologarea
tribunalului,
trebueşte de asemenea autorizată şi omologată. (Duranton, XIX, No. 348; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, p. 707, 708; Dailoz,
Rep., Minor.-tutelle, No. 535; Suppl., Minor.-tutelle, No. 523; Laurent, V, No. 9%;
Alexandresco; ed. ?-a, II, p. 771).
39. Pentru
constituirea.
unei
ipoteci
asupra unui imobil al minorului, este necesară autorizaţia consiliului de familie
cu

nu

consiliului de familie și omologarea, tribunalului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. 8
113, p. 708; Dalloz, Râp., Minor.tutelle,
No. 538; Suppl.» Minor.-tutelle, No. 525;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 771),
43. Autorizaţia
consiliului de familie
este necesară pentru ca tutorul să dea, în:
aniichreză un imobil al minorului. (Demolombe, VII, No. 742; Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 113, p. 708; Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 509; Suppl., Minor.-tutelle, No.
525; Planiol et Ripert, 1, No. 580; AlexanGeecer ed. 2-a, II], p. 768, 771; Nacu, I, p.

torizaţia, consiliului de familie şi omologarea tribunalului. (Demolombe, VII, No.
137; Dalloz, Rep. Minor.tutelle, No. 55;
Suppl., Minor.tutelle. No. 537; Planiol et
Ripert, I, No, 580; Colin et Capitant, ed.
4-a, IL. p. 517, 518; Comp.: Alexandresco,
SI) 2-a,
p. 768;
Matei Cantacuzino,
p.

bile ale minorului

un
un

împrumut contractat în interesul său personal. (Huc. III, No. 425; Planiol et Riperi, I, No. 581).
41. Chiar în cazul când împrumutul a
folosit minorului, ipoteca constituită asupra unui imobil al minorului fără îndeplinirea, formalităţilor cerute de lege este
nulă.
(Duranton, XIX, No. 348;
Demolombe, VII, No. 739; Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 536).
42. Transferarea unei ipoteci de pe un
imobil al minorului pe alt imobil tot al

succe-

şi la vânzare,

civil

îndestulătoare. (Mourlon, ed. T-a, IL. No.
1197: Aubry et Rau; ed. 5-a, 1, $ 113, p.
707, 708; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 7îl;
SompDalloz, Reâp.,
Minor-tutelle, No.
37),
.
40. Constituirea unei ipoteci asupra unui imobil al minorului, nu poate să aibă
loc de cât pentru interesul minorului;

sorale cuvenite minorilor, când în aceste
drepturi sunt cuprinse şi bunuri imobiliare nu se poate face de cât potrivit regulelor prevăzute de art. 457 şi urm. c.
civ. îr. (401 şi urm. ce. civ. rom). (Dalloz,
Rep, Minor.tutelle, No, 5%; Planiol et
Ripert, 1, No. 580).
|
.
35. Pentru
valabilitatea unui
schimb
al unui imobil al unui minor contra unui
alt imobil,

Codul

TUTELĂ

6

0

—

civil cu

notele respective,

Codul

DESPRE

civil

parţinână unui minor, chiar emancipat,
fără săvârşirea formelor speciale prevăzute de art. 401 c. civil, face ca acel act
să poată fi dărâmat în folosul minorului

Jurispradenţă
(continuare de ia 1924 până la 1927)
1.
grară

Potrivit

articolului

tutorul

poate

148

din

înstrăină

legea

toate

a-

(C.

219/9238,

II,

Craiova

Ap.

vii

şi

minorului

aparţinând

Curier

baza

pe

este

ei

însă

actului
deplinire a lor, atrage nulitate
conf. art. 1157 comb. cu 1163, în lipsa oricărui prejudiciu, nulitatea a cărei sancțţiune

averea

sa

imobilă,

decât

cu

obligaţiunile personale luate de minor,
iar nu şi la înstrăinările de bunuri nesupuse la formalităţile spemișcătoare

ciale

interve-

valabilă,

respecta-

lităţi

invoca

recurentul,

nuli-

atrage

neobservare

căror

a

prescrise

fiind

de

scop

în

legiuitor

de a, garanta pe minor de orice vătămare,
concluzia logică este că ele sunt create
chiar pentru validitatea actului şi deri
neîndeplinirea, lor airage nulitatea actului — nulitate a cărei sancţiune rezultă
din caracterul prohibitiv al prescripţiunilor legii.
Dispoziţiunile art. 951 c. civ., după care
minorul

ataca

poate

nu

angajamentul

său, pentru cauză de incapacitate, decât
în caz de leziune, se referă la actele pe
care minorul indiferent dacă este emancipat sau nu, poate să le facă şi pentru
care legea n'a cerut decât o simplă intervenţie a tutorului sau asistenţa curatorului şi pe care dânsul le-a făcut în lipsa,
acestora,

iar

nu

şi

la

care

pe

actele

le-

giuitorul în interesul minorului le-a su-:
pus la anumite formalităţi şi a căror ne-

ajungerea sa la majorat, de valabilă
cura dată în cauză, sau că ar fi ratificat
vânzarea în chestiune.
Această nulitate relativă a vânzărei în
putut-o

şi

tatea. actului în afară de orice prejudiciu. (Jud. oc. Brezoiu-Vâlcea. Cart. de ju10 Noembrie
civilă No. 162 din
decată
1925, Jur. Gen. 1926, No. 367).
-6. Vânzarea. averei unui minor e bine
făcută când consiliul de familie și tribunalul au autorizat-o. (Trib. Buzău, s. ÎI,
499 din 18 Dec. 1925. Pand. Săpt. 9/1926).
7. Din examinarea dispoziţiunilor art.
430 combinate cu art. 401 și 403 c. civ,,
rezultă că vânzarea bunurilor imobiliare
fie chiar ale minorului emancipat nu se
poate face decât cu paza formelor expres
*
prevăzute de zisele articole. Aceste forma-

de Tribunal că dânsul ar fi declarat după
pro-

a

al

prohibitiv

validitatea cărora
pentru
la acele acte
tutorului
intervenţia
numai
cere
legea
sunt
curatorului precum
asistenţa
sau

rea formelor prevăzute de lege.
sale
Deci, minorul în timpul minorităţii
reneputând conferi prin procura dată
să
împuternicirea ca acesta
curentului
că convânaă via în discuţiune; urmează,
mMenvenţiunea, de vânzare făcută în baza
leționatei procuri, fără paza formelor
consiliului
autorizarea,
cu
adică
gale, —
deşi
de familie şi prin licitaţie publică,
buproprietarul
când
timpul
în
încheiată
nului vândut devenise major, este lovită
de nulitate, din moment ce nu se constată

chestiune

caracterul

din

rezultă

prescripţiunilor legei.
Art, 951 relativ la anularea actului făcut de minori în caz de leziune, se referă

fosdeoarece a intervenit la o epocă când
instantul minor devenise major. Soluţia
de Inalta
ţei de fond nu a fost primită
Curte.
In drept: Potrivit disp. art. 401 codul
un bun
civ., un Ininor nu poate înstrăină
din

valineîn-

aci că ele sunt create chiar pentru
ditatea actului şi ca atare singura

invită între procuratorul minorului şi
timaţ, pe baza unei procuri dată în timpul minorităţii. Instanţa de fond a respins acţiunea pe consideraţiunea că, deşi
timprocura în discuțiune a fost dată în
pul minorităţii fără paza formelor legale,
vânzarea,

de

independent

orice leziune. (Trib. Tecuci, 194 din 8 Mai
1925, Dreptul 28/1925).
401 şi 403
430,
5. Formalităţile art.
fiind prescrise de legiuitor din cauza importanţei vânzărilor bunurilor imobiliare
ale minorilor şi în scopul de a garanta
pe minori de orice prejudiciu, urmează de

Jud. 20/1925).
2. Derogarea prevăzută de art. 148 al
legii agrare, după care vânzările porţiunilor rămase neexpropriate se vor putea
face fără formalităţile prevăzute de art.
1959 şi 401 c. civ. (adică, de soţie sau tutore, numai cu încuviințarea tribunalului) trebuie interpretată în sensul restrictiv prevăzut de art. precedent 147, adică
numai în cazul când vânzarea se îace
Casei Centrale de împroprietărire în scopul de a se împărţi terenurile cumpărate,
sătenilor cu țitlu de noui împroprietăriri,
acesta, fiind unicul scop pentru care sa
prevăzut, derogaţiunea de mai sus. (Cas.
Pand. Săpt.
IL, 564 din 3 Martie 1925,
3/1925).
3. In fapt: Recurentul, în calitate de
curator al fiului său absent, a introdus
acţiune în anularea, actului de vânzarea
unei

îorme,

de

lipsă

pentru

pro-

prietăţile rurale ale minorului prin bună
învoială, fără îndeplinirea altor formalităţi decât încuviințarea tribunalului, gârantându-se banii proveniţi din înstrăinare conform dispoziţiunilor codului ci-

vil.

Art. 401

TUTELĂ

observare

în

atrage

nulitatea.

c. civ., arată

art.

1163

are

această

acţiune

în

Astfel

formal
anulare

că

şi

textul

minorul
nu

este

în contradicţie cu dispoziţiunile mai sus
arătate. In speţă fiind constatat, că reclamantul Gh. Fotino a vândut imobilul
său pârâtului Max Hollinger, în timpul
când era minor şi fără a fi fost îndepli-

numele proprietarului absent în calita1,
tea sa de curator al absentului. (Cas,
dec. 1131 din 5 Mai, 1925. Jur. Gen. 1985,
No. 1623).
4. Vânzarea unui bun nemişcător a|

—

Art. 402
nite

DESPRE

formalităţile

prevăzute

de

lege,

contractului

întrecând

acele

pe

care

el

le

face

sin-

gur, fără autorizaţie sau alte formalităţi,
astfel că este anulabilă. ca fiind contrac-

acest

Art. 402. —
obiect, nu

va îi cerut

„cameră
395,

401,

Hotăririle consiliului de
se vor pune în lucrare

şi dobândit

secretă,
404,

aprobarea

ascultând
454;

Pr.

administraţie

ale

familie atingătoare de
decât după ce tutorele

tribunalului,

și concluziunile

civ.

de

lului şi celelalte condițiuni de formă, ca
cele. cerute pentru vânzarea prin licitaţie
publică. (C. Apel Iași, s. II, 9 Februarie
1926,. Dreptul 13/1926).
9. A se vedea: art. 1157, notele 3 şi 4,

încheiat de

poate

puterile

tutorului, este supusă autorizărei consiliului de familie, cu omologarea tribuna-

un minor, numai în acele acte cari intră
în puterea de administraţie a tutorului,
adică

civil

tată de o persoană incapabilă, în afară
de orice noţiune de leziune, vânzarea care

tri-

bunalul a admis acţiunea, anulând actul.
(Trib. Fălticeni, 27 din 8 Ian. 196, Pană.
Rom. 1926, III, 26).
.
8. Leziunea este cerută ca o condițiune
a rescindabilităţii

Codul

TUTELĂ

80,

81,

639

care

va decide

procurorului.
urm.,

682

în

(Civ. 368,

urm.;

L. jud.

oc. 42; Legea din 29 Octombrie 1877; L. Timbr. 39 $ 8; L. pentru
regularea și consolidarea dreptului de a exploată petrolul şi ozocherita, Art. 57; L. pentru epitropii din 1840, Art. 60; Civ. Fr. 458).
Text. fr. Art. 458. — Les deliberations du conseil. de famille relatives a
cet objet, ne seront extcutâes qu'aprăs que le tuteur en aura demand€ et obtenu

lhomologation

chambre

devant

le tribunal

du conseil, et aprâs

de premiăre instance, qui y statuera en la

avoir entendu

Bibliografie
VRĂBIESCU

G. NICOLAE,

Notă

sub

C. Apel

1.

Incheierea.
autoriză

mut

pentru

vândă

consiliului

pe

tutor

minor,

averea

sa

să

Craiova

împru-

sau

să

3

VII, No. 730; Mass
î, p. 437, nota

18;

pentru

a

rlăti

o datorie

a acestuia,
care este certi şi exigibilă,
trebueşte supusă omologării tribunalului.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 113, nota 28,
p. 709; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle. No. 531;
Suppl., Minor.tutelle; No. 519; Laurent,
V, No. 95).

Ori care

Jud.

20/1925.

riere, este necesară autorizaţia consiliului
de familie
şi omologarea
tribunalului.
(Demolombe. VII, No. 735; Dalloz, Rp,
Minor.-tutelle, No. 545).
4.

Tribunalul

nu

are

dreptul

să

modi-

probată de consiliu; tribunalul trebueşte
sau să aprobe sau să refuze omologarea
şi în acest caz vânzarea nu poate
avea

2$

23, p. 207; Dalloz, Râp., Minor.-ţutelle, No.
331; Suppl., Minor-tutelle, No. 518; Laurent, V, No. 94; Huc, III, No. 427; Baudry
et Châneaux, IV, No. 563; Planiol, ed. 6-a,
1, No. 193V; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
771; Contra: Locr6, Legislation civile, VI,
p. 299, 300 (după care omologarea justiției se cere numai în cazul de înstrăinarea imobilelor).
Incheierea consiliului de familie prin
care se autoriză, pe tutor să împrumute în

3.

Curier

de droit. Hypothă-

sur Zacharias,

minorilor

s. II, 219/923,

(Merlin,

section

trebueşte

Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, text şi nota

“numele

i

fice încheierea consiliului de familie și să
autorizeze altă măsură de cât aceea a-

tribunalului.

que, $ 4; Demolombe,

familie

un

ipotecheze

Hypothăque,

art. 6, No. 2; Questions

et Verge

de

facă

nemişcătoare,

supusă omologării

Repertoire,

să

du Roi.

(continuare).

Doctrină.
care

le procureur

ar fi natura bunurilor imo-

biliare ale minorilor cari trebuesc vândute, chiar dacă ele ar fi mine sau ca-

—

loc. (Demolombe. VII, No. 749 bis; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, 8 113, p. 703, 70%; Huc,
III, No. 427; Alexandresco, ed. 2-a. II, p.
165; Comp.: Planiol eţ Ripert, 1, No. 579).
5. Tribunalul
nu are dreptul,
de e

xemplu, să admită vânzarea altor bunuri
de cât acele aprobate de consiliul
milie sau să admită un împrumut
de

vânzarea

imobilului.

(Aubry

de faîn loc
et

Rau,

ed. 5-a, I, $ 113, p. 703: 70%; Huc, III, No.
427; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 765, nota
1; Contra: Laurent, V, No. 88).
6. Omologarea tribunalului are loc în
camera de consiliu, iar nu în şedinţă publică pentru a nu se compromite interesele minorului prin discuţiunea afacerilor acestuia în public. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 764).
7. Concluziile procurorului vor îi date
în scris conform art. 693 pr. civilă română, în urma comunicării
dosarului,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 764, nota, 4).
8. Tribunalul.
competent
să omologe

622—

Codul

DESPRE

civil

încheierea, consiliului de familie este acel
al domiciliului minorului iar nu acel al
VII,
situaţiunei bunurilor. (Demolombe,
No. 781; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, p.
703; Chauveau sur Carr6, Lois de la procâdure, V, partea II, Question No. 2501,
Alexandresco, ed. Z-a, II, p. 762).
3. A se vedea: art. 401 şi 1771 din codul
civil cu notele respective.

de la 1924

până

la 1927)

1. Lipsa procurorului în instanţa civilă nu poate îi invocată decât de minorii
jezaţi. (Cas. 1, 2066 din 21 Septembrie 1935,
Pand. Săpt. 6/1926).

de

nevoe

nu-i

fiind

instanţe

prezenţa

procuro-

arbitrale

Comisiile

2.

-speciale

Jarisprudență
(continuare

Art. 403

TUTELĂ

rului în caz când sunt şi minori. (Cas. |,
3032 din 30 Oct. 1995, Panda. Săpt. 17/1926).
public
3. Neparticiparea ministerului
pe

ce privesc

în pricinile

poate

minori,

nu

este

cerută

să fie invocată de partea capabilă, ci numai de minori. Pe lângă aceasta, participarea

ministerului

arată

că

public

nu-

mai în afacerile din şedinţă publică sau
în cameră de consiliu, iar nu în lucrările
în afară de tribunal, unde art, 83 pr. civ,

chemarea

fără

ele se vor face

ministerului public, excepția fiind numai
pentru cercetarea locală făcută de -complectul tribunalului, care după art. 226
pr.

civ.,

se

va

face

fiind

faţă

ministe-

şi

rul public, (Trib. Dâmboviţa, s. II, 345 din
26 Noermbrie 1925, Pand. Săpt. 30/1995).

face publică prin licitațiune în triaţiuni.
bunal, în ființa tutorelui, și după ce se vor face legiuitele public
alutribun
ea
La caz când vânzarea nu sar puteă face înaint
subpe
sau
lui, atunci el va orândui pe un judecător supleant
(Civ. 395, 396,
prefectul respectiv spre a o săvârşi la faţa locului.
Art.

401,

402,

454,

1164,

va

se

— Vânzarea

403.

1166,

1308;

urm.; C. p. 330, 351; L. Timbr.
din 1840, Art. 61; Civ. Fr. 459).
Text. fr. Art. 459. — La vente se
rog€ tuteur, aux enchăres qui seront
premitre instance, ou par un notaire ă
ches appostes, par trois dimanehes cons
canton.

Chacune

685

Pr. civ. 682 urm.,

44 $2,61—a; L. pentru

urm,,

689

epitropii

fera publiquement, en prâsence du subregues par un membre du tribunal de
ce commis, et ă la suite de trois affi&cutifs,

aux

lieux

accoutumâs

dans

le

des communes
de ces affiches sera riste et certifie par le maire

ou elles auront €t€ appos6es.

Bibliografie (continuare).
192%,
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Jur.
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INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Licitaţie publică
vedea cu-

Anulare, a se
vântul: „Nulitate“,
Autorizare, a se vedeă
cuvintele: „Consiliu de
families.
Bună credinţă 8.
Comisiune rogatorie 3.
Confirmare 12.
Consiliu de familie 1,3,

45,78.
Copil minor î urm.
Credinţă bună 8.
Despăgubiri 2, 11.
Dovadă 9.
Folos

7, 8.

Imobile 1-5 bis, 7-14.

Imprumut 6.
Interes 2, 6.

Judeţ 3.
Leziune

10.

Majoritate 9,
Minoritate î
Necesitate 7,
Nevoe mare

Doctrină.
1-5.

11, 12.
urm.
8.
7, 8

Nulitate 2, 6, 7, 9-14.

Omologare
Prejudiciu
Prescripţie
Prohă 9
Profit 7, 8.
Ratificare

3, 4, 5.
8,
13, 14.

'
12,

Schimb 5, 5 bis.
Servitute 4.

Terţe persoane 8.
Tribunal 3, 4, 5.
Tutelă î urm.
Valabilitate 8.

Vânzare

î urm.

1. Consiliul de familie nu are dreptul
să
să, determine formele în care urmează de
se facă vânzarea bunurilor imobiliare,
oarece ele sunt determinate de lege
vânzarea

nu

se

poate

face

prin

bună

şi
în-

țelegere ci numai prin licitaţie publică.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1197; Dalloz, R6p.,
Comyp.::
No. 528;
Minor.tutelle,
Suppl.,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 760).
a
licitaţie publică
2. Vânzarea prin
imobilului minorului trebueşte făcută în
prezenţa tutorului; în cazul când vânzarea, prin licitaţie a avut loc în lipsa tutorului, deşi art. 403 c. civ. român și 682
pr. civ., cere prezența sa, vânzarea va
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Art.

403

DESPRE

putea fi anulată după cererea minorului,
în afară de despăgubirile pe care minorul le-ar putea
cere de la tutorul
său.

(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 765).
iu
In cazul când imobilul ce urmează
a se vinde prin licitaţie se află în alţ judeţ,

tribunalul

consiliului
comisiune
țiunei

care

a omologat

încheierea

de fainilie, va interveni prin
rogatorie la tribunalul situa-

bunului

pentru

a

face

vânzarea.

(Chauveau
sur Caxvr6, Lois de la procâdure. V, partea II, p. 1447; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 766, nota).
4. Pentru
constituirea
unei
'servituţi
asupra unui imobil proprietatea minorului nu se vor îndeplini formalităţile cerute de art. 459 c. civ., fr. (403 c. civ, rom,)
ci este de ajuns autorizaţia consiliului de
familie şi omologarea tribunalului, (Demoiombe, VII, No. 737; Dalloz, R6p., Minor--tutelle, No. 545; Planiol eţ Ripert, I,
No. 582; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 768).
5. Peniru efectuarea schimbului unui
imobil al minorului contra unui alt imobil, nu se pot îndeplini formalităţile prevăzute
de art. 459 c. civ. fr. (403 c. civ.
rom.) pentru vânzarea imobilelor mino-

rilor, ci în acest caz
rizaţia consiliului de

este de
familie

ajuns autoşi omologa-

rea tribunalului. (Valette sur Proudhon,
II, p: 384; Demolombe, VII, No. 137; Beudant, II. No. 872; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, $ 221, nota 21; Aubry et Rau,

I, $ 1183, text şi nota 18, p. 204, 705; Dalloz,

Rep., Minor.-tutelle, No. 545; Suppl., Minor.tutelle, No. 537; Guillouard, Vente, II,
No. 920; Bauâry et Châneaux, 1V, No. 568;
Planiol et Ripert, I, No. 582; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 768, text şi nota
5 Nacu, I, p. 628; Matei Cantacuzino, p.

5 bis. După o altă părere, schimbul imobilelor minorului nu este nici odată permis tutorului. (Laurent, V, No. 90).
6. Imprumuturile, vânzările, etc., cari
au loc fără îndeplinirea, formalităţilor pre"văzute de art, 457 urm. c. civ. îr. (401 urm.
c. civ. rom.) sunt atinse de nulitate relativă în interesul minorului. (Demolombe,
VII, No. 737 bis; Aubry et Rau. ed. 5-a, 1,
$ 113, p. 704; Dalloz, Râp,, Minor.tutelle,
No. 549; Suppl, Minor-tutelle, No. 539;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 766
text şi nota 1; Matei Cantacuzino, p. 90).
In cazul când consiliul de familie
nu ar constata în deliberarea sa existenţa,
unei nevoi mari sau un folos învederat
pentru

minor,

vânzarea

unui

imobil

al

minorului, făcută în aceste împrejurări
este nulă, (Demolombe, VII, No. 737 bis;
Aubry et Rau, ea. 5-a, |, $ 113, p. '704;
“Dalloz,
Râp.,
Minor-tutelle,
No.
840;
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 579; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 766, text şi nota
1; Matei Cantacuzino, p. '90).
. Dacă în încheierea consiliului de familie
se
mari sau

nor,

chiar

prevede
existenţa unei
nevoi
unui folos învederat pentru mi-

dacă

în

realitate

ele

nu

ar

—

TUTELĂ

Codul

civil

exista, vânzarea imobilului minorului nu
poate fi anulată în prejudiciul unui terţ
cumpărător de bună credinţă. (Aubry et

Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, p. 704; Dailoz, R&p,.

Suppl.,
Minor.tutelle,
No. 540; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 767, nota 1; Contra:
Laurent,
V,
No. 9%; Comp.:
Planiol et
Ripert, I, No. 579).
3. Când minorul, devenit major, cere
anularea unei vânzări a unui imobil al
său care a avut loc în timpul minorităţii,
dovada că vânzarea a avut loc cu res-

pectarea,

regulelor

prevăzute

de

lege,

tre-

bueşte s'o facă cumpărătorul. prin excepție de la regulele generale. (Dalloz, Rsp.
Minor.-tutelle, No. 555; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 767).
10.
Anularea unei vânzări a unui imo-

bil

al

minorului

pentru

neîndeplinirea

formalităţilor cerute de art. 457 urm. c.
civ. fr. (401 urm. c. civ. rom.) se poate
cere numai de minor independent de ori
ce leziune.
(Demolombe,
VII, No.
823;
XXIX, No. 88; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
113, p. 704; Laurent, V, No. 101; XVI, No.
35;
Huc, III; No. 427; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 591; Alexandresco, ed. 2-a,
II, 4099 759, 766, 767; Matei Cantacuzino,
,
p.

1i.

Minorul

ajuns la majoritate va pu-

tea cere pe lângă anularea, vânzărei pe
cale de acţiune principală, pentru neîndeplinirea, formalităţilor cerute de lege, şi
daune în contra tutorului, (Alexandresco,
ed, 2-a, II, p. 679, 680, 766).
12. Minorul ajuns la majoritate, poate
ratifica vânzarea, unui imobil al său eîectuată
de tutor în timpul
minorităţii
. sale, fără îndeplinirea, formalităţilor
cerute de lege. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
tutelle, No. 541; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 167. nota 1).

Acţiunea

minorului

în

anularea

bunurilor sale, făcută ae tutor, fără
îndeplinirea formalităţilor cerute de lege,
se prescrie după o părere prin trecere de
treizeci ani potrivit dispoziţiilor art. 2262
c. clv. îr. (1890 c. civ. rom.), de oarece dis-

poziţiile

art.

1304

c. civ. fr. (1900 e. civ.

rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea de cât la
actele făcute de însuşi minorul. (Dalloz,
Râp.. Suppl, Minor.tutelle, No, 749; Alexandresco, ed, 2-a, 11, p. 167).
După
o altă părere, acţiunea în
anularea vânzării bunurilor minorului, făcută de tutor, fără îndeplinirea formalitătilor cerute de lege, se prescriu prin trecere

de

zece

ani

conform

dispoziţiilor

art.

1304 c. civ, tr. (1900 c. civ. rom.). (Laurent,
XIX, No. 20, 21, 44; Huc, VIII, No. 196).

- Jurisprudenţă
(continuare

de la

1924 până

Ia 1927)

î. Dispoziţiile art. 403 din codul civil,
se referă numai la vânzările voluntare
imobiliare făcute de tutor. iar nu şi la
vânzările silite ale imobilelor minorului.
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Codul

DESPRE

civil

(Cas. II, 520 din 16 Noembrie 1923, Dreptul
21/1925),
2. Derogarea prevăzută de art. 148 al
legii

agrare,

după

care

vânzările

porţiu-

nilor rămase neexpropriate se vor putea
face fără tormalităţile prevăzute de ari.
1252 şi 401 ce. civ. (adică, de soţie sau tutore, numai cu încuviințarea, tribunalului) trebuie interpretată în sensul restriciiv prevăzut de art. precedent 147, adică
numai în cazul când vânzarea se face
Casei Centrale de împroprietărire, în scopul de a se împărţi terenurile cumpărate,
sătenilor cu titlu de noui împroprietăriri,
acesta, fiind unicul scop pentru care sa,
prevăzut derogaţiunea de mai sus. (Cas.
Săpt.
1, 564 din 3 Martie 19925, Pand.
3/1925),
401 şi 403
art, 430,
3. Formalităţile
fiind prescrise de legiuitor din cauza importanţei vânzărilor bunurilor imobiliare
ale

minorilor

şi

în

de

scopul

a

cată civilă No. 162 din 10 Noembrie 193%,
Jur. Gen. 1926, No. 367).
4. Din examinarea dispoziţiunilor art.
430 combinate cu art. 401 şi 403 c. civ»
rezultă că, vânzarea bunurilor imobiliare
fie chiar ale minorului emancipat nu se
poate face decât cu paza formelor expres

prevăzute de zisele articole. Aceste forma-

lităţi fiind prescrise
de legiuitor în scop
de a garanta pe minor de orice vătămare,

prejudiciu,

nulitate

neîndeplinirea lor atrage nulitatea actului — nulitate a cărei sancţiune rezultă
din caracterul prohibitiv al prescripțiunilor

în

care

cere

numai

intervenţia.

leziune,

de

caz

poate

nu,

sau

să

actele

la

releră

se

indiferent

minorul

cipat

care

art. 951 c. civ., după

angajamentul
poate ataca
cauză de incapacitate, decât

nu
minorul
său, pentru

pe

eman-

dacă, este

şi pentru

le facă

care legea n'a cerut decât o simplă intervenţie a tutorului sau asistenţa curato-

vului şi pe care dânsul le-a făcut în lipsa
acestora; iar nu şi la actele pe care legiuitorul în interesul minorului le-a supus
a

şi

formalităţi

anumite

la

căror

neob-

servare atrage nulitatea. Astfel textul art.
1163 c, civ., arată formal că minorul are
această acţiune în anulare şi nu este în
contradicţie cu dispoziţiunile mai sus arătate. In speţă fiind constatat, că reclamantul Gh. Fotino a vândut imobilul său
pârâtului Max Hollinger, în timpul când

sanc-

prohibitiv
țiune rezultă din caracterul
a] prescripțiunilor legii.
Art, 951 relativ la anularea actului făcut de minori în caz de leziune, se referă
la, acele acte pentru validitatea cărora,
legea

legii.

Dispoziţiunile

garanta,

a cărui

ele sunt create
deci
actului şi

concluzia logică este că
chiar pentru validitatea.

pe minori de orice prejudiciu, urmează
de aci că ele sunţ create pentru validitatea actului şi ca atare singura neîndeactului
a lor, atrage nuliiatea
plinire
conf. art. 1157 comb. cu 1163. în lipsa
oricărui

Art. 404

TUTELĂ

-tutorului

sunt
curatorului precum
sau asistența
personale luate de Minor,
obligaţiunile
iar nu şi la înstrăinările de bunuri nemişcătoare supuse la formalităţi speciale
şi a căror neobservare atrage nulitatea
prejudiciu.
de orice
actului: în afară
(Jud. oc. Brezoiu-Vâlcea. Cart. de jude-

minor

era
nalul

a

fără

şi

formalităţile

fi

a

prevăzute

admis

acţiunea,

fost

de

îndeplinite

lege,

'anulând

Tribuactul.

(Trib, Fălticeni, 27 din 8 Ian. 1926, Pand.
Rom. 1926, III, 26).
5. A se vedea: art, 1157, nota 4 din
codul civil.

Art. 404. — Formele cerute prin art. 401 şi 402, pentru
de cum la
înstrăinarea bunurilor minorelui, nu se vor aplică nici
fost
ordonată
îi
cazul când o asemenea vânzare prin licitațiune va
rietar.
prin o sentință judecătorească, după cererea unui coprop
Insă,

în acest

caz,

licitațiunea

formele stabilite prin art. precedent;

nu se va puteă îace decât după

străinii vor fi neapărat

admiși

1388
la licitaţiune. (Civ. 395, 396, 409, 454,
din
i
epitropi
pentru
L.
urm., 1389, 1826 urm.; Pr. civ. 682, 949;
1840, Art.. 62; Civ. Fr. 460).
et 458,
Test. fr. Art. 460. — Les formalites exigâes par les articles 457
133,

736,

747

urm.,

ou un jugement
pour L'ali6nation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas
par indivis.
istaire
copropr
d'un
aurait ordohnt la licitation sur la proroeation
Seulement,

prescrite

par

et en ce cas, la licitation

lartiele. prâc6dent:

les

1. In cazul când licitaţia bunurilor în
care minorul are o parte indiviză este
provocată de un coproprietar al minoru-

—

se faire que dans la forme

admis.

lui, tutorul nu. are nevoe de autorizaţia
consiliului de familie pentru a lua parte
la licitaţie în numele minorului, însă străinii vor trebui admişi la licitaţie. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No, 1198; Dalloz, Râp, Mi-

Doctrină.

86390, — Codul Civil adnotat,

ne pourra

6trangers y seront necessairement

625
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40

Art, 405

DESPRE

nor.-tutelle, No. 546; Successions, No. 1591;
Suppl., Minor-tutelle, No. 534; Planiol et
Ripert, I, No. 580; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p..769; Nacu, I, p. 627).
E
|
2.: In cazul când licitația bunurilor, în
care minorul are o parte indiviză, este
provocată

de

către

tutorul

minorului,

el

are nevoe de autorizaţia consiliului de
familie. (Dalloz, Rep. Minor-tutelle, No.
546; Suppl., Minor-tutlele, No. 508, 534).
3. Incheierea, consiliului de familie prin

care

se

autoriză

împărţeală

şi

tutorul

o

licitaţie

să

provoace

a

bunurilor

o

in-

divize în numele minorului, trebueşte supusă omologării tribunalului. (Marcad,
Art. 460; Aubry et Rau, ed. 5-a, L.$ 113,
nota 20, p. 705; Dalloz, Râp., Successions,
No. 1792; Suppl., Minor-tutelle, No. 534;
Huc, III, No. 435),
4. După o altă părere. încheierea consiliului de familie prin care se autoriză tutorul
citație

să
a

provoace
hunurilor

Art.

o

împărţeală
indivize
în

40
— 5.
Tutorele

şi o Iinumele

nu

va

TUTELĂ

Codul

minorului,

nu

are

nevoe

de

civil

omologarea

tribunalului. (Daltoz, REp., Suppl., Minortutelle, No. 534).
.
5. iInstrăinările forţate ale imobilelor

minorilor,

ditor

torească,

autorizate
ce

făcute

care

acesta

după

a dobândit

în

contra

minorului,

de consiliul
nu

se

cererea

poate

unui

o hotărâre
nu

cre-

judecătrebuese

de familie, de oare
opune

la, executare.

primi, nici. refuză

o moşte-

(Beudant, II, No. 872; Mourlon, ed. 7-a, I,
No. 1198; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 113,
p. 706; Laurent, V, No. 9; Huc, III, No.
433; Baudry
et Cheneaux. IV, No. 5%;
Planiol et Ripert, 1, No. 580; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 769, 770; Nacu, 1, p. 627).
6. Prin străini cari trebuese admişi la
licitație, în sensul art. 404 şi 1389 e. civ.
român, se înțeleg toţi acei cari nu sunt
coproprietari ai imobilului care se vinde.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 769; Comp.:
Mourlon, ed. 7-a, I, No, 119%),
A se vedea: art. 401 şi 409 din codul
civil cu noiele respective).

puteă

nire căzută minorelui, fără a ave ă mai întâiu autorizarea consiliului
de familie. Primirea nu se va face decât cu beneficiu de inventariu!).
Civ. 357 urm., 406, 687 urm., 695 urm., 704, 713, 751, 752, 841;
>
Pr. civ. 702 urm.; L. jud. oc. 42; L. pentru epitropii din 1840,

Art. 62; Civ. Fr. 461).
Text. fr.
cession €ehue

Art. 461. — Ce tuteur ne pourra accepter ni repudier une suemineur, sans une autorisation prealable du conseil de famille.
n'aura lieu que sous bân€fice d'inventaire.

au

Waceeptation
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1) Asupra

„beneficiului de inventarea

1. Tutorul nu poate accepta o suceesiune în numele minorului de cât cu autorizaţia, consiliului de familie şi sub beneficiu de inventar; cu toate că acceptarea unei succesiuni în numele minorului
se face sub beneficiu de inventar, totuşi
trebueşte şi autorizaţia consiliului de familie, de oarece succesiunea, chiar acceptată

în

asemenea

condițiuni

se vedeă dispoziţiunile art, 713, Codul

a

—

poate

îi

o-

neroasă, pentru minor cum ar fi în cazul
când fiind obligat la raport, sumele primite de minor ar întrece partea. ce i se
cuvine din succesiune. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 1191; Dailoz, Râp., Minor--tutelle,
No. 49%; Suppl. Minortutelle,
No. 49%;
Planiol et Ripert, 1, No. 573; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 742; Nacu, I, p. 619;
Gorop: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.
513).
2. Trebuesc autorizate de consiliul de
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civil.

Codul
familie

civil
nu

DESPRE
numai

acceptarea

1area la, o succesiune

ab

intesțat

şi

renundeschisă

minorului în virtutea legei ci şi acceptavea şi renunţarea unui legat universal

sau

cu tiilu universal,
fie ele constituite

cu sau fără sarcine sau condițiuni. (Proudhon, Usutruit, I, No. 138; Duranton,
III, No. 581; Demolombe,
VII, No. 79,
708; Beudant, II, No. 862; Masse et Vergâ
sur Zachariae, I, p. 438; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1. $ 113, p. 699; Dalloz, Rep, Minor -tutelle,
No. 495; Suppl.,
Minor-tutelle, No. 495;
Laurent, V, No. 73, 8;
Huc, II, No. 436, 440; Baudry et Ch6neaux, 1V, No. 548, 554; Planiol, I, No. 1925;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 743; Matei
Cantacuzino, p. 87; Comp.: Planiol et Ripert, IL, No..573, 574; Nacu; 1, p. 622, 623).

3. Trebueşte

de

asemenea,

autorizată

de consiliul de familie, primirea sau refuzarea, legatelor particulare cu sarcine
căzute minorului. (Dalloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 495; Suppl., Minor.-tutelle; No.
503; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 514;
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 512; Nacu,
IL. p. 622, 623).
sarcine
fără
particulare
4. Legatele
făcute minorului. după o părere, sunt acceptate

de

tutor,

fără

autorizaţia

consi-

liului de familie. (Demolombe, VII, No.
103, 708; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL 8 113,
nota 11, p. 69%; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 495; Suppl, Minor.-tutelle, No.
503; Planiol, 11, No. 1925; Planiol et Ripert,
1, No. 574).
“
"
5. După o altă părere, toate legatele
particulare făcute minorului trebuesc acceptate de tutor, ca şi donaţiunile, cu autorizaţiunea consiliului de familie. (Beudant,. II, No. 862; Laurent, V, No. 13, %;
Huc, III, No. 437, 440; Baudry et Ch&neaux. IV, No. 548, 554; Alexandresco, ed.

2-a, II, p. 743, 149; Comp.:

Pianiol

et Ri-

pert, I, No. 574% Colin et Capitant, ed.
4-a, 1, p. 512; Nacu. |. p. 622, 623).
legat, a unui bun
unui
6. Predarea
mişcător făcut minorului se va cere de
către

tutor

cu

autorizaţia

consiliului

de

familie. (Duranton, III, No. 582; Demoed.
lombe, VEI, No. 708; Aubry et Rau.
5-a, I, $ 113, nota 1Î, p. 699; Dalloz, Rep.,
Minor.-tutelle: No. 504; Suppl., Minor.-tuI, No.
telle, No. 503; Planiol ei Ripert,
574; Comp.: Laurent, V, No. 82; Baudry
Capiet Châneaux, IV. No. 554%; Colin et
ed.
tant, ed. 4-a. I, p. 512; Alexandresco,
2-a, II, p. 143, nota 3).
7. Abandonarea tuturor bunurilor sucîn
creditorilor şi legatarilor,
cesiunei,
conformitate cu art. 802 e. civ. îr. (713
c, civ. rom.); după ce succesiunea fusese
sub beneficiu de inventar de
acceptată
către tutor, se face tot cu autorizaţia consiliului de familie. (Dalloz; Râp., Minor.tutelle, No. 499; Suppl., Minor.-tutelle, No.
498; Comp.: Planiol et Ripert, 1. No. 573).
8. Dacă abandonarea tuturor bunurilor succesiunei, creditorilor. şi legatarilor
în conformitate cu dispoziţiile art. 802 c.
civ. fr. (713 c. civ. rom.) după ce succe-

Art, 405

TUTELĂ

siunea fusese acceptată de către tutor sub
beneficiu

de

autorizaţia,
necesar

inventar,

trebueşte

făcută

consiliului de familie,

sub

pedeapsă

de

nu

nulitate

cu

este
ca

a-

ceastă' autorizaţie să fie omologată de
către tribunal. (Aubry et Rau, ed. 5-a. I,
8 113, nota, 5, p. 698; Comp.: Planiol et Riperi, î, No. 573).
9. Autorizajia consiliului de familie, în
cazurile

când

este

cerută

de

lege,

nu

poate fi înlocuită prin autorizaţia tribupoului, (Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No.
10.

Incheierea

prin

care

se

consiliului

autorizează

un

de

familie

tutor

ca

să

accepte sau să refuze o succesiune sau
legat în numele minorului, nu trebueşte
supusă - omoldgării
tribunalului,
chiar
când

în

moştenirea

la

care

se

renunţă,

sunt cuprinse imobile. (Valette sur Proudhon, II, p. 380, 381; Demolombe, VII,
No. 696; Beudant, II, No. 858; Aubry et
Rau, 1, $ 113, p. 698; Mourlon, ed. 1-a, I:
No. 1190; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No.
498; Suppl. Minor-iutelle, No. 497; Laurent, V, No. 70; Huc, III, No. 436; Baudry
et Cheneaux, IV, No. 546; Planiol, ed. 6-a,
Lpio: 1937; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
1i.
Dacă tutorul ar
cesiune pur şi simplu
rului, în
inventar

fi acceptat
în numele

o sucmino-

loc s'o accepte sub beneficiu de
cere legea, minorul
cum
după

va putea reveni asupra acceptării. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, p. 698; Dalloz,
499;
No.
Minortutelle,
Suppl.,
Rep.,
Comp.: Pianiol et Ripert, 1, No. 573).
12. Deliberarea consiliului de familie
prin care se autoriză tutorul să accepte
sau

sau

succesiune

o

refuze

să

numele

minorului

înainte

de

trebueşte

acceptare

'sau

să

legat

aibă

renunțare;

în

loc
o

deliberare posterioară acceptării sau renunţării făcută, de tutor în numele minorului, nu ar avea nici un efect. (Mass€
et Verg6 sur Zachariae, |, p. 438; Dalloz,
Reâp., Minor.-tutelle, No. 497; Comp. Planiol et Ripert, 1, No. 573; Matei Canitacuzino: p. 89).
13. După o altă părere, consiliul de îamilie ar putea contirma primirea moştenirei făcută de tutor singur, în cazul când
acest act a fost folositor minorului. (Demolombe, VII, No. 749; Alexandresco, ed.
2-a, II, p:. 41, nota 2).
|
14. Legatele universale şi cu titlu unitutor
către
versa] trebuesc acceptate de
în numele minorului, ca şi succesiunile,
(Demolombe,
sub beneficiu de inventar.
VII, No. 703; Comp.: Aubry et Rau, ed.
5-a, |, 8 113, p. 698).
15. Renunţarea la o succesiune făcută
de

către

tutor

să fi. cerut

milie,

este

numele

în

minorului,

autorizaţia consiliului

nulă

şi

de

nul

efect

fără

de fa-

faţă

de

minori. (Mourlon, sd. T-a, 1, No. 1190).
16. Când tutorul este autorizat de consiliul. de familie să accepte -o succesiune,
acceptarea, este în toate cazurile şi indede vre-o declaraţiune în acest
" pendent
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sens, considerată de plin drept ca făcută,
sub beneficiu de inventar. (Matei Cantacuzino. p. 87).
_
17.
In legislaţia noastră, în cazul când
consiliul de familie convocat nu se va
aduna, şi va fi. un caz urgent. autorizarea
consiliului de familie pentru a accepta

Codul

civil

sau renunţa la o succesiune, poate fi înlocuită cu autorizarea dată de tribunal
sau judecătorul de ocol, potrivit dispoziţiilor art. 367 c, civ. român, (Alexandrescoed. 2-a, II, p. 743, 744).
:
18. A se vedea: art. 687, 704 urm, și
815 din codul civil cu notele respective.

Art. 406. — La caz când succesiunea refuzată în numele
minorelui nu s'a primit de o altă persoană, ea se va puteă relua,
sau de tutorele autorizat prin o nouă deliberaţiune a consiliului
de

familie,

sau

de

minore

ajuns

la majoritate,

însă

în starea

în

care succesiunea s'ar găsi la reluare, și fără a se puteă atacă
vânzările sau alte acte, cari s'ar fi făcut legiuit în timpul vacanței.
(Civ.

405,

477,

688,

695

urm.,

.

jud. oc. 42; Civ. Fr. 462).

L.

Tezt. fr. Art. 462. —

Dans

701,

724

urm.,

1876,

1882,

1883;

le cas oi la succession repudite au nom

du

mineur n'aurait pas 6t6 acceptte par un autre, elle pourra ître reprise soit par

le tuteur, autoris6 ă cet effet par une nouvelle dâliberation du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'6tat ou elle se trouvera

lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les
raient

6t6 legalement

faits durant

la vacance.

Doctrină.
1. Cână tutorul, îndeplinind toate
malităţile cerute de lege, a acceptati
a renunţat la o succesiune în numele
norului,

acceptarea

şi renunţarea

joritate, cu deosebirea numai, după o părere, că moştenitorul major va fi obligat
să sufere drepturile câştigate de terţele
minorul
prin prescripţie însă
persoane
când va reveni asupra renunțării acceptând succesiunea nu va fi obligat să res-

forsau
mi-

suni

în

principiu
irevocabile
şi minorul nu le
poate anula nici chiar pentru cauză de
leziune. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 74).
2. Insă art. 462 ce. civ. fr. (406 c. civ.
rom.) dă dreptul tutorului sau minorului
ajuns la majoritate ca să, revie asupra renunțării

sale

şi să accepte

succesiunea

pecte

Când

tutorul

revine

asupra

Succesiunea

se va

relua

în

cesiunea

renun-

a

aparţinut

de

oarece

minorului

din

mo-

No. 111 bis; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
No. 500;
No. 501; Suppl., Minor-tutelle,
Laurent, IX, No. 455; X, No. 208; Bauâry
ei Wahl, Successions, II, No. 990; Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 744, 745).
După o altă părere. minorul va tredrepturile câştigate de
bui să respecte
terţele persoane prin prescripţie, de oare

starea

legal

asupra bunurilor ce compun succesiunea,
de către curatorul acestei succesiuni în
timpul când era vacantă. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p, 744),
5. Potrivit dispoziţiilor art. 790 e. civ.
fr. (701 c. civ. rom.), dreptul de a reveni
asupra renunţării la succesiune aparţine
ori cărui moştenitor în genere iar nu numai tutorului sau minorului ajuns la ma-

acceptarea

ce

nu

țare

aze

deschiderei

după

succesiunei

efect retroactiv

succesiunei.

renun-

până la ziua

(Duranton,

III,

No, 379; VI. No. 506; XXI, No, 522; Demolombe, VII, No. 701; XV, No. 68, 69; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 613, nota 20, p. 414).
A se vedea: art. 701 din codul civil
cu

notele

respective,

Art, 407. — Donaţiunea făcută unui minor nu se poate
decât cu autorizaţiunea consiliului de familie.
—

accepta-

et, Colmet de Santerre, III,

259; Demante

în care se va găsi la acceptarea ei şi cu
vespectarea vânzărilor, ipotecilor şi ori

ce altor drepturi constituite în mod

drepturi

mentul deschiderei ei şi prin urmare, potrivit dispoziţiilor art. 2252 c. civ. fr. (1876
c. civ. rom.), prescripţiunea nu a putut
să curgă în contra lui. (Valette sur Proudhon, II, p. 381; Mourlon, ed. 7-a, 1, No.

în

ţării sale, el nu va putea accepta succesiunea de cât tot sub beneficiu de inventar şi cu o nouă autorizaţie a consiliului
de familie. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
144; Nacu, I, p. 620).

4.

aceste

rea. sa de succesiune având, potrivit dispoziţiilor art. 77? c. civ. fr. (688 c. civ.
rom.) efect retroactiv până la ziua deschiderei succesiunei, se consideră că, suc-

cazul când în urma renunţării, ea nu a
fost acceptată de altă persoană. (Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 744; Nacu, 1, p. 620).

3.

ventes et autres actes qui au-

63

8

—

primi

Codul
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civil

357

(Civ.

majorului.

vința

urm.,

801,

epitropii din 1840, Art.

42; L. pentru

efect ca şi în pri-

acelaş

minorului

în privința

va aveă

Ea

Art, 407
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L. jud. oc.

urm.;

819

815,

63; Civ.Fr. 463).

Text. fr. Art. 463. — La donation faite au mineur ne pourra âtre accepte

par le tuteur qu'avee Lautorisation du conseil de famille.
Elle aura, ă legard du mineur, le mâme effât quă Vâgard du majeur.
ALFABETIC

p. 699;

doctrină)

440;

INDEX
(a

cuvintele: „Consiliu de
familie“,

Căsătorie 13.
Consiliu
1 8,

de

familie

Copil

conceput

Copil minor

Curator

8, 11.

Curator ad hoc
Donaţiune
Donaţiune
Donaţiune

8,

Emancipare
Imobil

15.

5,

îi.

1—5, 7—18.
deghizată 17..
indirectă 16.

Dotă 13.
Efecte 18,
Franţa

13.

10.

î urm.

real

15.

Străini 14 15.
Tată 3, 8, 10, 12,
5.

5.

cine

1.

1. Prin cuvântul: „ea“ de la începutui
în.
alineatului al doilea al art. 483 c. civ. la
(407 c. civ. rom.) legiuitorul s'a referit
(Alexandresco,
donaţiunii.
acceptaţiunea
ed. 2-a, II], p. 145).

Motivul principal care a determinat
tor

ca

tutorul

să

fie

autorizat

de

legiui
a o
consiliul de familie pentru a accept deşi
că
donaţiune oferită, minorului, este
compromit
în principiu donaţiunile nu
contra
averea, celui ce le primeşte, ci âin
ele aduc
îi măresc averea, însă adeseori

pe

onoarei

atingere

sale.

(Beudant,

III,

No.

Laurent,
861; Moutlon, ed. 7-a, L No. 1192;
IV, No.
V, No. %9; Baudry et Châneaux,
Planiol
1924;
No.
|,
6-a,
ed.
l,
Planio
553;
nt,
Capita
et
Colin
574%;
No.
1,
,
et Ripert
2-a,
ed.
co,
ndres
Alexa
519;
p.
|,
ed. 4-a,
620).
p.
|,
Nacu,
746;
II. p. 145,
3. in cazul când tutela este în mâinile
părintelui supravieţuitor sau ale unui ascendent al minorului, autorizaţia consiliului

de

familie

pentru

ca

aceştia

de

consiliul

sunt

familie

şi

donaţiunea

când

cazul

atrage

pentru minor înstrăinarea sau ipotecarea
unui imobil al său, din cauza unei sar-

Doctrină.

2.

de

[n

5.

Vindere-cumpărare

pe

obligaţia prevăzută de art. 955 $ 3 din codul civil francez (831 $ 3 c. civ. rom.) pentru donatar de a da alimente donatorului,
precum şi obligaţia pentru donatar, potrivit dispoziţiilor art. 953 şi 954 c. civ. îr.
(829 şi 830 c. civ. rom.) de a executa sarcinele ce-i impune donaţiunea. (Colin et
Capitant, ed. 4-a, |, p. 512; Alexandresco,
ed. 2-a, II p. 746; Nacu, ], p. 620).

Tutelă 1 urm.
Tuselă legală 3, 12.
Tutor ad hoc 9.

Inexistenţă 6.
Instrăinare 5.

testa-

determinat

au

cari

motive

Alte

autorizaț

Statut persona! 14.

Tribunal

11.

15.

Interpretare

4.

Nulitate 6, 7.
Omologare 5.
Onoare 2, 3.
Părinţi 3, 8, 10, 12.
Responsabilitate 6, 13.
Revocabilitate 18.
România 15.
Sarcine 4, 5, 12.
Statut

et

legiuitor de a, cere ca tuiorul care acceptă
o donaţiune în numele minorului, să fie

Motiv 2, 3, 4

2—7,

Consimţământ. 13.
Contract de căsătorie

No.

III,

Huc,

Donations

ments, 1, No. 129; Planiol, ed. 6-a, |, No.
1926; Planiol et Ripert, I, No. 574; Colin
et Capitant» ed. 4-a, I, p. 512; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 148).

! Ipotecă 5.
Irevocabilitate 18,
Lege personală 14.
Major 18,
„ Mamă 18,
Minor î urm.
Minor emancipat 8, îl.
Morală 2.

Acceptare 1—14, 18.
Alimente 4.
Anulare 6, 7,
Ascendenţi 3, 8, 9, 10, 12.
Autorizare,
a se
vedeă

Colin,

et

80;

V, No.

Laurent,

Baudry

ac-

să

cepte o donaţiune oferită minorului, nu
mai este necesară; de oarece: legea are
încredere în părinţii şi ascendeplină
denţii minorului, cari sunt interesaţi ca
familiei.
onoarea
intactă
păstreze
să
(Coin-Delisle, Art. 935 No. 16; Duranton,
VIII, No. 441; Demolombe, VII, No. 7%;
XX, No. 183; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 119%;

11, No. 665; Aubry et Rau, ed. 5-a, [, $ 113;

—

prin

impusă,

donaţiune,

pe

lângă

lovită

de

o

au-

l de
torizarea tutorului de către consiliu
se
familie, pentru a accepta donaţiunea şi
451,
art.
iilor
dispoziţ
potrivit
cere
mai
și
458 c. civ. în. (401 şi 402 c. civ. rom,) 49%,
p.
omologarea justiţiei. (Beudant, II,
p. 746,
nota, Î; Alexandresco, ed. 2-a, II, 1, No.
nota 1; Comp.:. Planiol ei Ripert,
514, 580).
6. După o părere, primirea donaţiunii
în numele minorului, de către tutor, fără
autorizaţia consiliului de familie sau de
minorul,

însuşi

este

nulitate

absolută sau mai bine zis este inexistentă
şi nulitatea poate îi opusă chiar şi de

cu rezerva pentru minor de a
donator,
recurge în contra tutorului său. (Demante

et, Colmet, de Santerre, ed. 3-a, IV, No. 73
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 113. p. 699;
ed. 4-a, VII, $ 652, text și nota 12, p. 60:
61; Laurent, XII, No. 258, 259; Huc. VI,
No. 195; VII, No. 62; Troplong, Donations
et testaments, II, No. 1118, 1126; Comp:
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 146; IV, pariea
I, p. 244).
7. După altă părere: primirea unor donaţiuni în numele minorului de către tu-

tor, fără
lie

este

tând

lombe,

fi

autorizarea, consiliului de fami-

lovită

opusă

XX,

de

o

nulitate

numai

de

relativă,

minor.

pu-

(Demo-

No. 219; Mourlon, ed. 7-a, II,

No. 672, 673; Bufnoir, Propriâte et contrat,
p. 666; Larombitre, Obligations, Art. 1125,
No. 5; Baudry et Colin, Donations et țestaments. 1, No. 1307; Alexandresco, ed. d-aII, p. 746; IV, partea 1, p. 245; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 90).
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8. Minorul emancipat primeşte
donațiunea, cu asistenţa curatorului său; însă
aceasta nu împiedecă pe părinţi şi ceialţi

ascendenți

națiunea,

în

ai

săi

numele

ed. 4-a, VII,

să

său.

primească

(Aubry

$ 652, text şi nota

Alexandresco,
p. 621).

ed. 2-a,

II,

p. 746;

13.

do-

9. In cazul când cel care dărueşte mi-

norului este însuşi tutorul său, Gonaţiunea. se va accepta de un ascendent sau de

sa

sau

de

un

alt

ascendent.

hoc. (Demolombe, XX, No.
XII, No. 250; Alexandresco,
246, nota 3).

vor

(De-

12.

Părintele

consiliului

de

lor

când prin ea
sar
„sarcină,
de oarece

sau

minor,

ascen-

autorizaţia,

donaţiunea

chiar

făcută

atunci

impune minorului
legea nu face nici

o
o

excepțiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $
642, p. 59; Laurent, XII, No. 241; Baudry
et Colin, Donations eţ testaments, 1, -No.
1297; Alexanâresco, ed. 2-a, II, p. 748; Contra: Demolombe, XX, No. 185, 186; Demante
et Colmet de Santerre, IV, No. 74 bis, II;.
Comp.: Nacu, I, p. 629).

Art. 408. — Nici un tutore

ce. civ,

nu-şi găsese
făcute „Soţude căsătorie

fi

supuse

în

ceea

ce

pentru
II, No.
749).
străini

priveşte

ca-

civ.

fr.)

îşi

găsesc.

aplicaţiunea

şi

la

donaţiunile deghizate făcute minorului.
(Planiol et Ripert, I, No. 574).
18. Potrivit dispoziţiilor art, 463e. civ.
îr. (407 c. civ. rom.) acceptarea donaţiunei
făcută de tutor cu îndeplinirea tormalităţilor cerute de lege, va avea în privinţa

198; Laurent:
ed. 2-a, TI, p.

supravieţuitor

tamilie,

descendentului

c.

minorul ecurator
ad

dentul tutor, poate primi, tără

şi 935

pacitatea. de a, le accepta, legii personale
a minorilor donatari,. (Alexandnesco, ed.
2-a, II. p. 49).
15. Dacă donaţiunile făcute minorilor
străini au
de obiect imobile situate în
Franţa (România)
se vor aplica legile
îranceze (române) în ceeace priveşte celelalte formalităţi cum ar fi transcrierea
lor, etc. (Huc, III, No. 441; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 749).
16. Dispoziţiile art. 407 c. civ. rom. (463
c. civ. în.) îşi găsesc aplicaţiunea şi la
donaţiunile
indirecte
făcute
minorului.
(Planiol et Ripert, I, No. 574).
Dispoziţiile art. 407 ce. civ. rom. (463

molorabe. XX, No. 200; Laurent, XII, No.
249; Atexandresco,
ed. 2-a, 11, p. 747, nota 1).
In cazul când donatorul e însăşi
curatorul minorului emancipat, donaţiunea făcută
acestuia, de către
curatorul
său, va fi acceptată de către
mancipat
cu asistența unui

463

al căror consiniţimânt este necesar
validitatea
căsătoriei,
(Beudant,
„864; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
Donaţiunile făcute minorilor

un tutor ad hoc, de oarece aceiaş
persoană, nu poate fi donator şi reprezentant
al minorului
la primirea donaţiei.
(Duranton, VIII, No. 443; Demolombe, VII,
No, 706; XX, No. 197; Laurent, XII. No.
249; Baudry et Colin, Donations et testaments, I, No. 1293; Planiol, ed. 6-a, III, No.
2934; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 146, 749).
10. Donaţiunea făcută unui copil conceput va putea fi acceptată de tatăl sau
mama

art.

civil

cari pot fi acceptate de însuşi minorul cu
consimţimântul
şi asistența ' persoanelor

11, p. 60;
1,

Dispoziţiile

în. (407 şi 815 c. civ. rom.)
aplicaţiunea. la donaţiunile
lui minor
prin contractul

et Rau,

Nacu,
,

Codul

minorului

acelaş

efect

caşi

în

privinţa

unui major, adică este în principiu irevocabilă, rămânându-i minorului recurs în
contra tutorului şi a consiliului de familie.
(Demolombe, XX, No. 18%; Aubry et Rau,
ed. 4-a, VII, $ 6%, text şi nota 11, p. 60;
Laurent, V, No. 80; XII, No. 241: Huc,
III, No. 440; Baudry et Colin, Donations et
testaments. 1, No. 1304; Alexandresco, ed.
2-a, ÎI, p. 747, 748).
,
.
19. A se vedea: art, 463, 815 şi 820 ain
codul civil cu notele respective.

nu va

puteă

intentă

acțiune

în

numele minorelui, având de.obi ect un drept asupra vreunu
i inobil, nici a încuviința) la o asemenea cerere făcută în contra
minorelui, fără autorizarea consiliului de familie. (Civ. 357
urm., 410,
413,

951,

952;

Com.

oc. 42; L. Timbr.
Text. fr. Art
action

|

464. —

12,

16;

Pr.

civ. 59,

8; Civ. Fr. 464).

60,

291,

297;

L. jud.

Aucun

tut eur ne pourra introduire en justice une
du mineur, ni acquiescer ă une demande
mâmes droits, sans Vautorisation
du conseil de famille.

relative

ralative aux

10,

39.$

aux

droits

immobiliers

Bibliografie (continuare)
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Proces-verbal 13328 din 5 Octombrie
1926, Justiţia Olteniei 11—13/19%6:
PaşaLeGA DEM. » „Observaţiuni asupra unei hotărir
i şi a unei adnotări“, Justiţia Olteniei,
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SEGALL CAROL, PWotă sub Judec. Ocol Doroho
i, 3 Sept. 1925, Jur. Gen. 1925, No. 2103.
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1) In

textul

francez:

»„acquiescer:,
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|

Codul civil

TUTELĂ

DESPRE

Act de conservare
Acţiune 4 urm,
Acţiune de stare

19,

civilă

vintele:

20, 21, 22,
"
Acţiune imobiliară 5, 6,
8-—15, 25—29, 31, 32, 36,
52, 53,

mobiliară

Acţiune

personală

32, 40—43,
51, 52, 54.

47,

18, 31,

48,

49,

Cheltueli 57.

Conservare

8, 9, 10,

Copil

minor

Credinţă

î urm,

Definiţie 38.
Deliberare,
a

“cuvintele:

se

Rude
Stare

Statut

vedeă

mele

familie“,
Deosebire 44, 45.
Dezistare 45, 47—55.
Dovezi 32.
Efect declarativ 4,
Executare 3, 16, 23.
Fals 34.
Hotărire
3, 4, 11-—14,

lui

23,

25—31, 39,

personal

Suspendarea

Hotărîre
interlocutorie 39.
Hotărîre preparatoare 39.

8.

în

56.

procesu-

Terţe persoane 14.
Tranzacţie 42, 44, 52, 55.
Tribunal 2, 4 37.
Tutelă 1 urm.
Tutelă dativă 5.
Tutelă legală 5.
Urmărire silită 3, 16, 23,
Validare 8, 9, 10.
Vindere-cumpărare 4.
Virtuală autorizaţie 7.

numit,

şi

sub

e.

nu

răspunderea

sa

nu

în

nu-

acţiune

de obiect un drept

imobil,

de

înainte

Câte

odată

(Dalloz,

poate

autorizaţia

fără

începerea

autorizaţia
îi

R6p.

bry et Rau, ed. a,

fie
toate drepturile şi acţiunile minorului
ca reclamant fie ca pârât; el execută hoAutorizaţia
obţinute de minor.
tărârile

» —

în. (408

tutorul

tutelei.

virtuală

consiliului

sau

Minor.-tutelle,

impliNo.

50%;

amânarea ju-“
dobândi auto-

rizaţia; de unde rezultă că o autorizaţie
posterioară introducerei acţiunei, şterge
anterioare.
neregularităţile _ procedurii
(Demolombe, VII, No. 715; Mourlon, ed.
ta, 1, No, 1193; Aubry et Rau, ed. 5-a, |,
$ 114, p. 722; Dalloz, Râp., Minor.tutelle,
No, 529; Suppl.. Minor.-tutelle, No. 509;
Laurent, V, No. 76, 8%; Huc, III, No. Ah;
Baudry et Cheneauzx, IV, No. 55; Planiol
et Riperi, 'I, No. 568; Alexandresco, ed. 2-a, !
II, p. 751).
9. In cazul când tutorul s'a judecat ca
într'o
reclamant în numele minorului
acţiune imobiliară, înaintea primei înstanţe, fără să fi dobândit în prealabil
autorizaţia consiliului de familie, autorizaţia ce ar dobândi-o în apel, după o păacoperă neregulariiatea procedurii
vere,
anterioare. (Demolombe, VII, No. 715; Au-

să-l

pot

civ.

că

versă are dreptul să ceară
decăţii până ce tutorul va

tribunalele

oare

de

declara-

sunt

Planiol et Ripert, 1, No. 568).
8. In cazul când tutorul a introdus în
numele minorului o acţiune imobiliară
fără să fi dobândit în prealabil autoriadzaţia. consiliului de familie, partea

ele nu au dreptul să, ridice incapacitatea
minorului de care este lovit. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 114, nota Lp. 119; Daloz, Râp., Suppl... Minor-tutelle, No. 29;
Huc. III, No. 443).
3. Tutorul în principiu reprezintă pe
minor în toate actele vieţii sale civile; el
singur

o

având

vre-unui

familie,

cată.

-autorize să se prezinte singur în justiţie
pentru a-şi apăra interesele sale, de oarece

exercită

prevăd

introducă

să.

regulat

7.

de

Chiar în cazul când minorul nu are
tutor

introducă

(Duranton, III, No. 583; Demolombe, V,
No. 712; Aubry et Rau; ed. 5-a, [, $ 114,
p. 720; Dalloz, R6p., Suppl, Minor.tutelle,
No. 504; Huc, III, No. 44%; Baudry et Cheneaux, IV, No. 534; Planiol et Ripert, 1,
No. 569; Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. '750,
nota 3).
.

este incapabil să contracteze. (Dalloz, R6p.;,
Minor.tutelie, No. 742; Planiol et Ripert
p.
1, No. 564; Alexandresco; ed. da, II,
un

să

justiţiei,

art. 464

cari

minorului,

mod

este totdeauna: reprezentat
Minorul
el
justiţie prin tutorul său de oarece

725
2.

(Mourlon,

consiliului de familie, sunt aplicabile atât
tutorului dativ cât şi celui legâl. (Dalloz,
Rep. Minor.tutelle, No. 507; Laurent, V,
No. 81; Alexandresco, ed. 2-a, îl, p. 150).
6. “Tutorul nu are nevoe de autorizaţia
consiliului de familie pentru a putea reîncepe o acţiune imobiliară, introdusă în

Doctrină.
1.

putea

asupra

17,
civilă 20, 21, 22.

Străini 56.

„Consiliu de

tutor

judecătoreşti

rom.)

civ.

va,

Renunţare 38, 43, 45, 50.
Reprezentare î urm.
Responsabilitate 3.
- Revizuire 13.

rea 57.

pe

omologării

supuse

5. Dispoziţiile

e.

Recurs 11, 30, 31, 53, 54,
Reînceperea
procesului

Contestaţie 16.
Continuareaacţiunei
,
35.

lege.

când ele sunt defavorabile minorului, ele
declară că el-nu avea nici un drept. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 750, 751).

32, 48, 52.

19, 24.

Consiliu de familie 3—16,
21, 27-30, 36, 37, 39, 41,
46, 48, 51, 53.

de

tive iar nu translative de drepturi şi deci
ele nu cuprind în ele o înstrăinare ci declară o stare preexistentă,
prin urmare

Prejuaiciu 48, 30.
Probe 32.
Procedură 8—11, 35.
Proces, a se vedeă cuvântul: „Acţiune“.
Ratificare 8, 9, 10.
Rea credinţă 57.
Reclamânt
3, 26, 27, 2%,

Autorizatie posterioară 8.
Aat. riza ia tribunalului 2.
Casaţie 30, 31, 53, 54.

autoriză

hotărârile

ce

Pârit 3, 15, 25, 32, 51.

Autorizaţie anticipată 28.

care

sunt

Omologare 4, 37,
Opozabilitate 12.

a se vedeă
„Consiliu de

prevăzute

o acţiune în numele minorului, în cazurile când sar cere această autorizare, nu

36.

Apei 9, 10, 11, 25-29, 51,

cazurile

prin

Interogator 33.
Lege personală 56.
Major 35.
Mărturisire 33.
Minor 1.urm.
.
Nulitate 10, 11, 12,.14,35,

Amânarea judecării procesului 8.
Anticipată autorizare 28,
Anulare 10, 11, 12, 14,35,
36.

Confirmare

de

lateres 2, 11, 14, 50, 57.

22.

Acţiune paosesorie 19.

2,
Autorizaţie,
cuvintele:
familie“,

„Consiliu

famulie“.
Incuviinţare, a se vedea
cuvântul: „Achiesare“;
înscriere în fals 34.
instrăinare 4.
Interdicţie 17.

37, 39, 42, 43, 47, 4, 31,

Acţiune

în

ed. T-a, 1, No. 1193; Dalloz, Râp., Minor
Minor-tutelie:
No. 506; Suppl.,
tutelie,
"No, 381; Alexandresco, ed. 2-a, p. 725, 18;
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 564).
familie
de
consiliului
4. Incheierile

Implicită autorizaţie 7.
]Jmobil, a se vedea cuvintele: „Acţiune imobiliară“,
Incapacităte î, 2,
Incheiere, a se vedeă cu-

19, 24.

408

consiliului de familie va îi necesară numai

INDEX ALFABETIC
(la dactrină)
Achiesare 36—46.
Agt de administraţie

Art.

Î, $ 114, p. 722; Lau-

76; Huc, III,
rent, V, No.
ed. 2-a, II, p.
xandresco,

631

No. 44%; Ale71, nota 3

Art. 408

DESPRE

Comp.: Planiol et RBipert, IL, No. 569, 5%,
nota 3).
10. După
o altă
părere,
autorizaţia
consiliului de familie dobândită de tutor
pentru prima oară în apel, într'o acţiune
imobiliară introdusă în numele minorului, nu acoperă neregularitatea şi viciul
primitiv
al
acţiunei.
(Baudry et Ch6neau, IV, No. 555). ;
11.
in cazul când tutorul a introduso
acţiune imobiliară în numele minorului,
îără
autorizaţia consiliului de
familie,
minorul

are

procedurei
lor

cerute

dreptul

fără
de

să

ceară

îndeplinirea.

lege,

de

oarece

anularea

formalităţiautorizaţia

consiliului de familie este prescrisă în interesul său, fie pe cale de apel şi recurs,
fie pe cale de acţiurie principală în anulare dacă hotărârea a rămas definitivă.
(Laurent, V, No. 84; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 752; Matei Cantacuzino, p. 92; Comp.:
Planiol et Ripert, I, No. 569).
Până la anularea hotărârei dobândită, ea este opozabilă minorului; de oarece tutorul chiar fără să îndeplinească
formalităţile cerute de lege reprezintă, pe

minor.

(Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 115, p.

28;
Laurent, V, No. 103; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 759).
13. Minorul nu are dreptul să ceară revizuirea

hotărârei

pronunțată

în

TUTELĂ

Codul ciril

I, No. 1951; Planiol et Ripert, 1, No. 564,
569; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 514;
Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 726, 750 text
şi nota 3, 753; Nacu, I, p. 623, 624; Matei
Cantacuzino, p. 87).
16. 'Tutorul va avea nevoe de autorizaţia consiliului de familie când va introduce în numele minorului o contestaţie la o urmărire imobiliară. (Alexandre:
sco, ed. 2-a, II, p. 750)
17. 'Tutorul unui minor are dreptul să
autoriceară în numele acestuia, fără
zaţia consiliului de familie, punerea, sub
„ interdicţie a unei rude a minorului. (Demolombe, VII, No. 60%; Lâurent, V, No.
254; Baudry
et Châneauz, IV, No. 53%;
Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 751).
18. 'Tutorul nu are nevoe de autorizaţia
“onsiliului de familie pentru a introduce,
în

numele

minorului,

acţiuni

mobiliare

până la orice valoare. (Beudant, II, No.
869; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 119%; Dalloz,
Rp. Minor-tutelle, No. 492; Suppl.. Minor-tutelle,
No. 382; Huc, III, No. 442;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1951; Planiol et
Ripert, I, No, 564; Colin et Capitant; ed.
4-a, Î, p. 514; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
726, 750; Nacu, 1, p.:623; Matei Cantacuzino, p. 87),
|
,
19.

urma

'Tutorul

nu

are

nevoe

de

autoriza-

ţia consiliului de familie, pentru a inunei acţiuni imobiliare introdusă de ţutroduce
acţiuni
posesorii privitoare
la
tor fără autorizarea consiliului de familie. * imobilele cari aparţin minorului, de oare
(Aubry et Rau, ed. ba, 1, $ 114, p.7%;
ce aceste
acţiuni, deşi imobiliare,
însă
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 752. nota 2;
sunt considerate ca acte de conservare şi
Comp.: Matei Cantacuzino, p. 9).
de administraţie a averei minorilor, acte
14. 'Terţele persoane în contră cărora "pe cari tutorul le poate face fără nici o
tutorul a obţinut
o hotărâre
definitivă
autorizaţie.
(Toullier, III, No. 181;
Ducâştigătoare, în o acţiune imobiliară inranton, III, No. 571; Demolombe, VII, No.
tentată în numele minorului, fără autori688; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 114. p. 721;
zaţia, consiliului de familie, nu au drepDalloz, R6p., Actions possessoires, No. 533;
tul să invoace lipsa de autorizaţie dacă
Minor.-tutelle, No. 497, 526; Suppl., Minorele nu au opus-o în cursul instanţei, de
tutelle, No. 383; Laurent, V, No. 43; Huc,
oarece dispoziţiile art. 464 c. civ. fr. (408
III, No. 442; Baudry et Châneaux, IV, No.
c. civ. rom.) sunt prevăzute numaiîn în535; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 1951; Planiol
teresul minorului și dispoziţiile arţ. 1195
ei Ripert, I, No. 564,,569; Colin et Capi$ 2 ce. civ. în. (952 e, civ. rom.) sunt aplitant, ed. 4-a, I, p. 514; Alexandresco, ed.
cabile nu numai la contracte ci şi la ho2-a, 11, p. 727; Matei Cantacuzino, p. 87).
tărâri. (Demante et Colmet, de Santerre,
20. Acţiunile privitoare la. starea civilă
ed. 3-a, II, No. 225 bis, III; Mourlon, ed.
a minorului, după o părere, pot fi introt-a, I, No. 1193; Aubry et Rau, ed. 4-a, |,
duse de tutor fără autorizaţia consiliului
$ 114, p. 12; Laurent, V. No. 8%; Baudry
de familie de oarece nicăeri legea nu cere
et Cheneaux, IV, No. 555; Planiol et Riaceastă, autorizaţie, cu toată importanţa
pert, I, No. 569; Alexandresco, ed. 2-a, II,
deosebită a acestor acţiuni. (Demolombe,
p. 792, text şi nota 3).
VII, No. 694; Mass6 et Vergâ sur Zacha15. Tutorul are dreptul să se apere ca
riae. |, $ 222 nota 7, p. 442; Dalloz, R&p.
pârât, în
numele
minorului,
într'o
Minor.-tutelle, No. 506; Suppl., Minor-tuacțiune imobiliară, fără autorizaţia consitelle, No. 385; Baudry et Châneaux, IV,
liului de familie; aceasta rezultă âin disNo. 531, 537; Planiol et Ripert, IL, No. 58%;
poziţiile
art. 464 ce. civ, fr. (408 c. civ.
Comp.: Matei Cantacuzino; p. 87).
rom.) cari cer ca tutorul să fie autorizat
21. După o altă părere de oarece acde consiliul de familie numai când întrotiunile privitoare la starea civilă a miduce o acţiune imobiliară în numele minorilor, au un interes superior acţiunilor
norului. (Demolombe. VII, No. 712; Mourimobiliare, tutorul are cu atât mai mult
lon, ed. î-a, I, No. 1193; Beudant, II, No.
nevoe de
autorizaţia consiliului de
fa369; Aubry et Rau, ed, 5-a, 1. $ 114, p. 720;
milie), (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 114,
Dalloz, Rep. Minor.-tutelle, No. 492, 525;
text şi nota 7, p. 720; Dalloz, Rep.; Suppl.,
Suppl., Minor-tutelle. No. 386; Laurent,
Minor.tutelle, No. 385),
V, No. 60; Huc, III, No. 444; Baudry et
„22. După a treia părere, acţiunile priChâneaux, IV, No. 534; Planiol, ed,
6-a,
vitoare la starea civilă a minorilor nu pot
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DESPRE

Codul civil
chiar

tutor,

de

fi introduse

23. In cazul însă când după pronunţarea, hotărârei asupra unei acţiuni imobiliare introdusă de tutor în numele mise întrunorului, consiliul de familie
neşte şi interzice în Mod expres tutorului
să declare apel în contra acestei notărâri, el nu are dreptul să declare apel.

autorizaţia

cu

consiliului de familie, aceste acţiuni putână fi introduse numai de minor de oa-

rece

(La-

lui.

de persoana

nedeslipite

sunt

urent, V, No. 82; Huc, III, No. 443; Alexandresco, ed. 2-a, II,p. 751).
„23. Tutorul nu are nevoe de autorizaţia. consiliului de familie pentru a face
sau

mobiliare

urmăriri

de executare silită a hotărârilor dobân(Duranton,
minorului,:
în numele
dite
XXI, No. 33; Dalloz, Rep, Minor.-tutelle,
No. 387;
No. 524; Suppl.. Minor.tutelle,
Laurent, V, No. 82; Huc, III, No. 442; Planiol et Ripert, 1. No. 564, 569; Alexandresco, ed. 2-a, Il, p. 726, nota 4).

deşi

administraţie

de

aceste

prin

e
rului era, privitoare la bunuri imobiliar
|,
sau mobiliare. (Aubry et Rau, ed. 5-a,

2

25. Tutorul are dreptul, fără autorizaţia consiliului de familie, să facă apel
contra unei hotărâri pronunţată în conpâtra sa ca reprezentant al minorului
el
rât într'o acţiune imobiliară, de oarece
are dreptul să se apere în acţiunile imominorului,
în contra
introduse
biliare
familie şi
de
consiliului
autorizaţia,
fără
o conticât
de
este
nu
specie
în
apelul
(Denuare a apărării în conira acţiunei. Colet
molombe, VII, No. 713; Demante
295 bis;
met de Santerre, ed. 3-a. II, No.

Rau,

et

ed. 5-a,

$ 114, text şi nota 25 bis, p. 13;

autorizaţie

ceară

pentru

familie,

de

a declara

apel:

(Demolombe,
introducerea, apelului.
tru
SanVII, No. 713; Demante et Colmet de
et
terre, ed. da, II, No. 295 his; Aubry
Rau, ed, a, [. $ 114, p. 722; Dalloz, R&p.,
No.
Appel civil, No. 48; Minor..tutelle,
IV, No. 53;
52; Baudry et Châneaux,
Planioi et Ripert, I, No. 568. p. 602 nota
4, 369, Alexanâresco, ed. 2-a, II, p. 1726, 727;
Matei Cantacuzino, p. 87)
27. După o altă părere, în acest caz
tutorul va trebui să obţină o nouă autoa

consiliului

de

familie

pentru

a

declara apel. (Taulier, Ii, p. 73; Dalloz,
Suppl., Appel civil, No. 91).
Rg
9. S'a decis chiar că, consiliul de fa-

milie nu poate da autorizaţie tutorului cu
cu ocazia autorizării întroducerei unei acţiuni imobiliare în numele

anticipație,

minorului,
hotărârei

țiunile

ca să introducă

prin

care

minorului.

sar

apel în contra

respinge

(Taulier,

II,

preten-

p. 2).

de

luarea

unui

interogator

VII,

No.

părții

683;

îa-

Rep.
34.

Suppl, Minor.tutelle, No. :389).
Deasemenea tutorul are areptul,

ed. 5-a, IL, S$ 114

vre-o

autorizatie

p. 723%

specială

a

ad-

Aubiy

(Demolombe,

fără

pentru introdă oarece autorizaţia âată
şi penacţiunei, este suficientă
ducerea

rizaţie

consiliului

verse.

et Rau,

a fost reclamat, după o părere,
consinu are nevoe de autorizaţia.

liului

a

specială

şi orice
milie, orice măsuri de instrucţiune
inteîn
necesare
crede
le
care
pe
probe
ed. 5-a.
resul minorului. (Aubry et Rau,
MiI, $ 114, p. 723 Dalloz, Râp., Suppl.,
Châneaux,
nor.-tutelle, No. 389; Bauâry et
1, No. 564,
IV. No. 533; Planiol et Ripert,
569).
autori33. Astfel tutorul, poate, fără o
familie, să
zaţie specială a consiliului de

Suppl
Dalloz, Rep., Appel civil, No. 482;
V,
Appel civil, No. 90; Comp.: Laurent, No.
1V,
No. 583; Baudry et Châneaux,
p. 602,
538; Planiol et Ripert: 1, No. 568,
2-a, 1, p.
ed.
Alexandresco,
569;
4,
nota
1726, 727).
pronunţate
contra hotărârilor
26. în
care miasupra acţiunilor mobiliare în
tunorul
torul

Comp.:

Planiol et Ripert, I, No. 569; Matei Cantacuzino, p. 87).
39. Tutorul atât într'o acţiune mobifie
liară cât şi în o acţiune imobiliară, în
ca
reclamant sau pârât, are dreptul
vre-o
numele minorului să ceară fără,

p. 723%

|, $ 114,

o cale
contra

nu necurs în casaţie, tutorul va avea sau
înivoe de autorizaţie după cum acţiunea,
mMinoţială introdusă de tutor în numele

ac:

ţiuni se tinde a se valorifica drepturi imobiliare. (Dalloz. Rep.» Minor.-tutelle, No.

Aubry

Rep.

Cassation,
(Dalloz, Rep,
hotărâri.
unei
No. 295; Suppl., Minor-tutelle» No. 39%;
Comp: 'Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 1%,
127),
31. După altă părere, pentru a declara re-

acţiuni!
de familie,
torizaţia consiliului
cari au caracterul de acte conservatoare
sau

Dalloz,

în casaţie, de oarece recursul este
excepţională de atac îndreptată în

au-

îără

introduce,

poate

Tutorul

24.

713;

VII, No.

(Demolombe.

Suppl., Appel civil, No. 91; Comp.: Matei
Cantacuzino, p. 87).
are nevoe de autorizaţia
30. Tutorul
consiliului de familie pentru a face recurs

pe cale

imobiliare,

Art, 408

TUTELĂ

Dalloz,
ca

consiliu-

în conlui de familie, să se înscrie în tals
de partra unui act produs în instanţă
No. 683;
tea adversă. (Demolombe, VII,
723; DalAubry et Rau, ed. 5-a, ÎL. $ 114, p.
389;
loz, Râp., Suvpl, Minor.tutelle, No.
Planiol
Baudry et Cheneaux, IV, No. 533;
et Ripert» 1, No. 564).
proce35. La majoritatea minorului,
dura trebueşte continuată, de către el; așa,
în cât procedura continuată în numele
la.
ajungerea minorului
tuţorului după
majoraţ este nulă. (Planiol et Ripert, |,
No. 564).
care
nulitate
de
pedeapsă
36. Sub
tutorul nu
poate fi invocată de minor,
poate achiesa la acţiunea privitoare la.
drepturile imobiliare ale minorului, fără
autorizaţia consiliului de familie, (Mourlon. ed. T-a, L: No. 1193; Dalloz, Râ6p., Minor.-tutelle, No. 511; Laurent, V, No. 85;
Alexandresco, ed..2-a, II, p. 753; Comp.:
Planiol et Ripert, 1, No. 570; Matei Cantacuzino, p. 87)
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DESPRE

TUTELĂ

37. După o altă părere în materie imobiliară tutorul pentru a achiesa la o acţiune

are

nevoe

pe lângă

autorizarea

Achiesarea

este

con-

recunoaşterea

tare, de oarece
nunţarea, la un

imobiliară,

fără autorizaţia

de

consiliu-

lui de familie, chiar la hotărârile preparatoare sau interlocutorii. (Dalloz, Râp.,
Acquiescement, No. 145; Suppl. Acquiescement, No. 89).
40. In acţiunile imobiliare, după o părere, tutorul nu are nevoe de autorizaţia,
consiliului de familie penţru a achiesa în

numele minorului. (Valette sur Proudhon,
JI, p. 277; Demante et Colmet de Santerre,
ed. 3-a, II. No. 225 bis, IV; Marcadă, Art.
464; Mourlon, ed. t-a, I, No. 1193; Aubry
et Bau, ed. 5-a, 1, $ 114, p. 724; Dalloz:
Rep., Suppl., Acquiescement, No. 21; Laurent, V. No. 67; Huc, III. No. 442; Baudry
et Cheneaux, IV, No. 540, 556, 557% Planiol, I. No. 1953; Planiol et Ripert, I, No.
365; Alexandresco, ed. 2-a, II], p. 727, 153;
Maiei Cantacuzino, p. 87; Comp.: Demolombe,

VII,

41.

După

a

achiesa

țiune

No.

685).

o altă părere, tutorul pentru
în

numele

mobiliară,

are

minorului
nevoe

de

la

o

ac-

autorizaţia

consiliului de familie cu toate că art. 464
c. civ, îr. (408 c. civ. rom.) nu vorbeşte de
cât de acţiunile imobiliare. (Dalloz, Râp..
Acgquiescement, No. 143; Suppl., Acquiescement, No. 21).
42. După
a treia
părere,
achiesarea
atât în materie mobiliară cât, şi în materie imobiliară echivalează cu o tranzarcție, aşa încât pentru ca tutorul să poată
achiesa în numele minorului, la o acțiune el trebueşte să îndeplinească formalităţile cerute fie de art. 457 c. civ. fr.
(401 c. civ. rom.), fie de art. 467 c. civ.
îr. (413 e. civ. rom.). (Dalloz, Râp., Acquiescement, No. 146).
43. După a patra părere, tutorul nu
poate achiesa în acţiunile fie mobiliare,
fie

imobiliare,

nici

chiar

cu

auţorizarea

consiliului de familie în cazul când el
este reclamant în numele minorului, de
oarece în acest caz achiesarea, echivalează

cu o renunțare
la drepturile minorului,
renunțare pe care tutorul nu o poate
îace

$i consiliul de familie nu poate să-l autovize so facă. (Aubry et Rau, ea. 5-a, 1,
$
114, nota 21, p. 704; Dalloz, Râp., Suppl,
sga] aiescement, No. 21; Minor.-tutelle, No.

44.

Achiesarea

zacţie,
de
concesiuni
Supune că

se deosebeşte

de

tran-

oarece
tranzacţia
presupune
reciproce iar achiesarea
preminorul nu are nici un drepi.

(Demolombe,
VII, No. 748;
Colmet de Santerre, II, No.

Demante ei
225 bis, IV;

—

dezistarea înseamnă
drept iar achiesarea

reim-

plică că minorul nu are nici un drept.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 1753, nota 3;
Nacu, I, p. 632, 633).
46. Pentru ca achiesarea tutorului să
poată îi valabilă, trebueşte ca autorizarea consiliului de familie, în principiu, să
fie anterioară încuviinţării. (Alexandresco,_ed. 2-a, TI, p. 753).
41. Tutorul, după o părere, are dreptul să se desiste de la o acţiune introdusă
în numele minorului, atât în materie mobiliară cât și imobiliară, fără autorizaţia
consiliului de familie de oarece această
dezistare stinge numai instanţa iar nu
şi drepturile
minorului, tutorul
având
dreptui să introducă o altă acţiune. (Aubry et Rau. ed. 5-a, I, $ 114, text şi nota
22, p. 725; Chauveau sur Carr, Lois de
la, procâdură, II, No. 1452; Dalloz, Rp.
Desistemeni, No. 27; Suppl.. Minor-tutelle.
No. 394; Laurent, V, No. 68, 8; Baudry
et Cheneaux, IV, No. 541; Planiol et Ripert, I, No. 565; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 72%; Matei Cantacuzino, p. 88).
48. După altă părere, tutorul nu are
dreptul să se desiste de la o acţiune, atât
mobiliară cât şi imobiliară şi chiar care
nu ar aduce nici un prejudiciu drepturilor minorului,
fără autorizaţia
consiliului de familie. (Dalloz, -R6p., Dâsistement, No. 27; Nacu, 1, p. 633).
49. După a treia părere, tutorul
are
dreptul ca fără autorizaţie, să se deziste
- numai de la acţiunile mobiliare. (Dalloz,
Rep., Dâsistement, No, 27).
50. în cazul când prin desistarea, de la
acţiune sar compromite interesele minorului prin faptul că nu sar mai putea

juste a pretenţiunilor părţii adverse
şi
a renunţa la apărare. (Alexandresco, ed.
2-a» II, p. 753, nota 1; Nacu, 1, p. 633).
89. Tutorul nu poate achiesa într'o acțiune

civil

Laurent, V, No. 67; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 153. nota 1; Nacu, 1, p. 639).
45. Achiesarea se deosebeşte de dezis-

siliului
şi de
omologarea
tribunalului.
(Rolland de Villargues, Râpertoire, Acquiescement, No. 8; Dalloz, R6p., Acquiescement, No. 140).
38.

Codul

introduce

o

nouă

acţiune,

tutorul

nu

se

poate dezista chiar cu autorizaţia consiliului de familie, de oarece o asemenea dezistare,
ar echivala cu o renunțare
la
drepturile minorului. (Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 394; Planiol et Ripert, 1,
No. 565; Matei Cantacuzino,.p. 88).
51.
Dezistarea de la un apel în instanţa
în care minorul figura ca pârât, poate fi
făcută de către tutor singur dacă acţiunea era mobiliară şi cu autorizarea, consiliului de familie dacă acţiunea era imobiliară. (Demolombe. VII, No. 684 Aubry.
et Rau, ed. 5-a, IL, $ 114, p. 795; Dalloz,
Rep., Suppl., Minor.-tutelle. No. 39%; Laurent, V, No. 68, 86; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 558; Comp.: Planiol eţ Ripert,
No. 565, 570; Alexandresco, ed. 2-a, II, JI,
D.
728, 152, 753; Matei Cantacuzino, p. 87,
88).
52. Tutorul nu se poate dezista
de la
„un apel într'o instanţă în care minor
ul
figura, ca reclamant, nici chiar în mater
ie
mobiliară și chiar cu autorizaţia
consiliului de familie, fără să îndeplinea
scă
formalităţile cerute de lege pentru
facerea unei
tranzacţii.
(Aubry et Rau, ed.
5-a,

1, $ 114, nota 24, p. 725; Dalloz, Reâp.,
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Codul
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' DESPRE

Suppl., Desistement, No. 23; Minor.-tutelle,
No.

395;

Laurent,

V,

ed.

2-a,

II, p. 728,

Ripert. 1, No. 565).
53,

No.

68; Alexandresco.

753;

Comp.:

Planiol

|

et

Tutorul nu se poate dezista fără au-

torizaţia

consiliului

recurs

în

acţiunea

casaţie,
era

de

familie,

atunci

privitoare

mai
la

de

la

un

ales

când

materii

imo-

biliare. (Aubry et Rau, ed. 5-a, L, $ 114, p.
726; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
128, 753).
54. In cazul însă când acţiunea era privitoare Ja drepturi mobiliare
lui, tutorul se poate dezista,

zaţia
curs
S 114;
II, p.
55.

ale minorufără autori-.

consiliului de familie de la un reîn casaţie. (Aubry et Râu, ed. da, ],
p. 728; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a,
'728, 753).
Tutorul nu se poate dezista de la

fondul

minorului,

numele

în

dreptului,

decât îndeplinind formalităţile cerute de
(Aubry et Rau,
lege pentru tranzacţie.
ed, 5-a, 1, $ 114, p. 725; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 541; Alexandresco, ed. 2-a,
|
II, p. 8, nota, 753, nota 1).
56. Autorizaţia necesară de a sta în instanță atârnă de statutul personal al părţilor litigante. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 755, nota 1).
57. Cheltuelile proceselor susţinute de
tutor în numele minorului vor trebui suportate de minor de oarece sunt presupuse
că sunt susţinute în interesul său; în cazul însă cânq procesele au fost făcute de
tutor cu rea credinţă sau cu prea mare
uşurinţă, cheltuelile vor fi suportate de

tutor.

et Ripert,

(Planiol

567).

IL, No.

58. A se vedea: art, 390, 413, 1201, 1208
şi 1208 din codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă
de la 1924

(continuare

până

la 1927)

1. Acţiunile pentru obţinerea execuţiei
provizorii într'o altă hotărâre de evacuare făcută de tutor şi câştigată definitiv
are caracterul unei acţiuni de admini408
strare şi obligaţiile supuse prin art.
pecod. civ., se referă numai la acţiunile
titorii

iar

nu

şi la

acţiunile

posesorii

ast-

fel că neobţinerea autorizării consiliului
de familie nu constitue o violare a acestui articol şi motivul de casare invocat

|

este .neîntereiat.
in

recursului

supuse

pricinile

nepropu-

nerea împăcărei de judecător constitue în
principiu un motiv de casare în baza art.
106 1. j. o., ca omisiune esenţială întru
cât partea căzută în proces nu mai poaie
uza.

de

nici

o

cale

de

retractare

a

jude-

căţii fiind lipsită de mijlocul principal de
apărare, căci propunerea împăcărei este
de esenţa şi în spiritul de organizare al
legii jud. ocoale.
din
concesiuni
presupune
Impăcarea
ambele

părţi

litigante,

rolul

judecătorului

impus de art. 81 este numai de a lumina
exceppărțile şi îndatorirea lui suferă
obligaţie
țiuni şi îi micșorează această

—

Art. 408

TUTELĂ

când părţile sunt lipsite de capacitate căci
împăcarea. presupune o desistare dela acrenunțând

la

diar pentru siingerea, pricinii.
acţiunea
introducând
Reclamantul

în

recunoaștere,

o

sau

“ ţiune

interme-

judecată -ori la un. aranjament

calitate de tutor potrivit disp. art. 408
cod. civ., tutorul nu poate transige fără
încuviințarea, consiliului etc., astfel că în:
această

câlitate

propune împăcarea
neputând-o realiza
păcărei

judecătorul

constitue

nu

putea.

nu

prevăzută de art. 81
şi nepropunerea. îmesenţială

omisie

o

ca să dea loc la casăre. (Trib. R.Sărat,
sent. No. 183 din 4 Martie 1924, Jur. Gen,
1926, No. 136).
2. Autorizarea impusă tutorului de art.
408

pentru

proces

un

a porni

la un

relativ

imobil fiind o măsură exclusiv în favoarea
minorului şi nulitatea rezultând din lipsa
autorizării fiind relativă, ea se poate acoperi şi prin urmare autorizarea poate
fi dată şi în cursul instanţei, altfel măde

sura,

protecţiune

sar

întoarce

în

con-

înceapă
obligânâu-l să
tra, minorului,
_
procedura din nou.
Prin urmare, când tribunalul judecă

consiliului.de familie

autorizarea

că

se

introducerea acţiunii, în
deparie de a viola art.

poate da şi după
cursul instanţei,

408 c. civ., a făcut o bună şi justă aplicare a acestui articol. (Cas. IL. dec, 865 din
31 Martie 1925, Jur, Gen. 1925, No. 1167).
3. 'Tutricea legală nu are nevoie de recunoaşierea justiţiei și nici de. autoriza
rea, consiliului de familie atunci când face
acţiune

evacuare

de

cât,

întru

aceasta

constitue o măsură de conservare şi înstanţa de judecată poate reveni asupra
încheerei prin care sau cerut îndeplinirea, acestor formalităţi. (Jud. ocol Dorohoi. ilncheere din 3 Septembrie 1935, Jur.
Gen. 1925, No. 2103).
&. Arţ. 408 cod. civil prevăzând că îutorul nu poate să exercite singur o acminorului,
imobiliară, în numele
țiune
fără autorizaţia, consiliului de familie, de
aci rezultă că poate să apere pe minor
sau pe
contra.

interzis, fără nici o autorizare,
acţiunilor imobiliare introduse

în
în

contra lor. (Jud. Ocol Brezoiu-Vâlcea. Incheerea din ? Noembrie 1925, Jur. Gen.
!
1925, No. 2155).
5. Potrivit art. 408 cod. civ., tutorele
are

de

de

trebhuinţă

familie

numai

imobiliară

sau

autorizarea

când

încheie

intentă

consiliului

o acţiune

o transacţiune,

nu

' şi în cazul când — ca în speţă —: este pâ-

rât şi poate să se apere fără autorizarea
consiliului de familie. (Trib. Iitov I, sent.
827 din 2 Oct. 1926, Jurispr. Gen. 1926, No.
1606).
6. Când tutorul face apel în contra uconprezidenţiale, dată
nei ordonanţe
form dispoziţiilor art. 66 bis din procedura,

civilă,

privitoare

la

un

imobil,

tre-

hueşte autorizaţia consiliului de familie
după cum cere formal art. 408 din codul
civ. (Trib. Dolj, s. II, Proces-verbal 19328
din 5 Oct. 1926, Just, Olteniei, 11-13/1926).
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Codul

civil

Art. 409. — Asemenea autorizare va îi trebuitoare tutorelui
pentru facerea de o împărțeală pornită în contra minorelui. (Civ.

404,

408, 410 urm., 728 urm., 747,

L. pentru

epitropii din

1840,

749, 1291,

Art. 64; Civ.

Tezi. fr. Art. 465. — La mâme

1530;

Fr. 465).

L. jud.

autorisaţion sera nâcessaire

Oc. 42;

au

tuteur

pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, r&pondreă,
une demande en partage dirigâe contre le mineur.
|
Bibliografie
LăzăRESCU
Perir

EM. AL., Des droits du conjoint survivant, p. 165;

EuGsn, „Art. 409 din codul
Jud. 12/1925.
INDEX

civil.

Tutorul

ALFABETIC

(la doctrină)

Acţiune de împărțeală, a | Interes 2, 10,
se vedeă cuv.: „Partaj“. | Interese opuse
Administratori 4.
Anulare 12,
Ascendenţi 13.
Autorizaţie, a se vedeă
cuvintele: „Consiliu de

iamilie“,

Cheltueli

1.

Lege personală 16.
Licitaţie publică 5,6,7,8.
Mandatar 3.
| Minoritate-1 urm,
Mobile lucruri 3,

Motiv

2.

1, 2.

Nulitate

12,

Codul civii român 45,
Omolvgare 7,
Consiliu de familie 1-1, 6, | Ordine publică 9, 12.

7, 8, 11,

12,

14, 15, 16. | Pârit 9, 12, 15.

Copil minor 1 urm,
Coproprietar 3.
Deliberare,
u se vedea
cuvintele; „Consiliul de
famile“.
Drept civil român 15.
Excepţiune 9.
Executare 13.
Hotărire 12,
Imobii 3,
Impărțeală,
a se vedeă

cuvântul: „Partaj,
Incheiere, a se vedeacuvintele:
familie“.

„Consiliu

de

Partaj 1-4, 7-14.
Partaj de ascendent 13.
Procurator 4
ă
Reclamant 15.
Român cod civil 15,
Societate 3.
Statut persuna! 16.
Succesiune 3,
Tribunal 7,
Tutelă 1 urm.
| Tutelă dativă 14.

Tutelă legală 14.
| Tutelă testamentară
|

Tutor

ad

hoc

tutorul

voeşte

să,

provoace

o

împărțeală
în numele minorului,
este,
după o părere, faptul că împărţeala constitue un act de înstrăinare, adică de dispoziţie. (Dalloz, Rep., Suppl., Minor.-tutelle, No. 506; Planiol et Ripert, I, No. 571).
2. După altă părere, motivul care a
determinat pe legiuitor de a obliga pe
tutor să obţie autorizaţia consiliului de
familie pentru a introduce o acţiune de
împărțeală în numele minorului este că,
nu a voit să dea voe tutorului ca să decidă dacă interesul minorului este să rămâe în indiviziune, cu toate inconvenientele ce le prezintă această, situaţiune, sau

să

ceară

îndată

împărțeala

averei

mune care necesită multe formalităţi
se face cu multe cheltueli. (Mourlon,
i-a, I, No. 1194; Dalloz, Rep., Suppl.,
nor.tutelle. No. 506; Laurent, V. No.
Huc, III, No. 44; Colin et Capitant,
4-a, I, p. 513; Nacu, |, p. 624)..

co-

şi
ed.
Mi74;
ea.

—

cauză

acţiunea

de

partaj“,

Curier

ar

proveni

indiviziunea,

cum

sunt:

succesiunea, societatea, etc. (Beudant. II,
No. 865;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1194;
Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 515; Succession,
No. 1593; Suppl., Minor.tutelle,
No. 507; Laurent, V, No. 74; Huc. III, No.
445; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 559;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1931; Planiol et Ripert. 1, No. 571; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 156, text şi nota 4).
Acţiunea

împuternicit

1.
Motivul care a determinat pe legiuitor de a, cere autorizaţia, consiliului de facând

în

3. Dispoziţiile art. 465 ce. civ. fr. (409
€. civ. rom.) îşi. găsesc aplicaţiunea, atât
la partaje de bunuri imobiliare cât şi la
cele de bunuri
mobiliare şi ori din ce

4.

14.

10.

pârit

în împărțeală

trebueşte

in-

trodusă totdeauna în contra tutorului minorului, chiar în cazul când bunurile de
împărţit fiind situate la depărtare mare
unele de altele, consiliul de familie ar fi

Doctrină,

milie,

(continuare).

pe

tutor

(Dalloz,

Râp.,

1, $ 113,

nota 20, p. 705;

ca

să

fie

ajutat

la

administrarea
acestor
bunuri
de
mai
mulţi administratori şi procuratori. (Dalioz, Rep., Successions, No. 1594).
5. In cazul când licitaţia bunurilor în
care minorul are o parte indiviză este
provocată de un coproprietar al minorului, tutorul nu are nevoe de autorizaţia
consiliului de familie pentru a lua parte
la, licitaţie în numele minorului. (Dalloz,
n6p., Minor.-tutelle, No. 546; Successions,
No. -1591; Suppl., Minor-tutelle, No. 534%
Planiol et Ripert, 1, No. 580).
In cazul când licitaţia bunurilor în
care minorul are o parte indiviză este
provocată de către tutorul minorului, el
are nevoe de autorizaţia consiliului
de

familie.

Minor.-tutelle,

No.

546; Suppl., Minor--tutelle, No. 508, 524;
Planiol et Ripert, 1, No. 580).
1. Incheierea consiliului de familie prin
care se autoriză tutorul ca să provoace o
împărţeală şi o licitaţie a bunurilor indivize, în
numele minorului,
trebueşte
după. o părere, supusă omologării tribunalului. (Marcade, Art. 460; Aubry et Rau,

ed. 5-a,

Dalloz,

Râp., Successions, No. 179%: Suppl.. Minor.tutelle, No. 534; Huc, III, No. 435).
După o altă părere. încheerea consiliului de familie prin care se autoriză

636—

Codul

civil

tate
ie

13. Nu se cere autorizaţia consiliului
de familie pentru executarea unei împărțeli făcută de ascendenţii minorului. (Alenota 3;
ed. 2-a, II, p. 155,
xandresco,
Comp.: Planioi et Ripert, 1, No. 572).
14. Autorizaţia
consiliului de familie
atingăpentru a se face o împărţeală
toare de averea minorului, se cere pentru
(Baudry et
fie chiar legal.
orice tuțor
Cheneaux, IV, No. 559; Alexandresco, ed.
2-a. II, p. 756).

de împărţeală
lipsei de cali-

a tutorului. (Dalloz, Rep., Minor-tuNo. 516; Suppl., Minor-tutelle, No.

10.

In

cazul

când

sunt

mai

mulţi

orice

în

până

rămânerea

la,

408, 409,

urm.,

apărare !). (Civ. 357
EUGEN, „Art.
Jud. 12/1925.

408

din

în

de statutul

persona]

al

la

cuviinţare

o

asemenea

acţiune

(Alexancazul unei acţiuni de împărţeală.
,
4).
nota
160,
p.
II,
2-a,
ed.
,
dresco
c. civ.
41U
art.
de
e
arătat
le
cazuri
In
2.
convom., tutorul este dator să consulteacelor
siliui de familie în privința mijlo

de fapt şi de drept.

apărare

ed. 2-a, II, p. 160).

Actele

făcute

de

tutor,

consiliul de familie

mijloacelor

de apărare,

PI
a

1) Acest articol

nu

pot

fără

să

fi

în privinţa

de

acțiunea

partaj“,

Curier

nu

nu

este

lumineze

să

putea

va

de

mijloacelor
din

compus

pe

apărare,

oameni

tutor

în

întrucât

competenţi.

(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 760).
6. Dispoziţiile art. 410 c. civ. rom. nu
au nici un sens în caz de împărțeală, de
oarece în acest caz, fie că minorul este

(Alexan-

âresco. ed. 2-a, 11, p. 760).
3. In cazul când tuţorul nu consultă,
consiliul de familie în privinţa mijloacelor de apărare e! va fi obligat către mlnor să-i plătească daunele cauzate prin
(Aleneîndeplinirea acestor formalităţi,

ori

privinţa

în

şi

în

pârit

din această cauză, (Alexandresco, ed. 2-a,
XI. p. 760).
5. Dispoziţiile art. 410 c. civ. rom. nu
sunt de nici o utilitate practică, de oare
ce consiliul de familie de cele mai multe

la,
şi
inîn-

4. Art. 410 c. civil român trimite
408
articolele precedente. adecă la, art.
de
409—412 c. civil român, în cazurile
şi de
tentarea unei acţiuni imobiliare

consultat

deşi

411; L. jud. oc. 42).

Putorul

civil.

codul

Doctrină.

4.

pârât,

este

(continuare).

Bibliografie

xandresco,

minorul, nu numai
ci
este reclamant

va fi
410. — In aâmbe cazurile art. precedenţi, tutorele
de
r
acelo
mijlo
ța
consiliul de familie în privin
consultă

Art.
dator a

de

tuto-

părţilor litigante. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 155, nota 1).
17. A se vedea: art. 404, 747, 748, 149
din codul civil cu notele respective.

tărârei de împărţeală, pârâtul nu opune
lipsa de autorizaţie a tutorului, nulitatea
împărţelei este relativă și nu poate fi inxocâtă de cât de către minor, cu toate că
este de ordine publică. (Dalloz, Rep.. Mi-

Perir

atârnă

în instanță

a, ho-

definitivă

că

autorizaţia consiliului
facerea unei împărţeli

când

atunci

dispoziţiile

prevăd

acest din urmă caz nu există nici o rațiune a se cere autorizaţia, consiliului de
familie de oarece acesta nu ar putea so
. refuze. (Alexanâresco, ed. 2-a, II, p. 155;
Nacu 1, p. 624, 625; Maiei Cantacuzino,
p. 88).
16. Autorizajiunea necesară de a sta

529;
No.
Minor-tutelle,
R€p.,
(Dalloz,
Suppl., Minor-tutelle, No. 509; Laurent,
vV, No. 16; Huc, III, No. 44).
12. In cazul când în tot cursul insianţei,

şi

chiar

civil,

este interesat
acesta
când

în care
atunci

procesului

a

stare

codul

din

409

de
rul are nevoe
de familie pentru

tutor ad ho€. (Colin et Capitant, ed. 4-a,
3, p. 513).
fi.
Autorizaţia
consiliului de familie
pentru ca tutorul să ceară o împărţeală
în
minorului, poate fi dată
în numele
valabil

civil român,

In dreptul

15.

art.

mi-

nori la împărțeală cari au interese opuse,
fie căruia trebueşte să îi se dea câte un

mod.

410

nor.-tutelle, No. 529; Suppl., Minor.tutelle,
i 510; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No.

tutorul să provoace o împărţeală şi o licitaţie a bunurilor indivize, în numele minorului, nu are nevoe de omologarea, tribunalului. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
tutelle, No. 534; Laurent, V, No. 75; Baudry et Wabl, Successions, II, No. 2229;
Pianiol et Ripert, I, No. 571; Alexandresco, ed. 2-a, 1], p. 156).
9. Dispoziţiile art. 465 c. civ. îr. (409
c. civ. rom.) sunt de ordine publică și prin
urmare pârâtul în instanţa
poate propune excepţiunea

| Art.

TUTELĂ

DESPRE

reclamant,

Ă

fie

că

este

pârât,

nu

are

de

propus nici un miiloc de apărare. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 760, 761). .
7. Deşi acţiunile imobiliare introduse
în contra minorului, tutorul nu are nevoe de autorizaţia consiliului de familie
pentru a reprezenta pe minor, însă el trebueşte să consulte consiliul de familie asues mijloacelor de apărare. (Nacu, I, p.
:
623).

îi anulate

a legiuitorului român.
său în Cod. civ. francez. El este o inovaţiune
nu are echivalentul

—
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Art. 411—412

DESPRE

TUTELĂ

Codul

civil

Art. 411. — O împărțeală atingătoare de averea minorelui, ca
să poată aveă tărie legiuită, trebuie să se facă prin judecătorie,
în urma unei prețuiri făcută prin experți numiţi de către tribunal
şi după
130,

îndeplinirea

734

urm.,

tuturor

743, 747,

îormelor

749,

952,

1157,

211 urm., 691 urm., 694 urm., 700;.L.
Art. 65; Civ. Fr. 466 $ 1).

legiuite.
1166,

pentru

(Civ.
1190,

95, 409,
1900;

epitropii
|

412,

Pr.

din
|

civ.

1840,

Tei. fr. Art. 466 Ş 1. — Pour obtenir ă l'gard du mineur tout l'effet
qu'il aurait entre majeurs, le partage devra tre fait en justice, et prâcâd6
d'une estimation faite par experts nommâs par le tribunal de premiăre instance
du lieu de l'ouverture de la suecession.
|

Bibliografie (continuare).
BuzouGAn V. Gu., Discurs, Dreptul 83/1926, Curier Jud. 3/1936;
|
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 22 urm.,
Hacr-GHEORGHE AL, Wotă sub Trib. Dolj s. 1, 353 din 19 Mai 1925, Curier Jud. 35/1926;
Srognescu D. Dem., Notă sub Cas. 1, 9 Martie 1923, Pand. Rom. 1935, |, 31.

Docirină.

două articole îşi pot găsi aplicaţiunea, în
acelaş timp,
urmând ca experţii să fie
aleşi de părţi atunci când toate părţile

î. Dispoziţiile art. 466 c. civ. fr. (411
şi 412 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea
atât la, împărțeala bunurilor imobile, cât
şi la

împărţeala

bunurilor

mobile

sunt interesaţi minorii. (Beudant,
365; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1194;
Rep., Minor.tutelle, No. 518, 519;
Minor-tutelle, No. 5i1; Laurent,
4;

Huc,

ILI, No.

445; Baudry

|

care

II, No.
Dalloz,
Suppl,
V, No.

1, No. 1931;
756, text şi

2. Preţuirea bunurilor ce urmează a se
împărţi se face de unul sau trei experţi
rânduiţi de tribunal. (Alexandresco, ed..
2-a, II, p. 756).
3. Când tribunalul are elemente suficiente asupra valoarei averei de împărţit,
el poate face împărţeală fără, să ordone a
se

face

preţeluirea

averei,

de

oarece

de tribunal

bro-

se deosebesc

de

însă

atunci

când

între

ele

are dreptul să numească experţi din oficiu de cât în cazul când părţile nu se în-

cedura preţuirei nu este obligatorie pentru tribunal
ci facultativă.
(Masse
ei
Verg6 sur Zachariae, II, $ 391, nota 4,
p. 368; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 75%,
nota).
“
4. Deşi dispoziţiile art. 466 $ 1 c. civ.
în. (411 c. civ. rom.) după care experţii

se rânduesc

capabile,

figurează şi un incapabil sau când ele
fiind toate capabile nu se înteleg între
ele, experţii. se vor numi din oficiu de
tribunal. (Valette sur Proudhon, II, 389;
Demolombe, XV, No. 642; Masse et Vergâ
sur Zachariae, II, $ 391, nota 4, .p. 367;
Demanite et Colmet de Santerre, III, No.
157 bis; Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 157).
5. După altă părere, dispoziţiile
art.
824 c. civ, îr. (734 ce. civ. rom.) ar constitui
o derogare dela dispoziţiile art. 466$ 1 c.
civ. îr. (411 c. civ, rom) şi tribunalul nu

et Châneaux,

IV, No. 559; Planiol, ed. 6-a,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

nota, 4).

în

sunt

dispoziţiile art. 824 c. civ. fr. (734 c. civ.
rom.) după care experţii sunt aleşi de
părţi şi numai când ele nu se înţeleg, experţii vor fi numiţi din oficiu de tribunal,
totuşi, după o părere, dispoziţiile acestor.

voesc în privinţa, numirei lor. (Aubry et
Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, nota 10, p. 54;
Laurent, X, No. 317).
”
6. Tribunalul
competent
ca să facă
împărțeala averei, este acel al deschiderei moştenirei. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 156, text şi nota 6).
7. In cazul când sutcesiunea s'a deschis în străinătate, însă bunurile ce urmează a se împărţi sunt situate în ţară,
tribunalul competent să facă, împărţeala,
acestor bunuri va fi acel al situaţiunei
imobilelor, (Huc, III, No. 445; Alexandre
sco, ed, 2-a, II, p. 757, nota).
8. A se vedea: art. 412, 413. 734, 743, 147,
748 si 749 din codul civil cu notele res
pective),

Art. 412
— Experții,
.
după ce vor depune jurământ înaintea
președintelui tribunalului, sau a judecătorului care îi ține locul, că
îşi vor îndeplini cu credinţă misiunea, vor procedela diviziunea
lucrului de împărțeală şi îormarea loturilor, cari se vor trage la
sorţi în prezența unui membru al tribunalului. Orice altă împărțeală
—
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Civ.

700;

urm.,

211

civ.

Pr.

1166;

$ 2, 3).

466

Fr.

743,

411, 728, 734,

410,

ca nelegală. (Civ. 409,

se va consideră

413

Art.

TULELĂ

DESPRE

civil

Codul

Tezt. fr. Art. 466 Ş 2 și 3. — Les experts, aprăs avoir prât6, devant le pre-

sident du mâme tribunal ou autre juge par lui dâlsgu6, le serment de bien et
fidălement remplir leur mission, procâderont ă la division des heritages et ă la
formation des lots, qui seront tirâs au sort, et en prâsence soit dun membre
tribunal,

du

Tout

par

notaire

d'un

soit

provisionnel.

ne sera considâre que comme

autre partage

Bibliografie

(continuare).

Jud. 3/1936;
Bozougan V. Ga., Discurs, Dreptul 3/1926, p.Curier
215, 220 urm;
ConsrANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni
D. DEw.,

Srognescu

1, 9 Martie

Cas.

sub

Notă

f. Dispoziţiile art. 466 c. civ. fr. (411 şi
aplicaţiunea
îşi găsesc
412 ce. civ. rom.)
atât la împărţeala bunurilor imobile, cât
şi la împărţeala bunurilor mobile în care
sunt interesaţi minorii. (Beudant, II, No.
865; Mourlon, ed. T-a, I, No. 1194; Dalioz,
Rep., Minor.-tutelle, No. 518, 519; Suppl,
Minor-tutelle, No. 511; Laurent, V, No. 14;
Huc, III, No. 445; Baudry et Châneaux,
IV, No. 559; Planiol, ed. 6-a, |, No. 1931;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 756, text şi
nota 4).
după ce vor fi numiţi de
2. Experții
înaintea

jurământul

depune

vor

preşedintelui tribunalului sau a judecătorului care îi ţine locul, că-și vor îndeplini cu credinţă misiunea lor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 158).

Raportul experţilor prin care se prola împărţirea averei și la formarea

3.
cede

trebueşte, potrivit dispoziţiilor
loturilor,
art. 700 pr. civ. română, să fie aprobat
trage
mai întâi de tribunal şi apoi se vor
loturile

sorţi.

la

ed.

(Alexandresco,

2-a,

,
158).
4. In cazul când imobilele de împărțitse
ele
nu se pot divide comod în natură,
tribuvor vinde prin licitaţie publică de
cona] şi preţul lor se va împărţi între
capabile
sunt
părţile
toate
Când
părtaşi.
de a dispune de drepturile lor vânzarea,
se va putea, face şi înaintea unui arbitru
II,
numit de ele. (Alexandresco, ed. 2-a,

II,

p.

p."5.158),Între

$ 2 c. civ.

dispoziţiile art. 466

824
îr. (412 c. civ. rom.) şi dispoziţiile art.
e. civ. fr. (134 c. civ. rom.) există deosebiri; singura interpretare şi concilierea
dispoziţiilor

mătoarea:
sunţ

unul
aleasă

acestor

în cazul

capabili,

dintre
de

către

articole

două

se
cu

de

persoană

consimţimântul

ei, iar în caz de neînțelegere

Art.

ur:

forma

vor

o altă

de

dânşii,

este

toţi moştenitorii

când

loturile

ei sau

Pand.

1923,

loturile

Doctrină,

tribunal,

între dânşii

Tutorele
— 3.
41

des lots.

lui commis, lequel fera la delivrance

va

nu

se

1925, |, 31.

Rom.

vor

forma

de

un

expert

numit

de tribunal potrivit dispoziţiilor art. 83%
e. civ. fr. (743 e. civ. rom.); în cazul când
între moştenitori există şi
Joturile se vor forma numai

miţi de tribunal.
II, p. '758, 759).
6. Impărţeala
definitivă
fi

sar

și va

făcut

dreptul

are
chiar

(Alexandresco, ed. 2-a,
i
făcută cu îndeplinirea

cerute de lege este

formalităţilor

tuturor

pentru

un incapabil,
de experţi nu-

fi considerată
majori,

între

ca

şi cum

minorul

ei

anularea

ceară

să

și

ed.

(Alexandresco,

leziune.

nu

nici

2-a, II, p. 759 text și nota 1).
7. In cazul
când împărțeala în care
este interesat un minor nu sa făcut cu
formalităţile cerute de lege, de exemplu:
a lipsit autorizaţia consiliului de familie,
nu Sa făcut vânzarea bunurilor prin Licitaţie publică, etc., numai minorul ajuns
la. majoritate va avea dreptul să ceară
anularea împărţelei iar nu şi majorii de
de
formalităţile
oarece
fost prevăzute în lege în

(Alexandresco, ed.
rului.
Comp.: Nacu, Î, p. 625).
la

ajuns

Minorul

8.

au
împărţeală
interesul mino-

p.

159;

majoritate

are

IL,

2-a,
|

dreptul să ceară anularea împărțelei făcută în timpul minorităţii sale fără îndeplinirea,

formalităţilor

lege,

de

cerute

in-

dependent de orice leziune, considerânduse că prin neîndeplinirea formalităţilor legale, el nu a fost apărat. (Alexandresco,
%-a, 11, p. 759, 760).
9. Impărţeala făcută fără îndeplinirea
legale, când este atingăfornialităţilor
toare

de

firmată
la

averea

expres

ajungerea

sa

unui

sau
la

minor,

tacit,

de

poate

îi con-

către

minor

de

oarece

majoritate

această împărţeală este numai anulabilă
în interesul minorului iar nu inexistentă.
(Planiol et Ripert, IL, No. 573; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 760).
10. A se vedea: art, 411, 413, 134, 736,
743, 147, 748 şi 149 din codul civil cu nutele

-

respective.

puteă precurma

prin

transigere

pricini atingătoare de interesul minorelui, decât numai cu autorizarea
—
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.

Art. 413

DESPRE

TUTELĂ

Codul civil

consiliului de familie, şi după avizul a trei jurisconsulţi, arătaţi de
procurorul tribunalului, aprobat de către tribunal, după ce va îi
ascultat și concluziunile procurorului. (Civ. 357 urm., 408, 419, 1157,
1164,

10,

1166,

12,

1704—1706,

16;

L. din

29

1906;

Pr.

Octombrie

18 Ş 21, 20 $ 13, 39 $8;
Civ. Fr. 467).
— Le
Test. fr. Art. 467.

civ. 81, 340, 638 urm.;

1877;

L.

L. pentru

oc.

42;

C. com.

L. Timbr.

epitropii din 1840,
famille,

dâsignes par le procureur du Roi

Art. 66;
du mineur,

transiger au nom

tuteur ne pourra

qu'aprâs y avoir 6t€ autorise par le conseil de
Jurisconsultes

jud.

et de

prăs le

avis

de trois

tribunal de

premiăre

instance.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura 6t6 homologuse par
le tribunal de premiăre instance, aprâs avoir entendu le procureur du
Bibliografie

Roi.

(continuare).

Hacr-GBEORGHE AL., Wotă sub Trib. Dolj s. I, 353 din 19 Mai 1925, Curier Jud. 35/19%6;
PoLIcHRON DeM., Notă sub. Cas. II, 3 din 8 Ianuarie 1926, Pand. Rom. 1926, 1, 155;
SroEnEscu D. Dem., Nofă sub Cas. 1, 9 Martie 1923, Pand. Rom. 1935, 1, 31.

INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acţiune 13, 14, 15, 30.
Acţiune principală 13, 14.
Administraţie 30,
Anterioritate 2, 6, 10.
Anulare, a se vedea cuvântul: „Nulitate:,
Apel 42.

Apreciere

22,

Aprobare 1, î bis.
Autorizaţie,
a se vedea
cuvintele: „Consiliu de
familie“.

Avizul

jurisconsulţilor 1

urm,

Confirmare
Consiliu de

24 26,

28.

Consu'taţie

6, 7.
familie

2-20,

3.

Contestaţie 12.

- Copartaşi 16, 19
Copil minor 1 urm.
Daune 24.
Deliberare, se vedea cuvintele:
„Consiliu de
familie“.
Efecte 23, 24.
Favorabil aviz 3, 4,5,
Greşeală 1.

Hotărire de expedient 15.

Impăcare 15,
Impărţeală 16, 17, 19.
Imobiliară materie 8,
Indivizibilitate 18, 19,
Jurământ 25-30.

cesar
o

Jarisconsulţi 1. urm,
Leziune 24,
Majoritate 3.
Major 14, 18, 19.
Mamă 20.
Minister public 21, 22,
Minor î urm.
Mobiliară materie 8.
Nulitate 9-15, 18, 19, 23,24,
Omolugare
10-14, 16, 17,
20, 24, 25, 26, 28.

Opoziţie

11.

Parchet 21, 22.
Partaj 16, 17, 19,
Prejudiciu 27,

Proces, a

se

vedeă

cu-

vântul: „Acţiune“,
Procuror 21, 22,
Ratificare 6, 7.

Becuzare

Redactare

Stingerea

1,

15.

Tată 20.
Tranzacţie 1 urm.
Tranzacţie
extra-judiciară 45.
Tribunal 1, 1 bis, 10-14, 16,
17, 20, 24, 25, 26, 28,
Tutelă 1 urm.
Tautelă legală 20,
Unanimitate 4, 5,
Valabilitate 27,
Validare 6, 7.

1. Art. 413 c. civ. rom. are o 'redactare greşită de oarece nu avizul jurisconsulţilor trebueşte aprobat de către tribuna], ci tranzacţia ce se încheie pe baza
acestui

aviz.

bis.

4).

După

(Alexandresco,

altă

părere

ed,

ceeace

II,

2-a,

aprobă

tribunalul
este
avizul
jurisconsulţilor.
(Nacu, 1. p. 634).
» Avizul celor trei jurisconsulţi cerut
de art. 467 c. civ. fr. (413 ce. civ. rom.) ne-

—

numele

poată

încheia

minorului

să

trebue-

când
a. impus
aceste formalităţi
a tost
ca avizul jurisconsulţilor să lumineze pe

membrii consiliului de familie cari nu ar
avea cunoştinţele necesare. (Dalloz, R€p.,
Suppl., Minor-tutelle, No. 551; Laurent,
V, No. 96; Huc, III, No. 448; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 595; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1955; Planiol et Ripert, 1. No. 58;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 775; Matei
Cantacuzino, p. 89).

3. Consiliul
pe

de

tamilie

să

închee

tutor

nu
o

poate

tranzacţie

auîn

numele minorului de cât în cazul când
avizul jurisconsulţilor este favorabil tran-

Doctrină.

p. 774, nota

ca tutorul
în

şte să fie dat înainte de deliberarea consiliului de familie, de oarece scopul legei

toriza,

22,

procesului

pentru

tranzacţie

zacţiei

de

oarece

legiuitorul

nu

a

voiţ

să

îacă din acest avis o simplă consultaţie
ci o garanţie care nu ar putea să existe
dacă

sar

face

tranzacţia

contra

avizu-

lui
jurisconsulţilor.
(Demolombe,
VII,
No. 745; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 113,
nota 31, p. 709; Dalloz, Râp.. Minor-tutelle, No. 556; Suppl., Minor.-tutelle, No.
546; Laurent, V, No. 96; Huc. III, No.
448; Planiol et Ripert, 1, No. 584; Alexanfă
ed. 2-a, II, p. 7%, 776; Nacu, |, p.
4: După o părere, pentru ca consiliul
de familie să poată autoriza pe tutor să
închee o tranzacţie în numele minorului,
trebueşte

ca

jurisconsulţi
(Demolombe,

avizul

favorabil

al

celor

trei

să fie dat în unanimitate.
VII, No. 145; Aubry et Rau,

ed. 5-a, 1, $ 113, nota 31, p. 709; Laurent,

V. No. 96; Huc, III, No. 48; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 595; Planiol, ed. 6-a,
1, No. 1955; Planiol et Ripert, I, No. 584;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 776).
5. După
altă părere, consiliul de familie

640—

poate

autoriza

pe

tutor.-să

închie

o

Codul

civil

DESPRE

tranzacţie

în

nu

în

dacă

avizul

este

dat

numele

favorabil

minorului,

al

chiar

jurisconsulţilor

unanimitate,

fiind

rea tranzacţiei; când ele ar avea loc după
ce tutorul a încheiat o tranzacţie în nu-

mele minorului, ele nu mai pot valida
tranzacţiunea încheiată. (Laurent, V, No.
95, 96; Planiol et Ripert, I, No. 584; Matei Cantacuzino, p. 89).
1. După altă părere, cu toate că formalităţile prevăzute de art. 467 c. civ. îr.
(413 e. civ. rom.) trebuesc să aibă loc înatranzacţiei, totuşi, dacă,
încheierea ei, o pot vaVII, No. 746, 749; Dal-

loz, Rep., Minor-tutelle,
Minor.-tutelle,
No. 551;
dresco, ed. 2-a, II. p. 7%,
8. Dispoziţiunile
art.
(413 c. civ. rom.) cari cer
lităţi pentru
o tranzacţie

ca tutorul
în numele

sesc aplicaţiunea
biliară cât şi în
oarece textul
(Delvincourt,

No. 563; Suppl,
Comp.:
Alexannota 3).
467 c. civ.
îr.
anumite forma-

să poate
minorului

atâţt în
materie

încheia
îşi gă-

materie imomobiliară, ae

nu face nici o distincţiune,
Î, Art. 467; Demolombe, VII.

No. 747; Mass6 et Verg6 sur Zachariae,
1. p. 440, nota 13; Demanite et Colmet de
Santerre, ed 3-a, II, No. 227 bis;: Marcad6,
Art. 467; Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, $ 113,
nota 30, p.709; Dalloz, Rep.. Minor.-tutelle,
No. 557;
Suppl., Minor-tutelle,
No. 547;
Laurent,
V, No. 96; Huc, III, No. 448;
I, No. 1955; Planiol et Ripert, 1, No. 5%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 775; Nacu, I,
p. 631).
,
9. Când toate formalităţile cerute de
lege nu s'au îndeplinit, tranzacţia încheiată de tutor în numele minorului, este
anulabilă după cererea minorului. (Aubry et Rau, ed. 5a,.I, $ 113, p. 710; Dal„loz, R6p.. Minor.-tutelle, No. 560; Suppl.,
Minor.tutelle, No. 548; Huc, III, No. 448;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 776; Matei
Cantacuzino, p. 89, 90).
10. Tranzacţia
încheiată de tutor în
numele minorului,
autorizată de consiliul de familie şi omologată de tribunal,
este nulă dacă în prealabil nu sa luat
şi avizul a trei jurisconsulţi. (Dalloz, Rep.
Minor.-tutelle, No. 560; Suppl., Minor-tutelle, No. 548; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 584).
11. Nulitatea tranzacţiei încheiată de
tutor

în

îndeplinit

numele

minorului,

toate

când

formalităţile

nu

sau

cerute

de

lege, după o părere, trebuește cerută sub
formă de opoziţie înaintea instanţei care

a omologat-o. (Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
No. 562).
12. După a doua părere, hotărârea triburialului care omoloagă tranzacţia, chiar
în

cazul

când

bueșşte atacată
86370. — Codul

nu

există

contestaţie,

tre-

pe cale de apel la instanţa
Civil adnotat.

superioară. (Carre, Lois de la procedure,
Se 455; Dalloz. Rep., Minor.-tutelle, No.

deajuns

dacă el este dat cu majoritate. (Dalloz,
Râp., Minor.-tutelle, No. 556; Suppl., Minor.-tutelle, No. 546).
6. Formalităţile prevăzute de art. 467
c. civ. fr. (413 c. civ. rom.), după o părere
trebuesc să aibă loc înainte de încheie-

inte de încheierea
ele intervin după
lida. (Demolombe,

Art. 413

TUTELĂ

—

t3.

După a

treia

părere,

nulitatea tran-

zacţiei încheiată de tutor în numele minorului, pe motivul că nu s'au îndeplinit
toate formalităţile cerute de lege, trebueşte

cerută

pe

cale

(Mass6 et Vergâ
ri 27; Dalloz,
14.

In

cazul

de

acţiune

principală.

sur Zachariae, 1, p. 440,
Râp.. Minor.-tutelle, No.
când

minorul

ajuns

la

majoritate
cere anularea tranzacţiei încheiate de către tutor în numele său, pe
motivul că nu sau îndeplinit țoate formalităţile cerute de lege, trebueşte urmă-

rită pe cale de acţiune principală. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 550).
15. Dispoziţiile art. 467 e. civ. îr. (413
ec, civ. rom.) cari cer avizul a trei jurisconsulţi şi autorizaţia consiliului de familie pentru ca tutorul să poată încheia
în mod
valabil
o tranzacţie în numele

minorului,
zacţiilor

sunt aplicabile nu numai
extrajudiciare

încheiate

trande

tu-

tor ci şi tranzacţiilor prin care se stinge
un proces în curs de judecată și când instanţa pronunţă o hotărâre de expedient
care

constată

condiţiunile

împăcării;

în

cazul când nu sau îndeplinit aceste. formalităţi, hotărârea de expedient pronunțată este anulabilă în interesul minoru-

lui.

(Aubry

et Rau,

ed. 5-a,

|, $ 113,

p.

710; Dalloz,” Râp., Suppl.. Minor-tutelle,
No.
552; Planiol et Ripert, 1, No. 58%;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, î[, p. 726).
16. Dispoziţiunile
art. 467 c. civ. îr.
(413 ce. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiune şi
în materie .de împărţeală; prin urmare.
tutorul poate,
formalităţilor

după îndeplinirea.
cerute de lege, să

tuturor
încheie

cu copărtaşii minorului o tranzacţie pentru a pune capăt greutăților la care a dat
loc starea
de indiviziune. -: (Demolombe,
XV, No. 608; Mass6 et Verge sur Zacha-.
riae, Î, $ 221, nota 39, p. 439; II. $ 39,
nota 2, p. 362; Aubry et Rau, ea. Wa, ],

$ 113, p. 7141; ed. 4-a, VI, 8 623, nota 1. p.

536, $ 624, nota. 37, p. 554; Dalloz, Rp,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 553; Demante et
Colmet de Santerre, III, No. 168 bis; Huc,
III, No. 446; N. Titulescu, Impărțirea moştenirilor, p. 69; Plastara, 1, p. 478).
1.
După
o altă părere,
împărțeala,
atingătoare de averea minorului nu se
poate tace prin ajutorul unei tranzacţii cu
îndeplinirea,

formalităţilor.

cerute

de

art.

4617 c. civ. fr. (413 c. civ. rom.). (Laurent;
X, No. 295; Planiol et Ripert, 1, No. 58;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 757),
18. In cazul
cânq o parte încheie o
tranzacţie .cu o parte majoră şi cu un
minor

reprezentat

prin

tutorul

său.

dacă

se anulează tranzacţia în privința mino:
rului de oarece nu sau îndeplinit toate
formalităţile cerute de lege, această anulare nu aduce în mod necesar şi anularea tranzacţiei faţă de partea majoră;
în orice caz numai partea adversă majoră :are dreptul: să. invoace. indivizibili:

641 —

și

Art.

țile cerute

tatea tranzacţiei care sa anulat în pri(Dalloz, R6p., Suppl.
minorului.
vința
Minor.tutelle, No. 554).
,
19.
In cazul când sar fi încheiat o
tranzacţie cu ocazia unei împărţeli în care
se

pe

motivul

că

dea

toate

asupra

In

privința

22.

vil

efectele

nu

(Alexandresco,

sale.

ar

în

numele

atârna

de

soarta

drepturilor

cu îndeplinirea

decât

art.

oarece

467

de

la

c. civ. fr. (413

In

este o tranzacţie.

(Baudry

de

tul

a-l

oarece

a

primi

deferi

jurământul

sau

referi

constatării

autorizaţia

ce

materie este specială.
2-a, II, p. 776).

de

se

dă

în

pra

de

nu

minoritor

intțimatul

ce-şi

luase

a

executat

prin

obli-

transacţia

va-

apărărilor

transacţie

sar

norilor

că

şi

recurente

că

prin

fi periclitat
ea

nu

sar

fi

această

interesele
făcui

cu

mipaza

formelor
legale,
această
omisiune
nu
este esenţială, de oarece nu putea schimba
soluţiunea
litigiului.
(Cas.
1.
Complet
chirii dec. 955 din 8 Aprilie 1925, Jur.
Gen. 1925, No. 1737).

drep-

2.

de

Potrivit

dispoziţiunilor

arţ.

42

din

legea.
judecătoriilor de ocoale în toate
afacerile care sunt de competinţa judelui

această

(Alexandresco,

averei

labil încheiată cu numita, aşa că deşi instanţa de apel omite să se pronunţe asu-

et Barde,

nu-i

discuţiune,

veniturile

că

gaţiunile

cerute

adversarului

cât

în

asupra
cărora
recurenta
în
calitate de
uzufructuară
legală
avea drept a iransige, bine a procedat Curtea de apel, când
i-a respins acţiunea în evacuare în urma,

Obligations, III, No. 2734; Planiol et Ripert, 1, No. 566; Alexandresco, ed. 2-a, TI.
p. 776; Matei Cantacuzino, p. 89).
26. Autorizaţia ce sar fi dat unui tutor

de

Intrucât

încheputea

Respingere.

minori.

pentru

drept:

erau

care

c. civ. rom.)

sa.

obligatorie

fi

minorului,

formalităţilor

de ia 1924 până la 1927)

tor şi această tranzacţiune nefiind
iată cu paza formelor legale, par

ed.

şi nu poate fi
leziune, mino-

minorului,

respective.

Inaintea instanţei de fond sa susţinut
că, de oarece prin tranzacţie nu se lichidează numai chiria datorită pe trecut, ci
se stabileşte şi cuantumul chiriei pe vii-

vul însă, în acest caz, are acţiune în daune
contra tutorului. (Laurent, XXVIIL, No.
410; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 710).
25. Tutorul nu poate deferi jurământ
decizor,

notele

acţiunea

2-a, 1], p. 776).
24. Tranzacţia făcută cu toate formajităţile cerute de lege îşi produce toate
efectele sale față de minor
anulată nici chiar pentru

ac-

sau

deferi

poate

1. In fapt: Instanţa de fond a respins
acţiunea în evacuare şi plată de chirie,
intentată de recurenta tutoare legală, pe
trânzacţie
că, printro
consideraţiunea
anterioară, ale cărei ciauze chiriaşul le-a
executat, tutoarea reclamantă a transigeat asupra. pretenţiunilor deduse prin

poate exista cauze de recuzare, numirea
lor fiind lăsată de lege la aprecierea procurorului tribunalului. (Alexandresco, ed.
2-a, Il, p. 176. nota 3).
îşi
la anulare, tranzacţia
23. Până
produce

cu

(continuare

nu2-a,

jurisconsulţilor

facerea unei

Jurisprudenţă

se

ce

tranzacţii

unei

avizul

pentru

cepta jurământul decizor, fără nici o autorizare, (Demolombe, XXX, No. 590 urm.;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 114, p. 03;
Pianiol et Ripert, [, No. 566; Alexandresco, ed. 2a, II, p. 177).
31. A se vedea: art. 408 din codul ci-

formalităţile
cerute
de lege,
anularea
tranzacţiei faţă de minor aduce anularea ei în mod necesar pe baza principiului indivizibilităţii împărţelei şi în acest
caz vor profita şi majorii copărtași de
Suppl,
(Dalloz, R6p,
anulare.
această
Aiinor.-tutelle. No. 54),
29. 'Tutorul, fie chiar taţăl sau mama,
nu poate face o tranzacţie în numele minorului, fără îndeplinirea formalităţilor
cerute de art. 467 c. civ. îr. (413 ce. civ.
rom.). (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 175).
Jurisconsulţii cari urmează
21.
să-şi
închee în numele minorului, trebuesc
miţi de procuror. (Alexandresco. ed.
II, p. 775; Nacu, 1, p. 631).

lege

tutorul

sa,

straţia

minorului

îndeplinit

sau

nu

de

tranzacţii. (Dalloz. Râp.. Suppl., Minortutelie, No. 392; Planiol et Ripert, 1, No.
566; Alexandresco, ed. 2a, II, p. 17).
30. In acţiunile privitoare la admini-

tranzac-

dacă

interesul

în

anulează

ţia

şi

minor

un

interesat

este

Codul civil

“DESPRE TUTELĂ

413

ed.

de

ocol,

privitoare

la

bunurile

celor

puși

civ. fr, (413 c. civ. rom.) trebuesc îndeplimite şi în cazul când se va deferi tuto-

sub tutele pentru care după lege tutorul
trebue să fie abilitat, autorizarea, judecătorului de ocol este îndestulătoare, rămâne de văzut dacă această dispoziţiune
este aplicabilă şi transacţiunilor, pentru
care după art. 413 c. civ., se mai cere și
avizul a trei jurisconsulți.
Din
expunerea de motive a legii din
1908, rezultă,
că competinţa judelui
de

rului
jurământ
decizor
pentru fapte ce
nu-i
sunt
personale.
(Alexandresco,
ed.

fiind

271.

In cazul

însă

când

tutorul

deferă

un jurământ îără îndeplinirea formalităților cerute de art. 467 c. civ. în. (413 c. civ. rom.), el este valabil dacă nu sa
cauzat minorului nici un prejudiciu. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 777 nota).

„28.

2-a, 11.

Formalităţile

p. 777).

cerute

23. La jurământul

văzut

rom-)

de

nu

art.

2275

trebuesc

de

art. 467

c.

ocol sa întins

de credulitate pre-

c. civ.

fr.

îndeplinite

(1906

c. civ.

în materie

aproape

şi

mai

supravegheze

administrarea

lor

atribuţiunile

tutelare,

de tutelă,

în

măsură

el

să

patrimoniiacestuia

sau

complectat în senzul că li sa dat drep:
tul de a abilita pe tuţore pentru orice fel

formalită-

—

mai

642

—

Codul

civil

Art. 414

DESPRE

TUTELĂ

“de acte, fără amestecul iribunalului, al
parchetului şi al jurisconsulţilor, aceasta
în scop de a dispensa în ce priveşte in-

les să

dea

ocoale

o

teresele

minorilor

în

chesțiuni

de

mică

importanţă,
de formalitatea
anevoioasă,
a consultării jurisconsulţilor, care îşi au
raţiunea în afaceri
mari şi complicate
pentru a lumina sfatul de familie.
Deci, când tutorul va avea nevoe deo
autorizare oarecare sau de un siat al
juriseconsulţilor
în materie de
transacțiuni se va adresa judelui de
este competinte a lua măsurile

ocol care
prescrise

de art. 413 c. civ., şi a omologa avizul consiliului de familie relativ la toate afacerile
locuitorilor
săteni
de
competinţa
judecătoriei,

întru

cât

legiuitorul

a

art. 42 legea
aplicare

judecătoriilor

generală

în

toate

de
ca-

zurile când tutorul are asemenea nevoe.
(Trib. Fălticeni, Sentința No. 104/9926, Jur.
Gen. 1926, No. 1186).
3. In
privinţa
actelor de
dispoziţie,
tatăl

administrator

legal

al

averei

mino-

rilor săi copii, este supus în totul dispoţiunilor din materia tutelei.
Ca atare este locul a se convoca consiliul de familie, spre a. se delibera asupra
unui proect de tranzacţie cu privire la
averea

minorului,

ai

căror

părinţi

sunt

ambii în viaţă. (Trib. Ilfov s. tutelelor,
Jurnal 1831 din 20 Aprilie 1926, Curier
Jud. 26/1926).

înţe-

Art. 414. — Tutorele ce ar .aveă cuvinte de nemulţumire
însemnătoare pentru purtările minorelui, va putea să arate plângerile sale consiliului de îamilie, și dacă el va îi autorizat de consiliu,
va puteă cere punerea la popreală a minorelui, conform cu regulele
stabilite la titlul IX Despre puterea părintească. (Civ. 93, 329—337,
357 urm., 390; Civ. Fr. 468).
Text. fr. Art. 468. — Le tuteur gui aura des sujets de mâcontentement
graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes ă un conseil de
famille, et, s'il y est autoris6 par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur
conformâment ă ce qui est statu€ ă cesujet au titre de la Puissance paternelle.
Doctrină.
î.

Minorul

este

dator

respecteze pe tutorul
rinte.
(Alexandresco,

nota
2.

ei vor avea dreptul de corecţiune fără autorizarea consiliului de familie de oarece
să onoreze

său ca
ed. 2-a,

pe
II,

un
p.

şi să
pă45%,

1, 476).
'Putorul

nu

poate

provoca

arestarea

copilului, chiar mai mic de 16 ani de cât
pe cale de rechiziţie şi după ce a dobândit
autorizaţia
consiliului de familie.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 477; Matei Can- tacuzino, p. 83).
Ă
3. 'Tutorul, chiar dacă ar fi un ascendent, în afară de tatăl sau mama mMinorului, nu pot să exercite direct, dreptul de
corecţiune sau să ceară exerciţiul acestui
drept, fără autorizaţia consiliului de familie.
(Daloz, Râp.,
Minor-tutelle,
No.
390).
,
4. Pentru a scurta arestarea minorului tutorul nu are nevoe de autorizaţia
„consiliului de familie
(Demolombe, VII,
No. 534 bis; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 229, bis, III; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 479).
5. Procedura arestării copilului minor
de către tutor este aceea, prevăzută
de
art. 378 c. civ. îr. (332 c. civ. rom), şi tutorul va fi obligat să plătească cheltuelile minorului în timpul arestării
sale.
(Alexandreseo, ed. 2-a, III, p. 477).
6. In cazul când tutela aparţine tatălui sau mamei văduve nerecăsătorite,

tutela

nu

le răpeşte

dreptul

rintească.
(Laurent, V, No.
dresco, ed. 2-a, II, p. 417).

7.

In cazul

când mama

de putere

5;

văduvă

pă-

Alexan-

şi re-

căsătorită este tutoarea copiilor săi minori, ea nu va avea dreptul să ceară arestarea, copilului său minor din prima căsătorie, de cât potrivit dispoziţiilor art.
468 c. civ. îr. (414 c. civ. rom.) cu autorizaţia consiliului de familie. (Beudant, II,
No. 729; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 4%,
417, nota 3).
8. Tutorul nu are dreptul a provoca
arestarea, copilului minor de cât atunci
când ambii părinţi ai minorului sunt încetaţi din viaţă sau când mama a pierdut dreptul de corecţiune prin a doua
căsătorie de oarece soţul rămas în viaţă
păstrează dreptul de putere părintească
chiar în cazul când nu este tutor si când
nu i-a fost ridicat prin o hotărâre judecătorească.
(Demolombe, VI, No. 380;
VII, No. 532; Beudant, II, No. 831; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1163; Demante et
Colmet de Santerre, 11, No. 117 bis 1, 203
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 111, text
şi nota 7, p. 674; Laurent, IV, No. 263;
V, No. 3; Baudry et Cheneaux, IV, No. 224,
460; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1884; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 457, 477, 478).
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Codul

TUTELĂ

civil

socotelile tutelei.

Secţiunea VIII. — Despre

Art. 415.— Fiecare tutore este dator a da seamă despre
administrațiunea sa. (Civ. 343, 344, 349, 352, 355, 416 urm., 419,
426, 454, 1541, 1753, 1762, 1991; Pr. civ. 653; C.p.13$3;
Com. 860; L. jud. oc. 40; L. p. epitropii din 1840, Art. 68; Civ.
Fr.

469).

Tezi. fr. Art. 469. — 'Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle
finit.
INDEX

Doctrină.

ALFABETIC

(la doctrină)

Absenţă 9, 30,
Acceptare

5, 7.

46,

Acte justificative 41,

Acţiune 47.
Admiaisiraţie de fapt, a
se veeă cuvintele: „Tu:
telă de fapt“.
.
legală 19,
Administraţie

33.

Alienaţie mintală 8.
Anulare 18, 34 35, 36.
Apreciere suverană 46.
Aprobare, a se vedeă cuvântul: „Omolopare“.
Căsătorie 10-15, 4.

Cheltueli de tutelă 39, 46.

Codul

civil

francez

2.

Codul civii german 2.
Codul civil itelian 2:
Codul civil român 2, %,
4,
Compturi

vintele:

a se vedea

tutelă*.

Condemnare
Coaosiliu

10, 47.

cu-

„Socoteli

de

4.

familie

de

5,

7,

Cousiliu judiciar 8.
Copil

winor

Culpă
Deces

41,
î, 12,

1 urme

Copil natural 19.
Cotutor 11-15, 45.:

tul: „Părinţis,

34, 43, 45.

şi 10-45,

Mandat 21, 24, 25.
Minoritate 1 urm.
Moarte 3, 12, 14, 17, 30.
Moştenitori 30, 43, 47.

Nebunie

8.

Nulitate

18, 34, 35, 36.

Omologare 26,

27, 40, 44,

47,

Ordine publică 34
Părinţi, a se vedeă cuvintele : „Mamă“, „Tată“
şi 9,
Poses:une 42.
Procente, a se vedea cu-?
vântul: „Dobânzi“.
Putere părintească 19.
Recăsătorie 10-15, 4,
Reconstituire 41,
Rectificare 40,
Reliquat 27,
.
Responsabilitate
39, 42,

3, 44.

14, 17, 30.

Degra'iaţiune civică

vedeă
cuvântul: „Tribunal“.
Justificative acte 41, 46,
Legitimarea copiilor naturali 19.
Majoritate 17, 20-26, 31, 39,
40, 47
Mamă, a se vedeă cuvân-

4.

Dewmisiune 5, 7, 11, 12,
Descărcare 40.
Destituire 4, 6, ît, 12.
Dispensă de cumpturi, a
se
vedeă
cu.iniele:
„Scutire de compturi*,
Dispensă de tutelă, a se
vedeâ
cuvântul:
„Demisiune“.
Distincţiune 75.

Divorţ 12, 13.

Revocare

Risipă

Român
Scutire

42,

18.

cod
de

civil 2, 26, 44.
compturi 34%

35, 41, 42

Scuzare de tutelă 5.
Socoieli de tutelă 1 urm.
Socoteli de tutelă defini:
tive

1,2.

zorii

1, 2.

Socoteli de tutelă

provi-

Socoteli obicinuite 24.
Succesivi

tutori

43, 44,

38, 39, 40,

Succesori, a se vedeă cuvâatul: „Moştenitori*.
Suverană apreciere 46.
Tată, a se vedeă cuvân-

Dobânzi 22.
Donaţiune 35.
Emancipare
17, 18.
Eruare 40.
Excludere 4, 6.
Facultate mintală 8,
Faliment 16
Fals 40.
F rţă majoră 4,
Francez cod civil 2,

tul : Părinți”
3,

Termin

şi 19, 33,

22,

Terţe persoane 20.

Tutelă dativă 13, 28. .
Tutelă legală 28, 4.
Tutelă testamentară 28,
'Tutor ad hoc 32.
Tutor nou 37, 47.

Incetarea tutelei 3-13, 17,
19 urm.
Interdicţiune 4, 8, 15.
Intrebuinţarea banilor 22.
Ipotecă legală 23.
la'ian cod civil 2.
Judecător de ocol, a se

moartea

tutorului.

(Mo-

tutorului la degradaţiune civică, prin excluderea, sau destituirea, tutorului din o
altă tutelă,
prin punerea sub
interdicțiune a tutorului. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
1215; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 119, p743; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tuteile,
No. 569; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1966; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 780, text şi nota
3; Comp.: Planiol et Ripert, IL, No. 5%;
Colin ei Capitant, ed. 4-a, 1, p. 518; Nacu.
E p: 518; Nacu, I, p. 646; Plastara, 1, p.
1).
5. Deasemenea
prin
invocarea
unei
scuze bazată pe o cauză întâmplată în
cursul tutelei şi acceptată de consiliul
de familie. (Mourlon, ed. T-a, 1, No. 1215;

Rep,

Suppl.,

Minor.tutelle,

No.

569; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 518
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 780; Nacu.
1, p. 646; Comp.: Planiol et Ripert, IL, No.
595; Plastara, 1, p. 481).
-

urme

„6.

Deasemenea,

prin excluderea

și des-

tituirea, tutorului pentru cauzele prevăzute de art. 444 c. civ. îr. (385 e. civ. rom).
(Mourlon, ea. 7-a, 1, No. 1215; Dalloz, R€p,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 569; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 518; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 780; Nacu, I, p. 646; Comp:

Tatori succesivi 38, 39, 40,
, 44,
Venituri 39.
Verificare, a se vedea cu-

„Omologare“.

—

Prin

4. Deasemenea pentru tutor. tutela încetează de plin drept prin: condamnarea

Tutelă de fapt 20-26, 29.

vântul:

cazuri:

urlon, ed. 2-a. I, No, 1215; Dalloz, Hp.
Minor.-ţutele, No. 530; Suppl., Minor-tutelle, No. 569; Colin et Capitant, ed. ka,
1, p. 518; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 780;
Nacu, I, p. 646; Plastara, I, p. 481; Comp.
Planiol et Ripert, 1. No. 5%).

Dalloz,

Tutelă

3, 12,

Articolul 415 din codul civil român,

rele

Tribunal 26, 27, 40, 44, 47.

Greşeală 41.
Ticit 34.
Incetare din

viaţă

2.

contrar articolului 469 c. civ, îr., art. 302
c. civ. italian şi art. 1890 c. civil german,
nu se referă numai la socotelile definitive de tutelă prevăzute de art. 418 c.
civ. rom,., ci şi la cele provizorii sau anuale prevăzute de art. 416 c. civii român.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 785, nota 1).
3. Pentru tutor, tutela încetează sau
mai bine zis devine vacantă în următoa-

Testament 35, 36.
Tranzacţie 40.

Gecinan cod civil 2,
Gestiune de afaceri
24.

14, 17 30

1.
Socotelile pe care sunt obligaţi tutorii să le dea, sunt de două feluri: socoteli provizorii sau parţiale (în codul nodefinitive.
stru civil anuale) şi socoteli
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 787; Nacu, |,
p. 648).

6044
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Codul

civil

DESPRE

Planiol et Mipert,
p. 481).
7. Deasemenea
rului

acceptată

1, No.

595;

prin
de

Plastara,

demisiunea

consiliul

de

|,

tuto-

familie.

iMourlon,
ed. 7-a, I, No. 1215;
Dalloz,
Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 569; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 518; Comp:
Planio! et Ripert, 1, No. 595).
Deasemenea prin slăbirea facultăţi-

lor mintale

ale tutorului,

care îl pune în

imposibilitate de a-şi execuia sarcina de
tutor deși nu a fost pus sub interdicţiune
sau sub consiliul judiciar. (Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 119, p. 743;
Dalloz,
Rp,
Suppl.. Minor.tutelie, No. 569). .
9. Deasemenea prin absenţa declarată,
în

cazul

când

tutela

este

serată

de

pă-

rintele supravieţuitor în cazurile prevăzute de art. 142 şi 143'c. civ. îr. (125 și
126 ce, civ. rom.). (Mourlon, ed. T-a, I, No.
1215; Dalloz., Râp., Minor-tutelle, No. 589,
Suppl.,
Minor.tutelle. No. 569;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 780),
10. Deasemenea
prin recăsătoria mamei

tutoarea

legală

a

copiilor

săi

minori

din căsătoria anterioară și nu a mai fost
menţinută în tutelă sau care recăsătorindu-se

nu

a.

convocat

în

prealabil

consi-

liul de familie, pentru ca acesta să hotărască dacă lasă asupra ei tutela. (Dalloz, Rep., Suppl., Minor.-tutelle, No. 569;
Nacu, I, p. 646).
1.
'Tutela
mamei
recăsătorită
încetează prin scutirea sau destituirea bărbatului său de al doilea, cotutor. (Laurent, V, No. 114; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 573, 780).
12. Cctutela bărbatului de al doilea încetează prin decesul soţiei sale care era
tutoarea copiilor săi minori
din prima
căsătorie;

deasemenea

prin

scutirea

sau

Art. 415

'TUTELĂ

tea. şi prin emanciparea sa. (Mourlon, ed.
1-a, I, No. 1215; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No. 580; Suppl., Minorc-tutelle, No.
569; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 518;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 779, 780; Nacu,
I, p. 644; Plastara, I, p. 481; Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 595).
18. Revocarea emancipării tutorului şi
anularea căsătoriei minorului, fac pe minor să reintre sub tutelă. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 780, nota 1).
9. Deasemenea tutela ia sfârşit prin
legitimarea copilului minor natural de
către tată] său, de oarece în acest, caz copilul intră sub puterea părintească, a tatălui
care are
administraţia legală
a
averei lui. (Nacu, 1, p. 644, 645).
”
20. La ajungerea minorului. la, majoritate, după o părere, funcțiunile tutorului
încetează

motivul
nu

a

de

drept,

care

fost

a

afară

făcut

cunoscut

de

să

cazul

înceteze

publicului;

când

tutela,

în

acest

caz dacă tutorul continuă a administra,
de fapt tutela, regulele tutelei sunt aplicabile tutorului până la predarea socotelilor de tutelă,
minorului.
(Demolombe,
VIII, No. 22 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 120, text și nota 3, p. 750; Dalloz, Râp,,
Minor.tutelle. No. 581; Suppl., Minor-tutelle, No. 570; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 519; Comp.:
Toullier, II, No. 1273;
Troplong, Prescription, No. 888; Planiol
et Ripert, I, No. 59%; Plastara, 1, p. 481).
21. in cazul când se constată din împrejurările de
administraţia

calitatea

intervertit

sa

în

fapt că tutorul a continuat
în calitate de
mandatar,

de

admnistrator

aceea

de

de

mandatar

fapt

sa

şi

re-

gulele tutelei nu-i vor mai fi aplicabile ci
acele de la mandat.
(Aubry et Rau, ed.
5-a. 1, $ 120, nota 3, p. 750; Dalloz, Rep,

destituirea, ei din tutelă şi prin pronunțarea, divorțului.
(Demolombe,
VII, No.
138; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1088; Laurent, V, No. 114; Huc, III, No. 278; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 7%).
13. Cotutorul pierde tute:a prin divorțul său de mama copiilor din prima căsătorie; însă această împrejurare aduce

Suppl.,

şi

aduce

făcut această
întrebuințare în timp de
şase luni de la primirea, lor, el este obligat ca potriviti dispoziţiilor art. 455 şi 456
c, civ. îr. (899 şi 400 c. civ. rom.) să plătească
minorilor
dobânzi.
(Toullier, II,
No. 1273; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 120,
text şi nota 5, p. 750; Dalloz, Rep., Minor.tutelle, No. 581; Suppl., Minor.tutelle, No.
510; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 18;
Son
: Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.
18).

încetarea tutelei mamei asupra copiilor
săi din prima căsătorie. (Demolombe, VII,
No. 138; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1088; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 1823; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 573, nota 3, 781. nota; Contra:
Huc, III, No. 278).
16. Falimentul tuforului nu aduce încetarea, tutelei. (Nacu, I, p. 646).
17. 'Tutela ia sfârşit în persoana minorului: prin moartea sa, prin majorita-

ipoteca legală continuă a exista, de la
ajungerea la majoritate a minorului
şi
până la. predarea
socotelilor de tutelă.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 120, nota 6,
p. '750; Dalloz, Râp., Tutelle, No. 581; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 781; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 518).
24. După a doua părere, prin ajungerea minorului
la majoritate,
tutela ia

pierderea

tutelei

din

partea

mamei,

însă ea va putea fi numită de către
- siliul de
familie tutoare dativă.
III, No. 278; Alexandresco, ed. 2-a,
573, nota 3).
14. Mouartea cotutorului nu aduce
tarea, tutelei mamei, ci o va face
dobândească

prima

sa

con(Huc,
IL, p.
încesă-şi

neatârnare.

(Pla-

niol, ed. 6-a, Î, No. 1823; Alexandresco,
2-a, II, p. 573, nota 3, 780, nota 4).
15.

Iuterdicţiunea

cotutorului

nu

ed.

—

Minor-iutelle,

No.

570;

Planiol et Ripert, I, No. 598; Colin
pitant. ed. 4-a, I, p. 518, 519).

Comp:

et Ca-

22. După părerea de mai sus, tutorul
trebueşte să facă întrebuinţarea banilor
minorului în intervalul de la ajungerea

minorului
darea,

23.

645—

la

majoritate

socotelilor

Deasemenea

şi

în

după

şi
cazul

până
când

această

la

prenu

a

părere,

Art,

DESPRE

415

sfârşit de plin drept şi dacă tutorul continuă a administra de fapt bunurile fostului
minor,
responsabilitatea
ceastă privinţă va decurge sau

dat sau

din

gestiunea

sa în adin man-

de afaceri,

fiind

obligat a depune compturi obicinuite iar
nu de tutelă. (Demolombe, VIII, No. 24,
27; Dalloz, Reâp., Minortutelle, No. 58;
Suppl.,
Minor-tutelle, No. 570; Laurent.
V, No. 117, 118; Huc, III, No. 24, 27, 451;
Planiol et Ripert, 1, No. 598; Comp.: Planiol, ed. 6-a, [, No. 623, nota 1; Colin et
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 518, 519; Plastara,
I, >; 481).
,

Codul civil

TUTELĂ

597; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 519;
Nacu, I, p. 648; Matei Cantacuzino, p. 93).
Si. In cazul când în aceiaş tutelă se
găsesc mai mulţi minori, tutorui este obligat ca la majoritatea fiecărui minor
să-i

predea

socotelile

de

tutelă.

(Dalloz,

făcut o distincţiune: tutela ia sfârşit prin
ajungerea minorului la majoritate şi pentru toate actele făcute
de fostul tutor
după ajungerea minorului la majoritate,

Rep., Suppl., Minor-tutelle, No. 575; Planiol et Ripert, I, No. 597).
32. Tutorul ad hoc, nu este obligat să
depue compturi generale de tutelă de oarece el are o misiune determinată şi limitată. (Planiol et Riperi, I, No. 596).
33. Tatăl administrator legal al bunurilor copilului său minor, trebueşte, în
principiu, asimilat cu tutorul din punctul de vedere al depunerei
compturilor..
(Planiol et Riperi, 1, No. 596).
34. Tutorul nu poate îi dispensat, nici
chiar de tatăl sau mama minorului, să

el trebueşte

depue

socoteli

pensă,

este

oarece

tutela

25.

După

a

treia

părere,

considerat

ca un

trebueşte

simplu

de

man-

datar însă pentru actele făcute de tutor
înainte de ajungerea minorului la majoritate şi ale căror consecințe dăunătoare
pentru minor au loc după ajungerea sa
la

majoritate

i se

vor

aplica

regulele

tu-

telei. (Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No. 583;
' Suppl.,
Minor-tutelle,
No. 570;
Comp:
Laurent, V, No. 118).
26. In codul civil român regulele tutelei sunt aplicabile tutorului care nu a dat
socoteli şi care ar îi păstrat de fapt tutela, de oarece art. 415 din codul civil
român arată că tutorulse consideră desfăcut de tutelă numai în urma predării
socotelilor obşteşti şi a încuviinţării lor
de justiţie. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
679, nota 1, 781, 782).
27. Se consideră că tutela a iuat sfâr-șit cu toate
efectele sale legale,
atunci
când sau depus socotelile de tutelă, și
ele au fost verificate şi aprobate, chiar
dacă fostul tutor nu a plătit minorului
sumele de bani rezultate din socoteli ca
Setorite. (Dajlloz, R6p., Minor-tutelle, No.
28. Orice
persoană
care a
exercitat
funcțiunea de tutor, fie legal, fie dativ,
fie testamentar este, în principiu, obligat
să depue socoteli. (Mourlon, ed. 7-a, |,
No. 1215; Dalloz, R6p., Minor.-tutelle, No.
593; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 519;
pexaadresco, ed. 2-a, îi, p. 785, 790; Nacu,
»

D,

.

Ă

29. Deasemenea trebueşte să depue socoteli de tutelă orice persoană care a administrat tutela „pro tutore”, fără să fi
avut în realitate calitatea de tutor, ci calitatea de tutor de fapt. (Mourlon, ed. 7-a,
I, No.
1215; Dalloz, Râp., Minor-tutelle,
No. 593; Suppl.. Minor.-tutelle,
No. 574;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 785; Comp:
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1], p. 519).
30. In cazul când funcțiunile tutorului au încetaţ prin decesul sau absenţa
sa, socotelile de tutelă trebuesc depuse de
moştenitorii

săi sau

de

persoana

care

este

însărcinată, cu administraţia patrimoniului absentului. (Aubry st Rau, ed. 5-a, ],
$& 121, p. 752; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
țutelle,

No.

574;

Planiol

et

Ripert,

1,

No.

—

de

ilicită
este

tutelă;

o

asemenea

şi lovită
de

dis-

de nulitate

ordine

publică

de:

şi nu

se poate deroga prin convenţiuni particulare de la dispoziţiile care determină,
obligaţiile tutorului. (Dalloz, Rep.. Minor.
tutelle, No. 594; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 786; Nacu, I, p. 647; Comp.: Demolombe,
VII, No. 143 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 89, p. 589; Laurent, LV, No. 366; Huc,
ri No. 255; Baudry et Châneaux, IV, No.
35. Donatorul
sau
testatorul nu
are
drepiul să, dispenseze pe tutor.-de predarea socotelilor cu privire la bunurile donate sau legate minorului;

o

asemenea

dis-.

pensă, se consideră nulă şi neavenită. (Rolland de Villargues, Râpertoire, Compte de:
tutelle, No. 10; Demolombe, VIII, No. 3,
39; Mass6 et Verge sur Zachariae, 1, $ 230,
nota, 4. p. 458; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 230 bis; Aubry et Rau, ed.
5-a, [, 3 121, text şi nota, 16, p. 15%; Laurent, V, No. 124; Huc, III, No. 433; Baudry
et Cheneaux, IV, No. 633; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1969; Alexandresco, ed. 2-a, IL, p.
786; Nacu, 1, p. 647; Contra: Planiol et
Ripert, I, No. 596).
36. Testatorul ar putea, să dispună în favoarea tutorului de sumele de bani ce ar
rămâne în urma, dărei socotelilor, însă
această dispoziţie presupune tocmai darea socotelilor pentru a se putea calcula
ce mai rămâne. (Demolombe, VIII, No. 40;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 787).
,
37. In cazul când tutela ia sfârşit din:
pariea tutorului, el este obligat a da so
cotelile de tutelă noului tutor care îl înlocueşte. (Dalloz, R&p., Minor.-tutelle, No.
5%; Planiol et Ripert, 1, No. 597; Nacu,
I, p. 648; Matei Cantacuzino, p. 93).

38. In cazul când într'o tutelă au fost

mai

rhulţi

nerale

de

compturile

tutori succesivi,

tutelă

tuturor

vor

trebui

tutorilor

compturile

să

cari

ge--

cuprindă
sau

suc-

cedat.
(Dalloz, Râp.,
Minor-tutelle,
No.
598; Suppl., Minor.-tutelle, No. 576; Planiol et Ripert. 1, No..599; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 521).
|
, 39. In acest caz, minorul devenit ma-jor va, discuta cu ultimul tutor care predă
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Codul

civil

socotelile

generale

precedenţi

şi

şi

tutorul

socotelile
ultim

tutorilor

este

răspunză-

tor față de fostul minor de scăderile de
venituri şi adăugirile la cheltueli făcute
de foştii tutori, rămânându-i dreptul a
recurge

în

contra

tutorilor

anteriori

pen-

tru care a fost declarat răspunzător. (Demolombe,
VIII, No. 106; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 121, p. 755;
Dalloz, Rp,
Suppl.,
Minor.tutelle,
No.
578;
Comp.
Planiol et Ripert, I, No. 599; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 521; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 791, nota 1),
40.

Minorul

devenit

major

este

legat

de descărcarea, dată de ultimul tutor, tutorilor anteriori după verificarea compturilor depuse de ei la eşirea lor din tutelă, afară de cazul când legea autoriză
rectificarea
compturilor
pentru
eroare
materială

sau

intervenite

cu

putea

fals

sau

ocazia

fi anulate

ca

când

tranzacţiile

vechilor

nefiind

socoteli

făcute

ar

în

con-

formitate cu cerinţele art. 467 c. civ. fr.
(413 ce. civ. rom.). (Aubry et Rau, ed. 5-a,
ÎI, $ 121, nota 11, p. %5;
Dalloz, Rep.
Suppl.,
Minor.-tutelle, No. 579;
Comp.
Planiol et Ripert, I, No. 599).
41. 'Tutorul poate fi dispensat de compturi prin faptul că s'au pierdut piesele
justificative; în cazul când aceste piese
justificative sau pierdut din caz îfortuit
sau

din

culpa

minorului,

el

trebueşte

să

de

ce

le reconstitue. (Pianiol et Ripert, I, No.
596).
42. Tutorul nu poate fi dispensat de
darea socotelilor prin faptul că a lăsat
pe minor în posesiunea bunurilor sale,
de

oarece

el este

ar fi făcut-o
I, No. 596).

43.

fost

Art. 416

DESPRE TUTELĂ

răspunzător

minorul.

in

cazul

când

tatăl

sau

mama

(Planiol

tutorul

risipa

et Riperi,

precedent

minorului

a

devenit

care predă
major, tutorul cel din urmă
socotelile generale, nu poate îi făcut răspunzător de gestiunea, tutorului legal de

Art. 416. — Fiecare
numai pe
este dator
tinutal, la
bunalul, la
de familie,

oarece, în acest caz, fostul minor, în calitatea sa, de moştenitor, al acestuia, este
obligat să garanteze pe tutorul cel din
urmă,

contra,

consecinţelor

rezulțate

din

gestiunea părintelui său. (Dalloz, R6p,
Suppl., Minor. -tutelle, No. 578).
44. In âreptul civil român. tutorul cel
din urmă, în cazul când au existat mai
mulţi
tutori succesivi,
nu răspunde de
gestiunea

tutorilor

anteriori,

de

oarece

la

eşirea fiecărui tutor din tutelă, tribunalul este obligat potrivit dispoziţiilor art.
418

ce, civ.

cotelilor
starea,

rom.,

şi
în

să-i

ultimul

cari

ceară

depunerea

tutor

i s'au

dat

le
şi

primeşte
cum

au

so-

în
fost

verificate de tribunal. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 791, nota 1)
45. Mama tutoare şi soţul său deal
doilea cotutor. vor depune un singur compt
de

tutelă.

(Dalloz,

Rep.,

Suppl.,

Minor.-tu-

telle, No. 580; Planiol et Ripert, 1, No. 597).
46. Tutorul
este obligaţ să
prezinte
odată cu socotelile şi acte justificative;
numai cheltuelile de prea mică importanţă ar putea fi scutite de această jusiificare, şi aprecierea lor este lăsată la,
facultatea
tribunalului.
(Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 121, p. 755; Laurent, V, No.
135; Huc, III, No. 457; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 636; Planiol, ed. 6-a. I, No.
1972; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 185, nota
2; Nacu, I, p. 651; Comp: Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 520, 522).
1. După ce consiliul de familie verifică socotelile de tutelă, ele sunt supuse
aprobării justiţiei care dacă le găseşte
că nu sunt regulate, tutorul va, trebui să
facă alte socoteli iar în cazul când refuză,
va îi acţionat în judecată, după împrejurări,
tutor

de minorul ajuns major, de noul
sau
de
moştenitorii
minorului.

(Nacu, I, p. 651, 652).
i
48. A se vedea: art. 416 şi 418
dul civil cu notele respective.

tutore, afară de tată şi mamă,

din

co-

şi aceştia

timpul cât au uzufructul legal asupra bunurilor minorelui,
în cursul tutelei sale a arătă în scris la tribunalul?)
sale; iar trifinele fiecărui an, starea administraţiunei
consiliul
către
de
întâmplare când tutorele este ales
va îi dator a împărtăşi mai întâiu copie întărită de starea

acestei administraţiuni consiliului de familie, care având a face
luări aminte asupra împrejurărilor administraţiunei tutelei, le va
adresă tribunalului în termen de 15 zile, după primirea copiei;
trecând însă acest termen, atunci tribunalul, fără a mai aşteptă
sus zisele luări aminte, va regulă cele de cuviință în privirea
dărei de seamă din partea tutorelui. (Civ. 3.38, 343, 348, 367, 368,
398, 401, 415, 417 urm., 541; L. jud. oc. 40; L. Timbr. 39 $8;

în

1) Prin legea Judecătoriilor de Ocoale,
competinţa judecătoriilor de Ocoale.

art. 39, regularea

—
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tutelelor, până la suma

de

40.000

lei, este dată

DESPRE

Art. 416

L: pentru
Fr. 470).

1840,

epitropii din

Codul

civil

Art. 316;

Civ.

TUTELĂ

C. Calimach,

Art. 70;

Tezi. fr. Art. 470. — 'Ţout tuteur, autre que le pre et la mbre, peut &tre
tenu, mâme

durant la tutelle, de remettre au subroge tateur des 6tats x de situa-

tion de sa gestion, aux 6poques que le conseil de famille aurait jug & propos

de fixer, sans n6anmoins

d'un chaque

ă. en fournir plus

astreint

que le tuteur pnisse 8tre

annte.

non

frais, sur papier

sans

Ces &tats de situation seront râdigts et remis,

timbră, et sans aucune formalit€ de justice.
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Trib,
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vedeă cuvântul:
„Tribunal“.
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cheltuelilor
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Legea pentru epitropii 2,
Lucru judecat 13.
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Miaoritate 1 urm.
Nulitate 7.
Omologare, a
se vedeă
cuvântul:, „Tribunals.
Parchet 8.
Procuror 8,

| Recăsătorie

4.

Responsabilitate 13.
Român cod civil î,2,6,
Socoteli de tutelă 1 urm.
Scutire de socoteli 2, 3.
Tată 1,2,3,5.
Tribunal 6-10, 13.
Tutelă 1 urm.
'Tutelă legală 10.
Tutelă testamentară 10.

Utilitate 12,
„ Uzufruct convenţional
Uzufruct

3.

legal 2, 3, 5.

Doctină.
1. Legiuitorul nostru s'a depărtat de
art. 490 ce. civ. îr., după care socotelile
provizorii nu sunt obligatorii, ci numai la
cererea consilului de familie şi cel mult
odată pe an, şi în art. 416 c. civil, a obligat pe tutori, în afară de tată şi mamă,
să depue socoteli anuale; legiuitorul nostru a reprodus în această privinţă vechile noastre legiuiri. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 188, text şi nota 3; Comp.: Nacu,
I, 2 649, 653; Matei Cantacuzino, p. 93).
. Cuvintele: „şi aceştia numai pe timpul cât au uzufructul legal asupra bunurilor minorului“, din art. 416 c. civ. rom,,
lipsesc în art. 470 c. civ. îr., corespunzător cât şi în legea pentru epitropii de la
1840, art. 70; ele sunt o inovaţie a legiui-

—

,

,

Jud. 39/1925;

instanţei tutelare“, Curier

Perir

(continuare).

30

român.

1923,

Mai

Jur.

(Alexandresco,

Gen.

ed.

1925,

2-a,

II,

1).

3. Nu numai tatăl şi mama cât timp
au folosinţa legală suni scutiţi de a da
socoteli anuale de administraţia tutelei,
ci şi orice tutor cât timp ar avea uzufructul convenţional
al bunurilor minorului.

(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 789, nota 1).
4. Mama recăsătorită şi menţinută în
tutela copiilor săi minori din prima căsătorie, de cătne consiliul de familie, nu
este scutită de a da compturi anuale de
gestiunea sa. (Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
tutelle, No. 79; Nacu, I, p. 649).
5. Părintele ţutor care nu ar avea îolosința legală este obligat a da socoteli
anuale de administraţia tutelei; aceasta
se poate întâmpla în privinţa averei asupra căreia nu are folosinţă legală
conform art. 341 c. civ. rom., la împlinirea
vârstei de 20 ani a minorului precum și
la
emanciparea
minorului
înainte
de
vârsta de 20 ani. (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 789, text şi nota 2; Nacu, I, p. 649).

6.

[n

sistemul

legei

române,

tutorul

trebueşte să depue socotelile anuale de
tutelă.
tribunalului.
(Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 789; Nacu, I, p. 653).
1. Deşi art. 416 c. e. rom., arată că tutorul trebue să depue socotelile anuale

la tribunal (sau judecătorie de ocol), însă

nu este nulitate din faptul că tutorul a depus socotelile, consiliului qe familie care
apoi

le-a

comunicat

tribunalului.

(Ale-

xandresco, ed. 2-a, II, p. 789, text şi nota
3; Comp.: Nacu, 1. p. 649).
8. Socotelile de tutelă înainte de a fi
supuse
aprobării tribunalului,
trebuesc
examinate şi de Ministerul public. (Matei Cantacuzino, p. 93).
9. Socotelile anuale se vor depune de
tutor la tribunalul (sau judecătoria de
ocol) al judeţului în care sa deschis tutela. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 789).
10. Când tutela este legală sau țesta-
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Codul civil
mentară,

DESPRE

socotelile

anuale

depuse

de

tu-

tor, se vor cerceta numai de tribunal fără
să se comunice şi consiliului de familie.
(Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 789, 790, nota,
1; Comp.: Nacu, I, p. 649).
11.
'Tutorul
este
obligat să
jusţiiice
cheltuelile. ce le-a făcut cu administraţia
tutelei. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 18%,
nota 9; Nacu, ÎI, p. 649; Matei Cantacuzino, p. 93).
12. Aprecierea utilității cheltuelilor de
tutelă făcute de tutor se va face avându-se
în vedere momentul când ele au fost făcute. (Buc, III, No. 457; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 636; Planiol, 1, No. 1972;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 190, text şi
nota 2).
"13.
tutor.

Aprobarea compturilor,
depuse de
de către justiţie, nu are autoritate

de lucru judecat şi nu poate apăra pe tutor de răspundere în cazul când sar dovedi că a întrebuințat dol sau fraudă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 790; Nacu, I,
p. 652, 654; Matei Cantacuzino, p. 93).
14. A se vedea: art. 415 şi-418 din codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare

de la 1924

până

la

conturilor,

neaprobarea

sele micilor orfani, în virtutea căruia Judecătorul prin însuși dreptul ce îl are de
a convoca şi prezida, consiliile de familie,
poate ca atunci când îşi face convingerea,
din preţul curent al pieţei, cât şi mai ales
din actele depuse să dea deslegare țutorelui din oficiu de conturile depuse, altfel
sar ajunge la situaţiunea bizară că, deşi
judecătorul îşi face convingerea de verosimilitatea
şi seriozitatea
conturilor depuse, totuşi faţă de opunerea neîntemeiată a membrilor să nu poată reacţiona

în interesul minorilor: (Jud. oc. FierbinţiJur.
Ilfov, încheierea din 23 Mai 195,
Gen. 1926, No. 519).
2. In
cazul când
membrii
consiliului de familie declară
că nu voesc să
aprobe conturile depuse de tutore, pe motiv că sunt exagerate, fără să aducă date
sau

cifre

când

judecătorul constată din actele depuse de
tutore, că administrarea s'a făcut întocmai ca un adevărat părinte de familie.
Art, 40 legea judecătoriilor de ocoale
fiind socotit ca o chezăşie faţă de intere-

precise

tele

depuse

asupra

celor

afirmate,

acest fapt nu conduce la neaprobarea conturilor, când judecătorul constată din acde

că

tutore,

administrarea

sa tăcut întocmai ca de un adevărat părinte de familie, art. 40 legea judecătoriilor de ocoale fiind socotită ca o chezăşie faţă de interesele micilor orfani, în
însăş
căruia judecătorul prin
virtutea
dreptul ce îl are de a convoca şi prezida
consiliile

la 1927)

1. Când membrii consiliului de familie
declară că nu voesce să aprobe conturile
depuse de tutore, pe motiv că sunt exagerate, fără să aducă date sau cifre precise, asupra celor afirmate, acest fapt nu
conduce

Art, 417

TUTELĂ

de

poate

familie,

ca

când

atunci

îşi face convingerea din preţul curent al
pieţei, câţ şi mai ales din actele depuse
de tutore, să dea deslegare tutorelui din
sar
altfel
depuse,
de conțurile
oficiu
la situaţiunea, bizară că deşi juajunge
decătorul îşi face convingerea de verosimilitatea şi seriozitatea conturilor depuse,

totuşi,

de

îaţă

opunerea

neînteme-

iată a membrilor să nu poată reacţiona
(Trib. Fălticeni,
minorilor.
în interesul
2 din 8 Ian. 1926, Pand. Rom. 1926, III,

|

26).

Art. 41%. — Tutorele care nu va depune în tribunal socotelile
pentru
până în 15 zile după îinitul anului, va puteă îi executat
predarea

către

lor de

Calimach 318;

L. Jud.

tribunal*). (Civ. 368, 416,

1. Dispoziţiile art. 417 c. civ. român
nu există în codul civil francez şi par a
fi luate de legiuitorul nostru din art. 318
ed.
Calimach. (Alexandresco,
din Codul
2-a, II, p. 196, nota 2).
2. In cazul când tutela încetează prin
ajungerea minorului la majoritate, „jusnu

mai

poate

constrânge

pe

tutor

ca,

să depuie socotelile definitive de tutelă,
ci această constrângere se va exercita de
către fostul minor. de către creditorii sau
de 'către moştenitorii săi. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 796).
1) Acest

Codul Calimach.

articol

nu

are

C.p. 330;

C.

oc. 40).

Doctrină.

tiţia

418;

echivalent

în codul

3. Dispoziţiile art. 417 din codul civil
român îşi găsesc aplicaţiunea nu numai
la socotelile provizorii pe care tutorul este
obligat a le depune la sfârşitul fiecărui
an, ci şi la socotelile definitive pe care
iutorul care iese din tutelă este obligat
să le dea, noului tutor care intră în tutelă. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 792, 19%,
4. Codul civil nu arată care sunt mijloacele prin
care tribunalul
poate constrânge pe tutor să depue socotelile de
tutelă. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 796;
Nacu, I, p. 650)..
:5. Prin art. 25 din. legea asupra constrângerei
corporale din 12 Septembrie
civil

francez.

Cuprinsul

său

este

inspirat

din

art. 348

Art.

417

1864

deşi

şi

toţi

DESPRE
se

prevede

că

administratorii

tutorii,
de

curatorii

aşezăminte

tru

casa

de

arest

prevăzută

de

art.

14 din- această lege.
(Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 797; Nacu, 1, p. 650).
In cazul când
tutorul nu
depune
socotelile

anuale

de tutelă,

el poate

fi des-

tituit când întârzierea sau refuzul de a
le da,
provine din
incapacitatea
sau
reaua. sa credință şi noul tutor numit va
avea dreptul să acţioneze pe fostul tutor

sale

incapacității

va numi
va,

sau

relei

minorului

acţiona

pe

un

tutor

sale

credinţe,

tutor

pentru

ad
ca

hoc
să

care

în

Un

nuale
mări

de

şi

alt

sistem

pentru

tutelă
vinde

a

este

averea

de

constrângere

şi

acel

de

tutorului

dinţă,

a

a-

se

ur-:

pentru

sa-

tisfacerea. minorului, în urma. ordinului
justiţiei, acest sistem nu este juridic de
oarece el nu este prevăzut de nici un text
de lege şi din dispoziţiile art. 417 c. civ.
rom., nu reiesă că se poate întrebuința.
în contra tutorului, care nu depune socoteli, această măsură. (Alexanaresco, ea.
2-a, II, p. 798, 799; Comp.: Nacu, 1, p. 650)

Jurisprudență
(continuare

dela

1924

până

la 1927)

î.
Conform art. 417 cod. civ., tutorele
care nu va depune la Trib. socotelile până.
în 15 zile dela finitul anului, va putea
fi executat de trib. de predarea lor. Insă

atât

din

cuprinsul

textului,

cât

şi din

art,

ATN... nu Tezultă mijloacele de constrânsere pe care legiuitorul să le arate pen-

—

nu

tutorul,

fără

nici

o în-

iar

noul

tutor

poate

avea

Prin urmare, în speţă. constatându-se
fapt că tutorele nu a refuzat darea

credinţă

a

socotelile

care

ci

a

cerut

un

termen

pentru

în

administraţia

tutelei,

legiui-

torul înțelegând prin rea credinţă, o sustragere frauduloasă în dauna minorului,
ceeace nu sa dovedii în cazul de faţă.
Pentru
a i se putea aplica
tutorului
sancţiunile art. 330, al. 1 cod. pen., se cer
trei condițiuni: 1) să fie vorba de afaceri
sau lucruri încredințate cuiva; 2) rea cre-

nu ar putea, fi
condamnarea,

depune

deci

tutelei,

socotelilor,

tutorului, de
oarece dispoziţiile
legilor
penale sunt de strictă interpretare. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 79, nota 3).

9.

tutorului,

depunerea lor, nu se poate aplica nici
dispoziţiunile
art. 3830, al. 1, cod.
pen,
pentru că nu se constată reaua credinţă
în administraţia 'tutelei, — simplul fapt
a] nedepunerei socotelilor în cele 15 zile
după finițul anului, neconstituind o rea

cuvintele: „rea credinţă“ ce le întrebuințează legiuitorul penal, trebueşte înţeles
nu refuzul de a depune socotelile ci sustragerea frauduloasă comisă de tutor în
dauna minorului; refuzul tutorului de a
da socoteli ar putea. constitui o prezumy-

tutorului

contra

pag. 650).

predea

de încredere.
însă
această!
este juridică de oarece prin

rea credință însă
pentru a motiva

în

ca, tutor;

rea

8. In cazul
când tutorul nu
depune
socoteli anuale de tutelă se obicinueşte a
se da în judecată penală pe tutor potrivit dispoziţiilor art. 330 e. penal român,

țiune de
deajuns

lua

contra sa acţiunea ad reddendas rationes.
(D. Alexandresco, II, p. 795; C. Nacu, I,

se

socotelile de tutelă; în acest caz tribunalul va condamna pe tutor să dea socoteli anuale de tutelă, obligaţie care dacă
nu va îi executată se va transforma în
daune, de oarece este vorba de o obligaţie
Se
face. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

pentru
abus
procedură, nu

le

doială, poate să fie destituit dacă întârzierea sau reiuzul de a da socotelile este
însoţit de împrejurări, cari denotă incapacitate sau rea credinţă în administra-

pentru depunerea socotelilor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 797; Nacu, 1, p. 650).
In cazul
când tutorul nu
depune
socoteli din cauza neglijenţei sale iar nu
a

a

civil

depune socotelile la termen.
Faţă de această tăcere a legii, judecătorii nu. pot să recurgă decât la principiile generale de drept în materie de tutelă, la doctrină şi jurisprudenţă, iar în
lipsa acestora la echitate, care este complimentul dreptului. (Vezi „Curierul Judiciar'“* din 1915, No. 8, p. 125 şi urm.).
Aşa dar,
în materie de tutelă
găsim
art. 385 cod. civ., care dispune excluderea
tutorului, care dă dovadă de rea credinţă,
sau incapacitate în îndeplinirea sarcinei

pot

fi constrânşi corporal ca să dea socoteli,
totuşi dispoziţiile acestei legi nu pot fi
aplicate de oarece ea a căzut în aesuetudine din cauză că nici până acum nu sa
înființat

Codul

TUTELĂ

adică

intenţiunea

frauduloasă,

care

consistă în ştiinţa că actele săvârşite de
tutore şi care i se impută sunt ilegale,
şi 3) vătămarea,
adică
cauzarea
unui
prejudiciu minorului ale cărui afaceri le
- girează, (Cas. II, dec. 176 din 1884, Bul,
pag. 376; Cas. II. 347 din 1893, Bu]. 1893
pag. 666,
Curierul Judiciar
No. 21 din
1898).
Prin urmare, simplul refuz de a da socotelile nu poate atrage sancţiunea din
art. 330 al. 1 cod. pen, cu atât mai mult,
cu cât în speţă, chiar dacă ar fi un refuz,
el nu poate servi de bază unei condamnațiuni judecătoreşti, fiindcă legile penale
suni de ordine publică şi de strictă interpretare.

E drept că jurisprudența, a admis în
acest caz (Cas. I, dec. din 1875. Bul. 18%
p. 270) ca mijloc de constrângere urmărirea şi vinderea averei tutorului spre a
desdăuna minorul. Insă la noi, în lipsa
unui text expres, potrivit art. 373 şi 376
pr.

clv.,

nu

se

poate

păşi

la

o

executare,

fără a aveă o hotărâre definitivă.
Ori, art. 417 cod. civ., se mărgineşte numai să enunţe principiul fără să fixeze
mijloacele legale de constrângere, deci în
lipsa unui text formal, singura cale judiciară nu este decât aceea arătată de
art. 385 cod. civ.. adică destituirea.
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Codul

civil

„Prin

urmare,

tutorul

fiind

pentru

delictul

prevăzut

judecată

330

al.

face

pasibil

DESPRE

1 cod.
de

pen,
acest

şi

el

delict,

trimes
de

în
art.

neputându-se
el

urmează

a

TUTELĂ

Art.

418

îi absolvit, fiind vorba de afacere civilă.
(Tudec. oc. Târgovişte, Cartea, de jud. pen.
No, 904 din 6 Aprilie 1995, Jur. Gen. 1925,
No. 1124).

Art. 418. — La eşirea sa din tutelă, tutorele este dator a da
socoteli obşteşti pentru toată durata tutelei sale; spre acest siârşit el este dator a întocmi două deopotrivă exemplare, care trecând prin consiliul de familie, se vor supune tribunalului, cu observaţiunile ce va îi făcut, rămâind tribunalului a le încuviință sau
nu, după împrejurări. Numai după predarea socotelilor obștești şi
încuviințarea lor de către tribunal, se va consideră tutorele desfăcut de tutela sa, fără jignirea dreptului rezervat pupilului devenit majore de a cere seamă tutorelui de administrarea tutelei *).
(Civ. 342, 415 urm., 426, 434, 450, 1540 urm,; Pr. civ. 254; L.
jud. oc. 40; L. Timbr. 39 $ 8; L. pentru epitropii din 1840, Art. 71;
C. Calimach, Art. 347-350; Civ. Fr. 471).
rendu aux d-

Tezi. fr. Art. 471, — Le compte d€finitif de tutelle sera
pens du mineur,

lorsqu'il aura atteint sa majorit6 ou obtenu son &mancipation.

Le tuteur en avancera les frais.
On ş allouera au tuteur toutes dâpenses
Vobjet sera utile.
INDEX
(a
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Acţiune

7, 17.

Anulare 16
Apreciere 13.
Aprobare, a se vede cuvântul: „Verificare.
Autoritate de lucru judecat 21.

Beneficiu de inventar 5.
Cale graţioasă 20.
Cheltueli 7, 9, 11, 12, 13, 18.

„

Chitanţă descărcătoare 16.

Compturi de tutelă 1 urm.
Contuziune de patrimo-

nii 5.
Consiliu

de

Convenţie

Copil minor
Creditori 4.

familie

16

Culpă 1.
Deces 3, 5.
Desfacerea

17.

1 urm.

definitivă

tutelă 16, 19.

+.

Omologare,
a se vedea
cuvântul: „Verificare“,
Parchet 15.
Păstrare în natură 14.
Procuror î5.,
i Radiere. 19.
Refuz 7, 17.
.
Reiiquat 20,
Responsabilitate 21.

Scutire

Destituire 18.
Dispensă 1 urm.
Documente 14.
Dol 21.
Executare 20.
Expirarea terminului
Folos 12, 13.
Fraudă 21.

de

de

compturi

de

tutelă 1 urm.
Socoteli de tutelă 1 urm.
a se vedea
Succesiune,

16.

Succesori 3, 5, 17
Termin 16.
Tribunal, a se vedea cuvântul; „Verificare*,
Tutelă 1 urm.
Tutelă de fapt 2.
“Putelă dativă 1,
Tutelă lesală 1.
Țutelă testameatară 1.
Tutor nou 6, 7, 8 17.

cuvântul: „Moştenitori“.

Gestiune de fapt 2.
'Graţioasă cale 21.
Hotărire

Ipotecă legală 19.
Justificarea cheltuelilor 7,
11
Lucru judecat 21,
Lucruri mobile 14.
Majoritate 16, 17.
Ministerul public (5.
Minoritate 1 urm.
Moarte 3, 3.
Mobile lucruri 14,
Moştenitori 3, 5, 17.
Negligenţă 4.
Nulitate 16,

Oficiu

20.

IÎmbogăţire pe nedrept 12.

Incetare
din viaţă 3, 5.
Incetarea tutelei 1 urm.
Indivizibilitate 10.
Inventar 6.

justifices, et dont

Doctrină.

"

doctrină)

Acceptarea succesiunei 5,
Acte 14.
Acte justificative, ase vedeă cuvintele : „Justificarea cheltuelilor*.

suffisamment

Urmărire 20,
Utilitate 12, 13.

-Venit 2, 9.
Verificare 11, 12, 13, 15,
16, 17, 19, 20, 21,

1.

Orice tutor, fie el legitim, dativ sau

testamentar,

finitive

partea

din

trebueşte

tutelă

de

să

dea

la încetarea

tutorului,

fie

din

socoteli

de-

partea

mMi-

fie

tutelei

norului, neputând să îie scutit sub motiv că a depus compturi anuale. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1215; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 790, 791; Nacu, I, p. 6506; Comp:
Colin et Capitant; ed. 4-a, I, p. 519).
2. Chiar persoanele cari au gerat de
fapt tutela, fără să fi avut calitatea, de
tutori, sunt datori să dea socoteli de tutelă. (Mourlon, ed. T-a, I, No. 1215).
3
[In cazul de încetarea, tutelei prin
decesul minorului, tutorul eşte obligat a,
aa socoteli, moștenitorilor minorului. (Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 519; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 191).
4. Creditorii minorului au dreptul ca
în virtutea dispoziţiilor art. 1066 c. civ. îr. (974 c. civ. rom.) să ceară de la tutor
socotelile de tutelă, chiar în timpul vieţii
fostului

minor,

dacă

cere. (Laurent, V, No.
455; Alexandresco, ed.

5.

In

cazul

când

el

neglijează

a

le

126; Huc, III, No.
2-a, II, p. 191).

minorul

este singu-

rul moştenitor al tutorului şi primește
moştenirea acestuia pur şi simplu, fără
are
de inventar, el nu mâi
beneficiu
socoteli de tutelă, de
dreptul să ceară
oarece sa făcut o confuziune de patrimonii şi fostul minor este ţinut la toate

DI

El este o inovaţiune a legiui-:
1) Acest art, ca şi acel precedent 417, nu există în Codul civil francez.
”
i a averei minorilor.
torului român, inspirată d e grija unei bune administraţiun

—
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Art. 418

DESPRE

obligaţiile defunctului. (Laurent, V, No.
125; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 191).

6.

In

cazul

când

se

schimbă

tutorul,

fostul tutor care. ese din tutelă este obligat să dea celui care intră în tutelă socotelile de tutelă, prin justiţie şi aceste
“socoteli vor ţine loc de inventar, care nu
se va mai face cu această ocaziune de
cât în cazul când nu fusese făcut la, intrarea în tutelă a fostului tutor. (Demolombe, VIII, . No. 552; Beudant, II, No.
840; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 112, p. 6%;
Laurent, V, No. 9; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 690, text şi nota 2, 791, 792; Comp.
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 519).
7. In cazul când se schimbă tutorul, şi
tutorul

care

iese

din

tutelă,

refuză

a

pre-

zenta socotelile de tutelă, noul tutor îl
va putea, acţiona în judecată pentru predarea,

socotelilor

şi

va

putea

fi

condam-

nat la plata venitului întreg în cazul când
nu prezintă justificarea cheltuelilor ce a
făcut, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 799).
8. Dispoziţiile art. 417 c. civ. român,
potrivit cărora tutorul poate fi executat
din oficiu de tribunal pentru prezentarea
socotelilor de tutelă, își găsesc aplicaţiunea nu numai la socotelile provizorii pe
care

tuțorul

este

obligat

a

le

depune

la

sfârşitul fiecărui an, ci şi la socotelile
definitive pe care tutorul care iese din
tutelă este obligat să le dea noului tutor
care intră în tutelă,
(Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 792, 796).
9. Socotelile
de
tutelă vor
cuprinde
două partizi: una a tuturor veniturilor şi
banilor primiţi în numele minorului şi
alta a tuturor cheltuelilor făcute cu ocazia
administraţiei tutelei.
(Demolombs,
VIII, No. 109, 110, 114; Planiol et Ripert,
I, No. 601; Colin et Capitant, ed. a, !,
p. 520; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 7%,
text şi nota 1). .
10. Compturile de tutelă sunt indivizibile în privinţa diferitelor elemente ce
Je compun, (Planiol et Ripert, 1, No. 603).

1

La

verificarea

socotelilor

de

tu-

telă, nu se vor admite de cât cheltuelile
justificate prin acte, afară de cheltueille
mărunţe pentru care nu se pot prezenta
acte justificative. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 121, p. 255; Laurent, V, No. 135; Huc,
III, No. 457 Baudry et Cheneaux, IV, No.
636; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1972; Alexandresco,. ed. 2-a, II, p. 785, nota 2),
12. La predarea
socotelilor de tutelă
se vor aproba toate cheltuelile neapărate,
precum și cele care fără a fi neapărate,
ar îi adus un folos minorului de oarece
dacă acestea din urmă nu sar ţine în
seamă, minorul sar îmbogăţi pe nedrept
în dauna tutorului. (Alexandresco, ed. 2-a,
„II, pi 793, text şi nota 1). |
„13.
Utilitatea cheltuelilor se va, aprecia
în raporţ cu momentul când ele au fost
făcute. (Huc, III, No. 457; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 636; Planiol, ed. 6-a, I, No.
1972;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 79,

nota 2).

-

|

TUTELĂ

civil

14. La predarea socotelilor tutorul este
obligat să predea averea şi documentele
ce le deţine în caliţate de 'tutor, precum
şi lucrurile: mobile pe care a fost autorizat a le păstra în natură, (Planiol et Ripert, I, No. 603; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 793, nota 2).
15.
Socotelile de tutelă înainie de a
îi

supuse

aprobării

tribunalului,

vor

tre

minorului,

tu-

bui să fie verificate şi de către ministerul public. (Matei Cantacuzino, p. 93).
16.
Cu toate că art, 418 c civ. rom.,
arată că socotelile de tutelă vor trebui
date prin justiţie, totuşi, când tutela sa
sfârşit

torul

prin

va.

lile

majoritatea

putea,

de

tutelă

să

fără

dea

majorului

intervenţia

socote-

justiţiei;

dar de oare ce art. 419 c. civ. rom, anulează, orice convenţie făcută între tutor şi
minor înaintea expirării unei luni de la
desfacerea

definitivă

depue

socoteli

a,

tutorului,

mino-

rul are timp de o lună de la predarea socotelilor să se pronunţe asupra lor şi nu
va putea da chitanţă descărcătoare
de
cât după ce va fi trecut acest termen de
o lună. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 7%,
794, 803, 804),
17.
După ce consiliul de familie verifică socotelile de tutelă, ele sunt supuse
aprobării justiţiei, care dacă le găseşte
că sunt neregulate, va obliga pe tutor să
ale

regulate

iar

în

cazul

când acesta refuză, va fi acţionat în judecată,
după
împrejurări, de
minorul
ajuns major, de moştenitorii săi sau de
noul tutor. (Nacu, I, p. 651, 652).
18. Cheltuelile făcute de tutor cu predarea socotelilor de tutelă sunt în sarcina minorului, afară de cazul destituirei tutorului când ele sunt în sarcina, sa,
de oarece din cauza culpei sale trebuesc
predate înainte de timp. (Planio! et Ripert, 1, No. 604; Colin et Capitant, ed. 4-a,
Î, p. 520).
19. ipoteca legală se va radia,
după
încuviințarea socotelilor de către justiţie
de oarece numai atunci se consideră tutorul desfăcut
de tutelă,
(Alexandresco,
ed. 2-a, II. p. 793).

20.
telă

Când

în

aprobate

urma
de

socotelilor

de

tribunal

se

către

stată că tutorul a rămas dator
lui vre-o sumă de bani sau că

datoreşte

hotărârea
dată

pe

vre-o

sumă

tribunalului

cale graţioasă,

de

de

bani

minoruminorul

tutorului,

aprobare

poate

tucon-

deşi

îi executată

asupra
averei tutorului sau
minorului
deși în instanţa de aprobare a socotelilor
nu a figurat
minorul
devenit
major.
(Nacu, 1, p. 659).
21. Aprobarea compiurilor, depuse de
tutor, de. către justiţie, nu are autoritațe
de lucru judecat şi nu poate apăra pe tutor de responsabilitate în cazul când sar
dovedi că a întrebuințat dol sau fraudă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 190).
22. A se vedea: art. 415 şi 416 din co-

dul

—

Codul
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civil cu

notele

respective.

Codul

DESPRE

civil

Art.

TUTELĂ

419

„Art. 419. — Orice convenţiune săvârșită între tutore şi între
pupilul ajuns în majoritate, va îi fără tărie, dacă ea va îi fost făcută înaintea expirărei unei luni dela desiacerea definitivă a tuto413, 416 urm., 418, 809, 94, 1704, 1705 urm.;
relui. (Civ. 149,
„Civ. Fr. 472; Civ. Ital. 307 al. 2).
Tezi. fr. Art. 472. — Tout traite qui pourra intervenir entre le tuteur
et le mineur devenu majeur, sera, nul, sil n'a t6 prâcâdt de la reddition d'un
compte d&taill, et de la remise des pitees justificatives; le tout constate par
un r6e&piss6 de Ll'ayant-compte, dix jours au moins avant le traitâ.
Tezt. ital. Art. 307 al. 2. — Nessuna convenzione tra il tutore ed il mi-

luogo prima

nore fatto maggiore pud aver
conto

della

Intenţiune 19.
Interpusă persoană 34.
Invocare.25, 26, 27, 28,
Ipotecă legală 15, 16, 21.
Locaţiune 18,
Majoritate 1,
Minoritate 1 urm.
Moarte 26.
.
Moştenitori 9, 10, 26, 27.
Nulitate, a se vedeă cuvintele: „Aplicaţiune“,
„Inaplicabilitate“ şi 14,

11.

credinţă

21, 32,

Cesiune 19,
Chitanţă descărcătoare 1.
Codul civil francez 23,
Codal civil român 23.

25-3

Nulitate relativă
Oneros titiu 12,

Compturi, a se vedea cuvintele:
„Socoteli
de
tutelă“.
Confirmare 36, 37.

Partaj

de

căsătorie

13,

Convenţie îi urm.
Convenţie gratuită 12.
Convenţie

oneroasă

Copil minor
Cotutor 5.

12.

1 urm.

Restituire

11.

Deces 26.
Deosebire

Desfacerea

23,

definitivă de

tutelă 1 urm.
Do! 32, 33,
Dotă

13,

14.

Emancipare 1î.
Eroare 33.
terminului
Expirarea

urm.

Francez cod civil
Fraudă 32, 33, 31,

19

35.

1

23.

Gratuit titlu 12.
Impărţeală 19.

Inaplicabilitate 3, 4, 7-10,
16-22.
Incetare din viaţă 26.
Incetarea tutelei 1 urm.
Inchiriere 18.
Indivizibilitate 29.
Indiviziune 19.
:

Tribunal 1.
Tutelă 1 urm.

Tutelă de fapt 6,7.
Tutelă dativă 1.
Tutelă legală 1.
Ţutelă testamentară 1.
“Țutor ad hoc 8.
,
Futor nou 4.
Valabilitate, a se vedea
,Inaplicabicuvântul:
litate*.

Vindere-cumpărare 16, 19.
Violenţă

33.

Doctrină.
1.“ Cu
arată că

date

prin

toate că
socotelile

justiţie,

art. 418
de

c. civ.

tutelă

totuşi

când

vor

rom.
trebui

tutela

ia

tutosfârşit prin majoritatea minorului,
rul va putea să dea majorului socotelile
de tutelă, fără intervenţia justiţiei; dar

de oarece art. 419 c. civ. rom., anulează

definitivă

facerea

a

tutorului,

minorul

are timp de o lună de la predarea, socotelilor şi să se pronunțe asupra lor şi nu
va, putea da chitanță ae-cărcalcare vala-

pilă,

decât

după

a

tatălui;

ter-

ce va

îi trecut

acest,

prin

urmare,

convenţia

men de o lună. (Alexandresco, ed. 2a, II,
p. 1793, 794).
2. Dispoziţiile art. 42 c. civ. îr. (419
la
îşi găsese aplicaţiunea
c. civ. rom.)
orice fel de tutelă: legală, dativă sau testamentară. (Demolombe, VII, No. 8%; Laurent, V, No. 153; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 800, 801).
3. Dispoziţiile art. 472 c. civ. în. (419
e. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea numai la tutelă iar nu şi la administraţia
legală

“Român cod civil 23.
Socoteli de tutelă 1 urm.
Solidaritate 21.
Substituire 21.
Succesori 9, 10, 26, 27,
Tată 3,
Țermin î urm.
Terţe persoane 16, 21,31.
Titlu gratuit 12.
Titlu oneros 12.

Credinţă bună 21, 32.
Creditori 16, 28.

Curator

25, 26,

Persoană interpusă 34.
Piată, a se vedeă cuvântul: „Reliquati.
Prezumpţiune 32.
Radiere 15, 16.
Ratificare 36, 37.
Rehquat 15, 17,
Renunţare 14, 15.

Consecințe 30, 31,
Contract
14,

orice convenţie tăcută între tutor şi minor înaintea expirărei unei luni de la des-

ALFABETIC
doctrină)

Administraţie legală 3.
Adopţiune 24.
Anulare, a se vedeâ
cuvântul: „Nulitate“,
Aplicaţiune 2, 5, 6, 11-15,
17, 23, 24,
Arendare 18.
Bună

approvazione del

tutela.
INDEX
(la

Asistenţă

definitiva

della

încheiată între tată şi copilui său devenit major, înainte de expirarea unei luni
validă.
socotelilor este
de la predarea
(Demolombe, VI, No. 455; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, 8 123, text şi nota 49, p. 187;
Laurent, LV, No. 318; V, No. 153; Huc, III,
No. 251; Baudry et Ch6neaux. IV, No. 19%,
643; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1980; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 504, 801; Comp.: Planiol et Bipert, 1, No. 607).
4. Dispoziţiile art. 472 c. civ. îr. (419
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la,
convenţiunile încheiate înire fostul tuior
şi noul tutor. (Planiol et Ripert, I, No.
607).
5. Dispoziţiile art, 472 e. civ. în. (419
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, şi la
VII,
cotutorilor. (Demolombe,
gestiunea,
No. 129; Demante et Colmet de Santerre,
TI, No. 144 bis. VI; Beudant, II, No. 8%;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, 3121, p. 160; Dalloz, Râp., Suprl, Minor.tutelle, No. 610;
Alexandresco. ed. 2-a, IL, p. 570, 801, nota.
1; Degre, Scrieri juridice, I, p. 141).
6. După o părere, dispoziţiile art. 472
ec. civ. fr. (419 c..civ. rom.) se aplică şi
tutorului de fapt care a administrat tutela fără să fi avut calitatea de tutor. (Dei
. mâlombe, VIII, No. 8, nota 2).

7. După altă părere, dispoziţiile art.
412 ce. civ. fr. (419 c. civ. rom.) se aplică

Art. 419
numai

DESPRE

raporturilor.

întze

tutor

şi

minor

iar nu şi raporturilor dintre minor
şi
alte persoane cum ar fi un tutor de îapt.
(Aubry et Rau,
ed. 5-a. 1, $ 121, p. 760;
Laurenţ, V, No. 153; Huc, III, No. 45;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 801).

8.

Dispoziţiile

ec. civ.

rom.)

tutorul

ad

art.

nu-şi
hoc,

de

472

găsesc
oarece

c. civ,

fr.

(419

aplicaţiunea
el

nu

are

la
ad-

ministraţia,
averei
minorului, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 801).
9. Dispoziţiile art. 42 c. civ. fr. (419
c. Civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la
convenţiunile încheiate între tutor şi moştenitorii minorului, de oarece scopul lezei a fost să apere pe minor iar nu pe
moștenitorii săi. (Demolombe, VIII, No.
78; Beudant. II, No. 893; Demante et Colmet de Sanierre, ed. 3-a, II, No. 236 bis,
III; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 124, p.
760; Dalloz, Re&p., Minor.-ţutelle, No. 653;
Suppl., Minor.tutelle, No. 609; Laurent,
V, No. 153; Huc, III, No, 458; Planiol et
Ripert, 1, No. 607; Colin et Capitant. ed.
305 I, p. 523; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.

10.

Dispoziţiile art. 472 e. civ. fr, (419

€. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la
convenţiunile încheiate de minorul deveniţ major și moștenitorii tutorului. (Beudant, II, No. 893; Demante et Colmet de
Santerre, ed. 3-a, II, No. 236 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5-a, [, Ş 121, p. 760; Dalloz, Rep., Suppl., Minor.-tutelle, No. 609;
Laurent,
V, No. 153; Huc, III,
No. 4%;
Planiol et Ripert, 1, No. 607; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 802;
Contra: Demolombe, VIII, No. 86 urm).
11.
Dispoziţiile arţ. 472 c. civ. fr, (419
ec. civ. rom.)
îşi găsesc aplicaţiunea
la
convenţiunile încheiate între tutor şi mi-

norul emancipat, chiar în
încheierea,
convenţiunilor

cazul când
minorului

la
e-

mancipat ar fi fost asistat de curatorul
său. (Demolombe, VIII, No. 76; Demante
et Colmet de Santerre, ed, 3-a, II, No. 236
bis, III; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 1214,
nota 24, p. 760; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tutelle, No. 610; Alexandresco, ea. 2-a.
II, p. 801; Contra: Laurent, V, No.
15;
Huc, IIE, No. 458; Baudry et Cheneausx,
IV, No. 643. 691; Planiol, ed, 6-a, 1, No.
1980; Planiol et Ripert, I, No. 607; Comp.:
Beudant, II, No. 893, p. 529, nota 1).
12. Dispoziţiile art, 472 c. civ. fr. (419
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea la ori
ce convenţiune
încheiată între tutor
şi
minorul ajuns la majoritate, având raport direct sau indirect cu socotelile de
tutelă şi care ar avea de efect de a aa
descărcare tutorului de obligaţia sa de a
da socoteală de administraţia tuielei, fie
că «este cu titlu oneros, fie că este cu titlu gratuit. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 236 bis, II; Mourlon,
ed. 1-a, î, No. 1919; Dalloz, Râp., Minor.tutelle,
No. 644; Suppl,
Minor-tutelle,
No. 603; Comp.: Planiol et Ripert, I, No.
608; Colin et Capitant, ], p. 922; Nacu, I,p.
634, 635; Plastara, 1, p. 482).

—

TUTELĂ

Codal

civil

13. Chiar în cazul când convenţiunile
privitoare la socotelile de tutelă ar fi înserate întrun contract de căsătorie, ele
sunt nule. (Demolombe, VIII, No. 67; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 121, p. 758; Dalloz, Rep., Supnri., Minor.tutelie, No. 605;
Planiol et Ripert, 1, No. 608).
14. In cazul când fostul minor odată
cu constituirea unei dote pe care o primeşte de la părintele său, fostul tutor, a
renunţat de a cere de la el socotelile de
tutelă şi dacă mai târziu atacă renunţarea făcută pe motivul că a contravenit
dispoziţiilor art, 472 c. civ. fr. (419 c. civ.
rom.), renunţarea, trebueşte anulaţă, însă
o dată cu ea trebueşte anulată şi constituirea de dotă. (Duranton, III, No. 639;
XV, No. 343;
Demolombe, VIII,
No. 9;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 3 121; nota 19,
p. 758; Dalloz, R6p., Suppl., Minor.-tutelle,
No. 606; Planiol et Ripert, 1. No. 60, p.
641, nota 7; Contra: Merlin, Râpertoire,
Dot, $ 2, No.7).
Ă
15. Prin
expresiunea:
„orice convențiune“ (tout trait) din art. 422 c. civ. în,
(419 c. civ. rom.) trebueşte să se înţeleagă,
toate actele prin care fostul minor a renunţat în favoarea tutorului său la garanţiile care au de scop să asigure plata
sumelor de bani datorite de tutor fostului minor din gestiunea tutelară, cum ar
îi de exemplu, actul prin care fostul minor a admis ridicarea ipotecei legale asupra bunurilor

imobiliare ale fostului

tutor.

(Mourion, ed. 7-a, I, No. 1219; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 121, p. 759; Dalloz, Rp,
Minor.tuțelle, No. 648; Privileges et hypoth&ques,
No. 1069; Suppl.,
Minor-=tutelle, No. 607; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 608; Colin et Capitant, ed. 4-a, |,
2:
Nacu, 1, p. 654, 655; Plastara, |. p.
16.
In cazui când în exemplul at mai
sus, ridicarea ipotecei legale sar fi făcut
nu în favoarea, fostului tutor ci în interesui terţului cumpărător
sau a creditorilor fostului iutor, convenţiunea făcută de

fostul minor rămâne valabilă. (Aubry et
Rau, ed. 5-a, Î, 8 121.p. 159; Dalloz, Rep,
Suppl.,
Minor.tutelle, No. 607%
Comp:
Planiol et Ripert, 1, No. 608).
- 17. Dispoziţiile art. 472 c. civ. îr. (419
ct, Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai la convenţiunile încheiate între minorul devenit major și fostul tutor cari

Sunt

în

legătură

cu

tutela

şi

ar

avea

de

efect să sustragă pe tutor de la predarea
socotelilor de iutelă în totul sau în parte

sau să priveze
siguranţă
cari

pe
au

minor de măsurile de
de scop să garanteze

plata sumelor de bani
din gestiunea tutelară;
tutor

şi pe fostul

minor

datorite de tutor
ele nu opresc pe
să încheie

conven-

țiuni cari nu ar intra în categoria actelor prevăzute mai sus. (Valette sur Proudhon, II, p. 414; Delvincourt, 1, p. 131;
Duvergier sur Toullier, II, No. 1249; Duranton, III, No. 638; Demolombe,
VIII,
No. 71; Mass et Verge sur Zachariae, 1,
p. 447; Beudant, L'6tat et la capacită des

654—

Codul

DESPRE

civil

TUTELĂ
ate

personnes, II, No. 893; Marcadă, Art. 472;
Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1219; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 121, nota 21. p. 759; Dal-

Rep.,

loz,

„24.

608;

No.

Minor.-iutelle,

Suppl.,

(Alexandresco,

civ,

S'a
rom.

decis
îşi

că

ed.

2-a,

dispoziţiile

găsese

Art.

419

II, p.

199,

art. 419

aplicațiunea

şi

c.
la

Laurent,
V, No. 155; Huc, III, No. 458;
Baudry et Châneaux, IV, No. 639; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 19%; Planiol et Ripert, L, No. 608; Colin et Capitant, ed. 4-a,
I, p. 599, 523; Nacu, 1, p. 654, 655; Plastara, I, p. 482; Contra: Merlin, Râper-

adopţiune; prin urmare tutorul nu ar putea adopta
pe minorul devenit major: de
cât în urma
expirării termenului -de o
lună de la desfacerea definitivă a tutorului, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. %1,
388, 741; Contra: Matei Cantacuzino, p.

Minor.-tutelle. No. 645, 652; Matei Cantacuzino, D. 209).
18. Prin aplicaţiunea acestor principii,
se decide că minorul poate lua cu chirie
un imobil al tutorului înainte de a se fi
predat definitiv socotelile de tutelă. (Colin
et Capitant, ed. 4-a, I, p. 523; Nacu, I, p.
654, 655).
Ă

95. Nulitalea conveniiunilor
încheiatz
în disprețul prohibiţiunei prevăzute de
art, 4 ce. civ. îr. (419 ce. civ. rom.) este
relativă, fiind prevăzută în interesul fos-

toire,

Tutelle,

$ 3;

Comp.:

Rep.

acestor principii,

Prin aplicaţiunea

19.

Dalloz,

se decide că dispoziţiile art. 472 c, civ. îr.
(419 ce. civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiune
la convenţiunile cari au de obiect o cesiune sau o vânzare de obiecte din o avere
indiviză între tutor și fostul minor în scoşi împărţirei acestor hupul lichidării
nuri. (Mourlon;, ed. T-a, I, No. 1219; Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, $ 121, noia 21, p.
Suppl., Minor.-tutelle,
159; Dalloz, Rp.
No. 608; Comp.: Planiol et Ripert, |, No.
608).
20. Convenţiunile încheiate între tutor
şi

minor,

efectelor
viitor,

de

compturilor

aării

respectate.

trebuese

integral

mod

în

rezerva

sub

a

tutelă

în

et

Ri-

(Planiol

pert, 1, No. 608).
21. Deasemenea dispoziţiile art. 422 c.
găsesc
(419 ce. civ. rom.) nu-şi
civ. în.
aplicaţiunea

fostul
lidar

minor

cu

la

convenţiunea

ar fi contractat

fostul

său

tutor

o

care

prin

în

Mod

so-

obligaţiune

față de un terţ de bună credinţă, chiar
dacă ar fi substituit pe terţ în dreptuburile sale de hipotecă legală asupra
nurilor imobile ale tutorului. (Aubry et
Comp:
Rau, ed. 5-a, I, $ 121, nota 23;
Planiol et Ripert, 1, No. 608).
22. Deasemenea dispoziţiile art. 4% c.
apliciv. fr. (419 e. civ. rom.) nu-și găsesc
caţiunea

în

cazul

când

tutorul

se

nu

gă-

de
seşte în situaţiunea de a da socotealăexisă
tutelă cum ar fi în cazul când nu
oare
tat de loc avere de administrat, de

presututelă

ce prohibiţiunea din acest articol
de
socoteli
unor
existența
pune

cari în specie nu pot fi date din cauza
Jipsei elementelor necesare pentru stabilirea lor. (Dalloz, Rep., Minor--tutelle, No.
649; Planiol et Ripert, 1, No. 608).

23. In dreptul

nostru,

nu

numai

con-

tuvenţiunile privitoare la socotelile de
unei
telă sunt oprite înainte de expirarea

luni de la desfacerea definitivă a tutovului. ci orice convenţiune în genere, de
oarece textul art. 419 c. civ. rom. diferă
de art. 472 c. civ. îr, corespunzător, întru
cât

în

articolul

nostru

se

prevede

că

este

oprită orice „convenţiune“ pe când în arțicolul francez se arată că este oprit „tout

—

tului

minor

şi

nu

poate

fi

invocată

de

iar nu și de către tutor.
cât de dânsul
(Duranton, III, No. 639; Demolombe, VIII,
No. 82, 91 urm.;
Santerre, ed. 3-a,

Demante et Colmet
de
II, No. 236 bis, 1V; Mo-

urlon, ed. 7-a, 1, No. 1219; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 121, p. 961; Dalloz, Râp., MiMinor-tu662; Suppl.,
No.
nortutelle,
telle, No. 613; Laurent, V, No. 133, 154,
162; Baudry set Châneaux, IV, No. 641;
Planiol. ed. 6-a, I, No. 197%; Planiol et
Ripert, 7, No. 610; Colin et Capitant, ed.
4-a, L. p. 523; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
802, 803; Nacu, I, p. 655).
26. In cazul însă când minorul devenit major ar fi încheiat o convenţiune cu
fostul său tutor înainte de predarea sodin viaţă, acţiumoştenitorii săi.

cotelilor, şi el ar înceta
nea: în nulitate trece la

(Laurent, V, No. 153; Alexandresco,;
2-a, II, p. 802, nota 1).
Minor
fostului
27. Moștenitorii
să

dreptul

invoace

încheiate

nilor

în

tutor,

de

nulitatea

autorul

disprețul

lor

ed.
au

convenţiu-

cu

fostul

prohibiţiunei

prevă-

să

invoace

zută de art. 472 ce. eiv, îr. (419 c. civ.
(Demolombe, VIII, No. 91 urm;
rom.).
Aubry et Rau, ed. 5-a, |; $ 121, nota %,
p. 761; Laurent, V, No. 153, 154, 162; Baudry et Cheneaux, IV, No. 641; Pianiol,
ed. 6-a, 1, No. 1978; Colin et Capitant, ed.
ka, I, p. 528; Alexandresco, ed. 2-a, Ip.
502, 803).
Deasemenea

28.

au

dreptul

nulitatea. şi creditorii minorului devenit
(Demolombe, VIII, No. 91 urm;
major.
Aubry et Rau, ed. 5-a, L. $ 121, nota. 3%,
p. 761; Laurent, V, No. 153, 154, 162; Baudry

et Ch6neaux,

IV,

No.

641;

Planiol,

ed.

6-a. 1. No. 1978; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 802. 803).
29. In cazul când convenţiunea încheiată între fostul minor şi tutor, în dispreul prohibiţiunei prevăzute de art. 4% c.
civ. fr. (419 c. civ. rom.), are legătură numai în parte cu socotelile de tutelă, convenţiunea va fi anulată în întregime dacă
în intenţiunea părţilor a format un tot in-

divizibil. (Huc, III, No. 458; Planiol et Ripert, I, No. 608).
convenţiunilor încheiate
39. Nulitatea
de minorul devenit major şi fostul său
prevăîn disprețul probibiţiunei
tutor,
zută de art. 472 c. civ. îr. (419 c. civ. rom.)
aduce şi nulitatea tuturor actelor cari sunt

655—

Art. 420

DESPRE

Codul civil

TUTELĂ

consecinţa
acestor convenţiuni.
(Dailloz,
Râp., Minor.-tutelle, No. 659).
Ă
31. Actele încheiate de tutor cu terțele

41?

ce. civ.

va

îi

persoane,

dispoziţiile

pe:

baza

convenţiunilor

înche-

iate de tutor 'și minorul devenit major şi
care se anulează, vor fi şi ele anulate pe
cale de consecinţă. (Dalloz, Râp., Minor.
tutelle, No. 614).
i
32..Nulitatea
actelor * încheiate
între
tutor şi minor în disprețul prohibiţiunei
prevăzută de art. 472 c. civ. îr. (419 c. civ.
rom.), fiind întemeiată pe o prezumpţie
de fraudă, tutorul nu ar putea să ceară
să dovedească
buna
sa credinţă
şi
că
minorul a -fost încunoştiinţat despre ges-

tiunea sa înaintea încheierei contractului.
(Laurent, V, No. 152; Baudry et Châneaux,
IV, No. 640; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
802, nota 3).
“
- 33, Convenţiunile încheiate de minorul devenit major şi tutor,
chiar după
termenul
fixat de lege de la desfacerea
definitivă a tutelei, pot îi atacate în nulitate

pentru

cauză

de

eroare,

dol

sau

violenţă potrivit dreptului comun.
(Demolombe,
VIII, No. 165; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I,- $ 121, p. 763; Dalloz,
Rp,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 616; Huc, III,
No. 459; Planiol et Ripert, 1, No. 610).
84. Dacă se dovedeşte că tutorul a încheiat cu minorul, prin persoană interpusă, o convenţiune în disprețul dispoziţiilor art. 472 c. civ. îr. (419'c. civ. rom.)
ea,

trebueşte

anulată

ţia

încheiată

de

oarece

fraudează

prohibiţiunea legală. (Planio! et Ripert,
I, No. 607, nota 1).
35. In cazul când se anulează convenîn

disprețul

dispoziţiilor

Art, 420. — Dacă,
cu

vreo

sumă

ce a primit
rom.),

de

este

minorul

tutorului

de la el şi nu

poate

ceea

invoca

art. 1312 c, civ. îr. (1164 c. civ.
oarece

major:

urm;

rom.)

să restitue
nu

mai

este

(Demolombe,

Laurent,

V,

No.

minor,

VIII,

16%;

ci

No. 97

Alexandresco,

eă. 2-a. 11, p. 803).
36. Până când nu se îndeplinesc formalităţile prevăzute de art. 472 c. civ. îr.
(419 c. civ. rom), nu se pot ratifica fie
expres,
fie tacit convenţiunile
încheiate
între tutor şi minorul devenit major, în
disprețul prohibiţiunei prevăzută de acest
articol, de oarece admiţându-se
contrariul, însuşi actul confirmat ar îi atins de
acelaş viciu ca și contractul ce se confirmă. (Toullier, VIII, No. 506; Duranton,
XII, No. 282; Demolombe, VIII, No. 9%;
ed. 5-a. I, $ 121, text și
_Aubry et Rau,
nota 24, p. 760; Dalloz; Râp., Minor-tutelle, No. 661; Suppt.. Minor-tutelle, No.
617; Laurent, V, No. 165; Huc, III, No. 459;
Planiol et Ripert, I, No. 610; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p. 523).
37. După trecere de o lună de la, desfacerea, definitivă a tutelei, minorul. are
dreptul:să confirme în mod
tacit
convenţiunea încheiată

expres sau
în
contra

dispoziţiilor art. 472 ce. civ. îr. (419 c. civ.
rom.). (Demolombe, VIII, No. 94; Aubry et
Rau, 1, $ 121, p. 762; Laurent, V, No. 16;
Baudry et Cheneaux,
IV, No. 642; Planiol, ed. 6-a, I, No. 197%; Alexandresco,
ed, 2-a, 11, p. 803).
38. A se vedea: art. 418, 809, 1900 şi
1901 din. codul civil cu notele. respective.

art.

după

minorelui,

îr. (419 c. civ.

obligat

socoteli,

acea

tutorele

sumă

va

va rămânea

purtă

dobândă

dator

din

ziua

Chiar a încheierei socotelilor tutelei.
|
|
Dobânzile pentru sumele cu care ar rămâneă dator minorele
către tutore, nu vor curge decât din ziua după încheierea socote-

lilor definitive,
415,

1079,

în care se va fi

1081, 1088, 1363,

făcut somaţiune

1544, 1550,

1589,

de

1753;

L. pentru epitropii din 1840, Art. 74; Civ. Fr. 474)...”

plată. (Civ.

Pr.

civ.

653;

Text. fr. Art. 474. — La somme î laquelle s'6lăvera le reliquat dâ par
le tuteur, portera intârât sans demande, ă compter de la cl6ture du compte.
Lies intârâts de ce qui sera dâ au tuteur par le mineur, ne courront que
du jour de la sommation de payer qui aura suivi la cloture du compte.
INDEX

ALFABETIC.

(a doctrină)
Acţiune 3, 4, 5, 6.
Administraţie legală 2.
Aaatocism . 11,
Cumpturi de tutelă î urm.
Copil minor 1 urm.
Creanţă 6-10.
Datorii, a se vedeâ cuviateie: „Creanţă“, „Reliquati,
.
Deschiderea tutelei 6,
Distincţiune 5.
Dobândă 1 urm.

Dobândă legală 1.
Exigibilitate 8.
Gestiune de afaceri 15,
Inaplicabilitate 2, 7, 8, 9,
12

Intentarea

:

atţiunei

3,

5,

Minoritate 1 urm.
Moştenitori 16,
Notificare, a se vedeă cu:
vintele: „Punere în întârziere*,

Omisiune 4, 5, 6.
Prescripţie 12.
Procente, a se vedeă cuvântul: „Dobânaăe.
Punere
în întârziere .3,

13, 14,

Rectificare

Reliquat

4, 5.

1 urm.

! Scadeaţă 8.
Socoteli de tutelă
| Somaţie 2, 13, 14,
Subrogaţie 15.
Succesori 16.

f urm
i

Tată 2.
Tutelă

1 urm,

Doctrină.

1.

Dobânda

despre 'care

vorbeşte

art.

420 c. civ. rom,, este dobânda civilă legală. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 804).
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Codul

civil

DESPRE

“2, Dispoziţiile art. 474
c, civ. rom.) nu se aplică

ce. civ.
tatălui

"8.

îr. (420
admini-

rom.)

sumele

lui,

potrivit

datorite

după

darea

de

474 c. civ. fr. (420

cărora

către

socotelilor,

dobânzile

tutor
vor

la

minoru-

începe

a

curge din ziua încheierei socotelilor tutelei, îşi găsesc aplicaţiunea la cazul când
tutorul predă de bună-voe socotelile de
tutelă; în cazul când el nu predă, socotelile de tutelă şi minorul îl acţionează
pentru

predarea

lor,

dobânzile

vor

curge

de la data intentării acţiunei iar nu din
ziua, încheierei socotelilor de tutelă. (Demolombe, VIII, No. 136; Mass et Verg€
sur Zachariae. I, p. 460; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 238 bis, 1; Aubry
et Rau, ed. 5-a, ÎI, 8 121, p. 756; Dalloz,
Rep., Minor.-tutelle. No. 628; Suppl., Minor.tutelle, No. 593; Laurent, V, No. 165;
Huc, III, No. 461; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 805).
4. Sumele de bani recunoscute ca datorite Ge tutor în urma unei acţiuni în
rectificare de compturi de tutelă; introminor

de

dusă

vor

tutorului,

contra

în

produce dobânzi nu de la data intentării
acţiunei de rectificare, ci din ziua încheierei socotelilor de tutelă. (Dalloz, Rep.
Minor-tutelle; No. 629; Laurent, V, No.
146; Huc, III, No. 461; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 806, nota).
5. După altă părere, trebueşte de făcut o distincţiune: în cazul când omisiunea

este

voluntară,

dobânzile

la

sumele

de bani recunoscute ca datorite de tutor
în urma, unei acţiuni de rectificare, vor
curge de la data, încheierei socotelilor
omisiunea
iar în cazul când
de tutelă
este involuntară, dobânzile vor curge de
la data intentării acţiunei de rectiticare.
(Demolombe, VIII, No. 141 urm.; Dalloz,
Rep., Suppl., Minor-tutelle, No. 594; Planiol et Ripert, 1, No. 602).
6. Când omisiunea este privitoare la
o creanţă a minorului în contra tutorudolui care există la deschiderea tutelei
bânzile acestei creanţe vor începe a curge
(Dalloz,
intentării acţiunei.
de la data
Rep., Suppl., Minor.tutelle, No. 596).
1. Dispoziţiile art. 474 ec. civ. în. (420
e.

civ.

rom.)

sumele
rului

şi

nu-şi

aplicaţiunea

găsesc

de

bani

datorite

la

care,

potrivit

de

tutor

dreptului

la

mMino-

comun

dobânzile au curs cu începere de la o
dată anterioară încheierei socotelilor de
tutelă. de oarece aceste dispoziţiuni sunt
'și nu
în favoarea minorului
prevăzute
pot fi opuse în contra sa. (Demolombe,
VIII, No. 465; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
tutelle. No..595; Nacu, I, p. 657).
86370. — Codul Civil adnotat.

—

rom.)

art,

nu-şi

474

c. civ.

găsesc

în. (420

aplicaţiunea

creanţele minorului contra tutorului
au devenit exigibile după încetarea,

mun. (Demolombe, VI, No. 456; Demante
et Colmet de Santerre, II, No. 137, bis,
LII; Aubry et Rau, I, $ 123, text şi nota
50, p. 788; Laurent, IV, No. 319; Huc, III,
No. 251; Baudry et Cheneaux, IV, No. 1%;.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p..504, 805).

3. Dispoziţiile art.

Dispoziţiile

c. civ.

strator legal al averei copilului său minor, care va datori procente de la punerea, în întârziere
conform drepiului - co-

c. civ.

Art, 420

TUTELĂ

la

care
tute-

lei, ele aplicându-se numai sumelor. de
bani datorite de tutor din socotelile de
tutelă iar celorlalte creanţe trebuind. să
li se âplice dreptul comun. (Dalloz, k6p.,
Suppl., Minor-tutelle, No. 597; Laurent,
Ade): 144; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
9. Deasemeni
dispoziţiile art. 474
c.
civ. fr. (420 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la creanţele minorului în contra
tutorului cari au luat naştere posterior
încetării tutelei, acestor creanţe trebuind
să

(Dalloz,

comun.

dreptul

aplice

se

Ji

Râp. Suppl., Minor-tutelle, No. 597; Laurent, V, No. 144; Alexandresco, ed. 2-a, II,
"p. 806),
10.
Tutorul va datori procente legâle

din ziua, încheierei

socotelilor

el

care

dent de
de alte
obligat

datori

le-ar

nu

numai

din gestiunea
la sumele pe

la, sumele de bani rezultate
propiiu zis a tutelei ci şi

minorului

indepen-

tutelă precum şi la cele datorite
persoane de oarece tutorul era
să

le

încaseze

să

şi

întrebuin-

le

țeze. (Laurent, V. No. 143; Planiol et Ripert, I, No. 602; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 806).
:
!
11.
Dobânzile
sumelor de bani
datorite -de tutor minorului din socotelile de

tutelă

nu

pot

fi

capitalizate

la

sfârşitul

fiecărui an pentru ca la rândul lor să
producă şi ele dobânzi. (Toullier, TI, No.
1273; Demolombe, VIII, No. 133; Aubry et
Rau. ed, 5-a, [, $ 121, nota 15, p. 757; Dalloz, R6p.. Suppl., Minor-tutelle, No. 598;
Baudry et Châneaux, IV, No. 637, nota 1;
Pianiol

et Ripert,

1, No.

602; Alexandresco,

,
ed. 2-a, II, p. 80%, nota 1).
12. Prescripţia
de cinci ani nu este
aplicabilă dobânzilor cari curg la sumele
datorite de tutor minorului, cu începere
de

la

sfârşitul

gestiunei

tutelei

şi

până

la. cererea de predarea, socotelilor de tutelă. (Dalloz, R6p. Suppl., Minor.tutelle,
No. 599; Huc, III. No. 461; Planiol et Ripert, 1, No. 602; Alexandresco, ed. 2-a, II,
|
,
p. 805, nota 2).
13. In cazul când la predarea .socotelilor de tutelă, minorul va rămâne dator
tutorului cu vre-o sumă de bani, dobânzile nu vor curge în contra, minorului. cât
timp tutorul nu va îi adresat minorului
somaţia prevăzută de art. 474 ce. civ. îr.
(420 c. civ. rom,) care este indispensabilă,
pentru a putea curge dobânzile. (Mourlon. ed. T-a, 1, No. 1211; Dalloz, Rp. Minor.-tutelle, No. 638; Planiol et Ripert, I,
No. 602; Colin et Capitant, ed. 4a, |, p.
590; Nacu, 1. p. 656, 657; Matei Cantacuzino, p. 9%)...
14. Dobânda
pentru sumele de bani
datorite de minor tutorului va curge. de
pe
extra-judiciare
somaţiunei
data
la
care este obligat so facă tutorul mino“ rului iar nu din ziua cererei în judecată,
(Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 805).

6571 —

49

Art,

421

DESPRE

15. Pentru sumele de bani datorite de
minor tutoruiui, nu în calitate de tutor
ci în calitate de gestionar de afaceri, cum
ar îi în cazul când tutorul a plătit o datorie a minorului, dobânzile: se -vor socoti
din ziua când tutorul a făcut plata. (Colin et Capitant. ed. 4-a, 1, p. 520, 521).
16. Dispoziţiile art. 474 c. civ. fr. (420

e. civ. rom.)
sau iostului

Despre

Art. 421. — Minorele
127,

416).

425,

431

Test. fr. Art.

476. —

nefiind personale tutorului
minor, ele îşi găsesc aplica-

vil

cu

notele

respective. :

III

emancipaţiune

!).

se emancipează de

urm.,

civil

tiunea și moştenitorilor lor. (Demolombe,
VIII, No. 135; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
805).
.
17. A se vedea: art. 1901 din codul ci-

CAPITOLUL

(Civ.

Codul

EMANCIPAŢIUNE

1224,

1225,

1231;

drept prin căsătorie.
C.

Le mineur est Emancipe

com.

10;

Civ.

Fi.

de plein droit par le ma-

riage.
Bibliografie

(continuare),

PAșaLeGA DEM, Observaţie sub C. Apel Craiova s. 1, 20 Martie 1924,
MI, 24;
ScRBAN R. TRAIAN, Votă sub Judec. Ocol. Herţa-Dorohoi, Jurnal din

Pand.

ALFABEȚIC

o

(ia doctrină)
Adopţiane
Angajament
Anulare 6,
Armată 12.
Ascendenţi
Bărbat 16.
Căsătorie 1

14.
teatral
7, 8

Condiţiune

3.

11.

13.
urm.

Căsătorie putativă 7.
Consimţimâut
rie

la

căsăto-

13.

Contract de căsătorie 2,
Deces 9.
Derogare

2.

Dispensă

de

Domiciliu

10. :

Desfacerea
Divorţ 9.

Dotă 2.

căsătoriei 9.
vârstă

4, 5.

Efecte 8.
Emancipare 1 urm.
Emancipare expresă sau
legală 1 urm.
Emancipare tăcită 1,

Expresă

Femee

emancipare

16.

1.

Formalităţile emancipării
17, 18,

punlică

Personal statut
Primar 14

Putativă

18.

căsătorie 7,

Putere părintească 10, 41,
12,
Real statut 15, 17, 18,
R-vocabilitate 5, 6, 7, 9,

Servicii 1.
Statut personal
Statut real 15,
Străini 15-18,

15, 16, 18
17,

.

18.

Tacită
urm,

emancipaţiune

Teatral
Termin

angajament
3.

11.

| Tutelă 10.
Vârstă 4, 5.

Doctrină.
1.
Emanciparea poate fi expresă şi tacită sau legală. (Planiol et Ripert, I, No.
617. 618; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 822;
Matei gantacuzino, p. 100, 101; Plastara,
I, 2 499).
„ Nici
prin contractul de
căsătorie,
nici printw'o altă convenţiune particulară
nu se poate pune vre-o pedecă la emanciparea. minorului prin căsătorie care este

a

ei,

de

oarece

convenţiune

particulare

la

$ 226, p. 451; Aubry

2,
15, 16,

prin

legile

sau
cari

se

intere

1

et Rau,

ed. 5-a, 1, $

129, p. 831, 832; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 786; Laurent, V, No. 193; Huc,
III. No. 466; Bauâry et Châneaux, IV, No.
656; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1997; Planiol
et Ripert, I, No. 618; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 823),
Emanciparea nu poate fi conferită
nici

sub

condițiuni,

nici

pe

un

termen

anumit nici pentru unele acte numai.
(Demolombe, VIII, No. 227; Laurent, V,
No. 193; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 821;
Contra: 'Toullier, II, No. 1300).
4. Minorul
care sa căsătorit cu dispensă de vârstă, înainte de vârsta cerută,
de lege pentru a se putea, căsători, este
emancipat
prin căsătoria sa.
(Beudant,
II, No. 903; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 122;
Dalloz,
Rep,
Minor-tutelle,
No.
"787;
Suppl.. Minor-tutelle. No. 685; Huc, III,
No. 466; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1997; Planiol et Ripert. 1, No. 618; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 823).

5.

Chiar

înainte

de

dacă

sa

vârsta

la

desfăcut
care

căsătoria

minorul

poate

fi emancipat în mod expres. emanciparea
sa este irevocabilă. (Mourlon, ed. T-a, |,
No. 1228; Dalloz, Rep.. Minor--tutelle, No.
787; Suppl., Minor.-tutelle, No. 685; Planiol et Ripert, I. No. 618),

1) Emancipaţiune în Codul Calimach şi în Codul Caragea se numea:
sertare de cârstă*.
art. 230, 231, 333 şi: urm. din Codul Calimach şi Partea 1, Cap.
îll din Codul Caragea.

—

nu

dispo-

sează ordinea publică. (Demolombe, VIII,
No. 184;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 19%;
Beudant, II, No. 903; Mass6 et Vergâ, 1,

Nulitate 6, 7, 8.

Părinţi 13, 14,

legală

deroga

ziţiuni

Incetare din viață 9.
lrevocabilitate 5, 6, 7,9,
Legală emancipare 1 urm.
Lege personală 15, 16, 18.
Lege teritorială 15, 17, 18.
Minor emancipat
1 urm.
Moarte 9.
Naţionalitate 16.
Ordine

consecinţă

poate

19%,

26 lulie 1926, Jur.

Gen. 1926, No. 1365.
INDEX

Rom.

658—

A se vedea

Codul

civil

DESPRE

6. In cazul când căsătoria unui minor
se anulează, odată cu anularea căsătoriei
se revoacă
şi emanciparea
minorului.
(Demolombe, VIII, No. 187; Beudani, II,
No. 903; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 129,
p. 832; Dalloz, Râp., Suppl., Minor-tutelle,
No. 685; Laurent, V, No. 195; Huc. III, No.
466;
Baudry et Cheneaux, IV,
No. 657,
658; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1997; Planiol
et Ripert, 1. No. 618; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 823, nota 4).
7. In cazul când căsătoria a fost putativă pentru minor, după anularea, căsăsubsistă.
emanciparea minorului
toriei,
(Demolombe, VIII, No. 187; Beudant, II,
No. 98; Aubry et Rau, ed. 5-a, [, 8 1%,
p. 832; Dalloz, Rep., Suppl., Minor.tutelle,
No. 685; Laurent, V, No. 195; Huc, III, No.
No. 65%,
Baudry et Châneaux, IV.
466;
658; Planiol, ed. 6-a, I, No. 1997; Planiol
et Ripert, 1, No. 618; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 823, nota 4).
.
8. In timpul judecării acţiunei de anulare a căsătoriei unui minor, emanciparea minorului prin căsătoria sa, îşi proMa(Merlin, Râpertoire,
efectele.
duce
'3; Demoriage, section 6, $ 1. question
II, No.
lombe, VIII, No. 187; Beudant,
928; Vazeille, Traite du mariage, I, No.
257; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 129, nota
6, p. 832; Dalloz. Rep, Mariage, No. 457;
No. 788; Laurent, V, No.
Minor.-tutelle,
195; Huc, III, No. 466; Baudry et Ch&neaux, IV, No. 657, 658; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 1997; Alexandresco, ed. 2-a. II, p.
824, nota).
moarte

prin

căsătoriei

Desfacerea

9.

sau divorţ, nu aduce încetarea emancipării copilului minor. (Demolombe, VIII,
No. 187; Beudant, II, No. 928; Mourlon, ed.
da. 1. No. 1229; Aubry et Rau, ed. 5-a, |,
$ 199. p. 832; Laurent, V, No. 195; Huc,
1V,
No. 466; Baudry et Châneaux,
III,
No. 659; Planiol, ed. 6-a. I, No. 1998; Planiol et Ripert, 1, No. 618; Colin et CapiII,
tant, 1, p. 547; Alexandresco, ed. 2-a,

.

p. 824. nota).

10. Minorul emancipat, ne mai fiină
sub puterea părintească sau sub tutelă,
are dreptul să-şi fixeze singur domiciliul
1231;
unde va. voi. (Mourlon, ed. T-a, I, No.
PlaDalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 800;
niol et Ripert, 1, No. 637; Alexandresco,
ea. 2-a, II, p. 841).

11.

Minorul

să-şi

conducă

el va
să

putea

facă

emancipat

persoana

angajeze

să-şi

comerţ,

sa

să

are

dreptul

cum

va

voi;

serviciile

sale.

contracteze

un

Art. 422

EMANCIPAȚIUNE

anga-

jament teatral, etc. (Beudant, II, No. 905,
906; Aubry et Rau, IL, $ 130, p. 836; Planiol et Ripert, I, No. 637; Alexandresco, .
ed. 2-a, TI, p. 81).

12.

tul

Minorul

să

intre

emancipat

voluntar

va

în

avea

drep-

armată,

fără

consimţimântul altei persoane, de
el nu
mai
este sub autoritatea

oarece
părin-

tească. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 841;
Comp.:
Demolombe, VIII, No. 265; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 130, text şi nota
2, p. 836; Planiol et Ripert, I, No. 637).
13. Minorul
chiar emancipat nu
are
dreptul

să

se

căsătorească

fără

consim-

țimântul ascendenţilor săi. (Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 1231; Beudant, II, No. 906; Planiol

ed.

et

Ripert,

I.

No.

637%;

Alexandresco,

2-a, II, p. 841; Nacu, 1, p. 669).
14. Minorul emancipat nu poate

doptat

fără

îi a-

părinţilor,

consimţimântul

pri-

consimţimântul

sau în lipsa lor fără

marului domiciliului
tenţa, curatorului nu

adoptatorului; asisîn aeste admisă

ceastă materie. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 81; Nacu, 1, p. 669; Comp.: Planiol et
Ripert, IL, No. 637).
Regulele privitoare la emancipare,
15.

vor fi guvernate de legea personală a mirecu rezerva excepțiilor cari
norului,
zultă din aplicarea sau neaplicarea legilor personale asupra unui teritoriu străin.

(Huc, 1, No, 154; III, No. 477; Planiol et
Ripert, 1, No. 6£3; Alexandresco, ed. 2-a,
II. p. 878).
16.

Pentru

emanciparea

tacită

prin

căsătorie, se va aplica legea personală a
bărbatului, de oarece femeea dobândeşte
prin

acestuia.

najţionalitatea

căsătorie

(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 878, 879).
guveremancipării sunt
17. Formele
nate de legea ţării unde are loc emanciparea. (Huc, III, No. 417; Planiol et Ripert, 1. No. 623; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 8179).
In cazul când legea personală cere
forme

solemne

pentru

emancipare,

ea

nu

va, putea fi făcută în ţară străină prin
act sub semnătură privată. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 879, 880; Contra: Huc,
II, No. 479),
19. A se vedea: art. 282, 283 şi 974 din
codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare

de la 1924

până

ia

1927).

1. Fiica emancipată prin căsătorie, nu
reintră sub tutelă în caz de desfacerea
continuă să
ci emanciparea
căsătoriei,
existe, căci nu există nici un text de lege
care

să

prevadă

pierderea

beneficiului

emancipării acordat de lege. (C. Apel CraPand. Rom.
s. 1, 20 Martie 1924,
iova,
1925, III, 24).
art. 425, nota 2; art.
2. A se vedea:

1157, nota 3).

necăsătorit, va puteă îi emancipat
sa, când
de către tatăl său, sau în lipsa tatălui, de către mama
va îi împlinit 18 ani ai vârstei sale.
a
Această emancipare se va face prin singura declaraţiune
Art,

492.

—

Minorele

chiar

—

6059—

,

Art, 422

DESPRE

Codul

EMANCIPAȚIUNE

civil

tatălui sau a mamei, la tribunal, care se va publică. (Civ. 425,
urm.,

445,

447;

Leg.

Timbr.

art.

21

$ 24;

Civ.

431

Fr. 477).

„Test. fr. Art. 477. — Le mineur, mâme non mari6, pourra tre 6maneipă
par son pre ou, ă defaut de păre, par sa mâre, lorsqu'il aura atteint. Pâge de
quinze

ans

r&volus.

Cette 6mancipation s'opârera par la
mâre,

regue par
INDEX

ALFABETIC

și nici

(la doctrină)j
Absenţă 11-15,
Acceptare 31, 32.
Act autentic 26,
Act scris 27.
Act solemn 26.
Adopţiune 24.
Anulare 36, 37,
Apreciere suverană 2, 3.
Ascendenţi 9.
Atentat la pudoare 3.
Autorizaţie 15, 20, 21, 22.

Bărbat 20, 21, 22.
Căsătorie 17, 18, 20, 21,
22, 25, 39,
Competenţă 26, 33-37.
Consiliu

ingrijitor

19,

Consimţimânt 31, 32.
Contro! 2, 3, 18.
Copie

Copil adoptiv

38, 42.

24.

Copil

natural

23,

Dată

certă 30.

Deces 8, 9, 12,
Declaraţie de emancipare

26-39,

33-43,

Desfacerea

căsătoriei

6,

Destituire 4,
Dispensă 4.
Divorţ 6, 7
Domiciliu 25, 35, 37.
Dovadă 42, 43,

Interdicţiune 11-16.
Intervale lucide 16,
Judecător de ocol 34,
Justiţie, a se vedeă cuvântul: „Tribunal“.

Mamă

2-5, 7-23.

Emancipare tacită 25, 39.
Excludere 4,
Exclusivitate 2.
Expresăemancipare 25-28.
Extract 38, *
Folosinţă legală 13, 14.
Fraudă 37,
Gazetă oficială 38,
Grefier 34 bis.
Imposibilitate 11-15,
Inadvertenţă 1.
Incetare din viaţă 8, 9, 12,

41,

Sacramentali
Scris act 27.

Solemn

tribuna-

5, 18.
termini

28,

act 26.

Suverana apreciere 2, 3.
Tacită emancipare 25, 39.
Tată 2-8, 10-16, 19.
Termini sacramentali 28,
Terţe persoane 40.
Testament 26,

Tribunal 3, 15, 18, 20, 21,
22, 26, 33, 34 bis, 35, 36,
37, 41, 42, 43,
Tutelă 4, 18, 19,
Uzutruct legal 13, 14.
Valabilitate

16.

Doctrină.
î.
Cuvântul: „chiar“: din art. 429 c. civ.
rom., nu are nici un sens, de oarece emanciparea, expresă nu poate avea loc de cât
necăsătoriţ

căsătorit
este emancipat de
căsătorie,
(Alexandresco, ed.
825, nota 1).
|

2.

mod

Dreptul de emancipare

exclusiv

tatălui

şi

iar

minorul

drept prin
2-a, II, p.

aparţine în

el exercită

acest

drept
în mod suveran,
fără
concursul
mamei, în cazul când este în viaţă. (Mo-

urlon, ed. 7-a, I, No. 1234; Planjol et Ripert, IL. No. 619).
N
+ Dreptul de-a emancipa
.pe. copiii minori aparţine în mod suveran părinţilor

lor şi nimeni

4.

Părinţi adoptivi 24,
Perdere 43.
Prejudiciu 13,
Prezumpţiuni 43.
Probă 42, 43,
Procură 29, 30.
+
Profesiune 25.
Publicaţie 38, 39, 40,
Putere părintească 4, 5,
6, 8-14, 16, 17, 23, 24,
Recăsătorie 17, 18, 20, 21,

Renunţare

nu are dreptul să critice

in -această . privinţă

aprecierea. părinţilor

—

tribunalele

nu

au

dreptul

de

con-

oarece
pe nici

Chiar

în

cazurile

când

părinții

sunt

dispensaţi, excluşi sau destituiţi din tutela copiilor lor minori, ei păstrează, dreptul de a-i emancipa, drept care decurge
din puterea lor părintească. (Locre, Art,
477; Proudhon, II, p. 552; Toullier, II, No.
1287; Duranton. III, No. 656; Demolombe,
VIII, No. 202 urm.; Mass et Verg6 sur
Zachariae,
1, p. 451, nota 11; Marcadă,
Azt. 477, No. 2; Mourlon, ed. 7-a, |, No.
1234; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 129, p. 8%;
Dalloz,
_Rep.,
Minor-tutelle,
No.
TA;
Suppl., Minor-tutelle, No. 679; Laurent,
V. No. 200; Huc, III. No. 468; Baudry et
Châneaux, IV, No. 674;
Planiol, ed. 6a,
I, No. 1986; Planiol et Ripert, , No. 619;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 826; Contra:
Delvincouri, 1, p. 469).
„5. Părintele care a pierdut puterea, părintească prin faptul că a atentat la pu:
doarea, copilului său minor, nu are dreptul să emancipeze pe copilul care a fost
victioa delictului întru cât nu ar putea
prin emancipare, să renunţe la autori-

Părinţi, a se vedeă cuvin:
tele: „Mamă“, „Tată“,

Registrele
lalui 42, 43,

î urm.

minorul

du păre ou de la

o cale.
(Demolombe, VIII, No. 215; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 129, p. 832, 83%;
Dalloz,
Rsp.,
Minor-tutelle,
No.
7%;
Suppi., Minor-tutelle, No.. 678 Laurent,
V, No. 199, 203; Baudry et Châneauz, IV,
No. 210; Planiol et Ripert, I, No. 620; Alexandresco, ed. 2-a, Il, p. 834).

Mamă naturală 23.
Mandat 29, 30.
Marturi 43.
,
Minor emancipat
1 urm.
Moarte 8, 9, 42.
Monitorul oficial 38.
Nulitate 36, 37.

Refuz

Emancipare expresă 25-28.

pentru

declaration

trol asupra
acestei aprecieri, de
aprecierea lor nu poate fi atacată

Registre de căsătoriți 39.

Efecte 40.

Emancipare

seule

le juge de paix assist€ de son greffier.

tatea.

pe

care

nu

o

mai

are,

(Valette

sur

Proudhon, I1, p. 351, nota a; Laurent, IV,
No. 290; V, No. 199; Alexandresco, ed. 2-a,
II, v. 482, 483, 827 nota; Contra: Demolombe, VI, No. 362; Baudry et Châneaux,
IV, No. 228),
6. Tatăl, chiar şi după desfacerea, căsătoriei prin divorţşi chiar în cazul când
copiii nu i sau încredinţat lui, are dreptul după o -părere, singur, să emancipeze
pe copiii săi de oarece el are dreptul de
putere
părintească în tot timpul : vieţii
sale. (Demolombe. VIII, No. 200; Aubry
Rau, 1; $ 129, text şi nota 9 bis, p. 8%,
Huc, III, No. 468; Bauâry et Cheneaux,
IV, No. 673; Carpentier, Trait6 thâorique
et pratique, I, No. 391; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 827; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 619).
„4.
După altă părere, în cazul când căsătoria, . părinţilor a fosti. desfăcută prin
divorţ, ambii părinţi vor avea Greptul
să
emancipeze
pe copiii lor minori, “(Laurent, V, No. 199).
.
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:

Codul

civil

DESPRE

15. După a cincea părere, mama are
dreptul să, emancipeze pe copilul minor

8. După
desfacerea
căsătoriei
prin
moarte. dreptul de emancipare a copiilor
minori,

aparţine

părintelui:

viaţă de oarece el exercită.
tere

părintească.

rămas

comun,

în

dreptulde pu-

(Demolombe,

VIII,.

No.

201; Planiol et .Ripert, 1, No. 619; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 828).
_9. In lipsa şi a mamei dreptul de 2
emancipa. pe copiii minori nu trece la asacestuia,

cendenţii

exer-

nu

ei

oarece

de

cită puterea părintească. (Huc, -III, No.
413; Pianiol, ed. 6-a, Î, No. 1987; Alexandresco. ed. 2-a, II, p. 828).
Da
10. Când
tatăl este lipsit de puterea
viaţă,

în

este

deşi

părintească,

dreptul

de a emancipa pe copiii minori comuni,
(Alexandresco, ed. 2-a,
aparţine mamei.
II, p. 828).
In cazul când tatăl deși. în viaţă,
1î.
însă. se găseşte în imposibilitate de a-si
putea,

ar

fi

când

exemplu,

de

după

absent,

părere,

o

înţelese

trebuesc

tălui“,

de

imposibilițate

sau

interzis

drep-

are

a

uza

lipsa

„în

cuvintele:

oarece

de

este

maina

pe copiii lor minori

tul să emancipeze
muni

cum

părintească,

puterea

exercita,

tatăl

că
de

este

dreptul

cota-

în
de

emancipare. . (Demolombe, VIII, No. 206
urm.: Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 129, nota:
10. p. 833; Dalloz, R&p., Minor.tutelle, No.
772; Suppl., Minor-tutelle, No. 679; Laurent. V, No. 205; Huc, III, No. 4%; BauPlaniol,
IV, No. 677;
dry et Cheneaux,
ed. 6-a, 1, No. 1986; Planiol et Ripert, |,
No. 619; Colin et Capitant, 1. p. 548; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 828; Comp.: Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 1240).
în timpul
părere,
a doua
12. După
vieţii tatălui chiar interzis, sau în caz de
absenţă,

său,

nu

dacă

mama

nu

este

are

constatat

dreptul

să

decesul

emanci-

oare
peze pe copiii lor minori comuni, de
drepce emanciparea ar aduce stingerea

şi
tului de putere părintească ai tatălui
acest
nimicească
poate să
nu
mama
425
drept. (Valette sur Proudhon, II, p.
urm.; Toullier, II, No. 1287; Dalloz, R6p.,
Mourlon,
Minor.-tutelle, No. 772; Comp.
:
ed. 7-a. I, No. 1239).
când
13. După a treia părere, în cazul
exercita
a-şi
de
litate
imposibi
în
este
tatăl
viaţă,
puterea. părintească, deşi este în
pe comama are dreptul să emancipeze
când
pilul minor comun, numai în cazul (după
e] are 18 ani cel puţin în Franţa
in
codul civil român 20 ani) de oarece
acest

caz

tatăl

nemai

având

Art. 422

EMANCIPAȚIUNE

de

dreptul

copilului
emanciparea
legală,
folosinţă
(Marmu-i cauzează nici un prejudiciu.
7-a,
ca6,. Art. 417; Comp: Mourlon, ed.
i
DE
1, No. 1236).
a patra părere, mama are
14. După
eze pe copilul” minor
emancip
să
ul
arept
în
comun, în cazul când tatăl se găseşte
de
să-şi exercite dreptul
imposibilitate
e
putere părintească, însă în acest caz
mancipârea copilului nu aduce stingerea
uzufructului legal al tatălui. (Duranton,
III, No. 655; Comp.: Mourlon; ed. 7-a, No.
!
1937). .*

—

în

cazul

când

tatăl

se

găseşte

în

imposibilitate. să-şi exercite dreptul . de
putere ' părintească,
însă în acest caz
mama va trebui să dobândească autorizaţia
tribunalului.
(Demante et Colmet
de Santerre, Ii, No..243 bis. III; Comp:
Mourlon,
ed. 7-a,
1, No. 1240, p. 6%,
nota 1).
16.
Declaraţia de emancipare făcută de
părintele supravieţuitor interzis, în interval lucid este valabilă, de oarece el deşi
interzis,
păstrează
puterea
părintească
“asupra copiilor săi minori. (Laurent, V,
No. 303 bis; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
331, nota 2),
17.
Mama
-hiar după recăsătoria
pe
să emancipeze
dreptul
păstrează

sa,
co

pilul său minor din prima căsătorie, de
oarece are dreptul de putere părintească
asupra. acestui copil. (Mourlon, ed. 7-a, 1,
No. 1234; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No.
118; Suppl., Minor-tutelle, No. 679).
18. In cazul când mama recăsătorită
a renunțat la tutela, copilului său minor
din prima căsătorie, ea are dreptul să
emancipeze pe acest copil, însă tribunacontrola

pot

lele

modul

cum

ea

îşi

exer-

cită acest drept. (Demolombe, VIII, No.
202 urm.; Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 123%;
Aubry et Rau. 1, 8 129. p. 832; Dalloz,
Râp., Minore-tutelle, No. 773 Suppl. Minor.-tutelle, No. 679; Laurent, V, No. 200;
Huc. III, No. 468; Baudry et Cheneauk,
IV, No. 674, Planiol, ed. 6-a, I, No. 1986;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 826).
19. Mama căreia îi sa numit de către
consiliu îngrijitor, nu are
si un
sotul
nevoe de consimţimântul acestui consiliu pentru a emancipa pe copiii săi, de
oarece atribuţiunile acestui consiliu sunt
tutelă.
de
la actele
numai
privitoare
(Baudry et Cheneaux, îV, No. 674; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 82).
20. Mama recăsătorită, după o părere.
nu are dreptul singură fără autorizaţia
soțului său sau a justiţiei să emancipeze
pe copiii săi minori din prima căsătorie.
14;
No.
'Minor-tutelle,
Rp,
(Dailoz,
Minor-tutelle, No. 680; Laurent,
Suppl.,
V, No. 202; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 827).
24.

După

a

părere,

doua

mama

recă-

sătorită, are dreptul singură fără autorizaţia, celui de al doilea soţ sau a justiţiei,
să emancipeze pe copiii săi minori din
prima. căsătorie. (Rolland de Villargues,
Conseil de tutelle. Emancipation, No. 9;
Demolombe, VIII, No. 203; Aubry et Rau,
ed. 4-a, V, 8 472, p. 14%; Huc, III, No. 411;
Baudry et Cheneaux, 1V, No. 674).
22. In părerea aceasta din urmă în cazul când cel de al doilea soţ refuză să
autorize

pe

soţia

sa

să

emancipeze

pe

copiii săi din prima căsătorie, autorizaţia se va putea acorda de către tribunal,
la, care se va adresa soţia. (Dalloz, R6p,,
:
.
Minor.-tutelle, No. 774).
23. Mama naturală are dreptul ca şi
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Art,

422

DESPRE

EMANCIPA

-cea legitimă, să emancipeze pe copiii săi
naturali minori. (Toullier, II, No. 1287;
“Duranton, II, No. 657; Demolombe, VIII,
373 urm.; Marcade, Art. 477, No. 2; Aubry
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 571, p. 214; Dalloz,
R&p., Minor.tutelle, No. 698; Suppl., Mi'nor.tutelie, No. 681; Laurent, V, No. 20%;
Huc, III, No. 475; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 826, nota 1; Comp: Planiol et Ripert, IL, No. 619).
24. Părinţii adoptivi nu au dreptul să
emancipeze pe copiii minori adoptați de
oarece ei rămân în familia lor firească
şi părinţii adoptivi nu au dreptul de putere
părintească
asupra
lor.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 826, nota 1).
25. Emanciparea unui copil minor irebueşte să fie expresă, singura
tacită în codul civil este acea

emancipare
făcută prin

căsătoria minorului. In alte cazuri ea nu
poate avea loc în mod tacit din diferite
împrejurări particulare în care sar găsi
minorul, cum ar fi aceea că ar exercita,
o profesiune, având o existenţă independentă sau ar avea un domiciliu deosebit.
(Dalloz, Rep., Minor.tutelle, No. 765; Huc,
III, No. 477; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 824, nota 1; Comp: Laurent,
V, No.
196; Planiol et Ripert, I, No. 617, 618).
26. Pentru valabilitatea unei emancipări, în afară de aceea prin căsătoria minorului, trebueşte neapărat ca părintele
minorului

să

facă

declaraţia

înaintea

justiţiei iar nu
rităţi de oarece

înaintea unei alte autoemanciparea este un act

solemn;

declaraţie

această

nu

poate

îi în-

locuită printr'un testament sau printr'un
act autentic. (Demolombe, VIII, No. 1%;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 129, nota îi,
p. 834; Dalloz, Râp, Minor-tuteile, No.
1769; Laurent, V, No. 197; Huc, III, No.
480; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 830, text
şi nota 4).
27. Declaraţiunea de emancipare trebueşte să fie expresă şi în formă scrisă,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 829).
28. Declaraţia de emancipare nu trebueșşte să fie făcută în termeni sacramentali, fiind deajuns să rezulte în mod expres

că

voinţa

părintelui

este

să

eman-

cipeze pe copilul său minor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 830. nota 3).
29. Declaraţiunea de emancipare a minorului

poate

fi

făcută

de

către

părin-

tele său printrun mandatar cu procură,
autentică şi specială. (Demolombe, VIII,
No. 197; Dalloz, Rep, Minor.-tutelle, No.
785; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 830);
30. Declaraţiunea de emancipare a minorului poate îi făcută de părintele său
şi printrun
mandatar cu procură
sub
semnătură. privată însă se cere ca ea să
fi dobândit dată certă. (Dalloz, R6p., Minor.-tutelle, No. 785).

3f.
nu

Pentru
se

cere

valabilitatea

intervenţia

emancipării

minorului

sau

ac-

ceptarea sa. (Dalloz, Râp., Minor.-tutelle,
No. 767).
32. Emanciparea are loc fără ştiinţa,

şi

ȚIUNE

fără

consultarea

copilului

Codul

civil

minor,

care

nu se poate opune. (Demolombe, VIII, No.
193; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 330),
33. Numai tribunalele de judeţ, civile
au dreptul să primească declaraţiile de
emancipare ale copiilor minori, iar nu și
cele comerciale sau de notariat, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 825, text şi nota 2).
34. Judecătoriile de ocoale nu au dreptul să primească declaraţiile de emanci-

pare

ale

copiilor

minori.

(Alexandresco,

ed.

2-a, 11, p. 826, nota).
34 bis.. Declaraţia de emancipare trebueşte primită de complectul tribunalului asistat de grefier iar nu numai de un
singur judecător al tribunalului. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 829).
35. Instanţa, competentă ca să primească declaraţiunea părintelui de emanciparea copilului său minor, este după o
părere,

aceea

a

domiciliului

minorului.

(Beudant, II, No. 904; Demolombe, VIII,
No. 194; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No.
768; Suppl., Minor.tutelle, No. 677; Huc,
III, No. 472; Baudry et Cheneaux, LV, No.
412; Planiol et Ripert, 1, No. 620).
6. După o altă părere, părintele poate
face declaraţia de emancipare a copilului
său minor, la orice tribunal în afară de
acel

al

minorului,

de

oarece

nu

se

poate

anula un act juridic fără un text expres
de lege. (Dalloz, Rep., Suppl., Minor-tutelle, No. 677; Laurent, V, No. 197; Planiol et Ripert. 1, No. 620; Alexanădresco,
ed. 2-a, II, p. 829, text şi nota 2).
37. După a treia părere, deşi declaraţia de emancipare
trebueşte făcută
la
tribunalul
domiciliului minorului,
însă
declaraţia făcută la alt tribunal nu aduce
anularea emancipării decât în cazul când
ar exista fraudă. (Aubry et Rau, ed. a,
I, S$ 129, nota, 10, p. 83%).
38. Publicaţia
declaraţiei de emancipare trebueşte să aibă loc prin Monitorul
Oficial sau în gazeta oficială a Curţii respective; ea trebuește publicată în întregime

iar

nu

numai

în

extract.

(Alexan-

dresco, ed. 2-a, II, p. 829, text şi nota 4).
39. Emanciparea tacită prin căsătorie,
nu se publică de oarece părţile interesate
pot lua cunoştinţă de ea prin consultarea registrelor de căsătorie care sunt publice,
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 830,
nota 1).
40. Efectele emancipării vor începe să
aibă loc numai după publicarea declarațiunei

de

emancipare,

de

oarece

din

acest

moment
terţele persoane au cunoştinţă
de ea. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 830).
41. Tribunalul nu poate refuza să ia,
act de. declaraţia de emancipare făcută
de
părintele
minorului.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II. p. 830).

42.

Dovada emancipării se va face prin

copii de pe registrele tribunalului unde a
fost trecută declaraţia. (Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 831).
43. In cazul când registrele tribunalului unde a. fost trecută declaraţia de e-
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Codul

civil

DESPRE

mancipare

sau

pierdut,

dovada

EMANCIPAȚIUNE

Art. 423

(Laurent,
V, No.
2-a, II, p. 831).

emanci-

pării se va face prin martori sau. prezumpţiuni potrivit dispoziţiilor art. 46 şi
1348: c. civ. în. (33 şi 1198 c. civ. rom.).

198;

Alexandresco,

ed.

4. A se vedea: art. 421 din codul civil

cu

notele. respective.

| Art. 423. — Minorele ai cărui tată și mamă au încetat din
viață, va putea asemenea îi emancipat, însă numai după ce va îi
împlinit vârstă de 20 ani, şi dacă consiliul de familie va găsi de
cuviință.
In acest caz, emancipațiunea va rezultă din deliberaţiunea
consiliului de familie şi din declaraţiunea ce tribunalul dimpreună
cu consiliul de familie va fi făcut în acelaș act, că minorele este
emancipat.
Incuviințarea emancipaţiunii se va publică). (Civ. 356 urm.,
urm.;

431

424,

366,

Pr.

Fr. 478).

Civ.

urm.;

638

civ.

Le mineur rest sans ptre ni mâre pourra aussi,
ans accomplis, âtre emancipă, si le conseil
dix-huit
de
lâge
ă
mais seulement
de famille Pen juge capable.

Text. fr. Art. 478. —

En ce cas, Lâmaneipation râsultera, de la dâlibâration qui laura autoriste,
famille

de
et de la delaration que le juge de paix, comme president du conseil
le
mineur
est
Emancipe.
aura faite dans le mâme acte, gue
INDEX
(a

Absenţă î, 2, 3.

Anulare 7, 9, 10.
Apreciere

suverană

Decădere

1, 2, 3.

III, No. 473; Baudry et Châneaux, IV, No.
681; Comp.: Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 1241;
Demante et Colmet de Santerre, II, No.
244 bis).
dintre
când nici unul
2. In cazurile
părinţi nu este încetat din viaţă nici de
clarat absent. chiar dacă ambii părinţi
sunt prezumaţi absenţi, sunt puşi sub
interdicțiune sau sunt decăzuţi din pu-

ALFABETIC
doctrină)

7.

Competenţă 9.
Condiţiune 3.
Consiliu de familie 1urm.
Copie 11.
Copil emancipat 1 urm.
Curator 9, 10.
Deces 1, 2, 3,6.
Declaraţie de emancipare

s îl.
Deliberare 7, 9, 10, 11.
Efecte 11.
Emancipare î arm.
1, 2;
viață
Incetare din

In competenţă 9.
Interdicţiune 1, 2, 3, 4.
intervale lucide 4.
Minor
emancipat îÎ urm.
Moarte 1, 2, 3, 6.
Monitorul Oficial 11.
Naulitate 7, 9, 10.

Părinţi 1-5.

Părinte supraveţuitor 4,5.
Proces-verbal 11.
Publicaţii 19.
Putere părintească 1-5.

terea părintească, după o părere, consiliu] de tamilie nu are dreptul să emanciîn
minori, de oarece
peze pe copiii lor
toate aceste cazuri nu poate exista, consi-

Bestricţiune 8.

Suverană apreciere
Tribunal 7, 9, 12.
Tutelă 2, 5 6, 10.
Valabilitate 4.

7.

liu de familie de oarece nu există deschisă tutela. (Marcadâ, Art. 478; Dalloz,
Rep... Minor.-tutelle, No. 784; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, [, No. 1241).

3, 6.

După

3.

1.
rinţi

Nu numai în cazul când ambii păai minorului au încetat din viaţă,

emanciparea

lui

trebueşte

făcută

că-

de

când
tre consiliul de familie, ci şi în cazul
sau
i,
absenţ
aţi
declar
sunt
i
părinţ
ambii
iar
când unul dintre părinţi este mort
când
celălalt este absent sau în cazul

desau
a
fost
ească,
declarat decăzut din puterea părint
absent.
sau este prezumat
este interzis

unul

dintre

absent

clarat

părinţi

fiind

celălalt

Art. 478 itaticez,

tervale

mort

părinte

corespunzăt or,inu cuprinde

—

altă

părere

şi

aceste

în

ca-

lucide,

este

valabilă,

de

oarece

el

deşi interzis, păstrează puterea părintească asupra copiilor săi minori. (Laurent,
V, No. 303 his; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 831, nota 2).
5. Părintele supravieţuitor chiar dacă

(Demolombe, VIII. No. 293 urm.; Beudant,
834;
II, No. 904%; Aubry et Rau, 1, $ 129, p.
Minor.Marcadă. Ari. 479; Dalloz, Rep.
tutelle, No. 784; Laurent, V, No. 205; Huc,
4

o

zuri, consiliul de familie va hotărî asupra emancipării copiilor minori. (Demoiombe, VIII, No. 223 urm.; Aubry et Rau,
ed. 5-4, 1, $ 129, p. 833; Comp.: Mourion,
ed. T-a, I, No. 1241).
4 Declaraţia. ae emancipare tăcută de
părintele supravieţuitor interzis, în in-

Doctrină.

nu

este tutor însă are puterea

părintească,

are dreptul numai el să emancipeze pe
copilul său minor. (Alexandresco, ed. 2-a,
TI. p. 881).

dispoziţia finală a publieităţii încuviinţării emancipăţiunei.
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Art,

424

6.

DESPRE

Minorul

emancipat,

ar
20

avea..18 ani îrapliani împliniţi) poate

chiar

înainte

de

a

i

se

- (continuare

Consiliul

de

familie

apreciază.

în

mod suveran dacă minoruY poate îi emancipat şi deliberarea sa nu poate fi atacată pe nici o cale de recurs. (Taulier, II,
p. 89; Demolombe, VII, No, 335, 336; VIII,
No. 215; Aubry et Rau, 1, $ 129, p. 836;
Dalloz,
Rep.,
Minor-tutelle,
No. : 7%;
Supl., Minor.tutelle, No. 682; Comp.: Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 83%; Matei Cantacuzino, p. 100, 101; Contra: Beudant, II,
No. 904; Laurent, V, No. 470).
8. Consiliul de familie când :emancipează un minor, nu. poate pune restricțiuni

la

exercitarea

drepturilor

care

că

re-

de

trebuesc

chemaţi

în

cauză

de

familie

și

de

pe

declaraţia

notele

ranţii

şi

tribu-

respective.

Art.

424.

—

emancipațiune

a

și dacă

gradul

una

de

sau

văr

Dacă

tutorele

minorelui,
mai

primar,

nu

de

multe.rude

de

a se

apre-

şi

de

persoana

în

toate

minorului

actele

bunurile

sale

şi

civile,
ca

un

îl

va

adminibun

pă-

particulare

şi

faptul

că

legea

pre-

vede excluziunea lui atunci când a fost
condamnat la o pedeapsă, ne arată solicitudinea pe care legiuitorul o are faţă
de acel care e menit să îngrijească de
persoana minorului.
,
Prin urmare tutorele fiind âcela care
determină
educaţia minorului şi directiva. în viaţă, ca unul ce creşte pe minor
şi trăeşte cu el, Consiliului de familie
nu-i mai este dat să se pronunţe asupra
preschimbărei
numelui său
patronimic,
care este de atributul tutorelui. (C. Ap.
Galaţi, decizia civilă No. 130 din 26 Iunie 1924, Jurispr.. Gen. 1926, No. 1283).

nalului de emancipare a minorului. (Alexandresco, ed. 2-a, IL, p. 833).
A se vedea: art. 492 din codul civil
cu

grijă

strând

minorul
emancipat
şi curatorul
său.
(Dalioz. P&p., Minor-tutelle, No. 682).
11. Pentru ca emanciparea să-şi poată
produce efectele sale, trebueşte ca să se
publice în Monitorul Oficial, copie de pe
procesul-verbal de deliberare a consiliului

necesarmente

rinte de familie şi prin aceasta îl supuna
la o responsabilitate personală şi la ga-

In cazul când tutorul atacă în nu-

minor,

rezulta

reprezenta,

litate, deliberarea consiliului de familie,
care a declarat din oficiu emancipat pe
un

ar

cia odată cu cătimea şi scopul şi obiecţul
cheltuelilor, sar trece peste îndatoririle
tutorului,
In ceea ce priveşte persoana minorului,
rolul consiliului de familie se reduce în
a emancipa pe minor, în cazul art. 423 e.
civ., şi a revoca această emancipare, pe
când nu poate cere pedepsirea, şi încarce
rarea
minorului decât după
plângerea
tutorului.
Nu tot astfel se poate zice de tutore
căci art. 390 c. civ., prevede că el va purta

zultă din lege. (Dalloz, Rep.,
Minor-tutelle, No.:779; Suppi., Minor.tutelle, .No.
683; Laurent, V, No. 193; Contra: Toullier, 11, No. 1300).
Deliberarea
consiliului
de familie
care numeşte un curator minorului emancipat, poate fi atacată pentru cauză de
incompetenţă a instanţei înaintea căreia
a avut, loc
deliberarea.
(Dalloz,
Rep,
Suppl., Minor.-tutelle, No. 682).

10.

de la 1924 până la 1927)

î.
Atribuţiunile consiliului de familie
sunt restrânse la. cazurile prevăzute de
lege cum este art. 39 c. ce, care prevede
că consiliul
de familie regulează
după
starea averei, suma, cheltuelilor de peste
an; deci dreptul acordat de acest text con'siliului de familie este mai mulţ de a cerceta partea bănească din venitul ce ţrebuie să se sacrifice pentru îngrijirea minorului şi dacă din acel drept sar zice

îi

numit un tutor. (Demolombe, VIII, No.
219;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 8%,
nota 1).
!
”
|

7.

civil

" Jurisprudenţă

care la încetarea din viaţă

a părinţilor săi
niţi (în România
îi

Codul

EMANCIPAȚIUNE

va

fi

făcut

nici

o

cerere

de

minore

în

care 's'a vorbit în art. precedent,
sau

sau

cuscri

ai

acestui

în grade mai de aproape, îl vor găsi
destoinic, de a fi emancipat, vor putea cere dela tribunal de a
convocă consiliul de familie ca. să delibereze despre această
emancipare. (Civ. 356 urm., 423, 660 urm.; Civ. Fr. 4179).
Text, fr. Art.

479. — Lorsque

le tuteur

n'aura fait aucune diligence pour

l'Emancipation du mineur dont il est parl6 dans larticle prâcâdent, et qu'un ou
plusieurs
degr6s

parents ou alliâs de ce mineur, au degr€ de cousin germain ou ă des
plus proches, le jugeront capable d'6tre &mancipe, ils pourront requsrir

le juge de paix de convoqner le conseil de famille pour
Le juge de paix devra

defârer ă cette requisition.
—

664 —

deliberer

ă

ce

sujet.

Codul

civil

DESPRE

4. Tribunalul nu
oficiu, să convoace

Doctrină.
î.
Consiliul de familie
vocat pentru a delibera,
pării

copilului

minor,

nu poate îi conasupra emancila

cererea

altor

emancipării

asupra

are dreptul a cere tribunalului convoca
delirea, consiliului de familie pentru a
bera asupra. emancipării sale. (Proudhon,
TI, No. 428; Toullier, II, No. 1290).

deaseme-

are

nu

public

Ministerul

5.

acesta

minorului.

ca, din
familie

unui copil minor. (Duranton, III, No. 661;
Mass et Verg6 sur Zachariae, 1, p. 453,
nota, 21; Marcadă, Art. 419, No. 2; Aubry
et Rau, ed. 5-a, Î, $ 129, p. 834; Dalloz,
Râp., Minor-tutelle, No. 781; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 833; Contra: Demolombe,
VIII, No. 219; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 245 bis),

2. In cazul când nici tutorul, nici rudele sau afinii minorului în gradul prevăzut de art. 479 c. civ. în. (424 c, civ.
rom.) nu vor voi Să provoace emanciparea minorului, după o părere, acesta nu
are dreptul să ceară tribunalului convocarea consiliului de familie pentru a delibera asupra emancipării sale. (Delvincourt, 1. p. 468 Duranton, III, No. 662;
Beudant, Il. No. 904; Mass6 et Verge€ sur
Zachariae, IL. p. 453, nota 21; Mourlon, ed.
7-a, 1, No. 1242; Aubry et Rau. |, $ 199, p.
835; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No. 780;
Laurent, V, No. 206; Huc, III, No. 4%;
Baudry et Châneaux, IV, No. 684: Planiol ei Ripert, 1, No. 621; Alexandresco,
Demolombe,
ed. 2-a. II, p. 833; Comp:
VIII, No. 218).
3. După altă părere, în cazul când nici
tutorui nici rudele sau afinii minorului,
în gradul prevăzut de lege nu vor voi să
emanciparea

are dreptul
consiliul de

delibera

a

pentru

rude în afară de cele prevăzute de art.
479 c. civ. fr, (494 c. civ. rom.). (Demolombe, VIII, No. 218 urm.; Beudant, II,
No. 904; Aubry et Rau, Î, 3 129, text şi notele 13 urm., p. 835; Laurent, V, No. 2%;
Huc, III, No. 474; Baudry et Châneaux,
333) No. 684; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p.

provoace

Art, 495

EMANCIPAȚIUNE

nea dreptul să ceară tribunalului convocarea consiliului de familie pentru a delibera. asupra emancipării unui copil minor, de oarece el este parte alăturată în
această, materie. (Duranton, III, No. 661;
Demolombe, VIII, No. 218; Mass€ et Verge
sur Zachariae, ÎI, p. 453, nota 21; Aubry
Rau.

et,

I, $ 129,

5-a,

ed,

p.

834;

Dalloz,

Rep, Minor-tutelle, No. 183; Planiol et
Ripert, 1, No. 621; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 833),
6.

Tribunalul

este

obligat

să

convoace

consiliul de familie pentru a discuta asucând
copilului minor,
pra emancipării
tutorul

sau

rudele

anume

arătaie

de

lege,

o cer. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1234),
7. Formarea şi convocarea consiliului
de familie, va avea loc la tribunalul domiciliului minorului care va fi acel al
tutorului său. (Laurent, V, No. 207, 210;
Planiol et Ripert, 1, No. 621; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 834).
8. Emanciparea admisă de către consiliul de familie în urma, unei convocări
neregulate este valabilă. (Aubry et Rau,
2%;
ed. 5-a, [. 8 129, p. 835; Laurent, V, No.
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 834).

un curator până la
Axt. 425. — Minorele emancipat va aveă
liul de familie. (Civ. 421
etatea majoră, care se va numi de consi civ. 277; Civ. Fr. 480).
C. p. 330; Pr.

urm.,

749,

434,

426,

Texi. fr. Art.

815;

480. — Le compte

de tutelle sera rendu

au mineur 6man-

nomme par le conseil de famille.
cip, assist€ d'un curateur qui lui sera prin legea. din 20 Martie 1917).
— Le
Text. fr. Art. 480. (Modificat
Pun
de
ur
curate
d'un
assist€
ip6
&manc
mineur
compte de tutelle sera rendu au
il de famnille.
ou de lautre sexe nomme par le conse
mari.
Si la, curatrice

est

elle devra

marite,

obtenir

Pautorisation

de son

Bibliografie (continuare).
i
comparat, p: 157;
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20
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10, 10 bis, 15, 16, 17,
19-23, 34.
Convocare 19, 20, 21, 23,

ALFABETIC

(ia doctrină)

Administraţie

24,

26, 31.

Apreciere 15, 22.
Ascendenţi 2, 3, 18,

" Asistenţă 8, 9, 24, 30.
Bărbat
18.

7, 8, 9, 10, 10 bis,

Capital 29.
Căsătorie
32.

Copil emancipat
7. 8,

Competenţă

9,

16, 20,

19, 2), 23,

Compturi 26, 31.
Consiliu de familie

5, 6;

Culpă 27, 30
Curatelă
Curator
Curator
Curator

7

—
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î urm.

1 urm.

î urm,
ad-hoc 8, 33, 34.
dativ 5, 6.

Curator

1935,

legal 2-5, 7.

Curator testamentar 1.
Deces 35, 36,
Deliberare 23,
Deschiderea tutelei 29.
Desfacerea căsătoriei 5,
20.
Destituire 13, 14, 35.

Dol 27, 20,

e

Art.

425

Domiciliu

DESPRE
19, 20.

Părinţi, a se vedeă cuvintele : „Mamă“, Tată“,
Plată 25.
Pluralitate de curatori 17.
Refuz 11.
Responsabilitate
27, 28,

Emancipare 1 urm.
Excludere 13, 14, 35.
,
Femee 7, 8, 9, 10, 10.bis,

18, 32,

Fraudă

27, 30,

Greşeală 27, 39.

29, 30,

Ircapacitate 13, 14.
Incetarea curatelei 35, 35.
Iacetare din viaţă 35, 36.
Incompetenţă 23.
Interese opuse 33, 34,
Intrebuinţarea capitalului

Revocare 36,
Sarcină obligatorie 11.
Scuză 42, 15,
|
Separaţie de bunuri 8.
Sex 18.

Stat 24,

29,

Svcoteli

26, 31.

Tată 3, 4, 5, 6, 16, 20.

ipotecă legală 31.
Majoritate 7, 10 bis, 16, 36,
Mamă 3, Ș, 6, 18, 20,
Mandatar l+gal 28.
Minor emancipat î urm,
Moarte 35, 36,

Testament !.
Tribunal 19, 20, 23, 24.
„Tutelă

1, 2,

22, 28, 32.

11-14,

16,

20,

Doctrină.
1.

După

chemarea
curatelei,

o părere,

Ja
aşa,

nregulele

tutelă
în cât

poate exista
tament
sau

sunt
după

şi curatori
prin actul

privitoare

la

aplicabile
şi
acest sistem,

numiţi prin tesde
emancipare.

(Delvincourt,
I, p. 131, nota a;
Dalloz,
R6p., Minor.-tutelle, No. 791; Contra: Demolombe,
VIII, No. 231, 232; Aubry et
Rau, 1, $ 131, p. 839;
Laurent, V, No.
210;
Baudry et Châneaux, IV, No. 6%;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2013; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 836, nota 1).
2.

Deasemenea

lele

privitoare

după

la

o

chemarea

părere,

la

regu-

tutelă

a

ascendenţilor sunt aplicabile şi curatelei;
prin urmare după acest sistem după cum
există tutela, legală a părinţilor și ascen-

denţilor există şi curatela legală a acestor
persoane.
(Delvincouri,
1,
p.
131,
nota a).
.
3. După
altă părere, ascendenţii
nu
sunt chemaţi de drept la curatela descendenţilor lor, însă tatăl sau mama
mino-

rilor emancipaţi sunt de drept curatorii
copiilor lor. (Toulier, Traite raisonne du
code civil, Ii, p. 92, 93; Marcad6, Art. 480;
Dalloz, Rp, Minor--tutelle, No. 791).
După a treia părere, curatela copi-

lului

minor

emancipat

aparţine

numaj tatălui iar nu şi mamei.
Rep., Minor.-tutelle, No. 791).

de

drept

(Dalloz,

- După
a patra părere,
trebueşte
făcut
o distincţiune:
în cazul
când

manciparea

a avut

toriei, curatela
părintelui care

cazul
după
ire

însă când
desfacerea.

părintele

loc

în

timpul

de
e-

căsă-

legală aparţine de drept
a emancipat pe ininor; în

emanciparea a avut
căsătoriei, chiar de

loc
că-

curatorul

va

supravieţuitor,

îi dativ ales de către consiliul de familie.
(Marcads, Art. 480; Dalloz, Râp., Minor.-

tutetle, No.

_
în

791).

După a cincea. părere, dominantă,
toate cazurile curatela este dativă şi

curatorul
siliul de

trebueşte numiţ de către
confamilie care poate numi
şi pe

părintele minorului emancipat. (Valette
sur Proudhon.
II, p. 440, observaţia. 1;

Duranton, III, No. 678; Demolombe, VIII,
No. 242; Beudant. II, No. 910; Demanie

et

Colmet

de

Santerre,

ed.

3-a,

II.

No.

—

Codul civil

EMANCIPAȚIUNE

24% bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 131,
p. 838,
839; Dalloz, Rep,
Minortutelle,
No. 686;
Suppl., Minor-tutelle,
No. 791;
Laurent, V, No. 208; Huc, III, No. 480;
Baudry et Châneaux, IV, No. 696; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2013; Planiol et Ripert, I, No. 660; Colin et Capitant, 1, p.
549; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 836, text
şi nota 1, 837; Matei Cantacuzino, p. 101;
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, IL, No. 1246).
7. Femeea minoră emancipată, prin €ăsătorie, după o părere, va avea totdeauna
de plin drept curațor pe bărbatul său în
cazul când el este major. (Merlin, Râpertoire,
Curateur;
Valleţte sur Proudhon,
II, p. 440; Duranton, III, No. 678; Demolombe, VIII, No. 233; Mourlon, ed. T-a, |,
No. 1245; Beudant, II, No. 910; Marcads,
Art. 480; Vazeille, Traite du mariage, II,
No. 349; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8131, p.
839; Dalloz, Rep., Minor-tutelie, No. WE;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 667; Planiol, ed.
6-a, I, No. 2015; Planiol et Ripert, 1, No.
627; Colin et Capitant, 1, p. 549: Contra:
Laurent, V, No. 210; Comp.: Alexandreseo,
ed, 2-a, TI, p. 836, text şi nota, 837, 838).
8. După altă părere, fermeea, minoră emancipată prin căsătorie nu are curator
de cât în cazul când este separată de bunuri şi are nevoe să facă un act interzis
unui minor, caz în care va trebui să fie
asistată de un curator ad hoc; în celeialte cazuri nu este locul a se numi un
curator de oarece asistenţa, soţului său
este deajuns. (Beudant, L'6tat et la capacit6 des personnes, II, No. 910; Demante
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No.
248 bis, III; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.
tutelle,; No. 687; Laurent, V, No. 209; Huc,
„IL, No. 480; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, |
No. 1245; Matei Cantacuzino, p. 101).
3. Pentru actele la care femeea, măritată minoră are nevoe de asistenţa, curatorului, autorizaţia bărbatului său major

echivalează

(erp 1oz

Rep.,

cu

asistenţa

Suppl.,

curatorului.

Minortutelle,

No.

10. In cazul când şi bărbatul este minor, consiliul de familie va numi un curator.
(Dalloz, Râp,, Minor.tutelle,
No.
792; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1245).
to bis. Femeea majoră nu poate îi numită de către consiliul de familie curatoarea soţului său minor.
(Demolombe,
VIII, No. 234; Dalloz, R&p., Minor.-tutelle,
No. 793; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 838).
1î.
Curatela, ca şi tutela, este o sar„cină obligatorie şi nu poate fi refuzată.
(Demolombe, VIII, No. 247; Beudant, II,
No. 912; Mass€ et Vergâ sur Zachariae, |,
p. 414; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, 8 128, p.
830; Dalloz, Râp., Minor.tutelle, No. 79%;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 691; Laurent
,
V, No. 211; Huc, III, No, 481; Baudry et
Châneaux, IV. No. 698; Planiol, ed. 6-a,
Y, No. 2016; Planiol et Ripert, 1, No. 628;
Colin et Capitant. I, p. 550; Alexandresco,
7
II, p. 839; Matei Cantacuzino, p.
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Codaul

de

Motivele

12.
nu-şi

DESPRE

civil

drept

plin

de

la

curator
de oarece sarcina de
curatelă
tutor.
de cât cea de
este mai uşoară
ed.
Art. 480; Aubry et Rau,
(Marcad6,
5-a, 1, $ 128, p. 830; Dalloz, Râp., Minor.
Minor.-tutelle,
No. 59%; Suppl,
tutelle,
No. 692; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 839;
Contra: Demolombe, VIII, No. 250; BeuĂ
dant, II, No. 912).
13. Motivele de incapacitate, de excluo
dere şi de destituire, de la tutelă, după
părere,

nu

capacitate,

No. 211).
altă părere,
excludere

de

şi

aplicabile

sunt

(Laurent, V,
14. După

curatelă.

la

cauzele
de

şi

de

in-

destituire

şi la
din tutelă, își găsesc aplicaţiunea
urm,
curatelă. (Demolombe, VIII, No. 248
ed. 5-a, |, $ 128, p. 830;
Aubry et Rau,
, Minor.-tuteile, No.
Suppl,
R6p.,
Dalloz,
aux, IV, No. 699, 700;
Chene
et
y
692; Baudr
et CaPlaniol et Ripert, 1, No. 628; Colin
Art. 480;
pitant, 1, p. 550; Comp.: Marcadă,
Matei
ed. 2-a, II, p.- 839;
Alexanăresco,
Cantacuzino, p. 101).
are mMo15. In cazul când curatorul
va
consiliul de familie
tive de scutire,
(Alexanscuzelor.
seriozitatea
aprecia
aresco, ed. 2-a, II, p. 839).
sub
16. In cazul când minorul nu este
tutelă
torul,

de

un

săi, curade oarece trăesc părinţii
îi numit
după emanciparea sa, va

consiliu

după

de

cererea

special,

familie

părintelui

convo-

emancipator,

cat
ă căsătoria
de oarece în timpul cât dureaz de familie
iu
consil
există
nu
părinţilor
ed. 9-a, II, p.
permanent. (Alexandresco,
837).
numi
17. Consiliul de familie nu poate
ndresco,
(Alexa
r.
curato
singur
un
de cât
,
ed. 2-a, II, p. 837).
mamă şi de
de
afară
în
rul,
Curato
13.
şte să fie de
celelalte ascendente, trebue
ea. 2-a, II,
o,
ndresc
(Alexa
sex masculin.
&).
p. 837, text şi nota
rului, după
19. Pentru alegerea curato trebueşte să
e
famili
de
ul
consili
o. părere,
domiciliul mifie convocat la tribunalul
care
pe
liu
domici
pat,
emanci
norului
va
unde
alege
şi-l
a
l
acesta are dreptu
Dalloz,
3;
No.
480,
Art.
(Marca,
voi.
798; Suppl., MiRep. Minor-tutelle, No.
Comp. Laurent, V,
nor.-tutelle, No. 689;

2-a, TI, p. 837).
No. 210; Alexandresco, ,ed. peniru
alegerea
părere
altă
După
20.

familie trebueşte
curatorului, consiliul de domiciliului
păalul
tribun
la
convocat
pe copil în caipat
emanc
a
care
rintelui
în
emanciparea, este acordată
zul când
în
lui;
minoru
ilor
părinţ
timpul căsătoriei
emanciparea

are loc după

des-

cazul când
este acorfacerea, căsătoriei şi chiar când care avea
dată de părintele supravieţuitor convocarea
emancipat,
copilului
tutela
alegerea cuconsiliului de familie, pentru
va avea loc la tribunăâlul lovatorului,
(Demodeschis tutela.
unde sa
cului
Rau, ed.
lombe, VIII, No. 24%; Aubry et
Dalloz,
5-a, I, $ 131, nota 2, P. 838, 839;

—

Mi-

Suppl,,

79%;

No.

Minortutelle,

R&p.,

tutelă,

la

de

scuză

aplicaţiunea,

găsesc

Art. 425

EMANCIPAȚIUNE

nor.tutelle, No. 689).
„21. Locul unde trebueşte convocat con-

siliul de familie, rămâne invariabil în tot
(Dalloz, R6p.. Suppl.,
curațelei,
cursul
Minor.-tutelle, No. 689; Contra: Laureni
,
V, No. 210).
putere
are
de familie
22. Consiliul
suverană asupra alegerei persoanei curatorului; el ar putea numi curator chiar
(Demolombe, VIII, No.
fostul tutor.
pe
24%; Beudant, II, No. Sil; Marcadă, Art.

-

Minor.-tutelle,

Suppl.

Rp.

Dalloz,

480;

No. 690; Laurent, V, No. 211; Huc, III, No.
IV, No. 69%;
481; Baudry et Châneaux,
Planiol, ed. 6-a, I, No. 2014; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 795, 836, 837).
poate

cipat,

un

îi
a

incompetenţă

familie

de

consiliului

Deliberarea

23.

care numeşte

minorului

curator
instanţei,

eman-

cauză

pentru

atacată

de

înaintea

căreia

poâte

lucra

Rep.
(Dalloz,
deliberarea.
loc
a avuţ
Suppl., Minor.-tutelle, No. 682).
94. Curatorul sfătueşte pe minorul emancipat însă nu administrează averea
sa; el asistă pe minor însă nu poate să-i
nu

nici

sa,

voinţa

impuie

Dalsingur. (Mourlon, ed. î-a, I. No. 1233;
loz, Rep., Minor.-tutelle, No. 1790; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 8%, 840, 858; Matei
Cantacuzino, p. 101).
25. Curatorul nu are dreptul să prifără
mească o plată în locul minoruluiObligaînvoirea acestuia. (Dalloz, Rep.
tions, No. 1729),
depue
26. Curatorul nu trebueşte să
trează
compturi de oarece el nu adminisJI, No.
(Beudant,
minorului.
bunurile
No. 191;
910; Dalloz, Rep. Minor.tuteile, Laurent,
Suppl., Minor--tutelle, No. 693;
d-a, II, p.
V, No. 194; Alexandresco, ed.
835).
răs93. Curatorul, după o părere, este
punzător

după
în

dolul

de

ceea

ce

şi de

comun

dreptui

priveşte

lui gravă

greșeala

şi

i se

vor

aplica,

responsabilitatea

sa,

c. civ.
dispoziţiile art. 1382, 1383 şi 1992 (Demofr. (998, 999 şi 1540 c. civ. rom.).
Art. 48,
lombe, VIII. No. 258; Marca,
Suppl., MiNo. 1; Contra: Dalloz, Reâp.,
nor-tutelle, No. 693).
de
28. După a doua părere, în lipsă
text

expres

de

lege,

în

ceea

ce

priveşte

curatorului i se vor
responsabilitatea
e la responsabiprivitoar
regulele
aplica
este
lițatea tutorilor, de oarece curatorul
Colmet
et
e
(Demant
legal.
un mandatar
bis;
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 252, 252 No..
Dajloz, Râp., Suppl, Minor.tutelle,
693; Laurent, V, No. 194; Comp.: Beudant,
2011;
II, No. 910; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
e-.
Planiol et Ripert, , No. 631; Alexandr
sco, ed. 2-a, Ii, p. 835; Matei Cantacuzino,
p. 101).
de
29. După a treia părere, în lipsă
de

lege

expres,

curatorul

nu

este

text
când
niciodată responsabil chiar în cazul
nu s'au întrebuințat capitalurile încasate
Dalloz,
de minor. (Toullier, II, No. 1297;
693).
Râp., Suppl, Minor.tutelle, No.
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Art.

426

DESPRE

80. După a patra părere, trebueşte de
făcut o distincţiune: curatorul nu va răspunde

de

cât

de

dolul

său

şi

de

greşeala,

gravă asimilată cu dolul, în cazul când
asistă
numai
pe minorul
emancipat,
ceeace constitue rolul său obicinuit; el va
răspunde din contra potrivit dispoziţiilor
art. 1382 şi 1383 c. civ. îr. (998 şi 999 c.
civ. rom.)
aplicabile la obligaţiile
cari
derivă din lege, în cazul când însărcinat
de lege cu o misiune mai specială, asistă,
pe minorul
emancipat.
(Aubry et Rau.
ed. 5-a, 1, $ 131, notele 8, 9, p. 840; Dalloz,
Râp.. Suppl., Minor.tutelle, No. 693).
31. Curatorul nu este
supus ipotecei
legale

de

oarece

el nu

administrează

ave-

rea minorului şi nu este obligat să dea
socoteli. (Beudant, II, No. 910; Demante
et Colmet de Santerre, II, No. 252 bis;
Laurent, V, No. 194; Planiol, ed. 6-a, 1 >
No. 2012; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 835)
32. Curatorul
ca şi tutorul,
nu
se
poate
căsători
cu minora
emancipată
aflată în curatelă, (Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 836).
33. In cazul când între minorul eman-

cipat
trare,
rului

tru

şi curatorul său sunt interese conîntr'o afacere, se va numi
minoemancipat un curator ad-hoc pen-

a înlocui pe curator numai

în acea-

stă afacere. (Dalloz, Rep.. Minor.-tutelle,
No. 794).
34. Curatorul ad-hoc se numeşte de
către consiliul de familie iar nu de către
typunal. (Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No.
7
35. Curatela încetează din partea curatorului prin: moartea, scutirea, excluderea sau destituirea sa, (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 839).
36. Curatela încetează din partea minorului emancipat prin: moartea şi majoritatea

sa

şi

prin

revocarea,

emanci-

pării. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 839).
31. A se vedea: art, 428, 1308 şi 1900
din codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă

nu

se admite

civ..

rezultă

că,

o

persoană

tela.

legitimă

emancipat

tutelei

are

nevoe

de
asistența curatorului său pentru
a primi
socoielile - de ia fostul tutor.
(Mourlon,

—

în

a

soţului

ei major,

prin

ur-

niențele

asociaţiei conjugale neîngăduind'

a se da femeei emancipată prin căsătorie
un curator, peste soţul, curatorele său

legitim.
Că în

speţă,

actul

căsătorie

minora

Alexandra

Stan

1.

Mihalache, căsătorindu-se cu Ion P. Iamandi, major,
precum se constată
din
de

depus

la

dosar,

de

aci

rezultă că, este inadmisibil din punct, de
vedere de drept, numirea unui curatore
de către consiliul de familie, emancipatei, legiuitorul nevizând necesitatea acestei instituţiuni juridice, decât la emancipările exprese,
şi la emancipările
prin
căsătorie
numai când
soţul este şi «el
minor.
.
Că în acest caz judecata nu ar putea.
de cât
să recunoască,
emancipatei
un
drept consfințit prin lege.
Depunerea compiurilor pentru predarea,

minoris,

fie

ex

partis

tutoris.

(Jua.

Vlaşea. Incheerea din 5
Jur. Gen. 1925, No. 846)

se va da emancipatului minore,
urm., 415 urm., 418, 425; Civ.
â

Minorul

minoră,

mare, fără, nici o declaraţie formală (art.
422 e. civ.) fără avizul consiliului de familie şi fără omologarea justiţiei (art.
423 ce. civ.).
şi
conform
este
raţionament
Acest
cu principiile ce se degajează din drepturile soţului ca, şef al familiei, conve-

Tezt. Jr. Art. 480. — Le compte de tutelle
sera rendu
cip6, ass ist€ d'un'curateur qui lui sera nomm
1.

teorie,

ipoteza când
aceasta este femee,
prin
căsătorie, se emancipează de drept, trecând în mod tacit şi implicit sub cura-

oc. Corbii-Mari
Februarie 1925.

său. (Civ. 357

Doctrină.

această

Pezultă din art. 451 c. civ. (Judec. ocol
Bârca-Dolj, 457 din 1924, Jur. Gen. 1935,
No. 2158)
2. Codul nostru civil cunoaşte 2 feluri
expliuna expresă sau
de emancipări:
cită, care se dobândeşte după rânduelile
arătate în art. 422 şi 493 c. civ., şi alta
de drept, tacită sau implicită, care rezultă de plin drept în virtutea art. 491
c. civil.
Din distincţiunea -făcută de
legiuitor
prin art. 421, 492 și 423 c. civ., cum și
din comparaţia art. 451 c. civ., cu 197 c.

partis

rator.

426. — Socoteala

dacă

în tot cazul soţul major va, fi curator de
plin drept al minorei emancipate. Aceasta

426 c. civ., şi această procedură se aplică
ŞI atunci când tutela se închide, fie ex

î. Minora
emancipată prin
căsătorie
este supusă asistenţei soţului său şi deci
nu mai este nevoie a i se numi un
cu-

Art.

Chiar

ciril

socotelilor, se dau emancipatului, minore
în prezenţa curatorelui său, potrivit art.

(continuare dela 1924 până la 1927)

în ființa curatorului
Fr. 480).

Codul

EMANCIPAȚIUNE

au mineur

par le conseil de famille.

6man-

ed. t-a, I, No. 1232; Alexandresco
II, p. 795; Matei Cantacuzino , ed. 2-a,
p. 102).
- Curatorul va cerceta, împreună
cu
minorul
emaâncipat socotelile de tutel
ă.
(Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 79%)

668—

Codul
3.

civil

DESPRE

La, socotelile

de

tutelă,

cesară

intervenţia

consiliului

mească

un

ad hoc

nu

este

pentru

să

a primi

(Demope fostul tutor.
şi permanent
lombe, VIII, No. 244, 253; Beudant, II,
No. 911; Marca, Art. 480; Mourlon, ed.
1-a, 1, No. 1247; Laurent, V, No. 211, 352;
Huc, III, No. 481; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 693; Planiol, ed. G-a, I, No. 2014;
Planiol et Ripert, 1, No. 626; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 795, 836, 837).
5. Curatorul ad hoc se va numi de că(Alexandresco,
de familie.
tre consiliul
ed. 2-a, II, p. 79%).
6. A se vedea: art, 415 şi 418 din codul civil cu notele respective.

legitim.
Că în

aceasta

P.

I,

Ia-

din
constată
dosar, de aici

rezultă, că, este inadmisibii din punet de
vedere de drept, numirea unui curatore
legiuitorul

stei

instituţiuni

exprese,

cipările

la

decât

juridice,

emancipările

şi la

numai

ace-

necesitatea

nevizând

tei,

emancipa-

familie,

de

consiliul

către

âe

soţul

când

este

eman-

prin
şi

el

minor.
Că în acest, caz judecata nu ar putea
un
emancipatei
să recunoască
de cât
drepț consfințit prin lege.

la 1927)

Depunerea

compturilor

pentru

preda-

emancipatului,
socotelelor, se dau
rea
minore în prezenţa curatorelui său, potrivit art. 426 c. civ., si această procedură
se aplică, şi atunci când tutela se închide,
partis

ex

fie

minoris,

ris. (Jud. oc. Corbii
erea din 5 Februarie
No. 846).

căsătorie,

prin

femee,

este

Ion

cu

se
la

precum
major,
mandi,
actul de căsătorie depus

1. Codul nostru civil cunoaşte 2 feluri
de emancipări: una expresă sau explicită,
care se dobândeşte după rânduelile arătate în art. 499 şi 423 c. civ. şi alta de
drept, tacită sau implicită, care rezultă
de plin drept în virtutea art. 421 c. civ.
Din discuţiunea. făcută de legiuitor prin
art. 421, 422 şi 493 c. civ. cum şi din comparaţia art. 451 c. civ. cu 197 c. civ., reîn ipoteza
zultă că o persoană minoră,
cânq

!
Stan

Alexandra

minora

căsătorindu-se

Mihalache,

a

emancipată prin căsătorie
peste soţul, curatorele său

speţă,

căsătorie

până

1924

dela

neîngăduind

conjugale

asociaţiei

enţele

şi

ce se degajează din drepca şef al familiei, conveni-

se da femeei
un curatore,

Jurisprudenţă
(continuare

a

conform

este

raționament

Acest

cu principiile
turile soţului

general

curator

numească

în mod

soţului ei major, prin urmare, fără nici
o declaraţie formală (art. 422 c. civ.) fără
avizul consiliului de familie şi fără omologarea justiţiei. (art. 423 c. civ.).

socotelile de tutelă de la fostul tutor al
minorului emancipat şi după depunerea,
socotelilor

492%

vegitimă

curatela,

sub

implicit

şi

tacit

trecând

de drept,

se emancipează

ne-

de familie

şi a justiţiei. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 195; Contra: 'Foullier, II, No. 1250).
4. Consiliul de familie
poate să nucurator

Art.

EMANCIPAŢIUNE

île

ex

partis

tuto-

Mari-Vlaşca. Inche1925, Jur. Gen, 1925,

ă sau
Art. 497. — Minorele emancipat nu va puteă arend
ani.
pe cinci
închiriă nemişcătoarea sa avere mai mult decât de a lor primire,
ță
chitan
da
va
El îşi va strânge veniturile,
administrare a averei
şi va face orice act privitor numai la o pură
acte,
sale,

ca

întocmai

un

în toate cazurile în cari,
(Civ.
1419,

93,

1538;

344,

338,

326,

Civ.

Fr.

să

fără

majore,

nici majore
355,

fiind, nu

putea

le-ar
urm,

1157

430,

426,

asemenea

poată atacă

1268

atacă.
urm.,

481).

dont la du481. _— Le mineur 6maneip6 passera lex baux
decharge, et
a
donner
en
s,
revenu
ses
a
recevr
i]
ans;
râe, n'excâdera point neuf
restituable
&tre
sans
tion,
administra
fera tous les actes qui ne sont que de puremajeur ne le serait pas lui-meme.
le
tous les cas ot

Tezt.

contre

ces

fr. Art.

dans

actes

(continuare).
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Cambie
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Chirie, a se vedea cuvântul: „Locaţie“,
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'
Comandament 35, 37.

Compromis 29, 30.
Conservare 36, 37,
Consiliu de familie 16,27.
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Ă

Art. 427

DESPRE

Copil emancipat
Credit

16,

1 urm,

17.

Creditori 19.
Cumpărare, a
cuvintele:,
cumpărare“,

se

vedeă

Vindere-

Carator 3, 5, 6, 10, 17, 48,
22, 34, 35,
Descărcare, a se vedeă cu.
vintele: „Chitanţă
cărcătoare“.
Dobânzi 9, 10,

des-

Emancipare
Eroare 42.

2.

î urm.
9, 10,

vântul: „Locaţie“,

Locaţie 3-7, 9,

Obiceiul localui 11.
Omologare 16, 27.
Pădure

12.

Parchet 39, 40,

Părinţi 1, 2,
9, 10,

11, 13, 33, 314,

4.

Preţ 16, 17.

Procente 9, 10.
Procuror 39, 40.
Protest 37.
Putere păriatească 1.
Reductibilitate 6.
Reinoirea inscripţiei ipotecare 37,
Bente 9, 10.
Reparaţiuni 22.

Resciziune,

41, 43.

Responsabilitate
Revizuire 39.
Scadenţă 3, 10.

Semestru

19.

11...

Somaţie 35, 37.
Termin 3, 4, 5, 6, 20.

Transcriere 37,

Tranzacţie 28,
Tribunal 16, 27.
Tutelă 4.

12.

10, 11, 20,

Majoritate 39, 40, 41.
Ministerul public 39, 40.
Minor
emancipat 1 urm.

Urmărire silită 35, 37, 38.
Venituri 12-15, 17, 22, 29,
30, 32, 38,

12, 13,

15, 16, 17, 18, 24-27.

Violență

42.

Doctrină,
1.
Puierea părintească ia sfârşit prin
emanciparea copilului minor care devine
liber în persoana, conduita şi acţiunile
sale ca şi un major. (Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 1231; Dailoz, R6p., Minor--tutelle, No.
800; Planiol et Ripert, 1, No. 637; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 841; Matei Cantacuzino, p. 101).
Minorul emancipat nu mai are domiciliul legal la părinţii săi ci are dreptul a-şi alege un domiciliu separat. (Mourlon, ed. t-a, I, No. 1231; Dalloz, Rp,
Minor.-tutelle, No. 800; Planiol et Ripert,
I, No. 637; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
841).
3. Minorul emancipat nu poate închiria imobilele sale pe un termen mai mare
de nouă ani în Franţa (cinci ani în România)
fără
asistenţa curatorului său,
(Mourlon,
ed. T-a, I, No. 1250;
Dalloz,
Râp., Minor-tutelle, No. 803, 820; Planiol
et Riperi, I, No. 640; Plastara, I, p. 501).
4. Minorul emancipat
poate închiria
singur fără
asistența curatorului
său,
imobilele sale, aplicându-se în privinţa
duratei

ziţiile

şi

din

imobilelor

prelungirei

lege

contractelor

privitoare

la.

5. Contractele de închiriere ale imobilelor minorului emancipat pe un termen mai mare de nouă ani, în Franţa,
(de cinci ani în România) vor putea fi
încheiate de minorul emancipat numai
cu asistenţa
curatorului său.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 843, 860).
6. In cazul când minorul emancipat
a închiriat
singur imobilele sale,
fără
asistenţa curatorului său pe un termen
mai

mare

dispo-

închirierea

minorilor aflaţi în tutelă. (De-

molombe, VIII, No. 272; Masse eţ Vergâ
sur Zachariae, 1, p. 477, nota 7; Aubry et
Rau. ed. 5-a, 1, $ 132, p. 841; Mourlon, ed.
i-a, _I, No. 1250; Dalloz, Râp., Louage,
No. 36, 59; Minor.-tutelle, No. 803; Suppl.,

—

de

nouă

ani,

în

Franţa

(cinci

ani în România) contractul de închiriere
nu este nul ci reductibil la acest termen,
după, cererea lui. (Demolombe, VIII, No.
211; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 843).
7. Minorul emancipat are dreptul singur să închirieze pe orice termen averea
sa mişcătoare. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 843, nota 2).
8. Minorul emancipat are dreptul să
facă, singur toate actele de pură administraţie;

Vindere-cumpărare

civil

Minor.tutelle, No. 696; Troplong, Louage,
I, No. 146; Laurent, V, No. 205; Hue, III,
No. 483; Planiol et Ripert, I, No. 640); Matei Cantacuzino, p. 103; Plastara, I, p.

Prescripţie 37.

Inscrierea unei ipoteei 37.
Instrăinare,
a se vedea
cuvintele: „Vinderecumpărare“.
Intrebuinţare
14, 15, 22.
Intreruperea prescripției

pi

31, 32,

Prelungire

Foiosinţă 8.
Fraudă 42.
Frucie,
a se vedeă cuvântul: „Venituri“.
Hotărire 39.
Imbunătățiri 21,
Imprumut 16.
Inchiriere, a se vedeă cu-

Intreţinere 8, 21,
Ipotecă 37.
Lemne din pădure
Leziune 18, 41, 43.
Liberate 1.

24, 25,

26, „ 27 27.

35,
Posesorie acţiune 36,

Executare silită 35, 37, 38,

Exigibihtate

corporale

Mobiliară acțiune
33, 34.
Notificare 35, 37.
Nulitate 18, 42.

Plată

Dol 42.

Domiciliu

Mobile

Codul

EMANCIPAŢIUNE

el

face

singur

actele

cari

pri-

vesc folosința, şi întreţinerea patrimoniului
său precum
şi actele cari
privesc
munca sau industria sa.
(Mourlon, ed.
1-a, ÎI, No. 1232, 1250; Dalloz, Râp., Minor.tuteile, No. 802; Planiol et Ripert, I, No.
638, 639; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 84,
842; Matei Cantacuzino, p. 102, 103; Plastara, I, p. 500).
Minorul emancipat are dreptul să
primească singur, plata dobânzilor, rentelor, şi chiriilor bunurilor sale, la scadență, dând chitanţă de primire. (Mourlon,
ed 7-a, I, No. 1250;
Dalioz,
Rp.
Suppl.. Minor.-tutelle, No. 695; Planiol et
-Ripert, IL, No. 6492; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 842; Matei Cantacuzino, p. 102).
10. Minorul emancipat riu are dreptul
să primească, singur, cu anticipație plata,
dobânzilor, rentelor şi chiriilor bunurilor
sale, ci numai la scadenţă, de oarece admiţându-se
contrarul aceste venituri adunate ar constitui un capital şi el nu
poate încasa capitalurile fără asistenţa
curatorului. (Demolombe, VIII, No. 2%;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 132, nota 1, p.
841; Dalloz, .Râp., Suppl., Minor.-tutelle,
No. 695;
Troplong, Louage, 1, No.
14%,
Art. 1718, No. 1; Laurent, V, No. 215: Huc,
III, No. 483; Baudry et Châneaux, IV, No.

708;

Planiol,

ed.

6-a,

1, No.

2002,

p. 610

nota 3; Planiol et Ripert, I, No. 649; Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 842, nota 2).
11.
Minorul emancipat însă va putea
primi chiriile şi arenzile dela bunurile
sale la. începutul semestrului, după cum
este obiceiul locului. (Huc, III, No. 48%

Planioi, ed. 6-a, 1, No. 2002, p. 610, nota

3; Planiol

et Ripert,

I, No.

642;

dresco, ed. 2-a, II, p. 842, nota 2).

Alexan-

„12. Lemnele rezultate. din tăerile ordinare ale pădurilor -minorului emanci-

pat, pot fi înstrăinate de el singur, de
oarece suni considerate ca fructe. (Toul-

670—

Codul

civil

DESPRE

lier, Ii, No. 12%; Duranton,
Dalloz, Rep. Minor.-tutelle,
13.

Minorul

emancipat

nu

III,
No.
are

EMANCIPAȚIUNE

No. 668;
8%).
dreptul

101; Troplong, Louage,
louară, Louage, I, No.
ed. 2-a, II, p. 844).

Art.

42%

I, No. 147; Guil48; Alexandresco,

Minorul emancipat are dreptul să
- _21.
încheie convenţiuni cu privire la întreținerea şi îmbunătăţirea bunurilor sale.
(Demolombe, VIII, No. 294; Aubry et Rau,
rece constitue un act de dispoziţie pe
ed. 5-a, 1, 8 132, p. 843;
Dalloz,
Râp,
care nu are
dreptul
să-l facă.
(DemoSuppl, Minor.-tutelle, No. 702; Planiol et
lombe, VIII, No. 275; Laurent, V, No. 216;
Ripert, I, No. 640; Comp.: Alexandresco,
Alexandresco, ed. 2-a, II. p. 843, nota 1).
ed, 2-a, II, p. 846).
14.
Minorul emancipat are dreptul să
2. Minorul erancipat are dreptul să
întrebuinţeze veniturile sale cum
va voi.
înţrebuințeze
singur
veniturile sale
la
(Planiol et Ripert, 1, No. 642; Alexandrefacerea de reparaţiuni mari la imobilele
sco, ed. 2-a, II, p. 843, 84).
mari
sale; dacă însă aceste reparaţiuni
15. Minorul emancipat are dreptul să
capitalurilor sale, el
întrebuinţarea
ce»
la
sale
veniturile
singur
întrebuinţeze
va, trebui să fie asistat de curatorul său.
cumpărare de imobile. (Demolombe, VIII,
(Demolombe, VIII, No. 279, 294; Aubry et
No. 291 urm.; Mass6 et Verge sur ZachaRau, ed. 5-a, 1, $ 132, p. 843; Dalloz, Râp.
riae, |, $ 248, nota 8, p. 478; Aubry et
Minor-tutelle, No. 807;:Laurent, V, No.
Rau, ed. 5-a, [, $ 132, p. 848; Laurent, V,
214; Huc., III, No. 483; Planiol, ed. 6-a, X,
No. 217; Huc, LII, No. 433; Baudry et Ch62002; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 8%;
No.
2-a,
neaux, 1V, No. 109; Alexandresco, ed.
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 639).
II, p. 84%; Contra: Troplong, Vente, |, No.
23. Minorul emancipat are dreptul să
167: Planioi. ed. 6-a, 1, No. 2002-10, 2022).
asigure imobilele sale, de oarece asiguare nevoe de
-emancipat
16. Minorul
rarea, este un act de administraţie, (Dalautorizaţia consiliului de familie și de
No. 43;
terrestre,
Assurance
R6p.,
loz,
puiea
a
pentru
tribunalului
omologarea
terrestre, No. 22; PlaAssurance
Suppl.,
el
oarece
de
credit,
pe
cumpăra imobile
niol et Ripert, 1, No. 639).
rămânând dator pentru preţ, această oo pădupă
94. Minorul emancipat,
peraţiune iuridică implică din partea s&
să înstrăineze cu titlu oneros,
poate
rere,
No.
VIII,
(Demolombe,
împrumut,
un
corporale.
mobile
sale
bunurile
singur
293; Troplong, Vente, I, No. 167; Laurent,
Aubry et
1250;
No.
L.
7-a,
ed.
(Mourlon,
et
V, No. 217; Huc, III, No. 483; Baudry
841; Dalp.
31,
nota
1%
$
1,
5-a,
ed.
Rau,
Châneaux, IV, No. 710; Alexandresco, ed.
loz, Râp. Minor.tutelle, No. 806; Planioi
2-a, II, p. 84%; Contra: Aubry et Rau, ed.
et Ripert, 1, No. 639).
5-a, 1, $ 139, p. 842).
minorul e25. După a doua, părere,
emancipat
minorul
când
cazul
In
17."
mancipat va putea singur, fără, asistenţa
Du pe
iar
bani,
cu
imobil
un
cumpără
curatorului său, să înstrăineze bunurile
credit, însă o parte din preţ îl formează
sale mobile corporale, numai atunci când
forîl
preţ
din
restul
iar
venițurile sale
această înstrăinare constitue un act de
ade
nevoe
are
el
capitalul său,
mează
administraţie. (Demolombe, VIII, No. 218;
se
oarece
de
său
curatorului
sistenţa
Huc, III, No. 48%; Planiol et Ripert, I,
No.
VIII,
atinge capitalul. (Demolombe,
No. 640, 649; Colin et Capitant, |, p. 553,
293; Laurent, V, No. 217, Alexanăresco,
soi Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
ed. 2-a, II, p. 844, 845).
865).
către
de
18. Cumpărarea unui imobil
26. Prin aplicaţiunea principiilor din
său,
capitalul
.cu
emancipat
minorul
de a doua părere, minorul emanaceastă
este. anulacuratorului,
asistenţa
fără
cipat nu poate, fără asistența curatorului
dispotrivit
leziune
de
cauză
bilă pentru
său, să înstrăineze bunuri mobile de o
ce. civ.
care
poziţiilor art. 1305 c. civ, în. (1157
înstrăinare
considerabilă,
valoare
Alexandresco,
217;
No.
V,
rom.). (Laurent,
nu poate fi considerată ca un act de ad846).
ed. 3-a, II, p. 845,
ministraţie. (Beudant, II, No. 917; TroPentru obligaţiile sale contractate
19.
plong, Vente, No. 484; Dalloz, Râp., Miadministraţie,
de
dreptului
în limitele
No. 806; Suppl., Minor.tunor-tutelle,
îaţă de creminorul emancipat răspunde
698; Huc, III, No. 484; Planiol,
No.
telle,
şi
chiar
sale
ditorii săi cu toate bunurile
ed. 6-a, 1, No. 2002; Planiol et Ripert, |,
care obligă
cele imobiliare, de oarece acel
No. 649; Colin et Capitant, I, p. 553, 5%).
sale.
persoana sa își obligă şi bunurile
97. După a treia părere, vânzarea buII,
(Demolombe, VIII, No. 387; Beudant,$ 13,
mobile corporale ale minorului
nurilor
1,
No. 916; Aubry et Rau, ed. 5-a,
emancipat nu se poate face de cât cu auBaudry
219;
No.
V,
Laurent.
p. 842 urm.
torizaţia consiliului de familie şi OmMoloAlexandreet Châneaux, IV, No. 714, 715;
garea, tribunalului, ca şi pentru minorii
8%).
p.
sco, ed. 2-a, II,
Ale(Laurent, V, No. 218;
emancipaţi.
să
dreptul
are
emancipat
20. Minorul
ed. 2-a, II, p. 848, 864, 865).
xandresco,
chiar
imobile,
sau
mobile
ia cu chirie
singur,
poate
28. Minorul emancipat
ani
pentru o durată mai mare de nouă
său să facă o
curatorului
asistenţa,
fără
(DeRomânia).
în Franţa (cinci ani în
cu privire la actele de pură
iranzacţie
molombe, VIII, No. 281; Aubry et Rau,
în afară de cele privitoare
administraţie,
LoRep.,
ed. 5-a. 1, 8 132, p. 843; Dalloz,
la imobile. (Duranton, III, No. 668 DeNo.
uage. No. 77; Suppl, Minor.tutelle,

să- dea

chitanţă

de

primirea

fără să le îi primit în
menea
chitanţă nu este

veniturilor

realitate;
valabilă

o asede oa-

—
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molombe, VIII, No. 282; Mass ei Vergâ
sur Zachariae, |, p. 478; Beudant, II, No.
920; 'Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 132, p. 84;
Dalloz, Re&p., Minor-tutelle, No. 805; Troplong, Transactions, No. 45; Huc, III, No.
482, 492; Baudry et Châneaux,
IV, No.
113; Planiol ed. 6-a, I, No. 200; Planiol
et Ripert, I, No. 643; Colin eţ Capitant,
I, p. 555; Contra: Marcad6, Art, 484, No.
1; Demante et Colmet de Santerre, II, No.
253 bis; P. Pont, Petits contrais, II, No.
520; Laurent, V, No. 235; XXVIII, No. 33%;
Guillouard, Transactions, No. 43; Comp.:
Alexandresco, ed, 2-a, II, p. 848).
|
29. In
ceeace
priveşte
compromisul,
după
o părere,
minorul emancipat,
nu
are dreptul să facă un compromis nici
chiar cu privire la veniturile sale şi la
actele de administraţie, de oarece el nu
are exerciţiul
liber a] drepturilor
sale.
(Demante et Colmet de Santerre, II, No.
25%; Dalloz, Râp., Minor-tutelle, No. 84;
Suppl., Minor-tuielle, No. 743; Laurent,

V,_No.
30.
cipat,

237).

După
are

altă

dreptul

părere,

minorul

să

singur

facă

emanun

com-

promis cu privire la veniturile şi actele
de administraţie. (Demolombe, VIII, No.
282; Masse et Verge sur Zachariae, |, p.
418, 480; Beudant, II, No, 920; Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, 8 132, p. 842; Dalloz, Rp.
Minor.-tutelle,
No. 844;
Suppl.,
Minor
tutelle, No. 743; Boitard et Colmet-Daage,
Legons de procedure civile, II, No. 1177;
Carre et Cheauveau, Lois de la procâdure,
VI, question 3252; Baudry et Châneaux,
IV, No, 713, 718; Alexandresco, ed, 2-a, II,
D._848, 849).
31. Minorul
emancipat
are
dreptul
singur să intenteze şi să se apere la acțiunile mobiliare privitoare la obiectele
ce le administrează. (Mourlon, ed. 7-a, 1,
No. 1250; Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No.
804%; Suppl., Minor-tutelle, No. 109; Planiol et Ripert, I, No. 643; Colin et Capitant, I, p. 553).
„32. Minorul
emancipat
are
dreptul
singur să intente şi să se apere în. acţiunile
mobiliare
privițoare la
veniturile
sale. (Duranton, III, No. 669; Demolombe,
VIII, No. 283; Beudant, II, No. 916; De
mante et Colmet de Santerre, II, No. 251
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 1%, p.
845; Laurent, V, No. 220; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 716; Planiol, ed. Ga, 1,
No. 2002; Planiol et Ripert, I, No. 643;
Colin et Capitant, 1, p. 553; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 846, 855).
33. Minorul emancipat, după o părere,
are dreptul singur, fără asistența curatorului să stea într'o instanţă privitoare

la

primirea

unui

capital

mobiliar

sau

a,

altor obiecte pentru care el nu poate dispune sau să dea descărcare fără, asistenţa,
curatorului său, cum ar fi intentarea unei acţiuni în contra debitorului pentru

plata, unui

capital. (Taulier, II, p. 91; De-

mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II,
No. 251 bis; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle,
No. 408; Suppl,, Minor.-tutelle, No. 709;

—

Codul

EMANCIPAȚIUNE

Laurent, V, No.
No. 643;
Colin
Comp.: Laurent,
34. După altă
pat
.

Art. 427

nu

are

civil

220; Planiol et Ripert, 1,
et Capitant,
1, p. 5%;
V, No. 220).
părere, minorul emanci-

dreptul,

fără

asistenţa

cura-

torului său să intenteze o acţiune în conunui
său pentru plata
tra. debitorului
capital de oarece pentru primirea. eapitalurilor sale are nevoe de asistența curatorului. (Proudhon, II, p. 232; 'Toullier,
II, No. 1296; Marcad6, Art. 481, No, 3;
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1250, 1959; DuVIII,
ranton, III, No. 669; Demolombe,
No. 284; Mass et Verge sur Zachariae, ],

$_ 240, p. 428; Aubry et Rau, ed. 5-a, [,$
132, p. 845, $ 133, p. 849; Baudry et Che-

neaux,
IV, No.
716; Alexandresco,
ed.
2-a, Il, p. 846, 855),
35. Minorul emancipaţ nu are dreptul, ca fără, asistenţa curatorului său,
să notifice debitorului său comandamen-

iul

prealabil

unei

urmăriri

prin

care

se

tinde la rambursarea unui capital mobiliar, întru cât prin această notificare
se conieră dreptul agentului însărcinat
cu notificarea de a încasa capitalul. (De
molombe, VIII, No. 285, Aubry et Rau,

Dalloz,

nota 6, p. 847;

1, $ 133,

ed. 5-a,

Rep, Suppl., Minor-tutelle, No, 715; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 843).
36. Minorul emancipat are dreptul să
introducă, şi să răspundă la acţiuni po
sesorii,

de

siderate

oarece

ca

conservare.

acte

aceste

de

(Aubry

acţiuni

sunt

administraţie

et Rau,

ed

5-a,

con-

şi

de

I, $

132, p. 845; Laurent, V, No. 220; Huc, III,
No. 843; Baudry et Cheneauz, IV, No. 717;
* Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2026; Planiol et
Ripert, 1, No. 643; Colin et Capitant, 1,
Sigo0a: Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 84,
37. Minorul emancipat are dreptul să
facă singur orice acte de conservare a
averei sale cum sunt: actele întrerupătoare de prescripţie, protestele cambiilor,
notificări,
comandamente,
transcrierea
de acte, înscrierea sau reînoirea unei inscripţiuni de ipotecă, ete. (Huc, III, No.
483; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 117;
Planiol, ed, 6-a, 1, No. 2026; Planioi et Ri-

pert, I, No. 639; Alexandresco,

ed. 2-a, II,

p. 843).
38. Minorul emancipat are dreptul să
facă
urmăriri
mobiliare
şi
imobiliare
cari tind la încasarea veniturilor sale.
(Aubry et Rau, ed. 5-a, ], $ 132, nota 17,
p. 845; Dalloz, Râp., Suppl., Minor.tutelle,
No. 712).
39. Cu toate
că minorul
emancipat
este considerat ca major în ceeace priveşte actele de pură administraţie, totuși

el se foloseşte de toate celelalte avantaje

ale minorităţii; aşa în acţiunile în
jusţitie în care ea parte, ministerul public
va pune concluziuni şi el are dreptul
ca
la, majoritatea sa să ceară revizuirea.
hotărârilor în care nu a, îost apărat
de loc
Sau nu a fost apărat în mod valabil,
(Dal-

loz,

Rep.,

Laurent,

6D2—

Suppl,

V,

Minortutelle,

No. 221;

Huc,

III

No.

No

697;

484;

Codul

civil

DESPRE

Contra: Aubry et Rau,
nota. 19, p. 846).
40.

In

dreptul

civil

ed. 5-a,
român,

1, $ 1%,
|

5-a, Î, $ 132, p. 845; Dalloz,

emancipat

coneluziile

nu

are

dreptul

să ceară resciziunea actelor de pură administraţie, pentru cauză
de leziune, de

oarece
rom),
are

art. 481
arată că

dreptul

să

c. civ. îr.
(427 c.
minorul emancipat
atace

actele

de

43.

Actele

făcute

civ.
nu

pat

atacate

de

ad-

ciziune,

făcând

pură

Rp.

Suppl,,

Minor.-tutelle, No, 697; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 850; Comp.: Demante et Colmet de Santerre, II, No. 249 bis; Contra:
Laurent, V, No. 221).
42. Actele făcute de minorul emancipat cu
privire la administraţia
averei
sale şi în limita capacităţii sale nu pot
îi anulate de cât pentru eroare, dol sau
Sgentă.
(Alexanăresco, ed. 2-a,
II, p.

ministerului
public
vor fi necesare
numai în actele în care minorul emancipat
este
asimilat
cu
minorul
neemancipat
iar nu şi în actele în care el este asimilat
cu un major.
(Alexandresco,
ed. 2-a, II,

p. 849, 850).
41. Minorul

Art. 428

EMANCIPAȚIUNE.

care

ar

întrece

către

el

de

minorul

emanci-

capacitatea

prin

dovada

sa

acţiune
leziunei

pot

în
ce

fi

resa

su-

ferit-o. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 849).
44. A se vedea: art. 421, 428 şi 430 din
codul civil cu notele respective.

ministraţie el fiind asimilat unui major
în privinţa
acestor acte.
(Mourlon, ed.
î-a, I, No. 1250, 1251; Aubry et Rau, ed.
/

Art. 428.— Nu va puteă po rni nici un proces privitor la vreo
avere nemișcătoare, nici chiar de a se apără, nici a primi, nicia
capitaluri,

ridică

1157,

urm.,

59,

Pr. civ.

1538;

Fr.

Civ.

291;

azistența

fără

471, 749, 815, 915

urm.

426 urm., 461

său. (Civ. 408,

curatorelui

ele,

pentru

chitanță

da

a

nici

482).

Test. fr. Art. 482. — Il ne pourra intenter une action immobilitre ni y

dâfendre, mâme recevoir et donner decharge, d'un capital mobilier, sans L'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera Pemploi du capital recu.
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f.

Minorul

emancipat

are

nevoe

de

asistenţa curatorului său atât pentru
intenta
cât şi pentru
a se apăra în

a
o

acţiune imobiliară, (Mourlon, ed. 7-a, |,
No. 1252; Planiol et Riperi, 1, No. 643,
653; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 854%; Matei Cantacuzino, p: 101).
2.
mai

Minorul
emancipat
are
de asistenţa curatorului

nevoe
nusău pentru

a se putea dezista în mod valabil de la o
acţiune imobiliară ce a intentat-o. (Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 133, nota 19, p.
851; Dalloz, Râp., Suppl., Acquiescement,
No. 21 urm,; Desistement, No. 9; Minortutelle, No. 725; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 856).
3. Dezistarea însă de la fondul dreptului fiind o renunțare la un drept imo-

”
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biliar, sunt necesare autorizarea consiliului de familie și omologarea piribuna-

lului.

(Aubry

et Rau,

ed.

5-a, 1, $ 133,

text şi nota 19, p. 851; Laurent, V, No.
227; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 856).
4. Minorul
emancipat trebueşte a fi
asistat de curatorul său pentru a sta
întrun proces de partaj fie ca reclamant,
fie ca pârât. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.
1252; Dalloz, Rep., Minor.-tutelle, No. 825;
Succession, No. 1598; Suppl., Minor.tutelle, No. 710; Planiol et Ripert, 1, No.
643, 653; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 859;
Matei Cantacuzino, p. 101).
5. Chiar în cazul când partajul este
privitor numai la bunuri imobiliare, minorul are nevoe de asistenţa curatorului
său. (Dalloz, Râp., Minor.-tutelle, No. 826;
Succession,
No. 159%; Alexandresco,
ed.
2-a, II, p. 859).
6. Pe lângă asistenţa curatorului său,
după
o părere,
tr'o acţiune de

minorul
emancipat,
înpartaj,
are nevoe
şi de

autorizaţia consiliului de familie. (Delisapourte II, p. 347; Proudhon, II, No.
434),
Za
După
altă părere, în acţiunile de
partaj,
voe de

minorul
emancipat,
nu.
autorizaţia consiliului de

asistenţa.

toare.

curatorului

(Valette

sur

său

are nefamilie,

fiind îndestulă-

Proudhon,

II, p. 434;

daune

ed.

Codul

contra

2-a,

curatorului.

II, p. 834, nota

ciril

(Alexandresco,

2).

12.
Minorul
emancipat
are nevoe
de
asistenţa curatorului său pentru a putea,
exercita
acţiunile
privitoare
la chestiunile de stare civilă, cum ar fi divorţul,
tăgada
de paternitate,
anularea
căsăto-

riei, etc. (Demolombe, VIII, No. 311; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 133, p. 850; Dalloz, Râp., Suppl, Minor.-tutelle, No. 723;
Laurent, V, No. 227; Huc, III, No. 4%;
Comp.: Pianiol, ed. 6-a, I, No. 2026; Planiol et Ripert, 1, No. 637, 649;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 85%; Contra: Colin
et Capitant, I, p. 553).
13. Minorui
emancipat,
după o părere, are nevoe de asistența curatorului
său pentru a putea, exercita, acţiunea în
separație
de patrimonii,
din
cauza ele-

meniului
moral care
există în specie.
(Aubry et Rau, ed. 6-a, I, $ 133, nota 14,
D. 850; Laurent, V, No. 227; Huc, III, No.
486; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
855, nota).
14. După altă părere, minorul emancipat are drepiul singur, fără autorizaţia
curatorului

său,

să

exercite

acţiunea

în

separație de patrimonii. (Beudant, II, No.
907).
15. Femeea căsătorită minoră, are nevoe

de

de

asistenţa

autorizaţia

unui

curator

ad

hoc

consiliului

de

familie

o acţiune

de

separație

și

pen-

Toullier, IV, No. 407; Duranton, III, No.
691; Demolombe, VIII, No. 304; Vazeille,
Trait6 du mariage, Art. 840, No. 2; Beudant, II, No. 917; Mass et Verge sur Zachariae. 1, p. 481, nota 5; Marcadă, Art.
482; Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 133, nota
13, p. 849; Dalloz. Rep... Minor.-tutelle, No.
825; Succession, :No. 1599; Suppl., Minortutelle, No. 722; Laurent, V, No. 226; Huc,
II, No. 485; Planiol, ed. 6-a; I, No. 2019;
Alexandresco, ed. 2-a, UI, p. 859, nota 5),
8. Impărieala averei în care este in-

patrimoniu
în
contra
bărbatului
său.
(Demolombe, VIII, No. 308; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 133, nota 14, p. 850; Dalloz,
Rep., Minor-tutelle, No. 829; Suppl., Minor.-tutelle, No. 724; Laurent, V, No. 227;
Huc, III, No. 486; Contra: Vazeille, Traite
du mariage, II, No. 350; Masse et Verge
sur Zachariae, 1, p. 479).

teresat

nu

un

minor

emancipat

nu

se

poate

tru

a. introduce

16.

dusă

In acţiunea

în
este

contra

de interdicţiune întro-

unui

necesară

de

minor

emancipat.

asistenţa

curatorului

"face de cât prin justiție potrivit regulelor
de la tutelă. (Demolombe, VIII, No. 39;
Beudant, Il, No. 920; Baudry ei Cheneaux,
IV, No. 726; Planiol, ed. 6-a, [, No. 2019;
Planiol et Ripert, I. No. 653; Alexanâresco. ed. 2-a, II, p. 860, nota; Nacu, |, p.
671; Matei Cantacuzino, p. 101).

său. (Demolombe, VIII, No. 444 bis; Beudant, II, p. 546, nota î; Aubry et Rau,

3. Pentru a provoca vânzarea unui bun
indiviz prin licitaţie publică, pentru a eși

asistat de curatorul său. (Laurent, V, No.
227; Planiol et Ripert, 1, No. 637).
18. In materie de acţiuni imobiliare,
termenul de apel şi de recurs va curge
în privința minorului emancipat din momentul când i se va fi comunicat hotărârea atât
minorului emancipat cât şi

din indiviziune, în cazul când împărţeala
este imposibilă, minorul emancipat interesat în licitaţie, are nevoe de asistenţa
curatorului.
(Laurent, V, No. 226;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 860).
10. In cazul când curatorul de şi chemat în instanţa privitoare la un proces
în materie imobiliară, nu a fost faţă, minorul emancipat va avea dreptul să atace

cu revizuirea hotărârea rămasă definitivă de oarece în acest caz este asimilat cu
un copil
minor neemancipat.
(Laurent,
V, No. 229: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
854. nota 2),
11.

tul

Minorul

în

cererea

acest
de

emancipat

caz,

ca

revizuire,

în
să

însă

loc

să

facă

are

drep-

introducă
acţiune

în

—

ed. 5-a, I, $ 133, p. 850; Alexandresco, ed.
2-a,

17.

II, p. 855,

După

nota),

altă

părere, în

interdicțiune
introdusă în
minor emancipat, acesta. va

curatorului

său.

cererea
contra
trebui

(Alexandresco,

de

unui
să fie

ed.

2-a,

II,

p. 854, nota 4).
19. In acţiunile de natură imobiliară,
minorul emancipat nu are dreptul a face
apel sau recurs nici a le susţine, fără
asistenţa

curatorului.

său.

(AJexandresco,

ed. 2-a, II, p. 894).
20. In cazul însă când minorul emancipat este pârât într'o acţiune, curatorul
trebueşte

cele de
pentru

614—

să

întrebuințeze

toate

mijloa-

drept şi de procedură
necesare
apărarea
minorului
emancipat.

Codul

civil

DESPRE

EMANCIPAŢIUNE

(Dalloz,
Râp.,
Minor-tutelle,
No.
832;
Suppl.,
Minor-tutelle, No. 727;
Contra:
Laurent, V, No. 228).
21. Hotărârile obţinute în contra mi-

norului

emancipai,

fără

să

fi fost

chemat

în instanţă, şi curatorul său pentru a-l
asista, pot fi atacate pe căile legale ordinare şi pe calea revizuirei.
(Aubry et
Rau, ed. 5-a, I, $ 132, p. 846; Comp.: Ale
xandresco, ed. 2-a, II, p. 854).
22. In cazul când minorul emancipat
a introdus

o acţiune

tenţa, curatorului
stuia în instanţă

în

justiţie,

fără

asis-

său, introducerea aceîn cursul procesului şi

înainte de
pronunţarea
hotărârei,
validează procedura
şi cererea introductivă.

(Dalloz, R&p., Suppl., Minor.tutelle, No.
121: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
854).
:
23. In cazul când intervenţia curatorului are loc în apel, ea nu poate valida,
hotărârea
obţinută înaintea
primei
insianţe fără participarea
sa ci numai
a

minorului
emancipat.
(Dalloz,
Râp,
Suppl.. Minor.tutelle, No. 721; Huc, INI,
No. 486).
.
24. Minorul
emancipat
are nevoe de

asistenţa curatorului său pentru a primi
plata unui
capital, chiar în cazul
când
acest capital
ar fi provenit
din
econo-

miile sale. (Duranton, III, No. 683; Demolombe, VIII, No. 299; Mass6 et Verge
sur Zachariae, I, $ 241, nota 6, p. 4%;
Marcaas, Art. 482; Aubry et Rau, ed. 5-a,

I, $ 133,

p. 846;

Dalloz,

Râp.,

Minor-tu-

telle, No. 816; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 738;
Planiol et Ripert, LI, No. 649;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 857; Contra:
Toullier, II, No. 1298; Taulier, II, p. 93).
25. Minorul
emancipat
are nevoe de
asistența

siona

curatorului

capitalul

bi! incorporal,
molombe,

IL, $ 193,

cum

VIII.

p.

şău

847;

No.

său

pentru

mobiliar

sau

a

un

ar fi o creanţă.
310;

Dalloz,

Aubry

Râp.,

et

ce-

mo-

(DeRau,

Minor-tu-

telle, No. 817; Laurent, V, No. 218; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 865, text şi nota
4; Matei Cantacuzino, p. 102).
AR

Art.

498

se îndeplineşte condiţia de a se depune
banii la consemnaţie sau să se întrebuințeze

întrun

mod

anumit.

(Demolombe,

VIII, No. 302; Laurent, V, No.. 224; Huc,
III, No. 485; Baudry et Cheneaux, IV, No.
138; Alexanadresco, ed. 2-a, II, p. 858, 859).
30. Când minorul emancipat a primit

un capital cu asistenţa curatorului său,
acesta, este obligat
să supravegheze
întrebuințarea
capitalului primit.
(Demo-

lombe,

VIII,

No.

726;

S-a, I, $ 140, text

Aubry

şi nota

e

Rau,

ed.

9, p. 874; Mo-

urlon, ed. 7-a, 1, No. 195%; Laurent, V,
No. 368; Huc, III, No. 550; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 2130; Planiol et Ripert, I, No.
641, 652; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 84,
S7) text şi notă, 858; Contra: Nacu, I, p.
31.

Curatorul

întrebuințare

este

greşită

răspunzător
a

de

capitalului

o

mino-

rului emancipat, când ea este imputabilă
neglijenței sale. (Demolombe,
VIII, No.
303; Baudry et Châneaux, IV, No. 7%;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 859).
32. In cazul. când capitalul a fost primit de către minorul emancipat cu asistenţa,

tit

nu

curatorului

are

buinţarea,

nici

greşită

său,

care

terţul

răspundere

o
a

capitalului

de

plă-

a

întresau

de

risipirea lui. (Demolombe, VIII, No. 30%;
Laurent, V, No. 224; Baudry et Châneauzx,
ad) No. 738; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
33. Minorul emancipat nu poate consimţi la radiarea unei inscripţiuni ipotecare, fără asistenţa curatorului său, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 860).
34. In cazul cână curatorul refuză să
asiste pe minorul
emancipat
la facerea
unui act la care se cere asistenţa sa, după,

o părere, minorul emancipat
consiliului de familie care
curatorului să-l asiste şi în
îuz, consiliul de familie îi va

se va adresa
va da ordin
cazul de renumi mino-

rului emancipat un curator ad
tru a-l asista la acest act sau

hoc penpoate să

destitue pe curator înlocuindu-l cu
un
altul.
(Demolombe, VIII, No. 314;
Beu26. Minorul emancipat nu poate ridica,
dant, II, No. 918; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 153, p. 851; Dalloz, Râp., Minor-tuun capital oricât de mic, fără asistenţa
curatorului
său, (Beudant,
II, No. 917;
telle, No. 830; Suppl., Minor-tutelle, No.
Laurent,
V, No. 224; Alexandresco,
ed.
126; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2027).
2-a, II, p. 856).
,
35. După
altă părere, în cazul
când
21. După altă părere, prin capitaluri
curatorul refuză, să asiste pe minorul emancipat la facerea unui act, acesta se
cari nu pot fi ridicate de minorul emanva adresa, tribunalului iar nu consiliului
cipat, fără asistenţa curatorului său, trede familie, care va numi un curator ad
buesc înţelese numai sumele de o însemnătate oare care faţă de averea minoruhoc
pentru
a-l
asista.
(Dalloz,
Rp.
lui emancipat, iar nu şi cele neînsemnate.
Suppl., Minor.-tutelle, No. 726; Laurent,
(Demolombe, VIII, No. 298; Huc, III, No. - V, No. 228; Huc, III, No, 487; Baudry et
485).
Cheneauzx, IV, No. 742; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 857).
|
28. Chitanţa
de primirea
capitalului
36. In cazul când minorul emancipat
trebuește semnată de minorul emancipat
şi de curator. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
reiuză să facă un act sau să introducă o
p. 857).
acţiune, curatorul nu are dreptul să se
29. De
oarece
curatorul
este răspunadreseze nici consiliului de familie, nici
tribunalului pentru a constrânge pe mizător de întrebuinţarea capitalului minorului emancipat, el poate refuza să semnorul
emancipat să acţioneze.
(Demoneze chitanţa de primirea lui, dacă nu
lombe, VIII, No. 315 urm.; Aubry et Rau,

—
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ed. 5-a, i, $ 133, p. 852; Dolloz, Râp., Minor.tutelle, No. 831; Suppl., Minor.tutelle,
No. 727;
Laurent, V, No. 228; Huc, III,
No. 487; Baudry et Châneaux, IV, No. 743;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 858).
37. In actele în care minorul emancipat este asimilat cu minorul neemancipat
concluziile ministrului public vor fi necesare, (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 849,
850).
38. Actele făcute de minorul emancipat cu asistența, curatorului său, în cazul când această asistenţă este cerută de
lege,

are

aceeaş

valoare

ca

şi

cum

ar

fi

fost făcute de un major.
(Mourlon, ed.
T-a, 1, No. 1253).
39. Actele făcute de minorul emancipat
său,

singur,
în cazul

fără
când

asistenţa
curatorului
această asistenţă este

cerută
de lege, sunt rescindabile,
însă
numai
pentru cauze de leziune.
(Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 1253).
40.A se vedea: art. 162, 216, 427, 429,
430, 815, 115? şi 1788 din codul civil cu
notele respective.

Codul

civil

Jurisprudenţă
(continuare
1.

dela

Minorul

1924. până

emauncivat,

la 1927)

intentând,

fără

asistenţa, curatorului, o acţiune din acele
pentru
cari
o asemenea
asistenţă este
necesară
şi cerută de lege, acţiunea nu
trebueşte respinsă pentru lipsă de capacitate, ci numai
judecata amânată, pen-

tru numirea,

unui

unul

sau

numiţ

curator,
pentru

dacă

nu există

punerea

în cauză

a celui existent. (C. Apel] Craiova, s. 1, 2
„Martie 1924, Pand. Rom. 1925, III, 24),
2. Contestaţia făcută la executarea unei ordonanţe de adjudecare, de către o
fiică

emancipată

motiv

că

dânsa

și

apoi

divorțată,

ca moştenitoare nu

pe

a fost

chemată la instanţa de urmărire, nu are
caracterul
unei acţiuni
în
revendicare,
pentru ca asistenţa: curatorului să fie necesară,
ci printr'o asemenea
contestaţie

minorul
sale,

tinde la salvgardarea.

fără

a

pune

în

discuţie

drepturilor
însăşi

fon-

dul dreptului. (C. Apel Craiova, s. 1, 2]
Martie 1924, Pand. Rom. 1925, III, 24).

Art. 429. — Minorele emancipat nu se va puteă împrumută
sub nici un cuvânt, fără deliberațiunea consiliului de familie,
adeverită de tribunal, după ce va ascultă pe procuror. (Civ. 351
urm.,

401

C. pen.

urm.,

950,

1157 urm.,

322; L. din 29 Octombrie

1576

urm.;

1877;

Pr.

civ.

81, 638,

63%;

Civ. Fr. 483).

Text. fr. Art. 483. — Le mineur 6mancip6 ne pourra faire d'emprunts,
sous auncun prâtexte, sans une dâliberation du eonseil de famille, homologuce
par le tribunal de premiăre instance aprts avoir entendu le procureur du Roi.
INDEX
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Administraţie 1.
Anulare 6, 9, 10.
Apreciere 7.
Asistenţă 7, 10,
Autorizaţie 2, 3, 4, 9
Bărbat 9.

| Imprumut deghizat 6.
! Imprumut indirect 5,
| Judecător de ocol 8.
Minister public 8.
Minor emancipat 1 urm.
Necesitate absolută 2, 3,

Cauţiune 4, 10.

Nevoe

mare 2, 3.

Consiliu de familie 2, 3,
4,9.
Copil emancipat 1 urm.

Nulitate 6, 9, 10.
Omologare 4.
Parchet 8.

Deghizare

Profit

Curator 7, 10.
6.

Procuror

Responsabilitate
Restituire 10.

Fidejusiune 4, 10.
Folos 10.
Folos învederat 2, 3.

Simulaţie 6.
Solidaritate 9.
Tribunal 4, 7.

Garanţie 4, 10.
1

Venituri

autoriza

minorul
10.

să

constate,

se

pură

contractate

de

pentru

un

minor

împrumuturile

emancipat,

îşi

Săsesc aplicaţiunea la ori ce fel de împrumuturi
contractate
de el, chiar pentru cele necesare pentru
a susține chel-

tueli
când

de administraţie şi chiar în cazul
cuantumul sumei împrumutate nu

după

ale

VIII.

învederat

contractat

de

părere,

ire-

o

condiţiunile

fr. (401

ce. civ.

necesitatea

al

cerute de

rom.)

adică

absolută

împrumutului

ȘI

de

dispoziţiile art. 484 c. Cit.
rom.) minorul emancipat

este asimilat cu
ceeace priveşte

1. Dispoziţiile art. 483 c. civ. fr. (429
c. civ. rom.), în ceea ce priveşte formalinecesare

ce. civ.

oarece potrivit
tr. (499 c. civ.

1.

anuale

(Demolombe,

împrumutul

îndeplinite

457

folosul

urm.

veniturilor

emancipat,

buesc_
art.

Doctrină.

tăţile

suma

emancipat.

No. 319, 320: Beudant. II, N>. 920; Mass6
ct verg6 sur Zachariae, IL, p. 480; Marcad6, Art. 483, No. 1; Demante et Colmet de Santerre, II. No, 253 bis, III; Dalloz, Râp.. Minor.-tutelle, No. 835; Laurent:
V, No. 232; Huc, III, No. 491).
,
2. Pentru ca consiliul de familie să
poată

8.

2, 3, 10.

Emaacipare Î urm.
Femee maritată 9.

Imprumut

întrece

minorului

(la doctrină)

minorul neemancipat
actele
cari nu sunt

administraţie

şi

la

aceste

în
de

dispo-

zițiuni, art. 483 e. civ. fr. (429 c. civ. rom.)

nu a adus nici o derogaţiune. (Demo
lombe, VIII, No. 322; Aubry et Rau, e:
5-a, I, $ 13%, nota î, p. 8592; Dalloz, Rp»
Suppl.,
Minor-tutelle, No. 729; Laurent:

V. No.

232; Huc,

Cheneaux,

3.

milie

— 676—

După
poate

IV,

altă

III, No.

No.

722).

părere,

autoriza

491;

Baudry ei

consiliul

pe 'minorul

de îa
emanci-

C odul

civil

DESPRE
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pat să facă un împrumut chiar dacă nu
se constată nevoia mare şi folosul învederat

al

ziţiile

art. 457 c. civ.

îşi

împrumutului,

găsesc

muturile

contractate

minorul

1298;

iar
Rep.,

la

în numele

nu

şi

la

dispo-

c, civ. rom.)

numai

emancipat.

Dalloz,

oarece

(401

aplicaţiunea

neemancipatţ

de

de

îr.

7.

cele

elementele

împru-

minorului

Minor.-tutelle,

II, No.
No.

834).

bunurilor

sale

administraţiei

pentru
sale.

cauze

(Dalloz,

nu
un

6.

Obligaţia

deghizat

minorul

care

sau

cuprinde

simulat

emancipai

tără

sirăRâp,

—

poate
conîmprumut,

un

îndeplinirea

No.

este

în-

pentru
se cer

(Ale-

contractat de o femee

nu

este obligat la. res-

cât numai în limita profitului
din îniprumut;
curatorul care

a asistat pe minor

la contractarea

împru-

mutului va fi răspunzător numai în cazul când a, garantat plata. împrumutului.

(Duranton,
III,
No.
696;
DPemolombe,
XXIX, No. 173, 174; Dalloz, Rep., Minor.tutelle, No. 834%; Huc, III, No. 491; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 863).

de
for-

11.
civil

vinde,

A se vedea: art. 401 şi 430 din
cu notele respective.

nici

alt act, decât

vreun

împrumut.

împrumutul

emancipat

tituire de
ce a tras

va puteă

a face

nici

nemişcător,

când

minorul

împru-

contractat

Nu

cazul

In

de

Minor-tutelle,

a contractat un împrumut numai cu asistenţa curatorului său şi fără autorizaţia
consiliului de familie şi omologarea tribunalului, împrumutul
nu este valabil şi

malităţilor cerute de art. 483 c. civ. îr.
(429 c. civ. rom.) este anulabilă. (Demolombe, VIII, No. 337; Laurent, V, No. 233;
Alexandresco, ed. 2-a, II], p. 81, nota 1).

Art. 430.

8.

9. Imprumutul

fără îndeplinirea formalităţilor cerute de
art. 483 c. civ. fr. (429 c. civ. rom.). (Demolombe. VIII, No. 3920; Beudant, II, No.
920; Dalloz, Râp.. Suppl.. Minor.-tutelle,
No. 729; Laurent, V, No. 232; Huc, III, No.
491; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 861).
mut

contract

Suppl.,

un

măritată minoră, în mod solidar împreună cu bărbatul
său, fără.
autorizaţia
consiliului de familie, este nul. (Demolombe, VIII, No. 321; Mass et Verge sur
Zachariae, I, p. 480; Calloz, Rep., Minor.
tutelle, No. 835).
10. In cazul când minorul emancipat

Minor.-tutelle, No. 843; Suppl., Minor-tutelle, No. 741; Laurent, V, No. 232; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 861; Comp: Demolombe. VIII, No. 321; Planiol et Ripert,
I, No. 658).
5, Minorul
emancipat
tracta
în
mod
indirect

unui

Râp.,

dacă

numai cu
cuprinde

concluziunile
ministerului public.”
xandresco, ed. 2-a, II, p. 81).

trebueşte
să aibă autorizaţia
consiliului
de familie şi omologarea, tribunalului, de
oarece această obligaţie ar atrage înstrăine

aprecia

430

cuviinţat de judecătorul de ocol,
curatelele de competenţa
sa, nu

4. Pentru
ca minorul
emancipat
să
poată garanta în mod valabil o datorie,

" inarea

vor

(Dalioz

contractate

(Toullier,

Tribunalele

act făcut de minorul emancipat
asistenţa
curatorului
său nu

Art.

înstrăină
numai

de

codul

vreun

lucru

acele

privi-

toare la o simplă administraţiune, fără îndeplinirea formelor preŞ
|
scrise pentru minorii neemancipați.
Obligaţiunile de dânsul contractate, prin cumpărare sau prin
alt

mod,

se .vor

reduce

acelor

cheltueli.

preţurile

la

când

cuvenite

vor

îi peste

măsură încărcate. Tribunalele, la asemenea împrejurări vor luă în
considerațiune averea minorelui, buna sau reaua credinţă a persoanelor ce vor fi contractat cu dânsul, precum și folosul sau
nefolosul

urm.,

401

(Civ.

427,

431

urm.,

806,.

1098, 1157 urm., 1162 urm., 1294 urm., 1538; Com. 12; Civ. Fr. 484).

Test. fn. Art. 484. — Il ne pourra non plus vendre, ni ali6ner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer
|
j
les formes prescrites au mineur non &manci pe.
A

des

Vâgard

obligations

contractâes

aurait

qu il

par

voie

d'achats

ou

autrament, elles seront râduetibles en cas d'excs: les tribunaux prendront, ă
ce sujet, en consideration la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des

personnes

qui

auront

contracte

lui,

avec

Bibliografie
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8 Ian. 1926, Pand.

Rom.

1926,

DESPRE

Art. 430

EMANCIPAȚIUNE

în. principiu, un compromis. (Demante et
Colmet de Santerre, II, No. 25%; Dalloz,
Rep, Minor-tutelle, No. 84; Suppl., Mi597, tutelle,
No. 743;
Laurent,
V,
No.
237).
”
24. După o părere, minorul emancipat
are capacitatea să facă un compromiscu
privire la actele de pură administraţie
şi la, obiectele de care el poate dispune în
mod liber.
(Demolombe, VIII,
No. 28;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, p. 478,
480, nota 3; Beudant, II, No. 920; Aubry

et Rau,

ed. 5-a,

I, $ 132,

p. 842;

Dalloz,

Rep., Minor-tutelle, No. 844; Suppl., Minor-tutelle, No. 743; Boitard et Colmet-:
Daage, Lecons de procedure, II, No. 1117;
Carre et Chauveau, Lois de la procâdure,
VI, question 3252; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 713, 718; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 848, 849).
25. După altă părere, minorul emancipat nu are capacitatea să facă un compromis chiar privitor la actele de pură
administraţie. (Laurent, V, No. 237).
26. Pentru
actele pentru
care
legea
prevede autorizaţia consiliului de familie
şi omologarea. tribunalului, după o părere,

la

facerea

lor

minorul

emancipat

trebueşte
să fie asistat şi de curatorul
„său. (Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a, II, No. 253 bis, VI, Mourlon, ed. 7-a,
I, No. .1254, 1255; Dalloz, Rep, Minor.-tutele, No. 835; Suppl., Minor.-tutelle, No.
128).
27. După altă părere, în cazul
când
minorul

emancipat

a

obţinut

autorizaţia

consiliului de familie şi omologarea îribunalului, ei poate face actele
pentru
care a fost autorizat, singur fără asistenţa curatorului său. (Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 134, nota 9, p. 85%; Laurent, V,
No. 230; Planiol et Ripert, 1, No. 654; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 862 text şi nota
3, 863).
28. In cazul când legea cere autorizarea consiliului de familie, ea nu poate îi
înlocuită
prin
autorizaţia
justiţiei
de
oarece jurisdicţiunile sunt de ordine publică. (Demolombe, VIII, No. 324; Aubry
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 134, p. 854; Laurent,
V, No.
231; Huc, III, No. 489; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 863, nota 3).
29. Actele făcute de minorul emancipat fără îndeplinirea formalităţilor speciale

prevăzute

de

lege

sunt

nule

şi

nuli-

tatea lor poate fi cerută independent de
orice leziune de oarece leziunea este presupusă când condiţiunile cerute de lege
nu au fost observate. (Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 135, p. 855; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 849, 866; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 644; Colin et Capitant, 1, p. 569,
570; Plastara, I, p. 501, 502).
30. In cazul însă când au fost îndeplinite

toate

formele

legale,

actul

este

va-

labil și nu poate fi anulat nici chiar când
ar îi existat
leziune, ci numai
pentru
cauze de eroare, dol sau violență. (Beudant, II, No. 923, 925; Laurent, V, No. 221,
229: Huc, III, No. 484; Alexandresco, ed.

—

Codul civil

2-a, II p. 849, 866; Comp.: Planiol et Ripert, ÎI, No. 644; Colin et Capitant, 1, p.
369, 510).
.
31.

Actele

chiar

desavantajoase

pentru

minorul emancipat, însă cari nu pun pe
minor în situaţiunea de a fi încercat o
cheltuială, nu pot fi reduse; astfel dispoziţiile art. 484 al. 2 c. civ. fr. (430 al. 2
ec. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la
cazurile
când
minorul ar fi închiriat
imobilele sale cu un preţ mai mic de cât
valoarea

folosinţei,

sau

ar

fi

vândut

re-

coltele sau bunurile sale mobile — admi-.
ţând părerea, că el are dreptul a le înstrăina — cu un preţ mai mic de cât valoarea, lor.
(Demolombe, VIII,
No. 33;
Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 1251; Beudant,
II, No. 925; Dalloz, Rep., Suppl., Minortutelle, No. 744; Laurent, V, No. 222; Huc,
III, No. 493; Baudry et Cheneaux, IV, No.
745; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2006; Planiol
et Ripert, 1, No. 644; Colin et Capitani,
I, p. 468; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
852; Plastara, 1, p. 502).
32, Aceste obligaţii contractate de minor în limitele puterilor sale de a face
numai
tea fi

acte de administraţie, nu vor puatacate de cât pentru cauză de e-

roare, dol sau violenţă iar.nu şi
cauză de leziune. (Alexandresco,
II. p. 852).
33, Dispoziţiile art. 484 al. 2 ce.
(430 al. 2 c. civ. rom.) în privinţa
rei

preţului

obligaţiilor

minorului

pentru
ed. 2-a,
civ, fr.
reduceeman-

cipat, își găsesc aplicaţiunea la convențiunile făcute de minorul emancipat prin
promisiuni
sau obligaţiuni, adică cheltuelile pe care le-a făcut minorul încheind
convenţiuni pe
credit, pe cale de
cumpărare sau prin alt mod cum ar îi
în cazul când a luat cu chirie un imobil prea mare sau prea scump sau ar îi
făcut construcţiuni, sau reparaţiuni prea
luxoase la un imobil al său, etc. (Mourlon,

ed.

T-â,

1,

No.

1251;

Dalloz,

Râp,

Suppl..
Minor-tutelle,
No. 744;
Comp:
Demante et Colmet de Santerre, II, No.
955 bis, II; Laurent, V, No. 222; Planiol,
ed.

G-a,

I,

No.

2008;

Planiol

et

Ripert,

[,

No. 644; Colin et Capitant, 1, p. 468; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 851, 853; Plastara, I, p. 502).
4. Numai obligaţiunile
minorului emancipat privitoare la actele de administraţie sunt supuse reducţiunei iar nu şi
obligaţiunile

cari

întrec

capacitatea

sa

şi cari
sunt anulabile potrivit dispoziţiilor art. 1305 e. civ. îr. (1157 ce, civ. rom.).
(Beudani,
II, No. 925; Laurent, V, Na.
222;
Baudry et Châneaux, IV,
No. 74;
Alexandresco,
ed. 2-a. II, p. 850, 851;
Comp.: Planiol et Ripert, I. No. 64; Colin et Capitant, 1, p. 569, 570).
35. După o părere, dispoziţiile art. 484
al. 2 e. civ. îr. (430 al. 2 c, civ. rom.) au
o aplicaţiune” întinsă; cuvântul „cumpărare“ trebuește aplicat la orice cumpă-

rare de imobile făcută de minorul

eman-

cipat, chiar la actele care exced limitele
actelor de pură administraţie. (Masse et

680 —-
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Codul civil
Verge sur
et _Colmet

Zachariae, I,
de Santerre,

255 bis, III; Marcads,

lombe, VIII, No. 347 urm;; Dalloz, Râp.
Minor.tutelle,
No. 811; Suppl.,
Minor.
tutelle, N0. 746; Comp.: Planiol et Ripert,
1, No. 64, p. 675, nota 3).
-

p. 4i?; Demante
ed. 3-a, îl, No.

Art. 481, No. 2; Au-

bry et Rau, ed. 5-a, I, $ 13%, nota 7, p.
849; Dalloz, R&p., Minor-tutelle, No. 809;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 703, 74%; Laurent, V, No. 217; Huc, III, No. 483).
__36. După altă părere, cuvântul: „cumpărare“, se
aplică numai la actele
de
pură

administraţie

pe

deci

care

minorul

singur,

caţiunea

la cumpărările

le

nu-și
de

poate

42. Curatorul

apli-

imobile,

afară

de cazul când aceste cumpărări sunt făcute cu bani proveniţi din veniturile minorului.
Actele
pentru
are nevoe de
mancipat

„

care
minorul
easistența curato-

Alexandresco,

64%

al.

484

art.

fr.

2 c. civ.

rom.) poate îi exercitată
cu asistenţa,
emancipat

(490

al.

746;
No.
No. 493,

cât potrivit dispoziţiilor art. 401, 403 c. c.
Din acest punct de vedere legea produce
identitate de situaţiuni între minorul e_mancipat şi neemancipat.

de către minorul
său.
curatorului

40.

Persoanele

art.

485

care,

c. civ.

potrivit

eman-

„dispozi-

civ. rom.)

adică
au dreptul să revoace emanciparea,
de familie, după
consiliul
şi
mama
tatăl,
ceară reduceo părere, nu au dreptul să

rea

obligaţiunilor

emancipat.

contractate

(Valette

sur

de

minorul

Proudhon,

II,

p.

et Rau,
443; Beudant, IL, No. 935; Aubry
ed. 5-a, [, $ 182, nota 10, p. 483; Laurent,et
V.. No. 241; Huc, III, No. 49%; Baudry |,
Cheneaux,

IV,

No.

748;

Planiol,

ed

6-a,

851).
No. 2033; Alexandresco, ed. 2-a, II, p.
re41. După altă părere, acţiunea în

a obligaţiilor minorului emanducţiune
au
care
persoanelor
şi
aparţine
cipat
(Demoemanciparea.
revoace
să
dreptul

—

O

2.

V, No.
Laurent,
et
Baudry
497;

în. (431 c,

457

din

vânzare

de

Bârca-Dolj,
No. 2158).

(Beudant,
cipat, deci şi creditorilor săi. 5-a, 1. 81%,
ed.
TI, No. 925; Aubry et Rau.
Huc, III, No.
p. 843; Laurent, V. No. 241;
IV, No..
493, 497; Baudry et Cheneaux,
2033; Alexan148; Planiol, ed. 6-a, 1, No.
,
,
dresco, ed. 2-a, II, p. 851).
țiilor

important

Dealtfel rolul

so-

drepturi

de

consi-

revine

liului de familie şi Trib., consimţământul
soțului nemai fiind necesar. (Judec. ocol

, No. 748; Planiol, ed. G-a, |,
ChâneauxIV,
1, No. 644%;
No. 2033; Planiol et Ripert,
,
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 851).
iune
reducţ
în
ea,
acţiun
menea
Dease
39.
aparţine

nu poate avea mai multe
orice curator în general.

țul
cât

curatelă

în

căci

cerute,

supleia

poate

nu

soţului

Autorizaţia

" formalităţile

2 c, civ.

reprezentanţilor minorului

cari

acte

d)

familie;

de

Vânzarea nu se poate face conform art.
430 c. c., de către minorul emancipat de

ed.
(Beudant, II, No. 925; Aubry et Rau,
Suppl.,
5-a. |, 8 132, p. 843; Dalloz, R&p.,
Minor.tuteile.
III,
241; Huc,

consiliului

tarea

de

reducţiune prevăzută

în

38. Acţiunea

asistenţa

în plus necesită omologarea tribunalului;
e) transacţia în lormele dela minoritate.

Comp.:

II, p. 852, 853; Plastara, Î, p. 502;
Troplong, Vente. I, No. 166).

emancia) acte

se pot tace de el singur fără

cari

7-a,

ed.

de minorele
multe feluri:

curatorelui; b) acte la cari este nevoe de
această asistenţă; c) acte cari cer abili-

sul şi folosul cheltuelilor. (Dalloz, Râp.,
Suppl.. Minor.tutelle, No. 145; Planiol ei
No.

Jurisprudenţă

1. ' Actele făcute
pat sunt de mai

deraţie, averea minorului, buna credinţă,
a persoanelor ce vor fi contractat cu dân1,

emancipatnu

(continuare de ia 1924 până la 1927)

de
rului sau de autorizaţia consiliului
familie şi făcute numai de el, sunt nule
iar nu reductibile. (Larombiare, Thâorie ei
pratique des obligations, Art. 130, No. 6;
Demolombe, VIII, No. 270, 318, 333 urm;
Beudant, IL. No. 925; Dalloz, R6p., Minor.
tutelle, No. 809; Suppl., Minor.tutelle, No.
744%; 'Troplong, Vente, I, No. 167; Comp:
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1251).
mod
vor aprecia în
37. Tribunalele
suveran, dacă obligaţiunile minorului e
mancipat sunt încărcate, luând în consi-

Ripert,

minorului

are dreptul să ceară
. reducţiunea obligaţiilor contraciate de minorul emaâncipat.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 851, text şi
nota 5 în fine; Comp.: Planiol et Ripert,
I, No. 64%; Colin et Capitant, [, p. 569).
_ 48. A se vedea: art. 427, 428, 806, 807 şi
1231 din codul civil cu notele respective.

face

găseşte

Art. 430

sau

imobile,

căsătorită,

minoră

o

poate

autorizată,

Jur.

1924,

fără

1925,

Gen.

săvârşită

a

îi

de

asistată

fi atacată, de aceasta

în scopul de a se anula în lipsă de forme,
fără a fi ţinută a stabili leziunea. (Trib.
Tecuci. 194 din 8 Mai 1925, Pand. Săpt.

161925).

3. Vânzarea unui bun nemişcător aparţinând unui minor, chiar emancipat,
dărâmat

îi

poată

c. civil,

401

art.

de

zuţe
să

formelor

săvârşirea

fără

în

prevă-

speciale

face

ca acel

folosul

aci

minoru-

lui pentru lipsă de forme. independent
de orice leziune. (Trib. Tecuci, 19% din 8
Mai 1925, Dreptul 28/1925).
4. Formalităţile art. 430, 401 şi 403 fiind
prescrise de legiuitor din cauza importanţei vânzărilor bunurilor imobiliare ale
minorilor şi în scopul de a garantă pe
minori de orice prejudiciu, urmează de
aci

ele

că

sunt

actului

ditatea

îndeplinire

a

lor,

ca

pentru

singura

atrage

lui conf. art. 1157 comb.

nulitatea

al

prescripțiunilor

neactu-

cu 1163, în lipsa

a
nulitate
prejudiciu,
oricărui
sancţiune rezultă. din caracterul

bitiv

vali-

chiar

atare

create

şi

legei.

cărei
prohi-

Art. 951 relativ la anularea actului făcut de minori în caz de leziune, se referă la acele acte pentru validitatea, că-
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Art. 431
rora,

DESPRE

legea

cere

numai

intervenţia

Codul civil

EMANCIPAȚIUNE

tuto-

minorul

nu

poate

ataca

angajamentul

rului sau asistenţa curatorului precum
sunt obligaţiunile personale luate de minor, iar nu şi la înstrăinările de bunuri
nemişcătoare supuse la formalităţi spe-

său, pentru cauză de incapacitate, decât
în caz de leziune, se referă la actele pe
care minorul indiferent dacă este emancipat

sau

ciale

care

legea

şi

a

căror

neobservare

atrage

nuli-

tatea actului în afară de orice prejudiciu. (Jud. oc. Brezoiu-Vâlcea. Cart. de judecaţă civilă No. 162 din 10 Noembrie
1925, Jur. Gen. 1926, No. 369).
5, Din examinarea dispoziţiunilor art.
430 combinate cu art. 401 şi 403 c. civ.,
rezultă că vânzarea bunurilor imobiliare
fie

chiar

poate

face

ale

minorului

decât

emancipat

cu paza

nu

îormelor

nu,

tervenţie

torului
lipsa,

poate

n'a
a

şi

să

cerut

tutorului

pe

care

acestora,

iar

le

facă

decât
sau

pentru

simplă

asistenţa

dânsul
nu

şi

o

şi la

le-a

in-

cura-

făcut

actele

în

pe

care

Astfel

tex-

legiuitorul în interesul minorului le-a supus ia anumite formalităţi și a căror
neobservare

tul

se

expres

art.

norul

atrage

1163
are

c.

nulitatea.

civ,

această

arată
acţiune

formal
în

că

anulare

mişi

nu este în contradicţie cu dispoziţiunile
mai sus arătate. In speţă fiind constatat,
că reclamantul Gh. Fotino a vânâut imobill său
pârâtului Max Hollinger,
în
timpul când era minor şi fără să fi fost
îndeplinite formalităţile prevăzute de lege,

prevăzute de zisele articole. Aceste formalităţi fiind prescrise de legiuitor în scop
de a garanta pe minor de orice vătămare,
concluzia logică
este că ele. sunt
create

chiar pentru validitatea actuiui şi deci
neîndeplinirea lor atrage nulitatea actului — nulitate a cărei sancţiune rezultă,
din caracterul prohibitiv al prescripțiunilor legii.
Dispoziţiunile art. 951 c. civ., după care

Tribunalul

a

admis

acţiunea,

anulând

actul. (Trib. Fălticeni, 27 din $ Ian. 1936,
Pand. Romi. 1926, III, 26),
6. A se vedea: art. 1157, din codul civil
cu notele 3 şi 4.

Art. 431. — Oricare minore emancipat, ale cărui tocmeli se
vor îi scăzut în virtutea art. precedent, va pierde beneficiul
emancipațiunei, care i se va ridică cu păzirea aceloraşi forme,

cu care i s'a şi dat. (Civ. 422 urm.,:430,
Texi. fr. Art. 485. — Tout

432; Civ. Fr. 485).

mineur 6mancipe dont les engagements auraient

6t€ reduits en vertu de article prâeâdent, pourra tre priv du benefice de
l'Emancipation, laquelle lui sera retirte en suivant les mâmes formes que celles
qui auront eu lieu pour la lui confârer.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acţiune în revocarea emancipării 9.
Admiterea
cererei în reducţiune 1.
Bună credinţă 2.
Căsătorie 5, 6,

Cerere de revocarea
maâncipării 9.
Cbeltueli 13.
Consiliu

e-

de familie 10, 15,

Conduită rea 3, 4.

Copil

emancipat

Credinţă bună 2.

Creditori 12, 13.
Deces 6, 7, 8,
Declaraţie 15, .
Deliberare 15, 17.

Desfacerea
7, 8.
Divorţ

Dol

13.

Excedent de venituri
Executare silită 13.-

Formalităţi 8,
Fraudă

13,

Minor emancipat 1 urm,
Moarte 6, 7,8.
Monitorul Oficial 16.
Obiceiuri dezonorante 3,4.
Purtare. rea
Recurs 17,

Reducţiune

căsătoriei

6,

8.

Emancipare 1 urm,
Emancipare prin căsătorie 5, 6, 7,8.

13,

15, 17,

Gazetă oficială 16,
Incetare din viață 6,7,8,
Mamă 10, 12, 13, 15.

Publicaţii

1 urm.

14,

16.

3, 4.

1, 2, 17._

Respingerea
cererci
de
reducţiune 2.
Revocarea emancipării î

urm,
Tată 10, 12, 13, 15,
Terţe persoane 2.
Urmărire silită
Văduv 6,7,
Venituri 13,

13.

147; Laurent, V, No, 239, 240; Bauâry et
Châneaux, IV, No. 749; Alexandresco, ed.
2-a, II, p. 879).

2.

Doctrină.

—

ar

altă părere, în cazul
fi

respins

cererea

de

când trireducere

a obligaţiunilor minorului emancipat din
cauză că ar fi constatat că a existat din
partea terţilor buna, credinţă, deşi obligațiile

ar

fi

fost

excesive,

revocarea

eman-

cipării poate avea loc. (Demolombe, VIII,
No. 846; Mass6 et Verge sur Zachariae,
I, $ 243, nota 1, p. 481; Aubry et Rau, L
$ 135, text şi nota 1, p. 855; Mourlon, ed.
T-a, I, No. 1261; Dalloz Râp., Suppl., Minor.-tutelle, No. 747; Demante et Colmet
de Santerre, II, No. 256 bis, II; Huc, III,
No. 497;
Planiol,
ed. 6-a, 1, No. 203;
Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 633),
3. Revocarea emancipării, după o părere, nu poate avea loc în cazul când mi-

norul

1. După o părere, numai în cazurile
când obligaţiunile minorului
emancipat
tor fi fost în mod efectiv reduse de fribunale, se poate revoca emanciparea.
(Beudani, II, No. 929; Dalloz, Râp., Minortutelle, No. 845; Supl, Minor.-tutelle,
No.

După

bunalul

emancipat

deşi

nu

contractează

obligaţiuni
excesive, însă are o purtare
rea și obiceiuri dezordonate.
(Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 135, p. 855; Dalloz, R&p.,
Minor -tutelle, No. 846; Beudant, II, No.
929;
Laurent, V, No. 239; Huc, III, No.
493;
Bauary et Cheneaux. IV,
No. 750;
Planiol, ed. 6-a, 1, No.:2036; Planiol et
Ripert, 1, No. 633; Colin et Capitant, |,
p. 551; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 872).
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Codul

civil

4.

După

minorul
obiceiuri

CESPRE

altă

emanciparea
II, p. 516;
Mass6

părere,

în

emancipat are o
dezordonate,
se

et

cazul
purtare
poate

Verg6

sur

Zachariae,

îie că emanciparea
fie

că

ea

sătorie,

a. îost
nu

când
rea şi
revoca

sa.
(Delvincourt, Î[, partea
Demolombe, VIII,. No. 357;
I,

nota 2, p. 481; Comp.: Dalloz,
nor.-tutelle, No. 846).
5 _Emanciparea
minorului

$

243,

Râp.,

Mi-

căsătorit,

este efectul căsătoriei

efectuată

poate

îi

înainte

revocată,

de

de

că-

oarece

condițiunea de soţ este incompatibilă cu
starea unui minor în tutelă. (Toullier, II,
No. 1303; Duranton, III, No. 675; Demo-

lombe, VIII, No. 349 urm.; Vazeille, Trait

du

mariage,

I, No. 1259;
135, p. 856;
No.

848;

LI,

No.

465;

Mourlon,

ed.

et

hRipert,

I,

Ne.

633;

Colin et Capitanit, 1, p. 550; Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 872).
6. Deasemenea,
după
o părere,
nu
poate îi revocată emanciparea minorului
căsătorit
şi devenit
văduv chiar
fără
copii. (Duranton, III, No. 675; Demolombe,
VIII, No. 349 urm.; Beudant, II, No. 927;
Mourlon, I, No. 1229, 1259; Aubry et Rau,
ed.

5-a,

1,

8

135,

p.

856;

Dalloz,

Râp.,

Mi-

nor.-tutelle, No. 848; Laurent, V, No. 238;
Huc, III, No. 499; Baudry et Châneaux, IV,
No. 660, 752; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2033;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 873; Nacu, 1,
p. 680).
„7, După altă părere, dacă după emanciparea prin căsătorie, minorul emanetpat

devine

văduv,

fără

copii,

revocarea.

emancipării poate avea loc. (Taulier, II,
- p. 95; Marcad6, Art. 485-486, No. îÎ; Demante et Colmet de Sanţerre,
II,
No.
256 bis, III). 8. Revocarea
emancipării
nu
poate
avea, loc pentru minorul emancipat prin
căsătorie, nici în urma desfacerei
căsătoriei prin moarte sau divorţ, de oarece
cu această, ocaziune nu se pot face aceleaşi formalităţi

cari

sau

ocazia

cu

făcut

(Alexandresco, ed. 2-a, II,
emancipării.
p. 873).
9. Cu toate că dispoziţiile art 431 c.
civ. rom., diferă de cele ale art. 485 din
codul

civil

francez

corespunzător,

ele

fiind imperative, totuşi, şi în dreptul nostru revocarea emancipării nu are loc
de drept ci după cererea părţilor intere-

sate,

'(Alexandresco,

ed.

2-a,

II,

p. 872,

nota 1).
10. Revocarea emancipării va putea îi
cerută de persoanele care au dreptul a
emancipa, adică, tatăl, mama
şi consiliul de fâmilie. (Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 874).
11.
Pentru
a se putea stabili ce persoane au dreptul
să revoace emanciparea,
trebueşte a se vedea, cine ar fi avut drep-

tul

să

confere

emanciparea

în

momentul

432

când se cere revocarea.
(Duranton, III.
No. 675; Demolombe, VIII, No. 358; Demante et Colmet de Santerre, LI, No. 256
bis, IV; Marcad€, Art. 485; Mourlon, I, No.
1962; Aubry et Rau, î, $ 135, nota 6, p.
356; Laurent, V, No. 241; Huc, III, No.
498; Baudry et Cheneaux, IV, No. 151;
Planiol, 1, No. 2034; Planiol et Ripert, |,
No. 634; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 814).
12. Creditorii
tatălui sau ai
mamei
care a emancipat pe copilul său minor,
nu au dreptul să ceară revocarea emancipării.
(Proudhon, Usutruit,
No. 2399;
Toullier, VI, No. 368; Dalloz, Râp., Minor.
Contra: Merlin, QuesNo. 855;
tutelle,

tions de droit. Usufruit patermmel,
13.

7-a,

Aubry et Rau, ed. da, 1, $
Dalloz, Reâp., Minor.-tutelle,

Planiol

Art.

EMANCIPAȚIUNE

pării

In

cazul

însă

minor

copilului

când

scopul

$ 1).

emanci-

a îost ca prin fraudă

să lipsească pe creditorii părintelui care
a emancipat pe copil, de beneficiul urmăpirei excedentului veniturilor. bunurilor
minorului asupra cheltuelilor, creditorii
au areptul
să ceară revocarea
emantciNo.
(Dalloz, Râp., Minoru-tutelle,
pării.
855; Obligations, No. 956; Puissance paternelle, No. 134, 172; Comp: Planiol ei
Ripert, 1, No. 620).
14. Prin cuvintele: „cu păzirea acelocare

cu

forme,

raşi

dat“,

şi

i sa

din

art.

485 c. civ. fr, (431 c. civ: rom.) trebueşte
să se înțeleagă că pentru a se revoca eîorobservate
trebuesc
mancipaţiunea,
ar.fîi
dacă
mele cari ar trebui făcute
chestiunea, să se confere emanciparea în
momentul în care ea se revoacă, (Mourlon, ed. T-a, 1, No. 1262; Comp.: Planiol et
Ripert, 1, No. 63%; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 874).
15. Formele de revocare a emancipării,
vor fi după împrejurări, o declaraţie făcuţă de tatăl sau de mamă, înaintea tribunalului civil sau o deliberare a consiliului de familie, prin care se va arăta
că

ed.

se retrage

2-a,

16.

(Alexandresco,

emanciparea.

II, p. 874).

BRevocarea

emancipării

se

va

pu-

blica în Monitorul Oficial sau în Gazeta
Oficială a Curţii de Apel respective. (Alexanăresco, ed, 2-a, II, p. 874).
17. Minorul emancipat are dreptul de
recurs în contra, deliberărei consiliului de
familie care a decis revocarea emancipării

sale,

fie pentru

fie

deliberării,
cum

ar

fi

în

motive

pentru
cazul

când

de

motive
ar

formă

de

pretinde

ale

fond
că,

faptele sale care au dat loc la, deliberarea
prin care sa revocat emanciparea sa nu
intră în prevederile art. 485 c. civ. în. (431
ec. civ. rom.). (Dalloz, Rep, Minor-tutelle.
No. 853; Suppl., Minor-tutelle, No. 748;
_Comp.: Delvincourt, 1, partea II, p. 126,
nota 10; Demolombe, VIII, No. 359; Laurent, V, No. 242; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 753;
Planiol et Bipert, I, No. 634;
Alexandresco, ed. 2-a, 11, p. 875).

Art. 482.— Din ziua în care se va publică revocarea emancipaţiunei minorelui, minorele va intră din nou sub tutelă, și nu
.

— 683 —

.

Art.

433

DESPRE

va mai puteă eşi, până
431, 434; Civ. Fr. 486),

la ajungerea

Text. fr. Art. 486. —
le mineur

în

se

va

publica

revocarea

emanci-

pării, minorul va intra din nou sub tutelă, trebuesc
adăugate
cuvintele:
„sau
sub puterea părintească“, în cazul când
tutela nu ar fi încă deschisă.
(Demolombe, VIII, No. 360; Beudant,
II, No.
931; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 135, nota
7, p. 856; Laurent, V, No. 243; Huc, III,
No. 499; Baudry et Châneaux, IV, No. 754;
Planiol, ed. 6-a, I, No. 2035; Planiol et
Ripert, L, No. 635; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 8%, nota 3; Nacu, I, p. 680).
2. Din
momentul
revocării
emancipării,

tutela

care

se

deschide

este

o nouă

tutelă iar nu continuarea celei ce exista
înainte de emancipare; prin urmare fosiul tutor nu. are dreptul să reintre în
funcţiune de drept,
în calitatea
sa de
fost tutor. (Duranton, III, No. 676; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1265; Toullier, II, No.
1303; Demolombe, VIII, No. 366; Beudant.
TI, No. 931; Aubry et Rau, I, $ 135, p. 857;
Dalloz,
Râp.,- Minor-tutelle,
No.
849;
Suppl., Minor.-tutelle, No. 749; Laurent,
V, No. 243; Huc, III, No. 499; Planiol. |,
No. 2035; Planioi et Ripert, 1, No. 635;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 876; Comp.
Demante et Colmet de Santerre, II, No.
257 bis, II; Contra: Taulier, II, p. 96).

3.

Dacă

pilului

în momentul

minor,

părinţilor

sau

există

o

emancipării

tutelă

ascendenţilor,

(Civ. 421,

Dăs le jour ou l'Emancipation aura 6t6 r&voqute,

La
dispoziţiile art. 486
c. civ. fr.
c. civ. rom.) care arată că din ziua
care

sa la majoritate.

rentrera en tutelle, et y restera jusqu'ă
Doctrină.

1.
(432

- Codul civil

EMANCIPAŢIUNE

co-

legitimă
tutorul

a
le-

gal va reintra în funcțiune după revocarea emancipării. (Toullier, II, No. 1303;
Mourlon, ed. T-a, I, No. 1263, 1965; Dalloz, Rep., Minor-tutelle, No. 850; Suppl.,

sa majorit

accomplie.

Minor.-iutelle, No. 749; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 257 bis, I]),
4. După
revocarea emancipării copilului minor, puterea părintească a părinților. săi cu toate prerogativele sale, va
renaşte.
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1263,
1264;
Dallozi; Râp.,
Minor-tutelle,
No.
851; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 876).
5. După revocarea emancipării copilului minor, uzufructul legal al părinţilor
renaşte

cu

rezerva

valabilităţii

înstrăi-

nării fructelor făcute de minorul emancipat şi care nu a fost revocată, (Valette
sur Proudhon,
II, p. 445;
Demolombe,
VIII, No. 362, Masse et Vergâ sur Zachariae, I, p. 482 nota 5; Mourlon, ed. 7-a,
IT, No. 1264; Beudant, II, No. 931; Aubry
et Rau, Î, $ 135, nota 7, p. 856; Dalloz,
„Rep. Minor.-tutelle, No. 854%; Suppl., Minor-tutelle, No. 749; Laurent, V, No. 244;
Huc, III, No. 499; Alexandresco, ed. 2-a,
II, p. 877; Contra: Toullier, II, No. 1302,
1303;
Duranton, VII, No. 396, 676;
Demante
et Colmet de Santerre,
II, No.
129 bis, VIII, 257 bis, 1; Marcad6, Art.
486).
“
6. Dacă minorul, a cărui emancipare
a fost revocată, se căsătoreşte înainte de
majoritatea

sa,

el

va

fi

din

nou

eman-

cipat prin această căsătorie. (Demolombe,
VIII,
No. 368; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
1266; Beudant, II, No. 931; Demante et
Colmet de Santerre, II, No. 257 bis, III;
Aubry et Pau,
1, $ 135, p. 857%; Dalloz,
Rep., Minor-tutelle, No. 852; Laurent, V,
No. 245: Huc, III, No. 499; Planiol, 1, No.
2035;

Planiol

et

ei Capitant, I,
2-a, II, p. 818).

Ripert,

p.

551;

1.

No.

635;

Alexandresco,

Colin

ed.

Art. 433. — Minorele emancipat, care va face comerciu, se
socotește ca major pentru faptele câte privesc la comerciul său,
(Civ. 1160, 1826; Com. 10—14; Civ. Fr. 487).
Tezi. fr. Art. 487.— Le mineur 6maneipâ qui
pute majeur pour les faits relatifs. ă ce commeree.
INDEX
(a

ALFABETIC
doctrină)

Acte necomerciale 41, 12,
Adopţiune 5.
Anulare 12,
Autorizaţie 3, 4, 5, 43.
Beneficiu de discuţiune 9,

Căsătorie 2,
Comerciant 1 urm.
Comerţ 1 urm,

Compromis

8.

Copii adoptiv 5.

Copil emancipat
Copil natural 4.
Creditori 9,

1 urm.

contrară

Emancipare

Emancipare prin căsătorie 2,
Executare silită 9.
Formalităţi 11,

Imobil 6, 7, A. 9, 12.

Cumpărare,
a se vedea
cuvintele: „Vinderecumpărare“,
Discuţiune, beneficii 9.

Dovadă

fait un commerce,

10.

Imprumut 6, 7.
Ipotecă 6, 7, 12.
Majoritate 1, 8.
Mamă 3, 4.
,
Mamă naturală 4.
Minor emancipat
1 urm.

Nulitate 12,

1 urm.

Prezumpţiuni

—
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10,

est r-

Proba contrară 10,
Recunoaşterea
piilor naturali 4.

Societate în nume
tiv 13,

co-

colec-

Tată 3, 5.
Tată adoptiv 5.
Tranzacție 8.
Tuior 3.

Urmărire sihtă 9.
Vârstă 2.
Vindere-cumpărare

12,

6, 7,

Codul

civil

DESPRE

Doctriră.
t, „Minorul emancipat,
consideraţ major pentru

vitoare

la

comerţul:

comerciant, este
toate actele pri-

său.

(Mourlon,

ed.

f-a, |, No. 1258; Planiol et Ripert, L. No.

646; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 867; Matei Cantacuzino, p. 103).
2, Minorul mai mic de 18 ani, nu poate
face

comerţ

chiar

prin

căsătorie.

dacă

ar

fi

(Alexandresco,

p. 828, nota 4).

emancipat

ed.

2-a,

3.

Tatăl si mama chiar în cazul când
nu sunt tutorii copiilor lor minori, pot
să-i

emancipeze

şi

să-i

autorizeze

să

facă

comerţ.
(Lyon-Caen
et Renault, Traite,
I, No. 223; Alexandresco, ed. 2-a, p. 868,
nota 1; M. A. Dumitrescu, 1, No. 486, 48:
p. 288),
d Mama naturală care a recunoscut
pe copilul său minor poate să-l autorize
să facă comerţ. (Alexandresco, ed. 2-a, II,

p. 868, nota 2).
5.

Tatăl

minorul

adoptiv

adoptat

nu

să

poate

facă

autoriza

comerţ,

de

pe
oare

ce acesta rămâne în familia sa firească.
(Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 868, nota 2).
6.

Minoru!

tăţile
acest

comerţului său
imobilele
scop

să

dreptul
regula

emancipat

are

le

vândă,

generală

că

dreptul

şi să
sale,

prin
numai

sin-

necesi-

pentru

împrumuturi

facă

să

gur

ipotecheze în
are
nu
deşi

excepţie
acei

la

de

cari

pot

vinde bunurile lor, not să le şi ipotecheze.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1258; Planiol et
Ripert, I. NO. 644; Comp: Matei Cantacuzino, p. 103).
disporomân potrivit
1. In dreptul
ziţiilor art. 12 din codul comercial, minorul comerciant pentru tot ce priveşte
comerţul
mute, să

său poate singur să se împrucumpere, să ipotecheze şi să în-

(Alestrăineze averea sa nemișcătoare.
xandresco, ed. 2-a, II. p. 868; Comp.: Matei Cantacuzino, p. 103).
8.

Minorul

comerciant.

emancipat,

434

dreptul să facă o tranzacţie şi un comdrepturile
chiar cu privire la
promis
privitoare
sale imobiliare, pentru actele
la comerţul său, fără îndeplinirea vreunei

oarece

de

formalităţi,

Ripert,

II p
9.

I,

646;

No.

pri-

ed.

2-a,

Alexandresco,

Cantacuzino,

Matei

Comp.:

849;

în această

un major. (P.
No. 521; Guil43; Planiol et

vință el este asimilat cu
Pont, Petits contrats. II,
louard, Transactions, No.

II,

|

Art.

MAJORITATE

comerciant,

minorului

Creditorii

p.

lor rezultate
putea să ur-

pentru realizarea creanţelor
âin comerţul minorului, vor

mărească imobilele sale, fără a fi obligaţi să discute mai întâi averea sa mMobiliară. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 869).
10. Toate actele făcute de minorul comerciant,

tru

comerțului
care

contrară

vada

va

său

pen-

făcute

ca

fi presupuse

vor

nevoile

până

putea

fi

la

do-

făcută,

(Demode probă.
orice mijloace
prin
lombe. VIII, No. 342; Lyon-Caen et Renault, Traite, I, No. 233%; Planiol et Ripert, 1, No. 646; Alexandresco, ed. 2-a, II,
p. 869, 870; M. A. Dumitrescu, I, No. 524
p. 305).
Pentru toate actele cari nu ar îi
11.
privitoare

merciani,

la "comerţul

cerute

mele

trebui

va
de

lege

său,

minorul

să îndeplinească

pentru

minorii

co-

for-

eman-

cipaţi. (Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 869).
12. Ipotecarea şi vânzarea imobilelor,
peniru
comerciant,
de minorul
făcute
cauze străine comerţului său. sunt anuminorului.
după cererea
numai
labile
(Alexanâdresco, ed. 2-a, II, p. 869, nota;
M. A. Dumitrescu, I, p. 312, No. 541).
18. Minorul autorizat să facă comerţ,
să
are dreptul fără o nouă autorizaţie
(Plaintre în o societate în nume colectiv.
niol et Ripert, 1, No. 646).
14. A se vedea: art. 1160 c. civ., cu No
tele respective. A se vedea și art. 10—14
din codul comercial român.

are

TITLUL

XI

despre consiliul judiciar.
Despre majoritate, despre interdicţiune şi
CAPITOLUL 1
Despre

majoritate.

se socotesc atât bărbatul cât şi femeea
tă vârstă fiecare este capabil
cari au îndeplinit 21 ani); la aceas
civilă, afară de restricțiua face toate actele privitoare la viaţă
urm., 131 urm., 134
nile prevăzute la titlul căsătoriei. (Civ. 94, 127
Art. 434. —

urm.,

Majori

141,197, 311,

Pr. civ. 369:
1) Conform

Const.

326,

418, 435, 454, 694, 7130,

342,

1165;

Fr. 488).

82; Civ.

art. 82 din Constituţie,

1162,

Regele este declarat major

ţie, este de drept
torul tronului confurm ast, 72 din Constitu
era fixată la 25 ani.
Codul Caragea şi Calimach, majoritatea

—
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senator

la etatea de 18 ani impliniţi.
la

18 ani,

dar

fără

vot

Moşteni”

deliberativ.

În

Art.

435

DESPRE

INTERDICȚIUNE

Codul civil

Tezt. fr. Art. 438. — La majorită
âge on est capable de tous les actesest fixe ă vingt-un ans aecomplis; ;
de la vie civile, sauf la restriction
portee au titre du Mariage.
cet

Doctrină,

1.

Potrivit Constituţiunei

geie este major
ed. 2-a,

2.

la 18 ani.

II, p. 541).

noastre,

ziua începe de la miezul
nopței şi minotitatea se sfârşeşte la,
miezul nopței de

Re-

când

Majoritatea pena
potrivit dispoziţiilor art. 62 şi 63 c. lă,
penal, începe la 16
ani. (Alexandresco,
ed.
s-a,

II, p. 54;
Comp.: Planiol et Ripert,
I, No,
» Majorul, în afară, de drep 255).
turile civile. are la împlinirea, vârs
tei
şi exerciţiul drepturilor polit de 21 ani
ice, de oarece majoritatea politică,
se confundă cu majoritatea, în principiu,
civilă, (Beudant, II, No. 940).
4. Majoritatea, fixată de
art. 48 ce. civ.
îr. (434 c. civ. rom.) la împl
inir
de 21 ani, trebueşte calculat ea, vârstei
ă pe ore din
momentul naşterei arătat
în actul de naŞtere iar nu după zile soco
tite de la mie
zul nopţei la miezul nopţ
ei. (Valette sur
Proudhon, II, p. 446; Dem
olombe, VIII,
(o. 407; Mass6 et Verg6,
1, $ 195, nota 2,
P. 833; Beudant, L'&at et
la
personnes, II, No. 500, 885; capacit6 des
Mourlon, ed.
t-a, I, No. 1269; Marcad6,
Arţ, 388; Laurent, IV, No. 8362; Huc,
III, No. 231, 501;
Baudry et Châneaux, IV,
No. 7597; Planiol,
ed. 6-a. 1, No. 1616; Plan
iol eţ Riperi, I,
No. 255; Alexandresco, ed,
2-a, II, p. 54;
Nacu, 1, p. 568).
5. După
altă părere,
calculează, pe zile, fracțiun majoritatea, se
ea de zi în care
a avut loc naşterea nu
se calculează şi

tori, iar în lipsă de aceste
dovezi, majoritatea se va împlini după
expirarea zilei corespunzătoare cu acee
a a naşterei.
(Demolombe, VIII, No. 408;
Marcadă, Art,
388; Laurent, IV, No. 362;
Alexandresco,
ed. 2-a, II, p. 542, 543).
7. Persoanele născute într
'un an bisecț
la. 29 Februarie, ele vor
fi majore câna
împlinesc 21 ani la. finele
lunei la 28 Februarie,
orele 12 noaptea.
VIII, No. 409; Huc. III, No. (Demolombe,
231; Baudry
et Cheâneaux, IV, No. 757;
Alexandresco,
ea. 2-a, II, p. 543).
3. Legile
privitoare la minoritate
şi
majoritate atârnă ae stat
utul personal al
indivizilor. (Laurent, 1,
No, 9%; Huc, ],
No. 151; Alexandresco, ea.
2-a, 1, p. 148;
II, p. 543).
9. In cazul când o pers
oană nu are o
naţionalitate sigură, capacita
tea, şi starea,
sa vor fi determinate
de legea domitiliului său. (Alexandresco,
ed. 2-a, II, p.
544. nota).
10. A se vedea: art. 342
din codul ci_vil cu notele respective.

CAPITOLUL
Despre

începe

majoritatea.
ed. 5-a, 1, $ 86, nota 5, p. (Aubry et Rau,
urlon, ed. 7-a, I, No. 1268),579; Comp.: Mo.
6. In cazul când
ere nu
cuprinde ora, nașterei,actulea dese nașt
va stabili
prin însemnările părinţilor
şi prin. mar-

(Alexanăresco,

11

interdicţiune 1)

Ă
Art. 435. — Majorele care
este în o stare obicinuit
imbecilitate, de Sminteală,
sau de nebunie cu furie, tre ă de
bue a îi
interzis, chiar şi când are int
ervale lucide. (Civ. 155, 156,
434, 457,
913, 950 urm.; Pr. civ. 254,
643 urm

., 647; C. p. 393 82; Civ. Fr.
489).
Tezt. fr. Art. 489. — Le maj
eur
qui
est
dans
un tat habituel d'imb&cillite, de d&mence ou de
fureur, doit âtre interdit
„în

sente

des

intervalles

,

lucides.
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Doctrină.
1. Interdicţiunea
este de două feluri:
1) interdicţiune legală. care rezultă din
condamnarea unui individ la munca, silnică sau recluziune şi 2) interdicţia judiciară care se stabileşte de justiţie asupra

unei

persoane

cărei

ale

facultăţi

min-

tale sunt slăbite în totul sau în parte.
(Colin et Capitant, 1, p. 583; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 1, 2).
2. Individul care se află sub stare de
interdicţiune legală va
ale cărui puteri asupra

avea un curator,
averei condamna-

tului sunt ca şi ale unui tutor, cu deosebirea că dispoziţiile art. 508, 510 şi 512
e. civ. fr. (453, 455 şi 457 din codul civ.
rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea. în ma(Demolembe,
legală.
terie de interdicţie
VIII, No. 624; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 2, nota 1). 3. Cu toate că art. 489 e. civ. îr. (485
e. civ. rom.) vorbeşte numai de punerea
sub

interdicțiune

a

majorului,

totuşi

minorul
şi
dominantă,
părerea
după
aflaț, în tutelă poate şi trebueşte să fie
pus sub interdicțiune. (Merlin, Repertoire,
Tutelle, section 2, 8 2, No. 8; Delvincourt,
1, p. 319, nota; Toullier, IF, No. 1314; DuVIII,
ranton, III, No. 716; Demolombe,
No, 440) urm.; Masse et Verge, 1, $ 233,
text şi nota 2, p. 463; Marcade, Art. 489;
Mourlon, ed. Ta, 1, No. 127%; Demante ei,
TIT;
Colmet, de Santerre, II, No. 262 bis,
ed.
Rau,
et
Aubry
959;
No.
II,
Beudant,
5-a, 1, 8 194, nota 7, p. 790; Dalloz, Rep.,
Interdiction,

No.

19;

Suppl.,

„vârstă aproape de majoritatea sa în scopul de a-l opri să se căsătorească prin
menţinerea opoziţiei făcută la căsătoria
sa şi de a-l împedeca să facă acte dăunătoare

Interdiction,

No.
No. 18; Laurent, V, No. 252; Huc, III,
No. 78;
Baudry et Châneaux, IV,
504;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2043; Planiol et
Ripert, 1, No. 664; Colin et Capitant, |, p.
585;, Alexandresco, ed, 2-a, III, partea |,
p. 10, 11; Nacu, 1, p. 687).
4. In cazul când minorul aflat în tutelă nu suferă de nebunie furioasă, măsura iînterdicţiunei nu se va aplica minorului de cât în mod excepţional şi ia o

intereselor

sale,

la

eşirea

sa

din

tutelă. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 124,
nota 7, p. 790; Dailoz, Reâp., Suppl., Interdiction,
No. 18; Comp.:
Demolombe,
VIII, No. 442; Mourlon, ed. 7-a, I, No.
1274; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
I, p. 11).

„5.

Deasemenea,

cu toate

că art. 489 c.

civ. fr, (435 c. civ. rom.) vorbeşte numai
de punerea sub interdicţiune a majorului,
totuşi

Tutelă 3, 4,7.

legală 1, 2.

Întervale lucide 9, 21.
Limitativă enumerare 1,

Art. 435

INTERDICȚIUNE

şi

minorul

emancipat

poate

îi

pus

sub interdicţiune.
(Duranton,
III,
No.
716; Demolombe, VIII, No. 441; Mourlon,
ea. T-a, 1, No. 1974; Dalloz, R6p., Interdiction, No, 20; Suppl., Interdiction, No.
19; Laurent, V, No. 252; Huc, III, No. 504%
Baudry et Cheneaux, IV, No. 782; Planiol, ed. [, No. 2042; Alexandresco, ed. 2-a,
III. partea I, p. 11).

6.

Femeea

măritată poate fi pusă

7.

Interdicţia

sub

interdicţiune. (Beudant, II, No. 958; DalSupp,
Interdiction, No. 21;
loz. Rep..
Interdiction, No. 20; Baudry et Cheneaus,
IV, No. 78%; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 12).
minorului

se

va

urmări

legal.
său
reprezentantului
contra
în
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p.
11, 12).
abimbecilitate se înţelege.
8. Prin
sența de idei sau idiotismul, adică slăcare face pe om abia să
birea minţii
care
comune
înţeleagă. ideile cele mai
se referă la trebuinţele sale fizice. (Mourlon, ed. 7-a, î, No. 1972; Planiol et Ripert,
1, No.

660;

Alexandresco,

ed.

2-a,

par-

III,

tea 1, p. 4; Nacu, 1, p. 686).
9. Prin demenţă (smintire) se înţelege
nu o slăbire a minţii ci o deranjare în
idei care face pe om să nu aibă uzul rațiunei; în această stare bolnavui are de
cele mai multe ori intervale lucide. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1272; Planiol et Ripert, I, No. 660; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 5; Nacu, 1, p. 686).
10. Prin nebunie cu furie (la fureur),
se înţelege nebunia exaltată care împinge
pe om la fapte periculoase atât pentru
el cât şi pentru -cei ce-l înconjoară. (Mourlon,

ed.

7-a,

I, No.

127%;

Planiol

et

Ri-

pert, 1, No. 660; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 5; Nacu, IL, p. 686).
11. Enumerarea cauzelor care dau loc
la, punerea sub interdicţiune a unei persoane, prevăzută de art. 489 c. civ. fr.
(435 e. civ. rom), nu este limitativă ci
enunciativă; în realitate există o singură,
cauză de interdicțiune aceea a alienaţiei
mintale care consistă din slăbirea facultăților mintale şi a lipsei de discernământ a unei persoane şi care o pune în

imposibilitate să-și conducă persoana sa
şi afacerile sale. (Demolombe, VIII. No.
419, 420. Beudant. II, No. 945, 96: DalSupnl,
loz. R&p., Interdiction. No. 23;
Interdiction. No. 14; Hac, III, No. 503;

—: 687 —
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Comp.: Baudry et Châneaux, IV, No. 774;
Laurent, V, No. 249;
Planiol,
ed. 6-a, 1,*
No. 2039;
Planiol et Ripert, 1, No, 661;
Colin et Capitant, 1, p. 58; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p.45).
„12. După altă părere, cele trei cauze
de interdicţiune enumerate de ari. 489 c.
civ. fe. (435 c. civ. rom.) sunt limitative şi
nu pot fi admise altele. (Mourlon, ed, 7-a,
II,
No.
1272; Comp:
Alexandresco, ed,
2-a, III, partea I, p. 5).
13. Tribunalele vor aprecia dacă mania parţială de care sufere o persoană o
pune în imposibilitate de a se putea, conduce

şi

deci

reclamă

punerea

sa

sub

in-

terdicţiune. (Demolombe,
VIII, No. 422;
Aubry et Rau, ed. 3-a, I, $ 124, p, 789;
Dalloz, Reâp., Suppl., Interdiction, No. 15;
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea

I.p.5)
14.

pusă

Pentru

sub

ca

o persoană

interdicţiune

se

să

poată

cere

ca

fi

ea

să

sufere de o boală mintală; o boală sau
o infirmitate fizică fără tulburări min-

tale

nu

poate

constitui

o

cauză

de

pu-

nere sub interdicţiune. (Demolombe, VIII,
_No.436; Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction,
No. 16; Huc, III, No. 505; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 778; Planiol, ed. 6-a,
I, No.
2040; Planiol et Ripert, IL, No. 660; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,p.56,.
15. Surdo-muţenia
nu constitue prin
ea

însăși

tribunalele

o

cauză

vor

de

aprecia

interdicţiune

dacă

această

însă

in-

firmitate
poate fi de natură
să
aducă
punerea sub interdicţiune a persoanei
ce
este atinsă, prin faptul că este lipsită
de

uzul raţiunei. (Demolombe, VIII, No. 437;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 124, p.
789;
Tialloz Rep. Interdiction, No. 26; Suppl.,
Interdiction No. 16; Laurent, V, No. 249;
Huc, III, No, 5%; Planiol, ed. 6-a,
[, No.
2040; Planiol et Riperi, I, No. 660;
et Capitant, 1, p. 58%; Alexandresco, Colin
ed.
2-a, III, partea I, p. 6, text şi nota
5).
16. Beţia chiar în exces nu poate
constitui o cauză de punere sub interdicţiune.
(Demolombe. VIII, No. 432; Aubry ei
Rau,
ed.
5-a 1, $124,p. 789;
Dalloz,
Suppl., Interdiction, No. 16; Laurent,R&p,
V,
No. 249;
Huc, III, No. 503;
Baudry ei
Cheneaus, IV, No. 178; Planiol,
ed. 6-a, I,
No. 2040; Planiol eţ Ripert,
1,
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea No. 660;
1, p, 6).
17.
Viţiurile sau instinctele rele
nu
sunt
cauze

de

punere

sub

interdicţiune.

(Demolombe, VIII, No. 49% Beudant,
II,
No. 957; Planiol eţ Ripert, I, No.
660; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
I, p. 6).
18. Simplele curiozităţi de caracter,
nu

constituesc

cauze

de

punere

sub

interdic-

țiune. (Aubry eţ Rau. ed. 5-a, 1,
8124, p.
789: Alexandresco, ed. 2-a. III,
partea 1,
p.
6).
19. Tribunalele apreciază
în mod suve-

ran

dacă

starea,

Châneaux, IV, No. 779; Planiol, ed. Ga],
No. 2041;
Plani

ol et Ripert, I, No. 664;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
|, p.
7, nota 1).
20. Imbecilitatea,
sminteala Şi nebu-

nia

—

cu.

furie,

numai

atunci

constituese

motive de punere sub interdicţiune
când
formează
starea obicinuită a unei persoane iar nu o stare accidentală. (Mour-

lon, ed. 7-a, 1, No.

1272;

Dalloz,

Râp., In-

terdiction, No. 27; Suppl, Interdiction, No,
17; Planiol et Riperi, I, No. 662; Colin
e
Capitant, 1, p. 584; Alexandresco, ed.
2-a,
III, partea IL, p.7,8
1. O persoană
care se găseşte în o
stare obicinuită
de imbecilitate,
sminteală sau nebunie cu furie, chiar dacă
are intervale lucide, trebueşte pusă “sub
interdicţiune; mai ales când se află
în
această stare
trebueşte pusă sub interdicţie, de oarece ar îi greu de stabili
t
dacă actele ce le-a făcut au fost făcute
în stare de nebunie sau în intervale lucide. (Duranton, III, No. 715; Demolombe,
VIII, No. 430; Mourlon, ed. 1-a, I, No. 1972,
1273;
Dallez. Rp,
Interdiction,
No, 27;
Laurent, V, No. 230; Planiol et Ripert, ||
No. 662; Colin et Capitant, 1, p. 584%; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 8).
= În cazul când o persoană se află
în o stare obicinuită de nebunie din cauza
unei boli care poate fi tratată. se poate
suspenda, cererea, de punere sub interdicție în care timp i se va numi un adminiStrator provizor, şi numai în cazul când
boala nu se va putea vindeca ea va
fi
pusă sub interdicţiune. (Dailoz, Rep.,
Interdiction, No. 2; Comp.: Laurent, V, No.
a
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea |,
8).
D.

23. Bătrâneţea

este

o cauză

ar aduce

în sensul

6, nota;

cea

mai

de interdicţiune,

o slăbire

înaintață
decât

nu
când

a facultăților mintale

art. 489 c. civ. fr. (435 c. civ. rom.

(Alexandresco,

Comp.:

ed. 2-a, HI, partea, 1, p. 5
Demolombe.

VIII, No. 4%;

Baudery et. Cheneaux. IV, No. 7%: Planio
ed. G-a, 1. No. 2040; Planiol et Ripert. l,[.
No. 660: Colin et Capitant. 1, p. 585).
24.

„Sub

Hotărârea

care

interdicţiune

va

a

unei

decide

punerea

persoane,

irc

bueşte
să conţină explicit sau
implicit,
constatarea că acea persoană se află În
o stare cbicinuită de imbecilitate, sminteală sau nebunie cu furie, condiţiune
indispensabilă
pentru interdicţiunea, unei
persoane. (Dalloz. Râp., Suppl.. Interdiction, No. 1%; Laurent, V, No. 250; Alexan-

dreseo, ed. 2-a, III. partea 1, p. 8. nota
?).
codul

= A se vedea: art. 438, 444 şi 451 din
civil cu notele respective,

Jurisprudenţă
(continuare

persoanelor

a căror interdicțiune
se cere, constitue sau nu
o
cauză de interdicțiune,. (Demolombe
, VIII,
No. 426; Beudanţ,. II, No.
957: Laurent,
V. No. 249; Huc. II. No.
5%; Baudry et

Codul civil

1.

de la 1924

până

la

1927)

Potrivit art. 435 cod. civ.. persoanele

cari deși majore

sunt lipsite în mod

obiş-

nuit de uzul raţiunii lor, din.
de
imbecilitate, de sminteală 'sau de cauză
nebunie

688

—

Codul

civil

DESPRE

Art. 436

INTERDICȚIUNE

cu furie, nu pot conserva exerciţiul drepturilor lor, urmând a li se numi un cuvator,
care
ca şi tutorul
la minori,
să
aibă grijă de persoana lor şi să-i repre-

sul

interdicţie

con-

face neapt pentru a se îngriji singur de
averea şi persoana, sa, deci fiind atins de

este

o' slăbiciune obşnuită
zută de art. 435 cod,

zinte

în actele

form

art.

In

436

regulă

prin

ea

vieţii

poate

civile,

să

cod.

fie

civ.,

generală

însăşi

o

iar cererea

provocată,

de

orice

de

liului
de
de

de

rudă,

bătrâneţea

cauză

nu

verbal

tribunal,

interdicţiune

încheiat
precum

nimic,

cazul

de

i se

numi

un

27

din

putând

In

speţă

legal.

să-şi

dânsa
cât

le

însă,
şi

din

dea

seamă

de

actele

face.

atât

din

actul

interogatorul

medicoşi

s.

IV,

Jud.

proce-

a

delegat

opiniunea

că nu

de

consi-

e vorba

fizică datorită bătrâneţei ci
inteligenţei şi voinţei care îl

în imposibilitate
lor şi captaţiunii

care

judele

de familie, rezultând

o slăbire
alterarea

câtă vreme raţiunea, persoanei
a căreia
interdicţiune se cere nu seste alterată cu
pe

de

şi -din

fi

a spiritului, prevăciv.— care îl pune

de a rezista sugestiunicelor din jurul său, este

pus

sub

tutor.
23

interdicţie

(C.

Apel

Ianuarie

—

şi

a

Bucureşti,

1936,

Curier

11/1926).

Art. 436. — Orice rudă este primită a provocă interdicțiunea
rudei sale. Asemenea şi unul din soți în privința. celuilalt. (Civ.
676; Pr.

437,

civ.

490).

Fr.

Ş 1; Civ.

21

L. Timbr.

urm.;

643

Tezi. fr. Art. 490, — Tout parent est recevable ă provoguer L'interdiction
de son parent. Il en est de mâme de lun des 6poux ă lgard de lautre.
Bibliografie

(continuare).

ALEXANDRESCO Dim, Notă sub Trib. Teleorman, 159 din 23 Mai 1924, Curier
Docan P. GroRGE, Studii de drept civil comparat, p. 16% urm.

Achiesare

34.

12.

Administraţie

legală

Adopţiune 19, 20, 21.

34.

Afini 23, 24,
Amic 8
Asistenţă 40, 41.
Autorizaţie 32-35, 37, 38.
Autoritate de lucru Judecat 46.

Bărbat, a se vedeă
vântul: „Soţi“.

cu:

Căsătorie, a se vedea cuvântul: „Soţi* şi 26, 27.
Căsătorie putativă 27.

Concurenţă 31.
|
Consiliu de familie 37, 38.
Consiliu

judiciar

Contestaţie 5, 6
Contract dotal 25,

84,

40.

Convenţiune î1.
Copil 17, 31, 35, 37, 38, 39.
Copil adoptat 19, 20, 21.

Copil emancipat 41.
Copil natural 18.
Creditori 4, 5, 6,
“Curator 41.
,
Cuseri 23, 24.
,
- Debitori 4, 3, 6.
Deces 43, 44.

Descendenţi

18, 31.

Divorţ 29, 30.
Do! 6,
Donaţiune de bunuri
toare 7.

Dotă 25.

vii-

Drept personal 43.
Emancipare 41.
Enumerare
limitativă 2,
39.
Facultate 42.
Femee maritată, a se vedea cuvântul: „Soţi“,
Fine de neprimire 3.

36370.— Codul

Fraudă 6.
Hotărire 5, 6.
incetare din viaţă 43,
interdicţiune 1 urm.
Interval lucid 9, 10.

1.
41.

Intervenţiune 5, 25, 31,45.

Justiţie, a se vedeâ 'cuvântul: „Tribunal“.
Liimitativă enumerare
2,
9.

Lacid interval 9, 10,

Lucru judecat 4,
Mamă, a se vedeă cuvântul: „Părinte“ şi 35,
Mamă naturală 18.
Minister public 1, 46,
Minor emancipat 41.
Minoritate 36, 37, 38, 39,
Moarte 43, 44.
Moştenire, a se vedeă cuvântul: „Succesiune“.
Moştenitori, a se vedeă
cuvântul: „Succesiune”
Uficiu 3, 22.
Ordine publică 11, 12, 43.
Parchet 1, 46,
Părinte adoptiv 19,20, 21.
Personal drept 44.
Preferinţă 31,
Piejudiciu 6.
Prieteni 8.
Procuror î, 46.
Putativă căsătorie 27,
Rude 1, 7, 14, 15, 16, 18,
21, 24, 25, 30, 3I, 33,

34, 36-42, 44, 45, 46.

Separaţie

de

bunuri

28.

Soţi 1,7, 25-30, 32, 33, 46.
Succesiune 15, 16, 43.
Tată, a se vedeă cuvân-

tul: „Părinte“ şi 39.

Tranzacţie 13,
“Fribunal 3, 22, 32, 34.
Tutor 36. 37, 38,

Civil adnotat.

13/1925;

Doctyină.

INDEX ALFABETIC
(a doctrină)
Absenţă

Jud.

.—

Persoanele

a

terdicţiune

au

dreptul

să

ceară

unei

altei

persoane,

a-

sunt

rătate de lege în mod limitativ. (Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1276; Dalloz, R6p. Suppl,
Interdiction, No. 22; Planiol et Ripert, I,
No. 669; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 13, 16).
3. Orice altă persoană afară de cele
arătate de lege, nu are dreptui să facă cerere de punere sub interdicţiune și în ca-

zul când
persoană
cererea
fine de

interdicţiunea este cerută
care nu are dreptul s'o
sa trebueşte
neprimire şi

respinsă
chiar din

de o
facă,

printrun
oficiu de

tribunal. (Beudant, II No. 960; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $-125 p. 791; Dalloz, Râp,,
Suppl., Interdiction, No. 22; Laurent, V.
No. 253; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 13).
4, Creditorii unei persoane nu au dreptul

să

ceară

debitorului

689

cari

punerea sub interdicţiune sunt arătate de
ar. 490 şi 491 ce, civ. în, (436 şi 437 c. civ.
rom); ele suni: rudele și soţul persoanei a
cărei interdicțiune se cere şi ministerul
public în cazurile anume arătate. (Mourion. ed. T-a, IL. No. 1275; Dalloz, R&p., InSuppl., Interdiction.
terdicton, No. 30;
No. 22: Colin et Capitant, LI. p. 585; Nacu,
I, p. 687).
2. Persoanele, care potrivit dispoziţiilor
art. 490 şi 491 c. civ. îr. (436 şi 437 c. civ.
rom.) au dreptul să ceară punerea sub in-

—

punerea

lor.

sub

interdicţiune

(Demolombe,

VIII,

a

No.

44

Art. 436

DESPRE

INTEHDICȚIUNE

416; Beudant, II, No. 965; Dalloz, Rep., Interdiction, No. 51; Baudry et Châneaux,
1V, No. 801; Planiol et. Ripert, 1, No. 669;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 16).
5.

Creditorii

persoanei

a

cărei

inter-

dicţiune se cere, nu au dreptul să intervie în instanţa de interdicţiune sau să
facă, vre-o contestaţie. (Laurent, V, No.
278;
Baudry et Châneaux,
IV, No. 801;
Plianiol et Ripert, I, No. 686; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 16, nota 3).
6. In
cazul când a existat dol
sau
îraudă între reclamant şi pârât în scopul
de a prejudicia pe creditorii
pârâtului,
creditorii au dreptul de contestaţie contra

hotărârei

de

punere

sub

interdicţiune.

(Baudry et Cheneaux, IV, p. 135, nota 3;
Planiol et Ripert, 1, No. 686; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 16, mota 3).
7. Donatarul de bunuri viitoare dacă
nu este rudă sau soţul pârâtului, nu poate
cere punerea sub interaicţiune.
(Demolombe, VIII, No. 475; Mass6 et Vergt sur
Zachariae, 1, $ 234 nota 2, p. 464%; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 16).
8.

Deasemenea

unei

persoane,

ducă

o cerere

calitatea

nu-i
de

dau

de

dreptul

punere

sub

prieten

să

a

intro-

interdicţiune

a prietenului său. (Merlin, Repertoire, Inierdiction, $ 4, No. 5; Demolombe, VIII,
No.
477; Beudant, II, No. 965;
Dalloz,
Rep., Interdiction, No. 51; Planiol et Ripert, I, No. 669; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea, I, p. 16).
9.

Persoana,

care

se

găseşte

în

stare

de a fi pusă sub interdicţiune, după o
părere, nu poate cere ea însăşi, întrun
interval lucid, punerea sa sub interdicțiune, de oarece legea prevede în mod li-

Mitatţiv

persoanele

cari

au

drept

să

ceară

punerea,
sub interdicţiune.
(Valette sur
Proudhon, II, p. 521; Duranton, III, No.
724; Demolombe, VIII, No. 472 urm.; Beudant, L'tat et la capacit6 des personnes,
II, No. 965; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 12%;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 124, p. 790;
Dalloz. Râp., Interdiction, No. 31; Suppl.,
Interdiciion, No. 23; Laurent, V, No. 259;
Huc, III, No. 505; Baudry et Cheneanx,
IV, No. 799; Planiol et Ripert, I, No. 669;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p.
4,
nota 1. 16).
10. După altă părere, persoana care se
găsește în stare de a fi pusă sub interdiețiune. are dreptul ca în intervalele lucide,
să ceară punerea sa sub interdicţiune,
de

oarece

deşi

legea

nu

autoriză,

expres

ce-

rerea, sa, dar nici nu o opreşte, (Marcad$,
Art. 491, No. 2; Demante et Colmet
de
Santerre, ed. 3-a, II, No. 263 bis, II).
11.
Nu se poate faceo convenţiune prin
cate o persoană să fie asimilată unui
interzis sau să consimtă la punerea
interdicţiune, asemenea convențiune sa sub
fiind
contrară

ordinei

publice.

(Demolombe,

VIII. No. 470, 703; Carrâ et Chauveaau,
VI,
partea II, question. No. 3031
bis;
Rep. Interdiction. No. 31: Suppl., Dalloz,
Interdiction,
No.
23; Laurent,
V,
No, 248;

Baudry

et Cheneaux.

IV.

No.

80;

Hue,
—

Codul

civil

III, No. 505;
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p.:3, 4).
12. Nu se poate achiesa la o cerere de
punere sub interdicţiune, de oarece o asemenea. achiesare din partea pârâtului
este
contrară
ordinei publice.
(Dalloz,
Rep., Suppl., Interdiction, No. 23; Laurent, V, No. 248; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea I, p. 3, text şi nota 3).
13. Nu se poate face transacţie asupra chestiunilor privitoare la materia interdicţiunei.
(Laurent, V, No. 248; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 3).
14.

Dreptul

de

a cere

punerea

sub

in-

terdicţiune a unei persoane, aparţine ori
cărei rude cât de îndepărtate. (Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1275; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 32; Suppl, Interdiction, No.
24; ş)lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1,
p. 13).
15. Chiar în cazul când ruda care cere
punerea sub interdicţie a unei persoane,
nu ar veni eventual la succesiunea acesteia, ea are dreptul de a provoca interdicţia

sa,

de

oarece

dacă

nu

are

această

calitate în momentul interâicţiei poate să
o capete mai în urmă. (Duranton. III, No,

17;

Demolombe,

VIII,

No.

448;

Mourlon,

ed. t-a, 1, No. 1275; Aubry et Rau, ed. 5-a,
1, $ 125, No. 791; Dalloz, Rep., Interdiction, No. 34; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 13, text şi nota 2; Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 669; Colin et Capitant, 1. p. 585).
6. Numai rudele în gradul prevăzut
de lege de a veni la succesiunea unei persoane,
țiunea

au dreptul
să provoace
sa iar nu şi celelalte rude

interdicdin gra-

dul nesuccesibil. (Dalloz, Pep., Interdiction, No. 33; Laurent, V, No. 536; Huc, HI,
No. 505; Planiol et Ripert, I, No. 668; Colin et Capitant,
1, p. 585; Alexandresco,
ed, 2-a. III. partea 1, p. 13).
17. Copiii persoanei care se găseşte în
starea, prevăzută, de lege pentru a fi pusă
sub interdicţiune, au dreptul de a provoca

interdicţiunea

acesteia,

şi nu

se poate

obiecta, că cererea, lor ar constitui un act
injurios pentru părintele Jor. (Toullier,
II, No. 1315; Demolombe. VIII. No. 449;
Aubry et Rau. ed. 5-a, I. $ 125 p. 291;
Dalloz, Râp,
Interdiction, No. 39; Laurent, V. No. 254; Planiol, ed. 6-a, I, No.
2043; Planiol et Ripert, I, No. 668; Alexandiesco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 13, 14).
18.

Copilul

natural

recunoscut

poate

provoca
interdicţiunea
rudelor
despre
mama sa; deasemenea şi mama naturală,
în ceea ce priveşte descendenţii copilului
natural
recunoscut.
(Alexandresco,
ea.
2-a. III. partea 1, p. 13, text şi nota
19. Copilul adoptat are dreptul să 3).
provoace interdicţiunea părintelui său
adoptiv. (Planiol et Riperi, 1, No. 668: Alexandrasco. ed. 2-a III, partea |. p. 14).
20. Părintele
adoptiv are dreptul
să
provoace interdicțiunea copilului adoptat.
(Alexandresco, ea. 2-a, III. partea 1,
p. 14).
21. Copilul adoptiv nu are dreptul
să
provoace
interdicţiunea rudelor
adopta-

690—

.

Codul

civil

torului
tură

DESPRE

de

de

oarece

nu

rudenie

există

între

nici

aceste

o

legă-

soţ

a

din
oficiu
punerea
sub
interdicunei persoane.
(Laurent, V, No.

30.

293; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1,
p. 16).
23. Afinii nu au dreptul să ceară pu-

nerea

sub

interdicţiune

a

unei

II,

No.

1317;

persoane

Duranton,

III,

cu

un

are

sa şi în numele
soţia
în cazul când prin con-

comunităţii de bunuri, însă el are drepinterdicde
introducă cererea
să
tul
ţiune atunci când a primit mandat din

Înterdiction,

diction.

No.

32;

No.

39;

Suppl.,

Inter-

et

Ripert,

1,

Planiol

667; Alexandresco, ed. 2-a,
p. 16, 17).
21. Soţul putativ poate
sub

interdicţiune

a

],

punerea

cere

celuilalt

soţ.

(Huc,

sub

interdicţiune

a

celuilalt

soţ,

şi

hotărârea,

de

divorţ

de interdicţiune

a

fost

chiar

transcrisă,

introdusă

de un

—

rudele

soţului

a

justiţiei

pentru

a

putea

provoca

de

autorizaţia

bărbatului

său.

unei

rude

a

sa,

în

cazul

când

1V,

No.

789;

Planiol

et

Ripert,

1, No. 668; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 14).
37. Tutorul, după o părere nu are nevoe de autorizaţia consiliului de familie
pentru a provoca punerea sub interdicțiune a unei rude a minorului, de oarece
legea nu cere această autorizaţie, (Demolombe, VIII, No. 454; Aubry et Rau,
ed. a, Î, $ 125, p. 791; Dalloz, R6p, Interdiction,
No. 37; Suppl.,
Interdiction.
No. 27; Baudry et Châneaux, IV, No: 789;
Planiol et Ripert, 1, No. 668).

în cazul când între ei sa pronunţat o
hotărâre de separație de bunuri. (Dalloz,
Râp., Interdiction, No. 39; Laurent, V,
No. 957; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
,
1, p. 19).
29. Dacă în timpul instanţei de interdicţiune, căsătoria. se desface prin divorţ
acţiunea

însă,

nei persoane. (Taulier, II, p. 104; Demolombe, VIII, No. 450 urm.; Mass et Verge
sur Zachariae, 1, p. 464; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 135, p. 791; Dalloz, Râp., In:
terdiction,
No. 37; Suppl.,
Interdiction,
No. 26; Laurent, V, No. 254; Baudry et
“Cheneaux,

TII, No. 505; Alexandresco, ed. 2-a, III,
_
partea 1, p. 1?).
28. Un soţ are dreptul să ceară punerea.

caz

dicţiune au dreptul ca prin tutorul lor,
să ceară punerea sub interdicţiune a u-

No.

partea

III,

acest

bărbatul său este pus sub consiliu judiciar, este interzis sau este absent. (Dalloz, R6p., Suppl., Interdiction, No. 32).
35.
Mama are dreptul să provoace interdicţiunea, copilului său, fără autorizațiune. (Huc, III, No. 505).
36. Rudele minore sau puse sub inter-

ton, III, No. 718; Demolombe, VIII, No.
No. 38;
469;
Dalloz, Râp., Interdiction,
Suppl.. Interâiction, No. 31: Laurent, V,
No. 256; Contra: Toullier, II, No. 1338).
să
dintre soţi are dreptul
26. Unul
provoace interdicţiunea celuilalt soţ, în
tot timpul cât durează căsătoria. (Dalloz,

Rep.

nevoe

dicţiunee.

sau când se alăturează
de către dânsa. (Duran-

partea soţiei sale
la, cererea făcută

produce

(Dalloz, Râp., Interdiction, No. 41; Suppl.,
Interdiction, No. 32).
34. Femeea măritată are nevoe de autorizaţia, justiţiei pntru a provoca inter-

regimul

ales

fi

sar

căsătorie

de

tractul

care

persoane

unei

interdicţiunea.

cu
este rudă
acesteia, chiar

In

torizaţia

motiv de interdicţiune. (Dalloz, Râ6p., Înterdiciion, No. 26).
nu are dreptul să pro25. Bărbatul
voace

mai

interdicţiunea
bărbatului
său.
(Demolombe, IV, No. 126; Beudant, 1, No. 326;
Laurent, III, No. 108; V, No. 257; Baudry
et Houques-Fourcade, II, No. 2190; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2043; Planiol et Riperi, 1, No. 667; Alexandresco, ed. 2-a, [,
p. 744; III, partea I, p. 17; Contra: Aubry
et Rau, ed. 4-a, V., 8472, p. 41).
|
33. Femeea măritată pentru a putea
provoca interdicţiunea unei rude a sa,

rude

constitue

stare

cărei

a

persoana

sunt

nu

descendenţii
acesteia.
(Mourlon, [, No.
1275; Dalloz, Reâp., Interdiction, No. 46;
Laurent, V, No. 255; Planiol, ed. 6-a, |,
No. 2043; Planiol et Ripert, 1, No. 668;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 14).
32. Femeea măritată are nevoe de au-

în nu-

alianţă,

cari

minori

lor

copiilor

prin

lor

rudei

terdicţiunea

soţ

punerea, sub interdicţiune a unei persoane
aşa în cât rudele colaterale au dreptul
să ceară punerea sub interdicţiune a unei persoane în concurenţă cu copiii sau

Ne.

118; Demolombe, VIII, No. 468; Beudant,
II, No, 965; Masse et Verg6 sur Zachariae,
1, p. 646; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 12%;
Aubry et Rau, ed. Ș-a, 1, $ 195, p. 791; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 35: Suppl., Interdiction, No. 25; Laurent, V, No. 256;
Huc, III. No. 505; Baudry et Châneaux,
IV, No. 796; Planiol, ed. 6-a, [, No. 204;
Planiol et Ripert, 1, No. 668, 669; Colin et
Capitant, I, p. 585; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 15, text şi nota 1; Comp.
Delvincourt, I, p. 322).
24. Afinii au dreptul să provoace iînmele

celuilalt

cărui interdicţiune se cere, pot să-și înSsuşească acţiunea cât timp afacerea este
înaintea. primei
instanţe printr'o intervenţiune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 17, nota 1).
31. Legea nu prevede nici o preferinţă
între
rudele
cari au dreptul să ceară

de oarece dispoziţiile art. 490 ce. civ. fr.
(436 c. civ. rom.) vorbesc numai de rude
iar nu şi de afini. (Proudhon, II, p. 520;
Toullier,

contra

nici un efect. (Demolombe, VIII, No. 458;
Aubry et Rau, ed 5-a, î, $ 125, p. 79; Laurent, V, No. 257; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 193; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
I, p. 17).

persoane.

(Planiol et Ripert, 1, No. 668; Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 14).
22. Tribunalele nu au dreptul să pro-

nunţe
țiune

Art. 436

INTERDICŢIUNE
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Art.

436

DESPRE

38. După altă părere pentru ca tutorul să poată, provoca interdicţiunea unei
rude a minorului, el are nevoe de autorizaţia consiliului de familie de oarece
acţiunea de punere sub interdicţie din
cauza importanţei ei trebueşte asimilată
cu acţiunea
imobiliară. (Taulier, II. p.
10%; Laurent, V, No. 254),
39. Tatăl administrator legal are drep-

tul, ca în numele
provoace

copilului său minor,

interdicţiunea

unei

rude

a

să

mi-

norului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 135,
p. 191; Dalloz, Reâp., Suppl., Interdiction,
No. 28).
40. Persoana pusă sub consiliu judiciar are nevoe
de asistenţa
consiliului
pentru

a

cere

punerea

sub

cazurile

prevăzute

interdicţiunea

de

lege

pentru

a

îi pusă sub interdicţie, rudele sale au
numai dreptul iar nu și obligaţia de a

provoca,

interdicţiunea

sa.

(Demolombe,

VIII, No. 446; Dalloz, Rep,
No. 46; Suppl.. Interdiction,
rent, V, No. 251).
|

Interdiction,
No. 33; Lau-

Rudele

au

într'o

terdicţiune,

fie

dreptul

acţiune

pentru

lor reclamantului,

de

să

facă

apărarea

fie pentru

inin-

tereselor
pârâtului.
(Demolombe,
VIII,
No. 454 467; Dalloz, Râp., Suppl.. Interdiction, No. 36; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 15, nota).

46.

Dacă

o cerere de interdicţiune

de

ministerul

public,

şi

cu

notele

pe'

şi

de

să

a

apăra

aprecieze

trimoniului

atât

persoana

faptele

şi

actele

în
percudo-pa-

ei.

De aceea legea prin art. 436 din codul
civil, dispune că orice rudă este primită
a provoca interdicţia rudei sale. asemeşi

unul

dintre

vorbeşte

siliu,

însă

soţi

art.

436

citată

de

neavând

mama,

capabil.

în

privinţa

c. civ.,

liberul

copilului

pronunţărei

ce-

însă

dacă

exerciţiu

fără

justiţiei

mama
minorului
nu
calitatea, să reprezinte

al

o

preala-

este

soco-

poate, nepe acesta.

în mod valabil, şi să pornească o acţiune
de înființarea unui consiliu judiciar contra tatălui divorțat, atâta timp cât nu a
fost orânduită conform legii să facă această cerere.
Prin urmare,
tată, de mama

în speţă, acţiunea intenminorului
cu autorizația

noului său soţ, contra primului său bărbat, tatăl minorului, pentru înființarea
unui consiliu judiciar, est neregulat pornită, mama, neavând calitatea de a o face.
(Trib. Putna, s. II, sent. civ. 137 din &
lunie 1925,
Pana. Rom.
1926,
III, 58,
Pand. Rom. 1926, 111, 139).

respective.

—

scop

cari constată
că cine-va este căzut
stările de mai sus, sunt rudele acelei
soane, care pot fi cânava chemate a
lege succesiunea acelei persoane şi a
bândi
. deci, proprietatea și folosinţa

Deci,
având

baza
principiului că lucrul judecat nu
are efect decât între părţile cari au luaţ
parte la pronunţarea. hotărirei. (Dalloz,
Rep. Suppl.. Interdiction, No. 35; Laurent, V. No. 255;
Baudry et Cheneaux,
IV, No. 791: Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1. p. 14, nota 4;
Contra:
Demolombe, VIII. No. 466).
.
.
4
„A se vedea: art. 438 şi 444 din codul
civil

noască

momentul

fă-

aceasta

de

este capabilă de a-şi da seama de aciele
şi faptele sale şi poate să-şi expue atât
persoana sa fizică, cât şi patrimoniul ei
la, pericole grave.
Persoanele cele mai în măsură să cu-

iit

cută de o rudă a. fost respinsă de tribunal, hotărîrea. pronunţată
nu constitue
autoritate de lucru
judecat îaţă
de o
nouă cerere făcută de o altă rudă, de soţ
sau

au

cât şi averea acelora cari au căzut. în
stare de obicinuită imbecilitate. smintire
sau nebunie cu furie, chiar dacă ei ar
avea intervale lucide.
Iar motivul pentru care legea prevede
și autoriză luarea măsurilor de apărare,

bilă orânduire legală, de oarece gestul ei
ar aduce o gravă atingere autorităţii şi
puterii părintești a tatălui, care are sub
îngrijirea sa pe minor şi care până în

interese-

apărarea

ce

drepturilor lui, el urmează a fi reprezenorânduită,
persoană,
o anume
de
tat
potrivit dispoziţiunilor legei, şi în nici un
caz o asemenea acţiune nu poate fi exer-

intersub

la 1927)

copilul este minor, deşi pe baza aceleaşi
rudenii poate cere şi el un asemenea con-

No.
480 bis:
partea I, p.

punere

de la 1924 până

1.
Dispoziţiile pe care legea le prevede
în Cartea I, capit. II, titl.XI, sub rubrica:
„despre interdicţiune, etc.“, sunt măsuri

care

cerere de punere sub interdicţiune încetează din viaţă, celelalte rude ale smintitului
vor
putea
continua.
instanţa
în-

45.

(continuare

luilalţ. (Trib. Teleorman, S. II, 159 din
23 Mai 1924, Curier Jud. 13/1925).
2. Dacă copilul este major, el având
liberul exerciţiu al drepturilor sale. poate
cere înfiinţarea unui consiliu judiciar părintelui său tocmai din cauza rudeniei de

ștenitori. (Dalloz. Râp.. Suppl.. Interdiction, No. 35).
44. In cazul când reclamantul
înta'o

venţiune

Jurisprudenţă

nea

43. Dreptul.de a cere punerea sub interdicţiune este un drept personal al persoanei care îl exercită și nu trece la mo-

cepută.
(Demolombe, VIII.
ge sandresco,
ed. 2-a, III.

civil

rezidă în constatarea că persoana căzută
într'una din stările de mai sus, nu mai

a unei rude a sa. (Dalloz, Rep. Suppl,
Interdiction, No. 30; Planiol et Ripert, 1,
No. 668).
41.
Minorul emancipat pentru a putea,
provoca punerea sub interdicţie are nevoe_ de asistența curatorului său. (Planiol
et Riperi,1, No. 668).
|
42. Când o persoană se găseşte în unul
din

Codul

INTERVICȚIUNE
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—

Codul

nebunie cu

Art. 437.— In caz de

Art. 437—438:

INTERDICȚIUNE

DESPRE

civil

furie, dacă

interdicțiunea

nu este provocată nici de soţ, nici de rude, ea trebue să fie provocată de procuror care, în cazuri de imbecilitate sau de smintire,
poate asemenea a o cere în contra unei persoane, însă numai
când n'are soț, nici soţie, nici rude cunoscute. (Civ. 436, 439; Pr.
r,

1877

Oct.

29

LL. din

urm.:

dv. fo

Civ.

public;

Minist.

p. atrib.

,

Teat. fr. Art. 491. — Dans le cas de fureur, si linterdiction n'est provoqute ni par l'Epoux. ni par les parents, elle doit Petre par le procureur du

Roi, qui dans

les cas d'imbâcillite ou de demence, peut aussi la provoquer

con-

tre un individu qui n'a ni 6poux. ni 6pouse, ni parents connus.
Bibliografie (continuare).
ALEXANDRESCO

Docan

Dim.,

P. GeonE,

Notă

Trib.

sub

Teleorman, 159 din 23 Mai 1925, Curier Jud. 13/1925;

Studii de drept civil comparat, p. 16% urm.

4. Ministerul public are dreptul să provoace punerea sub interdicţiune a unei
persoane străine, chiar în cazul când ea
se află numai în stare ae imbeciliiate sau

Doctrină.
Ministerul public are drepiul şi da1.
unei.
interdicţiunea
toria de a provoca

de sminteală dacă ea nu are soţ sau rude
(Dalloz,
cunoscute în Franţa (România).
Rep., Suppl., Interdiction, No. 3%).
5. Tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă 0 persoană se află în stare

persoane care este în stare de nebunie cu
furie, atât în cazul când pudele sau socât şi în cazul când
țul nu o provoacă
acea persoană nu are rude «nici s0ţ cunoscuf. (Mourlon, ed. 7-a, |, No. 1275; Dal-

de nebunie cu furie. (Dalloz, Râp., Interdiction. No. 50).
să
are dreptul
public
6. Ministerul
facă apel în contra hotărârei prin care
S'a respins cererea sa de punere sub inputerdicţiune. (Dalloz. Rep. Ministăre
blie, No. 19%).

loz, Râp., Interdiction, No. 47; Suppl.. În-,
terdiction, No. 3%; Planiol et Riperi, |,
No. 670; Colin et Capitant, |, p. 585; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea I. p. li. 18).
public. are deasemenea
2. Ministerul
să provoace interdatoria
nu
ia»
dreptul
în
dicţiunea unei persoane care se află
stare de imbecilitate sau de sminteală,
cuîn cazul când nu are sot nici rude 1275;
(Mourlon, ed. t-a, LI. No.
noscute.
Suppl,
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 48;
Interdiction, No. 3).
este în
3. [n cazul când, o persoană
nebunie

cu

furie,

blic

este

obligat

să

provoace

nea

sa

cer;

însă

află

dacă

numai

în

soţul

cazul

sau

în stare

când

de

sale

imbecilitate

furie

o

nu

persoană

după

când

de

în

la 1927)
,

cazurile

de

nebunie

interdicţia

nu

este

soţ nici

de

rude,

ea

cu

provo-

trebue,

civil, să îie pro-

art. 437 din codul

s'o ceară, însă numai
titul sau imbecilui nu

sot.
Mai

Râp., Interdiction, No. 48; Alexaned. 2-a, III. partea L..p. 17, 18).

de

cerere

şi

până

,

în cavocată de Ministerul Public, care
zuri de simplă smintire sau imbecilitate,
fără a fi obligat a o provoca totuși poate

sa, ci are
obligat să ceară interdicțiunea
după aprefacultatea s'o provoace sau7-a,nu 1. No. 1275;
cievrea sa. (Mourlon, ed.

Art. 438.— Orice

Numai

cată nici

se

sau

cude sminteală şi nu are soţ sau rude
de
noscute, sau se află în imposibilitate este
a exercita acţiunea, procurorul nu

Dalloz,
dresco.

de la 1924

A

4.

interdicţiu-

rudele

o

(continuare

pu-

ministerul

de

stare

Jurisprudenţă

(Irib. Teleorman,
1994, Curier Jud.

atunci când sminare nicj rude. nici

s; II, 159,
13/1925).

interdicţiune se va

face

din

23

către

439 urm,, 445, 459; Pr.
tribunalul de prima instanţă. (Civ. 87, 299,
Civ. Fr. 492).
civ. 58, 59 urm., 69, 81, 340, 643—647;
sera portte devant
Text. fr. Art. 492. — 'Toute demande en interdietion
le tribunal de premitre instance.
—
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Art.

438

- DESPRE

Doctrină,
1.
Cererea
de inierdicţiune
trebueşte
îndreptată în contra persoanei a cărei
interdicţiune se cere. (Aubry et Rau, ed.
5-a, I, $ 125, p. 792; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 35; Suppl., Interdiction, No.
38; Laurent, V, No. 260; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 802; Planio!l et Ripert, I,
No. 675; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea

1, p. 19).

2. Chiar în cazul când persoana a cărei interdicţiune se cere este un incapaDil, de exemplu un minor, sau când cererea de interdicțiune este îndreptată în
contra unei persoane internată într'un
azil de nebuni, aceste persoane trebuesc
chemate
în
judecată.
(Dalloz,
Râp,,
Suppl., Interdiction, No. 38; Planiol, ed.
6-a, 1, No. 2049; Planiol et Ripert, [, No.
675; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1,
p. 19, nota 5).
3. In cazul când se cere punerea sub
interdicţiune

a unui

minor,

va

fi chemat

în cauză pe lângă acesta şi tutorul său.
(Demolombe, VII, No. 806; VIII, No. 444;
Aubry et Pau, ed. 5-a, 1, $ 125, nota 10;
p. 192, 793; Dalloz, R6p., Interdiction, No.
54; Suppl., Interdiction, No. 41; Laurent,
V, No. 260; Baudry et Cheneaux, IV, No.
802; Planiol et Ripert, 1, No. 675; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 19, 20).
4. In cazul când tutorul cere punerea
sub
interdicţiune a minorului,
cererea.
va fi îndreptată atât în contra minorului
cât şi a unui tutor ad hoc cei se va
numi minorului pentru această afacere.
(Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 42;
Carre et Chauveau, Lois de la procâdure,
Suppl&ment, - quesiion. 3018;
Planiol et
Ripert, 1, No. 65).
_5.
In cazul când se cere punerea sub
interdicţiune a unei persoane pusă sub
consiliu judiciar, cererea,
va, fi îndreptată
numai
contra acesteia, fără
chemarea
consiliuiui. (Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 40; Contra: Planiol eţ Ripert,
I, No. 675).
6. Cererea de punere sub interdicţiune

a

unui

după
a

se

minor

o

părere,

pune

în

emancipat

numai

cauză

şi

va

în

fi îndreptată

contra

curatorul

sa, fără
său.

(De-

molombe, VIII, No. 444 bis; Dalloz, Râp.,
Suppl., Interdiction, No. 40).
„Î. După altă părere, cererea de interdicţiune a unui minor emancipat, se va
îndrepta atât în contra minorului emancipat cât şi în contra curatorului
său.
(Laurent, V, No. 227; Planiol et Ripert, 1,
No. 675; Comp. Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 20).

8.

In

cazul

când

bărbatul

cere

pune-

rea sub interdicţiune a femei sale, acesta nu are nevoe de autorizaţie, de oare
ce se consideră autorizată a se apăra
de
către bărbatul său prin simplul
fapt al
introducerei cererei în contra sa.
(Dalloz,

Rep... Interdiction, No.

dietion, No. 43)

9

Codul civil

INTERDICŢIUNE

9157; Suppl. Inter D

9. In cazul când se cere punerea sub
interdicţiune a unei femei măritate, va,
trebui pus în cauză şi bărbatul său pen-

tru a, o autoriza, să, se apere. (Dalloz, Râp,

Suppl.. Interdiction, No. 43; Laurent, V,
No. 260; Baudry et Cheneaux, IV, No. 8%;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p.%).
10. Chiar în cazul când ministerul pubiic cere interdicţiunea unei femei măritate,

va

bărbatul

partea

trebui

său.

să

fie

pus

(Alexandresco,

I, p. 20).

!

în

ed.

cauză

şi

2-a, III,

11.
Numai
tribunalele civile de jude
cererile de
competente să judece
sunt
punere sub interdicţiune, de oarece interoarece interdicţiunea este
de
dicţiune,
privitoare la, schimbarea capacităţii unei
persoane. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 18, text şi nota 4).
12. Cererea, de punere sub interdicţiune
va fi îndreptată la tribunalul domiciliului pârâtului iar în cazul când domitiliul său nu este cunoscut, cererea se va
sale.
reședinței
la tribunalul
îndrepta
(Toullier, II, No. 1319; Duranton, III, No.
673; Demolombe, VIII, No. 482; Marcads,
Art, 493; Beudant, II, No. 967; Mourlon,
ed. 7-a, I, No. 1277; Mass6 et Verge, L$
234, texi şi nota 9, p. 465; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 125, text şi nota 8, p. 7%;
Carr6, Lois de la procâdure, III, p. 964
Dalloz, Rep., Interdiction, No. 60; Suppl,
Interdiction, No. 44%; Laurent, V, No. 2%1;
Huc, III, No. 507; Baudry et Châneaus,
IV, No. 804; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2046;
Planiol et Ripert, 1, No. 673; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 18, 19; Nacu,
I, p. 688).
13. După introducerea cererei de interdicţiune la tribunalul competent, dacă pârâtul îşi schimbă domiciliul, nu se mai
poate declina competenţa.
(Demolombe,
VIII, No. 482; Aubry et Rau, ed. 5-a, L$
125, nota 8, p. 7%; Laurent, V, No. 21;

Alexandresco,

ed. 2-a, III, partea 1, p. 19).

ra
incompetenţă
de
14. Excepţiunea
tione personae, a tribunalului, va trebui
să fie propusă, după o părere, in limine
litis, prin aplicaţiunea dreptului comun
Râp,
(Dalloz,
materie.
această
şi în
Suppl., Interdiction, No. 45; Laurent, V,

No. 261; Baudry et Châneaux,
Alexandresco,
15.

După

ed. 2-a,
altă

IV, No. 8%;

III, partea

părere,

în

1, p. 19).

această

ma-

terie pârâtul nu are dreptul să facă nici
o _achiesare aşa în cât el va propune excepţiunea, de inocompetenţă în orice stare
a cauzei. (Dalloz, Râp., Suppl.. Interdic-

tion, No. 45; Planiol et Ripert, 1, No. 673).
16. După pronunțarea, hotărârei qe in-

terdicţiune şi după ce această hotărâre a
dobândit autoritate de lucru judecat, nu
se mai poate ataca această hotărâre pe
motivul de incompetenţă a tribunalului

care a pronunţat-o. (Dalloz, Râp., Suppl..
Interdiction, No. 45; Laurent, V,.No. 261);

_P4.
țiune

In
de

cazul când
punere sub

pârâtul, într'o acinterdicțiune, înce-

tează din viaţă înainte de publicarea ho-

— 694. —

Codul

civil

DESPRE

Art. 439—440

INTERDICȚIUNE

312; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,
p. 20, 58, nota 1).
18. A se vedea: art. 444 din codul civil,
cu notele respeciice.
FA Ţ
3

tărirei de punere sub interdicţiune, actiunea se stinge ca fără interes şi pârâtul
se consideră că a murit capabil, (Demolombe, VIII, No. 480; Laurent, V, No. 28,

„Art. 439. — Faptele de imbecilitate, de smintire sau de nebunie cu furie vor fi arătate prin scris; cei ce vor cere interdicțiunea vor înfăţișă martori și înscrisuri sprijinitoare cererei lor.
Pr. civ. 69, 70, 643—647; Civ. Fr. 493).
(Civ. 436 urm., 1169;
Tea. fr. Art. 493. — Les faits d'imbeeillite, de demence ou de fureur,
seront articulâs par 6crit. Ceux qui poursuivront linterdiction, prâsenteront les
temoins et les pi&ces.
4.
văzut
rom.),

Doctrină.
1. Reclamantul în cererea de interdictiune, va îi obligat să arate faptele de imbecilitaţe, de smintire sau de nebunie cu
furie, arătându-se fiecare fapt în parte.
(Mourlon. ed. 7-a, IL. No. 1277; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, III, pari. 1, p. 22).

2.

este dator

Reclamantul

ca pe

de

folosească,

şi

lân-

pedeapsă

sub

art.

de

prevăzute

marto-

indicarea

lege

de

motl-

şi

nulitate

vele pot fi complectate printr'o procedură
ulterioară. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1. $1%,
nota 10, p. 793; Laurent, V, No. 263; Huc,
III, No. 508; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea Î, p. 22, nota 4, 23, nota 1).
formalităţile
După o altă părere,

gă cererea. de interdicţiune să alăture şi
actele justificative de care înţelege să se
precum

Motivarea acţiunei în sensul prede art. 493 c. civ. îr. (439 c. civ.
după o părere, nu este prevăzută.

civ.

rom.),

sunt

rea

aceasta

din

(439

493 c. civ. fr.

prescrise

sub

c€.

pedeapsa

de nulitate. (Demolombe, VIII, No. 486;
Boitard et Colmet-Daage, Lecons de proet
Baudry
II, No. 1120;
cedure civile.
Châneaux, IV, No. 806).
6. Nulitatea însă, admiţându-se păre-

adică nurilor ce voeşte să se asculte,
mele şi aaresa lor. (Mourlon, ed. 7-a, ],
No. 1277; Alexandresco, ed. 2-a, III, part.
1, p. 21, nota 2, p. 23).
3. 'Tribunalele apreciază în mod suveran dacă faptele cari constituesc motivele de interdicţiune sunt sau nu îndeajuns de articulate în cererea, introdusă.
(Alexandresco, ed. 2-a, TIN, partea 1, p. 2nota 4).

de
decât
husă
âresco. ed. 2a,
nota 1).

urmă

nu

pro-

fi

poate

câtre pârât.
partea,
III,

(AlexanIL, p. 2%

Art. 440. — Tribunalul va ordonă ca consiliul de familie, for-

II dela
mat după modul determinat la secţiunea IV a capitolului
ipaemanc
titlul X, «Despre minoritate, despre tutelă şi despre
na
persoa
țiune», să-și dea părerea asupra stărei în care se află
644;

Pr. civ.
a: cărei interdicţiune se cere. (Civ. 357:urm., 441 urm.,
Civ. Fr. 494).
le conseil de famille,
Text. fr. Art. 494. _— Le tribunal ordonnera que
de la
chapitre II du titre
forme selon! le mode dâtermin6 ă la section 1V du son avis sur l'tat de la
donne
on,
ipati
Emanc
W
de
et
Minorite, de la Tutelle
personne dont linterdietion est demande.
INDEX ALFABETIC
(la doctrină)
Acte î, 2.
Acţiune 1.
Admitere în principiu 15.
Anulare 7-13, 16.
Aviz, a se vedeă cuvin:

tele:

„Consiliu

de

fa-

milie“, „Medici“,
Cale ae recurs 7.
Calitate 2.
Camera de consiliu 15, 16.

Cercetări

î, 2.

Cerere
de punerea
interdicţiune 1.

sub

Comisiune

15, 16.

Comunicare

medicală

14,

Înterdicţiune
Interogator

1.

Concluzii 2.
Consiliu de familie 2-16.
Convocare 4, 11, î5. 16,
Curte de Casaţie 12.
Delegaţie 4.
Deliberare, a se vedeă
„Consiliu
cuvintele:
de
familie“.
.

Fapte pertinente 2.

—

vintele : „Consiliu de fa.
milies, .Medici“,

Formalităţi 8, 9, 10.
Hotărire 15, 16.
Incapacitate 3.
Interes 10.

Pertinente fapte 2.
Prejudiciu 10.

Preşedinte 1.

î urm.

Procuror 1, 2.
Protestare 13.

4, 5, 11.

Intrebări 4, 5, î1,

Recurs 7, 12.
Respingere cererei de pu-

Medici 14, 15, 16.
Minister public 1, 2.

nere sub interdicţiune 2,

Minoritate 3,
Nulitate 7-13, 16.
Omologare 7.

Ordine publică 12.
Parchet 1, 2.
Părere, a se vedeă
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Şedinţă publică
Stare

mintală

16.

4, 6, 11,15.

Tribunal 1, 2, 7, 14, 15.
cu-

Tutela copiilor minori 3.
Vicii de formă 8, 9, 10. -

Art.

440

DESPRE

Doctrină...
1.

Preşedintele . tribunalului

primeşte

cererea,

de

punere

după

sub

pus omologărei. tribunalului şi nu poate
fi atacat în fond pe nici o cale de. recurs. (Huc, III, No. 509; Comp.: Alexan-

ce

dresco,:
ed. 2-a, III, partea 1, p. 35).

interdic-

ţiune, dispune a se comunica cererea şi
actele ministerului public, pentru a face
cercetările
ce
va
crede
de
cuviinţă.
(Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1278;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 23).

2.

Tribunalul,

concluziunilor
să

respingă

în urma

cercetărilor

procurorului,
de

plano

dreptul

de

punere

sub interdicțiune, fără a mai cere avizul
consiliului de familie, în cazul când reclamantul nu are 'calitaiea de a o face,
când faptele alegate
de
reclamant nu
sunt pertinente şi când
- piesele justificative nu sunt
suficiente.
(Demolombe,
VIII, No. 489, 490;
Mourlon, ed. 7-a, Il.
No. 1278; Beudant, II. No. 967; Demanie
et Colmet
de
Santerre, II, No. 266 his;
Boitard et Colmet-Daage, Lecons, II No.
1120;

Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

de

familie

convocat

pen-

iru a se pronunţa asupra stării mintale
a persoanei a cărei punere sub interdiciune se cere, are dreptul pentru a putea
delibera în cunoştinţă, de cauză să pule
întrebări pârâtului direct sau printr'unul dintre membrii săi delegat în acest
scop.
(Demolombe.
VIII, No. 49% 49%;
Dalloz, Râp.. Interdiction. No. 78; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. %.
nota, 3; Contra: Laurent. V, No. 965).
Deasemenea consiliul
de
familie
are dreptul ca înainte de a delibera, să
cheme
muriri

pe reclamant
asupra cererei

(Demotombe,

et Rau,

VIII,

ed. 5-a,

pentru
sale de

No.

497,

1, $ 125

p.

a-i da lăinterdicţie.

49;

195;

Aubry

Dalloz.

Rp... Interdiction, No. 78; Alexandresco.
ed. 2-a, III, partea 1, p. 25, nota 3).
6. Consiliul de familie
trebueşte să
delibereze şi să se pronunțe numai asupra

stării

mintale

a

pârâtului

iar

nu

asupra chestiunei dacă el trebueşte sau
nu să fie interzis.
(Demolombe,
VIII,
No. 501; Laurent, V, No. 265;
Huc, III,
No. 509;
Baudry et Che&neauz, IV, No.
814; Planiol, ed. 6-a. I, No. 2050; Alexandresco, ed. 2-a, IîI, partea 1, p. 25; Comp.
Mourion, ed. 7-a, I, No. 1278).

Avizul

a consiliului

dat

în urma

de familie.

unei

nu

9.
|

deliberări

trebueşte

su-

—

Anularea
în

here

sub
şi

avizului

a

consiliului

interdicţiune,
întregei

de fade

cererei

judecărei

cursul

milie
„rea

proceduri

pu-

annla-

aduce

nu

urmate

după

acest aviz. (Huc, III. No. 509;
Carr et
Chauveau, Lois de la procâdure, VI, partea II, question 3016 bis; Comp:
Laurent, V. No. 266).
|
„10.
Chiar dacă deliberarea consiliului
de familie ar cuprinde un viciu de formă, ea poate fi menţinută în cazul când
ocroteşte îndeajuns interesele pârâtului.
(Laurent, V, No. 266; Huc, 111, No. 509:
Baudry et Cheneaux, LV, No. 815; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 26).
11.
Lipsa convocărei
consiliului de
familie pentru a-şi da părerea
asupra
stării mintale a pârâtului, aduce nuli-

Interdiction,

No. 75; Laurent. V, No. 267; Huc, III, No.
509;
Baudry et Cheâneaux, IV, No. 807:
Planiol.
ed. 6-a. 1, No. 2050; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 23).
3. Sunt aplicabile la compunerea consiliului de familie în materie de interdicțiune și dispoziţiile art. 442 şi urm.
c. civ. îr. (383 urm. c. civ. romi), care arată incapacităţile de a putea face parte
din consiliul de familie.
(Dalloz, Râp..
Suppl.,
Interdiction, No. 58% Alexandre
sco, ed. 2-a, .II[, partea 1. p. 26; Comp:
Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 1278; Planiol et
Ripert. 1. No. 680; Cotin et Capitant, I.
p. 586).

4. Consiliul

8. Insă în cazul judecării
cererei de
punere sub interdicţiune, se poate ataca,
avizul cosiliului de familie pentr vicii de
formă. (Huc, III. No. 509; Comp: Ale
xandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 3%,

şi

are

cererea

Codul. civil

INTERDICŢIUNE

tatea,

întregei

proceduri,

chiar

şi

a

inte-

vogatorului ce se va fi luat
pârâtului.
(Aubry et Rau. ed. 5-a, 1, $ 195, p. 79%;
Baudry
et Châneaux, IV. No. 816; Planiol et Ripert, IL. No. 680; Alexandresco.
ed. 2-a, III, partea 1, p. 24).
12. Nulitatea rezultată din lipsa avizului consiliului de familie este de ordine publică şi poate fi invocată pentru
prima oară înaintea Curţii de Casaţie.
(Alexandresco. ed. 2-a, III, partea Î, p.
Zi) Comp:
Planiol
et
Ripert,
I, No.

13.

Această

nulitate

nu

poate

fi aco-

perită prin faptul că pârâtul ar fi luat
parte, fără să protesteze, la procedurile
ulterioare. (Laurent, V, No. 267 Baudry
et Châneaux, IV, No. 816; Alexanaresco.
ed. 2-a, III. partea I, p. 9%, nota 1).
14. Tribunalul nu este legat de părerea consiliului de familie nici de aceia
a medicilor.
(Laurent, V, No. 267; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 95).
Hotărirea prin care tribunalul găsește admisibilă în principiu cererea de
punere sub interdicţie şi ordonă convocarea, consiliului de familie şi a unei cumisiuni medicale, spre a-și da avizul asupra stării mintale a pârâtului, se dă

în camera.

de

consiliu.

(Baudry

neaux, IV, No. 807; Alexanaresco,
III. partea 1, p. 94)

16.

Chiar

dacă

hotărirea

prin

et Ch6ed.

2-a,

care se

ordonă convocarea consiliului
ŞI a unei comisiuni medicale,

de familie
sar da în

litate.

III.

partea

357

din

ședință
I,

p.

publică,

nu ar fi o cauză

(Alexandresco,
24,

nota

ed.

2-a.

2),

17.
A se vedea: art. 356
civ. cu notele respective,
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de nu-

şi

c.

Codul

DESPRE

civil

Art.

INTERDICȚIUNE

Art. 441. — Acei cari vor îi
puteă face parte din consiliul de
sau soția și copiii persoanei, chiar
îi admişi în consiliul familiei, fără
383, 452; Civ. Fr. 495).

441

provocat interdicţiunea, nu vor
familie; cu toate acestea, soțul
cerând interdicţiunea, vor puteă
a luă parte la vot. (Civ. 357,

— Ceux qui auront provoque Vinterdietion, ne pourde famille; cependant, |&poux ou l'pouse, et les
conseil
ront faire partie du
tion sera provoquce, pourront y âtre admis,
linterdie
dont
personne
la
de
enfants
fr. , Art.
Tezi.
«

dâliberatire.

voix

y avoir

sans

495.

INDEX

ALFABETIC

(la doctrină)
Limitativă enumerare 2.
Mandat 11.
Naulitate 9, 12,
Prejudiciu 12.
interPronunţarea
dicţiunei 13, 14.
Provocarea interdicţiunei

Acţiune
de punere sub
interdicţiune, .a se vedeă cuvintele. „Provocarea interdicţiunei“Anulare 9, 12.
Apreciere suverană 10, 12.
Consiliu de familie 1 urm.
Copii 3, 5-10.
Deliberare 1-4, 7, 10, 11,
12
Enumerare
limitativă 2,
Facultate 9.
Femee 14.
Hotărîre 13, 14.
Interdicţiune 1 urm.
Interes î, 2, 12.
Intrebări 4, 8
Lămuriri 4,8.

Rude

1-5,

12.

Soţi 3, 6-10.

Soţie 14.
Suverană

10,

aoreciere

12.
Tribunal 10, 12.
Tutor 13, 14.
Vot consultativ 6, 8.
Vot deliberativ 6, 7.
|

Doctrină.
în. (441
Dispoziţiile art. 49% c. civ.
ce au
cei
pe
c
opres
care
c. civ. roM.-),
face parte
provocat interdicţiunea de a
găsesc adin consiliul de familie. nu-şi
1.

cari

persoane

acele

la.

decât

plicaţiunea,

liului de
au în rezultatul deliberării consi
direct şi personalfamilie, un interes
Suppl.
(Danoz. fân, Interdiction, No. 7%
59).
No.
on,
dicti
_ Inter
c. civ. fr. (41
5. Cu toate că art. 495
ativ, care
limit
mod
în
arată
,
c. civ. rom.)
din
persoane anume nu pot face parte nea,
biţiu
consiliul de familie, totuşi, prohi
trebueşte

rezultatul

au

în

ului

de

familie

sonal.

la

şi

întinsă

cari

(Dalloz,

interes

un

cari

rude

Celelalte

consilişi: pe:-

direct

Interdiction.

Suppl.

R6p,

No. 63)
3.

persoane

acele

deliberării

in-

provocat

au

soţul şi de coterdicţiunea, în afară de
ul să ia parte
piii pârâtului, nu au drept
consiliului de familie, nici

la. deliberarea
rlon,
măcar cu vot consultativ. (Mou
7-a, 1, No. 1278).
de
4. Cu toate acestea, consiliul
milie

seşte

are

că

întrebări

dreptul

necesar,

este
şi

a

a

da

ie

chema,

fagă-

a

le

pune

spre

a

putea

pentru

lămuriri,

dacă

ed.

, însă ele
delibera în cunoştinţă de cauză la delibeapoi
parte
lua
a
ul
nu au drept
1918).
xare. (Mourlon, ed. 7-a, I, No.

No. 509; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 26).
6. Soţul şi copiii persoanei a cărei învot
liul

cere,

se

terdicţiune

țiune se cere.
dreptul să fie

nu sunt reclamantți, ei
admisi în consiliul de

cesta

nevoe

are

că

soţul

şi

copiii

consiliu,

totuși,

—

de

ele.

(Dalloz,

Rep.

Suppl., Interdiction, No. 60).
9. Din faptul că art. 495 c. civ. fr. (441
c. cîv. rom.), arată că sotul şi copiii persoanei a cărei interdicțiune se cere, „vor
nutea: fi admişi în consiliu, s'a decis că
a în consiliul de familie nu este
prezenţlor
obligatorie. ci facultativă şi lipsa lor din
deliberării.
consiliu nu aduce nultatea
(Dalloz, Râp., Interdiction, No. 76).
10. Cu toate acestea, s'a decis să deşi
art. 495 c civ. fr. (441 c. civ. rom), arată

parte
interdicțiune, au dreptul să facă
Rau,
din consiliul de familie. (Aubry et
Huc, III,
ed. 5-a. 1, $ 195, nota 14, p. 195;

5.

cererea

au
fa-

consultativ;
însă numai cu vot
milie,
însă în cazul când sunt reclamanţi, ei
nu au dreptul să ia parte la consiliu. nici
No.
(Toullier, II.
cu vot consultativ.
Mourlon, ed. 7-a, I, No.
Comp.:
1322:
1279).
8. Misiunea soţului şi copiiior persoanei a cărei interdicținn= se cere. în consiliul de familie, când ei nu au dreptul
să voteze cu vot deliberativ, este de a da
lămuriri consiliujni de familie când a-

se cere

în

au

nu

părere,

au
au cerut punerea sub interdicțiune
voe să facă parie din consiliul de familie
cu vot deliberativ iar nu numai consultativ. (Valette sur Proudhon, Il, p- 529, 533,
nota a; Duranton, III, No. 729; Demolombe, VIII. No 499, 500; Marcad, Art.
495; Demante et Colmet de Santerre, II,
No. 257. 267 bis; Aubry et Rau, ed. S-a,
$ 125. nota 12, p. 194; Dalloz, R6p.. Suppl,
Interdiction. No. 60; Laurent, V, No. 265;
Huc, - LII. No. 509; Baudry et Chenzaux,
ed. 2-a, III,
IV, No. 819; Alexandresco.
T-a,
partea 1. p. 27; Comp.: Mourlon, ed.
I, No. 1280).
7. După altă părere, în cazul când sointerdictul şi copiii persoanei a cărei

dicţiune

reclamantului

o

sunt reclamanţi în cererea de punere sub
în cazul însă când ei nu
interdicțiune

de

Copiii

după

ci consultativ. în consInumai în cazul când el

deliberativ,
de familie

tul să aprecieze
sau nu necesară

697—

persoanei

„vor putea“
tribunealele

a cărei

inter-

fi admiși
nu

au

în

drep-

dacă prezența lor este
în consiliu, ci trebueşte

Art.

442

DESPRE

INTERDICȚIUNE

să-i
admită a lua parte la deliberarea
consiliului de familie. (Huc, III, No. 509).
Membrii din consiliul de familie
pot îi înlocuiţi la deliberare prin mandatari. (Carr et Chauveau, VI, partea II,
question 3015; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea, I, p. 27, nota 2.
AIR
12. Chiar dacă contrar
prohibiţiunii
prevăzută de art. 495 c. eiv. îr. (441 e. civ.
rom.), reclamantul a luat parte în consiliul de familie,
deliberarea nu va îi
nulă dacă tribunalul apreciază în mod
suveran că -interesele pârâtului nu au

fost

compromise.

(Laurent,

V.

No.

Codul

ciri)

13. După pronunţarea interdicţiei
, reclamantul
are dreptul să facă, parte din
consiliul de familie, convocat pentr
u a
alege un tutor interzisului. (Planiol,
ed.
6-a, 1, No. 2051;
Alexandresco,
ed. 2-a,
III, partea 1, p. 26, nota, 2).
După pronunţarea hotărirei de
mMitere a cererei de punere sub interd adicțiune,
soţia

interzisului

nu

poate

face

parte din consiliul de familie, ci
poate fi
numai tutoarea soțului său interz
molombe, VIII, No. 573; Laurent, is. (DeV, No.
289; Alexandresco, ed. 2-a. III, parte
a 1,
p. 27, nota 1).
A se vedea: art. 383, 440 din codul
civil cu notele respective.

265;

Alexandresco,
ed. %a, III, partea 1, p.
26, nota, 2; Contra: Aubry et Rau, ea. 5-a,
IL, $ 125, p. 795).

Art. 442. — După ce va primi părerea
consiliului de familie
şi opiniunea medicilor competenţi, tribunalul
va face interogatoriu
pârâtului, și de nu va fi în starea se întăț
ișă în camera de chibzuire, se va îace la locuință, de unul din
judecători, însărcinat cu
aceasta, însoţit de gretier. In toate cazurile,
procurorul va fi față
la interogatoriu. (Civ. 443 urm.; Pr. civ.
80, 81, 211 urm, 227, 235,
638, 645; L. din 29 Oct. 1877 p. atrib. minis
t, public; Civ. Fr; 496).
Text. fr. Art. 496.

—

Aprăs

avoir

tribunal interrogera le dâfendeur î la chamrecu Pavis du conseil de famille, le
bre du conseil : siil ne peut s'y presenter, il sera interrog6 dans sa demeu
re, par lun des jugesă, ce commis,
assist€ du greffier. Dans tous les cas, le proc
ureur du Roi sera present ă Pinter-

- zogatoire.
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consiliului

să+

interogatorului
7-a,

|,

No.

, Interdiction,
i

Tribunalul

Părere, a se vedeă

teie: „Consiliu
milie€,

ed.

medicii

6.

Nulitate 11, 16, 18, 19.

de consiliu 7.

Deliberarea,

trebueşte
pe

de

familile

pârâtului,

(Mour-

aibă
SIDa

loc , înaintea

1281;

No

numeşte

cari vor examina

Dalloz,

76)
.

din

A

oficiu

Rep,

pe

starea mintală

a pârâțului: medicii vor fi în numă
r de
unul sau trei, de prefer
- specia
inţ
liști
ă
în
boli mintale. (Alexandresco. ed. 2-a, III,
partea I, p. 27, nota 3,
3. Tribunalul nu poate să pronunţe punerea sub. interdicţiune a unei persoane
iără să fi procedat la luarea, interogato
rului; însă poate să respingă cererea de
punere sub interdicţiune fără a mai lua
interogatorul' pârâtului, pe baza simplului aviz a] consiliului de familie
şi părerea medicilor, când se convinge
că pârâtul

este sănătos.

(Demolombe,

No. 502 urm.; Demânte et Colmet de VIII,
Santerre, II, No. 268; Mass6 et Verg€
23%, nota 15, p. 466; Dalloz, Rp., , 1, $
Interdiction No. 87, 88: Suppl., Interdiction
.
No. 87; Laurent, V, No. 268; Boitard
er
Colmet-Daage,
Lecons de procdâure,
II,
No. 1120; Baudry. et Châneauzx,. IV,
No.

—

_

Codul

civil

DESPRE

INTERDICȚIUNE

319; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |,
p. 31; Comp-: Delvincourt, 1, p. 323; Duranton, III, No. 73%; Aubry et Rau, ed.

5-a, I, $ 125, p.
Lois

de

la

796;

Carre

procedure,

VI,

et Chauveau,

partea

II, ques-

tion 3014).
4. Tribunalul are dreptul să respingă
cererea de punere
sub
interdicţiune,
chiar fără a lua în prealabil avizul consiliului

de

familie

în

cazul

când

faptele

alegate nu sunt pertinente
în
cauză.
(Dalloz, Râp., Suppl., Interâiction, No. 75).
5. Reclamantul
în cererea de punere
sub interdicţiune are dreptul să declare
apel în contra hotăriîrei de respingere a
cererei, fără a se fi procedat la luarea in-

terogatoriului pârâtului.
(Dalloz, Rep,
Suppl., Interdiction, No. 77).
6. Pârâtui ftrebueşte
să fie încunoştiinţat ca, să se prezinte la tribunal pentrua

i

se lua

interogatorul

comunicân-

du-i-se copie de pe încheierea prin
se dispune luarea interogatorului.,
molombe,

VIII,

No.

505;

Dalloz,

care
(De-

Râp..

In-

terdiction, No. 90;
Huc, III, No. 510;
Comp.:
Carre et Chauveau, Lois de Ia
procedure, VI, partea II. question 3018;
Laurent.
V,
No.
269;
Baudry et Ch6neaux. IV, No. 818; Planiol et Ripert, ă,
No. 681; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 28).
7. Interogatorul
pârâtului
trebueşte
luat de către tribunal în camera de consiliu, pentru a. nu jigni prea mult pe pârât. (Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 128; Dai
loz, Rep., Interdiction, No. 92; Suppl., Interdiction, No. 78; Planiol et Ripert, I,
No. 681; Colin et Capitant, 1, p. 586; A-

lexandresco,

ed. 2-a, III, partea

I, p. 28).

8. Interogatorui
pârâtului
trebueşte
luat de către tribunal în complectul lui,
pentru ca judecătorii cari îl compun, să,
se edifice asupra adevăratei stări a pâDemo(Foullier, II, No. 1326;
râtului.
lombe, VIII, No. 509; Mourlon, ed. T-a,[,
Interâic-

Supnl,

Râp.

Dalloz,

1281;

No.

tion, No. 78; Colin et Capitant, IL. p. 586;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI. p. 29).

9. Numai

în

cazul

când

pârâtul

nu

se poate prezenta, înaintea tribunalului
pentru a i se lua interogatorul, acesta

va delega

un 'judecător pentru

Dalloz,

R&p.,

Suppl.,

a se în-

la locuinţa
ÎL, No. 1282;

deplini această formalitate
pârâtului. (Mourlon, ed. 7-a,

Interdiction,

No. 78;

Planiol et Ripert, I, No. 681; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea
Nu

poate

decât

un

judecător

nu

cu

fi delegat

10.

terogatorului

I, p. 29).

pârâtului

şi judecătorul

al

la

in-

luarea

locuința

tribunalului,

(Dalloz,

de ocol.

,

sa,

iar

Rep,

Suppl.. Interdiction, No. 78. Huc, III, No.
510; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |,
„29,
P 1î.

faptul

nota 3).
Nu Slta

-

o cauză

că ia luarea

de

.
nulitate

interogatorului

,
din

a a-

sau procuratorul
sistat şi reclamantul
(Dalloz, Rp. Interdiction, No. 9%;
său.

Huc, III, No. 510; Alexandresco,
III, partea 1, p. 30).

ed. 2-a,

—

12.

Intrebările

ce

pârâiului,

sunt

bunalului.

(Dalloz,

urmează

lăsate

la

Râp.,

Art.

442

fi

puse

a

aprecierea

tri-

Interdiction,

No.

13. Procesul
verbal de consemnarea
răspunsurilor pârâtului se va subscrie şi
de către el, după ce i se vor fi cețit răspunsurile consemnate. (Alexandresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 29).
1
În procesul verbal de luarea interogatorului se ve face menţiune de sta
rea

pârâtului,

adică

gesturile

sale,

pri-

virea, râsul său, ete.
(Laurent, V, No.
269; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I,
p. 29, nota 6).
”
15.
In cazul când pârâtul se preziniă
înaintea, tribunalului
însă nu poate să
răspundă
la, întrebările ce i se pun din

cauza, stării sale mintale, dispoziţiile art.
496 c. civ. în. (442 c. civ. rom.), sunt satisfăcute.,
(Demolombe,
VIII, No. 510;
Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 73).
16. Nu se poate admite cererea de punere

sub

rea

unui

chemati

interdicţiune,

consiliu
pârâtul

nici

judicar,

pentru

chiar

fără

a-i

fi

numi-

a

se

luat

fi

inte-

rogatorul prevăzut de art. 496 c. civ. îr.
(449 ce. civ. rom.), deoarece această formalitate este substanţială.
(Demolombe,
VIII, No. 5il; Beudant, II, No. 967; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 87; Suppl., Interdiction, No. 72; Laurent, V, No. 268
Huc. III, No. 510; Baudry et Châneaux,
IV, No. 819; Planiol, ed. 6-a, [, No. 2052;
Planiol et Ripert, 1, No. 681; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI, p. 30, 31).
17. Interogatorul prevăzut de art. 496
c. civ. în. (449 ce. civ. rom.), nu poate îi
înlocuit printr'o altă formalitate echivalentă cum ar fi interogatorul ce i sar în
luat

pârâtului

de

către

consiliul

de

fa-

milie sau de un membru al său delegat
în acest scop de către întreg consiliul de
(Dalloz, Rep, Suppl.. Interdicfamilie.
tion, No. 72; Huc, III, No. 510; Alexandresco, ed. 2-a,
III,
pariea Î, pag. 8,
nota 3).
18. Nulitatea
rezultată din neluarea
interogatorului

persoanei

a

cărei

punere

sub interdicţiune se cere, este de ordine
(Dalloz, Râp., Suppl., Interdicpublică.
tion, No. 72).
19. In cazul când
nu sa putut lua
interogatorul pârâtului din culpa sa, lipsa acestei formalități nu poate fi o ca-

uză de nulitate a punerei sub interdicțiune, deoarece delegarea unui judecător
la domiciliul său pentru a i şe lua interogatorul, are loc numai când are un
motiv de împedecare a se prezenia
Ia
tribunal, (Demolombe, VIII, No. 511; BeuSuppl,
R6p.,
Dalloz,
dant, II. No. 967;
Interdiction, No. 73; Laurent, V, No. 268;
Huc, III, No. 510; Baudry et Châneaux,
IV, No. 820;
Alexandresco, ed. 2-a, III,

partea 1, p. 29, nota 2).

20. Din dispoziţiile art. 497 e. civ. în,
(443 c. civ. rom.), rezultă că tribunalul
are dreptul după aprecierea sa, să ia și
alţe interogatorii pârâtului dacă găseşte

699—

Art. 443
că

DESPRE

primul

interogator

(Demolombe,

VIII,

nu

No.

este

512; Aubry

:ed. 5-a, 1, $ 135, p. 796; Mourton,
I,

No.

1288;

Dalloz,

Rep.

neaux, IV, No. 821; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea I, p. 29, nota 5).
22
Tribunalul are dreptul să ia aslzul dela mai multe comisiuni medicale,

suficient.

et Rau,

el. 7-a,

Interdiction,

No. 95;
Suppl., Interdiction,
No. 19;
"“Boitard et Colmeti-Daage, Lecqons, ÎI. No.
1120;
Laurent, V, No. 269;
Baudry ei
Châneaux, IV, No. 822;
Planiol, ed. 6-a.
I, No, 2052; Planiol et Ripert, I, No. 681;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 30;
Nacu, Î, p. 690
21.
Dacă persoana a cărei interdicţie
se cere,
gatorul

dacă

Art.

III,

No.

510;

Btudry

et

va

crede

necesar.

(Alexandresco,

ed.

2-a, III, partea 1, p. 30).
23. Tribunalul are dreptul să asculte
şi martori, dacă faptele invocate de re
clamant pot fi dovedite cu martori. (Aiexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 3).
24. hudele părţilor nu pot fi ascultate
ca martori, în această materie aplicându-se dreptul comun.
(Laurent, V, No,
216; Huc, III, No. 511; Alexandresco, ed.
2-a, III, partea I, p. 30).

se găseşte în străinătate, interoi se va lua prin comisiune roga-

torie.: (Huc,

Codul civi]

INTERDICȚIUNE

Che

443.

După cel dintâiu interogatoriu, tribunalul va orândui, de va găsi de cuviință, un administrator provizoriu sprea
îngriji de persoana şi averea pâritului. (Civ. 67, 320, 322, 42,
450; L. alienaţilor, 32, 33; Civ. Fr. 497).
sil

Tezi, fr. Art. 497.— Aprăs le premier interrogatoire, le tribunal commettra,
a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne

et. des biens

du

dfendeur.

Bibliografie
Docan

P. GeonaE,

Studii

INDEX
Acţiune

în justiţie 32,

urm,

11,

Apel 3, 16, 17.

Apreciere suverană 1,42,
Arendare 29,
Autorizaţie 27, 28, 30, 32,
Azil de nebuni 11, 25.
Bărbat 10.

“Cameră de consiliu 7,

Casă de sănătate 11, 25.
“Compturi 36, 37,
Conservare 26.
“Consilin de familie 28.
Consiliu judiciar 36.
Deces 38.
Dement 11.

Dobândă

21, 22, 23.

Drepturi civile 31,
Facultate 8.
Femee măritată 40, 14.
Gestiune 19, 36, 37, 3.
Hotărire 7, 15, 16, 17, 31,

33, 34, 35, 37, 38,

Incetare din viaţă 38.
Incetarea funcțiunei administratorului
provizor 33-36,
Inchiriere 29.
Instrăinare 27, 28, 30,
Interdicţiune 1 urm,
Internare 11, 25,
Interogator 1, 2, 3.
Intrebuințarea banilor 21,

tor

mai

Lecons

V,

lexandresco,

Ordunanţă prezidenţială 6.
Ospiciu de nebuni 11,25.

găseşte

că

primul

interoga-

(Demolombe,

VIII.

de

No.

procâdure,

269;

II,

No.

Baudry

1îăi:

et Ch6-

ed. 2-a,

III, partea I. p. 3%;

Nacu, I, p. 690).
2.
Numirea
administratorului provizoriu nu poate avea loc decât după ce

Persoana interzisului 24.
Preşedintele tribunalului

sa
luat
.dicțiune,

Procente 21, 22, 23,
Procese 32,
Reclamant 4.
Rete:€ 6,

lombe, VIII, No. 514%; Mourlon. ed. 7-a. 1:
No. 1283; Dalloz, Râp., Interdietion, No.
107: Suppl. Interdiction. No. 87: Laurent
V. No. 270; Plamiol et Ripert, 1, No. 6%
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 32).
Numirea, administratorului
prori-

Respingerea
cererei de
punere sub interdicţie
3,
Resposabilitate 19.
Rude 13,
Şedinţă publică î.
Socoteli 36, 37.
Succesori 38.
Suverană apreciere 1, 12.
Tribunal 1, 4-8,12,13,18,

27, 30, 32,

Tutelă

9, 37.

“Tutor 9, 14, 20,21, 35, 36,

Urgenţă 6, 26,

multe

interogatorii

ție,

chiar

în

primul

după

luarea

şi în apel.

acţiunea

de

interogator.

primului

514, Alexandreseo,
p.
32).

inter-
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ed.
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provI-
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provt
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pârâiului

zor boate să se facă oricând în cursul
judecărei cererei de punere sub interdic-
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âry et Châneaux, IV, No. 829;
sco.

No.

Alexandresco,

xandresco,

este

tribuna-

a

suverană

după

sa

(Dalloz,

21; Administratorul provizor hu este
obligat ca tutorii să plătească dobândă
ia sumele de bani pe care nu le-a întreR6p.. Suppl. Interdic(Dalloz,
buinţat.
Alexandresco, ed. 2-a, ŢII,
tion, No. 97;
partea |, p. 33).
29. Administratorul provizor însă dadocomun,
dreptului
toreşte conform
pâmzi la sumele de bani întrebuințate în
profitul său personal. din ziua întrebuintării lor. (Dalloz, R6p., Supl. InterdicLaurent, V. No. 214; Aletion, No. 97;

inter-

persoane

unei

de nebuni,

1V,

Privileges

IG:

Inter:
prin bărbatul său. (Dalloz, Râp.,
giction, No. 198).
Deasemenea când se cere punerea
1î.
sub

este

sa în

(Demolombe, VIII, No. 516; Mourlon. ŢII,
No. 1456; Aubry et Rau, III, $ 264 bis;
Dalloz, R&p., Interdietion, No. 11î: Suppl.,
Interdiction, No. 97; Laurent, V, No. 214
Huc, IEI, No. 5il: Guillouard, Privileges
et
710; Baudry
et hypethăques, II. No.

tutorui
mMino-

unui
Du este necesară numirea
poate fi
care
provizor
straior

115).
provizor

-gestiunea

de

supus ipotecei legale
este un
tutorii; el

a unui minor aflat sub tunecesară numirea unui ad-

oarece
de
provizor,
ministrator
îngrijeşte de averea şi persoana

inventar.

facă

nu

intrarea

la

dela, mandat, de oarece el este un manNo.
(Dalloz, Rep., Interdiction,
daitar.
117; Suppl., Interdiction, No. 97; Alexandresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 33).
provizor nu este
50. Administratorul

sub

punerea

Inter-

legea nu prevede
însă tribunalul îl

Interdiction, No.
Administratorul

punzător

Ripert, [, No.
IIL,.partea |:

cere

să

obliga

poate

V. No. 271; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 382, 33).
8. Numirea unui administrator provitribunal,
pentru
facultate
o
este
zor
iar nu o obligaţie. (Dalloz, Rp. Interp.

Suppi..

provizor

inventar

facă

să

funcţiune, de oarece
această formalitate,

et
Baudry
Suppl., Interdiction, No. 87;
Cheneaux., IV, No. 827; Contra: Laurent,

diction. No. 108; Planiol et
ed. 2-a,
682; Alexandresco,

Administratorul

obligat

publică.

şedinţă

în

loc

adml-

Aubry et
VIII, No. 517;
ÎI, $ 125, p. 796; Dalloz, Rep,

(Demolombe,
Rau, ed. 5-a,

Rep.,

In dreptul nostru, hotărîrea prin
proadministrator
un
care se numeşte
vizor, nu va putea fi atacată decât odată
cu hotărirea prin care se va fi admis ce(Aleinterdicţiune,
rerea de punere sub
xandresco. ed. 2-a, III, partea 1. . 33)

chiar în
(Dailoz,
87).

urgenţă.

poate

VIII, No. 518; Dalloz,
diction, No. 89).

tribunal;

are dreptul
provizor
pe

prezidenţială,

nistratorul
numai

către

Interdiction,

Tribunalul
iar

de

tribunalului nu
administrator

Art. 443

INTERDICȚIUNE

partea

83, 384).
provizor
Administratorul
23
dreptul la dobânzi pentu sumele date
banii săi personali, cu începere din
când le-a dat. (Dalloz. Râp.. Suvpl.,
Laurent, V. No.
terdiction, No. 97;
A exandresco,

ed.

2-a,

III,

partea

are
din
ziua
In27%
|,

p-

24. Funcțiunea administratorului provizor este de a avea grije atât de bunusa.
pârâtului cât şi de persoana
rile
Dalloz,
(Mourlon, ed. T-a, 1. No. 1283;
Rep... Suppl, Interdiction, No. 95; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I. p. 33;
Nacu. I, p. 689).
25. Administratorul provizor are dreptul să înterneze pe pârât întrun azil de
nebuni sau să-l scoată dintr'un azil unde
a fost internat. (Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 95; Laurent, V, No. 273).
26. Administratorul. provizor nu are
dreptul, în principiu, să facă decât acte
uradministraţie si de conservare
de
gente. (Demolombe, VIII. No. 515; Beudant, II, No. 967: Demante et Colmet de

101—

:

Art. 444
Santerre,

DESPRE

II.

No.

269

bis;

Aubry

I, $ 125, p. 796, 797; Dalloz,

et

INTERDICȚIUNE

Rau,

Râp., Suppl,

Interdiction, No. 92; Laurent, V, No. 27%;
Huc, III, No. 511; Baudry et Châneaux,
IV, No. 830; Planiol, ed. G-a, 1. No. 2089;
Planiol et Ripert, 1, No. 682; Colin et Capitant, I, p. 586; Alexandresco, de. 2-a,
III, partea I, p. 3%; Comp.: Mourlon, ed.
1-a. 1, No. 1283; Nacu, 1, p. 689, 690).
21. Pentru actele cari întrec
limita
actelor de administraţie, cum ar fi o în-

străinare,

nistratorul

chiar de lucruri
provizor

are

mobile,

nevoe

de

admi-

aulori-

zaţia tribunalului. (Dalloz,
R6p.,
Interdiction, No. 113; Suppl., Interâiction, No.
99: Laurent, V, No. 279;
Huc,
III, Na
511; Baudry et Cheneauz, IV, No. 832; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 3%;
Nacu, 1, p. 689, 690).
28. Pentru actele care întrec
limita
actelor de administraţie, autorizaţia consiliului de familie nu este
îndestulătoare.
(Dalloz,
Râp.,
Interdiction,
No.

293. Administratorul
provizor nu are
dreptul să închee .contracte de locaţiune
mai mari de 9 ani în Franţa (în Româănia 5 ani). (Dalloz. Râp., Interdicţion, No.
113; Baudry et Châneaux,
IV, No. 830;
Ajexandreseo, ed. 2-a, III, partea 1, p.
30.
Tribunalul,
câna numeşte admlnistratorul provizor, poate să-i fixeze atribuțiunile şi poate să-l autorize să facă,
şi anumite acte de dispoziţiune.
(Beudant, II, No. 967; Aubry et Rau, ed. 5-a,
I, $ 125, p. 796; Dailoz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 9%; Laurent. V, No. 2%;

Planiol

et Ripert, IL, No. 632).

1. Prin numirea
administraorului
provizor,
pârâtul
nu
pierde
exerciţiul
drepturilor sale civile, care are loc numai prin pronunţarea hotăririi de
iînterdicțiune: (Dalloz, R&p, Interdiction,
No.
114; Suppl., Interdiction, No. 94; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 384).
2. Administratorul
provizor
nu
are
dreptul să se prezinte în judecată în
numele pârâtului,
afară de cazul când a
fost autorizat de tribunal în
acest scop,
de oarece pârâtul stă singur în judecată
.
(Dalloz, Râp.,
Suppl..
Interdiction, No.
93; Laurent, V, No. 212;
Huc, III, No.

Codul

civil

511; Baudry
et Châneaux,
IV, No. 831;
Planiol et Ripert, I, No. 682; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 34),
33. Incetarea funcţiunei administratorului provizor are loc după pronunţarea,
hotărîrei definitive asupra cererei de punere sub interdicţiune. (Dalloz, R6p.. Interdiction, No. 116: Alexanâresco, ed. 2-a,
II, partea 1, p. 34).
34. In cazul când 'cererea de punere
sub interdicţiune este respinsă, funcţiunile administratorului provizor încetează
în ziua când hotărîrea a rămas definitivă. (Dalloz, Râp,
Suppl., Interdiction,
No. 96; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea

1. p. 34).
35. In cazul

când

cererea de

interdie-

iune este admisă, funcțiunile administratorului
provizor
încetează din ziua,
când sa numit
interzisului un tutor.
ŞDalloz, Râp., Suppl.,
Interdiction,
No.
36. La încetarea
nistratorului provizor,

să dea

socoteală

ed. 2-a,

III, partea

functiunilor admiacesta este obligat

de administraţia

sa;

pârâtului, în cazul când cererea de interdicţiune a fost respinsă,
pârâtului asistat de consiliu în cazul când i sa, numit acestuia un consiliu judiciar sau tutorului în cazul când cererea de punere
sub interdicţiune a fost admisă.
(Dalloz,
Hp, Interdiction, No. 116; Alexandresco,

1, p. 34 35).

37. in cazul când după pronunţarea
hotărîrei definitive de punere sub interdicție, administratorul provizor va fi numit tutorul interzisului, socotelile se vor
da la sfârşitul anului, odată cu socotelile
tutelei. (Demolombe, VIII, No. 583; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 35).
38. In cazul când în timpul funcţiunei Sale, administratorul provizor . încetează. din viaţă, moștenitorii
săi, Gacă.sunt majori,
vor fi obligaţi să continue
gestiunea până la pronunţarea hotărirel
asupra, cererei de punere
sub interâic-

tiune

sau

ministrator

se

până

impune

la numirea

provizor:

prin

unui

această

analogie

cu

alt ad-

soluțiune

art,

419

c.

civ, îr. (369 c. civ. rom) aplicabil în materile de tutelă, (Dalloz, Rep., Interdic-

118).

tion, No.

„Art: 444. — Hotărîrea asupra unei
cereri de interdicțiune,
ce s'au ascultat părțile, sau se vor
îi chemat legal, nu va
puteă îi dată, decât în şedinţă publi
că. (Civ. 240, 460; Pr. civ. 72
după

urm.,

86,

94

urm.,

99, 103,

115

urm.;

Civ.

Fr.

498).

Tezi. fr. Art. 498. —-Le jugement sur une
demande en interdiction ne
pourra tre rendu qu'ă l'audiene e publi
que, les parties entendues ou appelees.
INDEX
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(la doctrină)
Achiesare 13.
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Admiterea cererei 5,7

Anulare

Apel 13.

Apreciere

6.

Cheltueli
suverană

11,

—

Citare
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7, 8, 9.

1, 2, 3; 17.

Coluziune

16.

persoa-

Compensaţie 9,
Consiliu judiciar 5, 12,
Contestaţie 16, 17.

Creditori

3,

Daune-interese
Deces 18, 19.

10, 11.

Codul

civil

DESPRE

Pauliană acţiune !6.
Prejudiciu 3.
Prodigaiite 5.
Reciamant 2, 8, 10,11, 16.
Respingerea cererei 5, 8.

Dezistare 12, 13.
Donatari 3.

E.xecuţiune provizorie 14.

Femee maritată 17.
Fraudă 16.
Hotăriîre 6, 13-18.
Incetare din viaţă 18, 19.
Intenţiune 11.
Interdicţiune 1 urm.
Interes 3. 7
Intervenţiune 11.
Moarte 18, 19.
Moştenitori 20.
Nulitate 6.
Opoziţie 15.

Risipitor 5.
Rude 9.
edinţă publică 6.
lăbire de minte 5.
Stare civilă 12.
Stingerea acţiunei 18.
Succesori 20.
Suverană apreciere 11.
Terţă opoziţie 16, 17.
soane 16.
| Terţe
e Cai 4, 5,5, 6, 9, (1.
| Tribunal

Ordine publică 12.
Pârât

2, 7,

16, 18,

19, 20,

Pentru

de

punere

buesc

sub

citate

II,
(Touilier,
pârâtului.
daune-interese
No. 1333; Duranton, III, No. 745; Demolombe, VIII. No. 525; Dalloz, R6p., Interdiction, No. 148; Suppl., Interdiction, No.
Huc, III. No.
98; Laurent, V, No. 277;
513; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1.

p. 31).

I,

în

fond

interdicţiune,

petru

7-a.

ed.

lon,

judecarea
a fi

a

cerere

părţile

ascultate.

1286;

No.

Râp.

Dalloz,

tre-

(MourIn-

terdiction, No. 121).
2. Prin părţi cari trebuesc citate pentru judecarea cererei de punere sub interdicţie, se înţeleg reclamantul şi pârâtul. (Dalloz. Râp., Interdiction, No. 121).
8. Nu trebuesc citați în cauză creditorii. donatarii pârâtului sau orice alte
persoane cărora punerea sub interdicţie
a pârâtului le-ar putea cauza vre-un preaceste

judiciu;

persoane

facă

să

pot

in-

tervenţiune dacă o găsesc necesară în inInterdiction,
(Dalloz., Râp..
teresul lor.
No. 121).
4. Judecata asupra unei cereri de pumere sub interdicţiune, trebueşte să aibâ.
tribunalului.
loc înaintea complectului
(Dalloz, Râp., Interdiction. No. 129).
poate să pronunţe pu5. Tribunalul
nerea sub interdicţiune a pârâtulu, să,
respingă

pur

cererea

pingând cererea de
ţiune, să numească
lui judiciar pentru
pentru prodigalitate
ed. T-a, IL, No. 198%;

sau

simplu.

res-

punere sub interdicpârâtului un COnsIslăbire de minte sau
(Mourlon,
(visipă).
Dalioz, Rep, Inter-

Suppl,

120;

No.

diction,

şi

Interdiction,

No.

98; Planioi et Ripert, I, No. 685; Colin et
2-a.
Capitant, 1, p. 587; Alexanâresco, ed.
III, partea I, p. 35).
care
6. Ori care ar fi solutiunea la
sa tresar ti oprit tribunalul, hotărîrea publică,
şedinţă
în
bueşte pronunţată
ed.
sub pedeapsă de nulitate, (Mourlon,
1-a, I, No. 1286; Dalloz, R&p., Interdiction,
Alexandresco,

120;

No.

tea

1, p. 35).
In

3.
țiune

cazul

este

când

admisă,

ed.

III.

2-a,

de

cererea
cheltuelile

vor fi suportate de interzis.

|

par-

|

interdicprocesului

(Dalloz, REp.

InterdicNo. 149; SUupplu
Interdiction,
tion, No. 99; Huc, III, No. 513; Planiol et
|
,
Ripert, 1, No. 685).
8, Dacă cererea de interdictiune este
va
respinsă pur şi simplu, reclamantul
i

condamnat

ia,

9. Tribunalul are dreptul să facă com:
pensaţia cheltuelilor de proces, luând în
consideraţie că procesul a avut loc între
rude apropiate. (Dalloz, R6p., Suppl. Interdiction, No. 98).
1U. in cazul când cererea de interdicţie a fost respinsă pur şi simplu, reclamantul poate fi condamnat să plătească,

Doctrină.
1.

Art. 444

INTERDICŢIUNE

châltuelile

procesului.

(Toullier, II. No. 1333; Demolombe, VIII,
No. 525; Dalioz, Râp.. Interdiction. No.
149; Suppl.. Interdiction No. 99; Planiol
Alexandresco. ed.
et Ripert. Î, No. 685;
2-a, TIl, partea I, p. 31).

1î. 'Tribunalele vor aprecia în mod suveran. intenţiunea, cu care a introdus rede punere sub intercererea
clamantul
dicţiune, în cazul când va fi pusă în dis-

cuţiune
pretenţiunea de daune-interese.
(Dalloz, Rep... Interdiction, No. 148).
12. Nu se poate dezista dela, instanţele
angaiate în materie de punere sub interdicţiune şi sub consiliu judiciar, de
oarece, fiind privitoare la starea şi capainteresează ordinea
citatea persoanelor,
publică.(Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 124,
p. 791; Dalloz, Râp., Suppl, Interăiction,
No. 413; Laurent, :V, No. 248; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 3).
13. Persoana în contra căreia sa prohotărîre

o

nunţat

de

punere

inter-

sub

dicţiune, nu are dreptul să achieseze la
această hotărire sau să se deziste dela
apelul ce a introdus în contra bhotărirei.
Laurent, V, No. 248;
(Huc, III, No. 513;
Planiol et Ripert, 1, No. 68; Alexandresco. ed. 2-a, II, partea |. p.3.
14. Hotărirea de punere sub interdicţiune

nu

poate

fi dată

cu

pro-

execuţiune

Interdic(Daloz, Rep, Suppl.,
vizorie.
iion, No. 101).
15. Hotăriîrea de punere sub interdicţiune poate îi atacată cu opoziţiune de
partea care a lipsit la pronunţarea ei;
potrivit, dreptului comun. (Duranton. III,
No. 1739; Bioche, Dictionnaire de procâdure civile et commerciale. Interdiciion,
No. 50; Carr et Chauveau. Lois de la
procedure,

Ră&p.,

VI,

Interdiction,

diction,

No.

102;

question

No.

13%;

Laurent,

Dalloz,

3030;

Suppl.,
V,

No.

Inter28;

Huc. IJI, No. 514 Baudry et Châneaux,
IV, No. 837; Planiol et Ripert, I, No. 686;
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 35).
16. 'Terţele persoane, în frauda cărora,
a fost pronunţată punerea sub interdicţiune, prin coluziunea reclamantului și
a pârâtului, au dreptul să facă terță opoziţie (contestaţie) bazându-se pe dispozițiile art. 1167 c. civ. fr. (975 ce. civ. rom).
(Dalloz, Rep., Suppl., Interdiction,
No.
103; Planiol et Ripert, I, No. 686; Contra:
Laurent, V, No. 278).
17. Bărbatul are dreptul să facă terță
prin
opoziţie (contestaţie) la hotărîrea
care soţia sa a fost pusă sub interdicţiune după cererea unei alte părţi. fără să
fi fost chemat şi el în cauză. (Dalloz,
Râp., Suppl.. Interdiction, No. 10%).

— "103—

Art,

445

18.

DESPRE

Dacă

înainte

de

pârâtul

încetează

pronuntarea

din

INTERDICȚIUNE

20.

viată

hotărîrei

definr-

tul

tive de ipterdictiune, instanţa, se stinge.
(Dalloz. Rep. Interdiction, No. 29; Supp!.,
Interdiction. No. 100).
Ă
13.

In

cazul

când

pârâtul

încetează

din viaţă în cursul instantei de interdictiune,el este considerat că a murit
in
plenitudinea capacităţii sale civile. (Darloz. Rep., Suppl., Interdiction. No. 149).

Art. 445. —
nalul
va puteă,
fie liber a pledă,
nici a dă chitanță
sa, fără azistența
rire, la care caz
435,

447,

458

Codul

Moştenitorul

să

se

prevaleze

pârâtului
de

civil

are

dispoziţiile

drep-

art. 504

€. civ. fr. (449 c. civ rom.), în cazul câna
el încetează din viată în
cursul instantei. de interdictiune. (Dalloz, Râp.. Suppl,
ppderdietion,
No.
149; Laurent, V, No.
312).
21. A se vedea: art. 442, 445 si 460 din
codul civil. cu notele respective.

De va respinge cererea de interdicțiune, tribudupă
împrejurări, ordonă ca pâritul să nu mai
a se învoi, a se împrumută, a primi un capital,
de primirea lui, a înstrăină, nici a ipotecă averea
unui consiliu, ce-i va fi orânduit prin acea hotăse va face publicațiune prin Monitor1). (Civ. 428,

urm.,

948,

647; Civ. Fr. 499).

1098,

1704

urm.,

1769,

1771;

Pr.

civ.

Text. fr. Art. 499. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal
pourra n€anmoins, si les circonstances exigent, ordonner que le dâfendeur ne
pourra

desormais

plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni

en donner decharge, ali6ner, ni grever ses biens d'hypothăques, sans l'assistance
d'un conseil qui lui sera nommâ par le mâme jugement.
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(la doctrină)
Achiesare 11.
Acte extravagante

Afini 9.
Alienaţie

Hotărîre 11.
Imbecilitate 2.
Infirmitate fizică 18.
Interdicţiune 1-6, 12.
Justiţie, a se vedeă cuviatal: „Tribunal:.
Minister public 2, 7.
Minoritate 8, 20.
Nebunie 1, 2, 12, 13.
Nebunie cu furie 2.
Ordine publică 11.
Parchet 2, 7.
Procuror 2, 7.
Reclamant 4, 5,
Regim matrimonial 24,

14,

mintală,

a se

vedeă
cuvintele: „Nebunie:,
,„Slăbire
de minte.
Apreciere suverană 13.
Autorizaţie 8,
Bătrâneţe 15.
Beţie 16.

Cheltueli 4,

Consiliu de familie 8.
Consiliu judiciar 1 urm.
Consiliu judiciar legal 3.
Consiliu ” judiciar
testamentar 3.
Daune-interese 5,
Demenţă, a se vedeâ cuVinteie:
„Nebunie,
„Slăbire de minte,

Rude 2. 7.
Sănătos 18.
Slăbire de minte 1, 2, 12,

13, 15, 16.

Slăbire de voinţă
Soţ 2, 7.
Surdo-mut 17,

Desfrânare 19.

Dotă 21,
Ebrietate 16.
Epilepsie 15.
Extravaganţă 14.
Femee maritată 24.

14.

Tutor 8.

slabă

14.

Doctrină.

Î-

Cu

toate că din textul

art. 499 c.

civ. în. (445 e. civ. rom.) rezultă că tribunalele nu vor hotărî numirea unui consiliu judiciar decât atunci când se va fi
oa

prin

p. 172.

făcut o cerere de punere sub interdicţiune, totuşi, persoana care are dreptul să
ceară punerea sub consiliu judiciar, are
dreptul să ceară direct numirea
unui
consiliu judiciar pentru slăbire de minte
în cazul când are convingerea că starea
pârâtului nu este de natură să aducă punerea sa sub interdicţiune. (Valette sur
Proudhon, II, p. 567; Demolombe,
VIII,
No. 532; Beudant, II, No. 983;
Mourlon,
ed. '-a. 1, No..1285; Aubry et Rau. I, $
138, p. 862; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 271 bis; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 262; Suppl., Interdiction, No.
19iî: Laurent, V, No. 339; Hue, III, No.
542: Baudry
et Châneaux, IV, No. 9%;
Planiol, ed. 6-a. I, No. 2118; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea IL. p. 8).

2.

|

Suverană apreciere 13.
Testament 3.
Tribunal 1, 3, 4, 5, 13.
Voinţă

(continuare).

499,

corespunzător,

lipsesc

—

în

cazul

când

acţiunea

de

bry et Rau, ed. 5-a, 1. $ 138. p. 862: Toullier.

ÎI.

NOII

1) In art. francez
Afonitor“,

Chiar

punere sub interdicţiune a fost introdusă
de către ministerul public, potrivit dispozitiilor art. 491 c. civ. fr.
(437 e. civ,
rom.)
fie pentiu cauză
de nebunie cu
îurie, fie pentru cauză de smintire sau
de imbecilitate, în lipsă de ;"de cunoscute, tribunalul are dreptul să nu admită
cererea, de punere sub interdicţiune, însă
să hotărască numirea unui consiliu ju- :
diciar.
(Demolombe, VIII. No. 531; Au-

ultimele

No.

cuvinte:

704—

1374;

a«În

care

Dalloz.

Râp,,

caz se va face

Interdic-

publicațiune

Codul

civil

tion,

No.

pariea
3.
lega]

DESPRE

265;

Alexandresco,

1, p. 84)

ed.

!

2-a,

Consiliul judiciar nu poate
nici testamentar. ci el este

totdeauna

de

justiţie.

xandresco,

ed.

III,

unui

2-a,

V, No.
IV, No.

fi nici
numit

III,

348,
945;

partea

I,

judiciar,

interesează

ordi-

12. Numai persoanele slabe de inte
pot fi puse sub consiliu judiciar, slăbi-

349;
Alep.

consiliu

nea publică. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $
138, p. 864; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 85, 86).
,

(Demolombe,
VIII,

No. 698, 708; Laurent,
Baudry et Châneaux,

Art. 445

INTERDICȚIUNE

ciunea lor nefiind atât de gravă peniru
a da loc la interdicţie. (Alexandresco, ed.

8,

nota 2.
4. In cazul când tribunalul nu a admis
cererea de punere sub interdicţiune, însă
a hotărît numirea unui consiliu judiciar,
reclamantul nu poate fi condamnat
la
cheltuelile
procesului de oarece nu se

2-a, III, partea 1, p. 8, nota 2),
13. Tribunalele vor aprecia gradul de
slăbire de minte care să determine nu-

poate

consiliu judiciar se cere un grad anumit de aberaţie a inteligenţei. (Mourlon;:
ed. 7-a, 1, No. 128; Dalloz, R6p., Suppl.
Interdiction, No. 192: Comp.: Baudry et
Cheneaux, IV, No. 930;: Alexandresco, ea.
2-a, III, partea I, p. 82).
14. Slăbiciunea
voinţei si înclinarea -

spune

că

el

a

perdut

'procesul,

Alexandresco,

ed.

2-a,

III,

în-

partea

Dreptul

6.

judiciar

ţia.

(Demolombe,

No.
940

343;
urm.;

Rau,

cere

a

aparţine
dreptul

au

cari

lor

de

să

VIII,

No.

et Châneaux,
Baudry
ed. 2-a,
Alexandresco,

I,

V,

IV, No.
III, par-

tea 1, p. 85).
con1. Dreptul de a cere punerea sub
aparţine și ministerului
judiciar
siliu
public în cazul când pârâtul nu are nici
(Demolombe,
cunoscute.
soț, nici rude
VIII, No, 103; Aubry et Rau, ed. 5-a, I,
V,
£ 138, text şi nota 6, p. 863; Laurent,

No. 343: Baudry

et Ch6neaux,

Tutorul

8.

judiciar,

lui

să

dreptul

are

minorului,

fără

numirea

ceară.

No.

în

consi-

-(Demolombe, VIII. No. 1703;
de familie.
No.
Demante ei Coimet de Sanierre. II,
286 pis, I; Aubry et Rau I, $ 138, p. 863;
Baudry et CheLaurent, V, No. 343;
ed.
Alexandresco,
940;
No.
IV.
neaux.

2-a,

III,

partea

9. Afinii
mirea unui

1], p. 85).

nu au dreptul să ceară Duconsiliu judiciar. (Alesandre-

sco. ed. 2-a, III, partea
10.
însăşi

O

persoană

punerea

sa

nu

sub

I, p. 85, nota 2).

poate

să

consiliu

ea

ceară

judiciar.

(Valette sur Proudhon, II, p. 591; Demolombe, VIII. No. 474. 101, 703 bis: Aubry
et Rau. 1. $ 138. text şi nota 7,p 864; I.aurent, V, No. 344; Baudry et Châneaux,
TV. No. 942: Planiol, ed. 6-a. 1. No. 2116;
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea I, p. 8;
Contra: Toullier II, No. 1373).
11.
Nu se poate achiesa la hotărirea
care ar fi numit un consiliu judiciar, de
oarece chestiunile privitoare la numirea
86370. — Codul Civil adnotat,

—

către

orce

caz,

(445

ce. civ.

numirea

unul

acie

extravaganie,

pot coristitui cauze

de punere

sub

2111;

Alexandresco,

ed.

2-a,

III,

de

lipsa

cultură

putut

nu

a

ed.

R-a.

des-

2111;

Alexandresco,

III,

par-

tea I, p. 83, nota).
18, Persoana atinsă de o infirmiiare
fizică însă sănătoasă la minte, nu poate
fi pusă sub consiliu judiciar. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 83, nota).
19. Destrânarea nu poate constitui o
judiciar.
cauză de punere sub consiliu
(Baudry et Châneaux, IV, No. 930; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 8%
nota).
,
20. Minorul poate fi pus sub consiliu
judiciar.
(Demolombe, VIII,
No. 448,
696; Aubry et Rau, 1, $ 138, p. 86%; Laurent, V, No. 345; Huc, III, No. 542; Baudry et Châneaux, IV, No. 937; Alexandresco, ed. 2a, III. .partea 1, p. 8 nota 3, p.
88. 89).
21. fFemeea
măritată poate fi pusă
sub consiliu judiciar, oricare ar fi regimul său matrimonial. chiar doial, (Demolombe, VIII, No. 697; Aubry et Rau,
1, $ 138, p. 865; Laurent, V, No. 346; Huc,
et Cheneaux, IV,
III, No. 542; Baudry
No. 938; Planiol, ed. 6-a, I,. No. 2115; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 8,

consiliului

autorizaţia

No.

când

LV, No. 940

unui

pentru

în

îr.

volta inteligenţa. (Demolombe, VIII, No.
529; Laurent, V, No. 339; Baudry et Ch6neaus, IV, No. 930;
Planiol, ed. Ga. l,

ed. 2-a, III, partea
urm.; Alexandresco,
1375;
1, p. 85; Contra: Toullier, JI, No.
a
Duranton, INI, No. 803).
numele

că

judiciar;

c. civ.

pariea I, p. 83, nota).
16. Beţia, când alterează
facultăţile
intelectuale, pot constitui motive de punere sub consiliu judiciar. Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p- 83, nota).
17. Surdo-muţenia poate: constitui
o
judiciar,
cauză de punere sub consiliu

et

Aubry

703;

persoane

499

consiliu judiciar. (Demolombe, VIII, No.
528; Laurent, V, No. 339; Planiol, ed. 6-a,

interdic-

ed. 5-a, IL. $ 138, p. 863; Laurent,

rezultă

soane,

persoane-

provoace

rom.),,

art.

pot constitui cauze de punere sub consiliu judiciar. (Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea î, p. 8, nota 2).
15. Epilepsia şi bătrânetea
când au
slăbit facultăţile mintale ale unei per-

con-

sub

punerea

tuturor

consiliu

textul

unei

|,

p. 8%, nota 4).
5. Deasemenea în acest caz și pentru
aceleaşi motive. reclamantul nu poate îi
condamnat să plătească pârâtului daune
ințerese. (Huc, III, No. 513; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 84, nota 4).
siliu

unui

din

trucât cererea de punere sub iînterdicuune este considerată că cuprinde şi o cerere de numirea unui consiliu judiciar.
(Demolombe,
VIII, No. 534;
Marcade,
Art. 499; Dalloz, Râp., Interdiction. No.
150;
Suppl.. Interdiction, No. 99;
Laurent, V, No. 338; Planiol et Ripert, I, No.
685;

mirea

nota

3, 89).

22, A se vedea: art, 459
vil cu notele repective.
d

din

codul

ci-

.

Art. 446—44%

DESPRE

Codul

INTERDICȚIUNE

civil

Art. 446. In caz de apelațiune în contra hotărirei de prima
instanţă, curtea de apel va puteă, de va găsi de cuviință, a supune
la un nou interogatoriu persoana în privința căreia sa cerut
647; Civ. Fr. 500).

Pr. civ. 316, 332,

gatoriu. (Civ. 442;

a face acel intero-

judecător spre

un

orândui

a

sau

interdicțiunea,

Text. fr. Art. 500. — Em cas d'appel du jugement rendu en premitre instance, la cour royale, pourra, si elle le juge n6cessaire, interroger de nouveau

ou faire interroger par un commissaire, la personne dont linterdietion est demandEe. .
INDEX

trodus sau să renunţe la el. (Alexandre
sco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 3, 4, 36).
1. In apelul introdus în contra
unei
notărîri pronunţată
asupra unei cereri
de punere sub interdicţiune, interogatorul
persoanei a cărei interdicţiune
se
cere nu mai
este
obligator ca înaintea
primei instanţe, ci este lăsat la facultatea Curţii ca să-l ia sau nu, după cum
va, găsi necesar. (Demolombe, VIII, No.
543; Mourlon, ed. 't-a, IL, No. 1287; Dalloz,
Reâp., Subppl., Înterdiction, No. 106; Pianiol, ed. 6-a, 1, No. 2057;
Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea IL, p. 3).

ALFABETIC

(la doctrină)
Admiterea

cererei

4

Apel 1—10,

3,

Interogator

4,

|

11.

Minister public 2.
Ordine publică 3.
Parchet 2,

Consiliu de familie 3.
Coasiliu judiciar 4, 12.
Curte de Apel 7, 8,9,

Pârât 3, 4,

Procuror 2.
Reclamant î, 4,6.

Renunţare 5, 6.
Respingerea cererei

Dezistare 5, 6.
Facultate 7, 8.
Botăriîre 1-10.

|

1, 2,

3

Interdicţiune 1 urm.

Doctrină.

1.
în

7-11.

Judecător delegat

Reclamantul
contra,

are

hotărirei

dreptul

prin

a face

care

sa

3.

apel

respins

cererea de punere sub interdicţiune. (ALexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 3,
36).
2. Cână cererea de punere sub interdicţiune a fost introdusă de ministerul
public, el are dreptul de apel în contra
sentinţei

prin

care

sa

respins

(Demolombe, VIII, No.
No. 979; Alexandresco,
tea, 1, p. 36).
3. Când cererea de
dicţie

a

fost

admisă,

349;
ed.

este

cererea.

Laurent, V,
2-a, III, par-

punere
în

sub

dreptul

înternostru,

numai
pârâtul are dreptul de apel, iar
nu şi membrii din consiliul de familie,
de oarece ei nu sunt părţi în proces. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 36).

4,

Când

tribunalul

a

respins

cererea

de punere sub interdicţie, însă a numit
un consiliu judiciar, sentinţa se poate apela atât de reclamant, cât şi de pârât.
(Alexandresco, ed. 2-a, III, parea I, p. 36).
5, Persoana
interzisă nu are dreptui
să renunţe ia apel sau să se deziste de
apelul ce l-a introdus, de oarece interdicţia. interesează ordinea publică.
(Demolombe,VIII, No. 474; Aubry
et Rau, ea.

5-a, IL, $ 124, p. 790;

Carre et Chauveau,

Lois de la procâdure,
VI,
pariea II,
question 3031 bis; Laurent, V, No. 248;
Baudry
et Cheneaux.
IV, No.
835; A„pxandresco, ed. 2-a, III, partea LI, p. 3,
_B.

De

asemenea

nici

făcut cererea, de punere
nu

se

poate

Art,

dezista

de

persoana

sub

care

a,

interdicţiune

apelul

ce

l-a

Chiar în cazul când persoana a că-

vrei punere sub interdicţie se cere, a refuzat să răspundă la interogatorul ordonat înaintea primei instanţe, Curtea nu

in-

obligată

o

supune

la

ed, ?-a, III, partea

1, p. 37).

aceleaşi

şi

10. Interogatorul
terdicţiune se cere,
stanţe.
Comp.:

un

nou

inte-

forme

ca

Yi.
donă
nu

persoanei a cărei inse va lua în apel în
înaintea

primei

în-

(Daloz, Râp., Interdiction, No. 13;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea

I. p. 39),

In cazul
a se lua

este

când Curtea de apel orun interogator pârâtului,

necesar

ca

judecătorul

delegat

să fie luat din sânul Curţii ci poate îl
luat şi din tribunal, de oarece depărtarea
bolnavului nu ar permite acest lucru totdeauna. (Mourlon, ed. T-a, 1, No. 1287; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea 1, p. 3?)
12. Curtea de apel are dreptul ca și
tribunalul, să admită cererea de punere
sub interâicţiune, să o respingă, sau res-

pingând-o să numească
ciar

499

Rep..

prin

aplicaţiunea

c, civ. fr. (445
Interdiction,

un consiliu judi-

dispoziţiunilor

«e civ.

No.

rom.).

art-

(Dalloz

140).

441.— Hotărîrea curţei de apel sau a tribunalului de
caree va va pronunță interdicțiunea sau numirea unui
va îi, după stăruința reclamanţilor, scoasă afară, comu-

prima instanţă,

consiliu,

a

rogator, care este lăsat la facultatea, sa.
(Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Interdiction, No.
106:
Comp:
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 37).
9. In cazul cână prima instanță ac
mis să supue pe pârât
la
interogator,
Curtea are dreptul să îndeplinească
a
ceastă, formalitate, de oarece apelul este
devolutiv şi Curtea are plenitudinea de
jurisdicţiune. (Dalloi, Rep., Suppl., ÎInterdiction, No. 107; Comp.:
Alexandresco,

—

106—

Codul

civil

DESPRE

INTERDICŢIUNE

Art.

447

nicată părţilor şi înscrisă în registre. In termen de zece zile va îi
afiptă în sala audienței, precum și publicată prin Monitor 1). (Civ.
445,

458;

Pr.

civ. 74,

121

urm.,

647;

Civ.

Fr. 501).

„Text. fr. Art. 501. — Tout, arrt ou jugement portant interâietion, ou
nomination d'un conseil. sera, ă la diligence des demandeurs, lev6, signifi€ ă

partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent âtre affiches

la salle de Panditoire et dans les 6tudes des notaires de larrondissement.
Texi. fr. Art. 501. (Complectat prin legea din 16 Martie 1893, art. 1). —
Tout arrât ou jugement portant interdietion, ou nomination d'un conseil, sera.
a la diligence des demandeurs, leve, signifi€ ă partie, et inserit, dans les dix
jours, sur les tableaux qui doivent &tre affiehes dans la sale de L'auditoire et
|
dans les 6tudes des notaires de l'arrondissement.
Un extrait sommaire du jugement ou arrât sera en outre transmis, par
dans

Pavout qui laura obtenu, au greffe du tribunal du lieu de naissance du defendeur, dans le mois du jour oi la decision aura aequis lautorit€ de la chose

jugte. Cet extrait sera mentionn€ par le greffier, dans un dâlai de quinze jours,
sur un registre special dont toute personne pourra prendre communication et
se faire dâliver copie. Le greffier, dans un nouveau dâlai de quinze jours,
adressera ă Lavou€ un certificat constatant Paccomplissement de la formalite.
A Vegard des individus nâs ă l'6tranger, les deeisions seront mentionnes,
mâmes formes et dâlais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de
les
dans
la Seine; ce registre mentionnera 6galement les dâeisions relatives aux individus
au
nâs dans les colonies francaises, independamment du registre qui sera tenu

greffe de leur lieu d'origine.

ou
(Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commisse par les greffiers
dommages
tous
de
prâjudice
sans
îr.,
50
amendede
d'une
avouâs, sera punie
interâts.
INDEX
(a
Admiterea

cererei 1 urm,

Afişare 3, 7.

Anulare 11,
Apel 2, 3, 4.

Comunicare 9.
Gonșiliu judiciar
opie
Eee

6.

Hotărîre

1 urm.

5.
1 urm.

Iacapacitate

Inderdicţiune

10.

lexandresco,

Monitorul oficial 6, 7.
Nulitate îi.
Oficiu 7.

a cererei
espingere
7.
de audienţă
SIP

ed.

34
3,

687;

A-

p.

38).

I,

partea

VII.

ciar, a fost reformată de Curteîn apel,
pârât
se va şterge numele apelantului :
:

:
r
şi: se va scoate afiptul din
registre
din
sala audienței. (Dalloz, Râp., Interdiction,
No. 147; Comp.: Carr et Chauveau, Lois
de la procedure, VI, partea II, question
2039; Baudry et Châneaux, IV, No. 8%;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 39).
prima instanţă a
când
cazul
4. In

4.

Stăruinţă 8.
Termin 8, 9, î1.

1 urm.

Doctrină.

cererea

respins

interdicţiune
de
hotăririle
Toate
1.
sau de numirea unui consiliu judiciar,
de
trebuese supuse publicităţii prevăzută,
rom).
clv.
c€,
(447
în.
câv.
ce.
1
$
art. 501
Dalloz,
ed. t-a, I, No. 1288;
(Mouslon,
114).
Râp.. Suppl., Interdiction,, No,
de
2. Hotăririle de interdicţiune sau
trebuesc
numirea unui consiliu judiciar,
presupuse formalităţilor de publicitate(4417 c.
îr.
văzute de art. 501 $ 1 c. civ.
ar fi fost
civ. rom), chiar în cazul când 551; Marapelate. (Demolombe, VIII, No.
7-a, 1, Nocaa6, Art. 501; Mourlon, ed.
No. 128;
1289; Dalloz, Rep. Interdiction,
V,
Suppl.. Interdiction, No. 117; Laurent,

de

punere

interdicţi-

sub

une sau de numirea unui consiliu
ciar şi Curtea de apel va fi admis
rea,

după

pronunțarea

deciziunei,

judicere-

se

vor

îndeplini formalităţile de publicitate pre
văzute de art. 501 $ 1 c. civ. în. (44 c. civ.
No.
Interdiction,
Râp..
(Dalloz,
rom).
146: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |,
:
p. 38, 39).
5. In cazul când Curtea de apel, confirmă

sentinţa

tribunalului

prin

care

sa

admis cererea de punere sub interdicţiune sau de numirea unui consiliu judiciar, deciziunea Curţii va fi supusă aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute

ător,

se prevede

că publicarea

hotărirei

1) In Codul civil francez, art. 501 corespunz
de a se face prin „Monitor“ ca la noi.
din sala de şedinţă şi în registrele notarilor, în loc

—

IL, No.

et Riperi,
2-a,

3. In cazul când hotărîrea de admitere a cererei de punere sub interdicţiune sau de numirea unui consiliu judi-

Interes 10,

Publicitate 1 urm.
Registre 3.

Planiol

285;

No.

ALFABETIC
doctrină)

707

—

se

face

în tabloul

_.

Art.

448

DESPRE

de art. 501 $ 1 codul
dul

civil

român).

tion, No. 146),
6. Hotărirea

civil francez (447 co-

Dalloz,

de

Reâp..

municarea ei. (Dalloz, Rep.. Interdiction,
No. 125; Suppl., Interdiction, No- 115).
10. Formalităţile
prevăzute
de
at.
501 c. civ. fr. (447 c. civ. rom), au de scop
să previe publicul care are interese de

Interdic-

|
trebue-

interdicţiune

şte publicată în Monitorul Oficial în întregime, iar nu numai în extract. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 38).
7. Afişarea hotărirei în sala de audienţe se face din oficiu, iar publicarea, în
Monitorul Oficial se face la stăruința reclamantului. (Alexandresco,
ed. 2-a, III,
partea 1, p. 38).
8. Formalităţile de publicitate a hotărîrilor de interdicțiune sau de numirea.

aranjat

No. 125).
11.

cepe

a

de interdicţiune sau de numire a
consiliu judiciar, iar nu dela co-

dela

data

pronunțării

interzisul

sau

cu

persoana

Cu

toate că art. 501

,

S$1

ce. civ. fr.

(447 ce. civ. rom), prevede un termen de
zece zile pentru îndeplinirea, formalităților de publicitate a hotărîrilor de interdicțiune sau de numirea unui
consiliu
judiciar, acest termen nu este prevăzut

- sub
«

esc făcute în termen de zece zile. (Daloz,
Rep.., Interdiction, No. 125;
Planiol et
Riperi, I, No. 687).
9. Termenul de zece zile prevăzut de
art. 501 $ 1 c. civ. fr. (447 c. civ. rom), înrirei
unui

cu

pusă sub consiliul judiciar, despre incapacităţile ce le-au suferit. (Mourlon, ed.
17-a. I. No. 1288; Dalloz, Râ&p.. Interdiction,

unui consiliu judiciar, prevăzute de ar.
501 $ 1 c. civ. fr. (447 c. civ. rom), trebu-

curge

Codul civi]

INTERDICȚIUNE

pedeapsă

de

nulitate

a

hotărârilor

pronunţate,
și formalităţile de publicitate pot fi îndeplinite şi după trecerea acestui termen.
(Demolombe, VIII,
No.
350; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 125, p.
198; Dalloz, Râp., Interdicţion, No. 1%:
Suppl.,
Interdiction, No. 115, 1%; Laureni, V, No. 28%; Alexandresco, ed, 2-a,
III, partea 1, p. 37).

hotă-

Art. 448. — Pronunţarea interdicţiunei sau a numirei consiliului, își vor aveă efectele lor din ziua de când s'a publicat

hotărîrea.
Toate actele făcute în urma publicaţiunei de interdicţiune, sau
fără asistenţa consiliului judiciar, vor fi de drept socotite ca
fără
ființă. (Civ. 445, 447, 459, 948, 950 urm., 1164, 1176,
1190, 1201,

1224,

1225,

1552,

1900;

Com.

14;

Pr. pen.

262
$ 3; Civ. Fr. 502).

Texi. fr. Art. 502.— IPinterdietion ou la nomination

d'un

son effet du jour du jugement. Tous actes pass6s post6rieurement
ou sans l'assistance du conseil, seront nuls: de droit.

conseil aura

par Pinterdit,
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oficială 1.
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Hotărîre 1-5, 7-15, 23, 25,
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Gazetă

Curte cu juraţi 45,

17.

f, sa2 3,

provi

16, 18,

Cuasi-delict 35-36,

52.55, 57
Apel 5, 8.15.

Apreciere suverană
Azil de nebuni 49,

.

Conţiautul actului 21,

2, 3,

Consiliu judiciar

judiciar

zor 24,
Consimţimâat

4 6, 8, 9,
10, 13, 16, 18.23,
32135!

Pand.

,

ALFABETIC

(la

1920,

23,

30,

Jurat 45,
Lege personală 56.
Leziune 33,
Lucide intevale 29-32, 35,
Mandatar 30, 41, 47.
Marturi 27, 28,
Material interes 29,

Moarte 5, 25, 26, 53, 54, 53.

Monitorul oficial 1,
Moral
interes 29, 30, 31.

Moştenitori

25, 26, 53, 54.

Nebunie 16-19, 24,49.
.
Nebunie cu furie 16.
Notorietate publică 16,

Nauiitate 2,

3,

4,6,

8,9,

10, 13, 16, 18-23, 32-35,

52, 55, $7.

Nulitate relativă 52, 53.
Ordine publică 32,
Parte interesată, a se vedeă cuvântul: „Interest.

Codul

civil

Pecuniar

interes

Personal statut
Prejudiciu 35,
Prescripţie 20,
Prezumpţiuni

DESPRE
29.

loz, Rep, Suppl.,
Interdiction. No. 146;
Laurent, V, No. 306; Comp.:
Planiol et
Ripert, I, No. 695).
,

Străini 56,. 57,

de

26, 27,

Pronunțarea hotărirei 1,
2 4 5, 13.
Publicare
1-4, 6. 7, 9-15,
23, 25, 26, 33-37, 43-48,
50-5 5,
Quasi-delict 35, 36.
Ratificare 19, 54.
Rea credinţă 3, 4, 31.

Succesori 25, 26, 33, 54.
Suspendare 8, 10.
Suspendarea executării 3,
Suverană apreciere 17.
Terţe persoane 2,3, 4,32,
; 38,
Testament 30,
Tutor 30, 37, 46, 53.

16, 21, 25,

Doctrină.
1,

Legiuitorul

troversa

care

român

exista

în

a

curmat

Franţa

con-

şi

a

dis-

pus că hotăririle de punere sub interdiciune sau de numirea unui consiliu judiciar, îşi produc efectele din ziua pubitcărei lor în Monitorul Oficial] sau în gazeta oficială a Curţii de apel respective,
iar nu dela pronunţarea lor. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 51).

2,

Cunoştinţa

tează

cu

terțiului

incapabilul

notărirei

de

vea

consiliu

unui

locui,

în

care

despre

interdicţiune

principiu,

contrac-

pronunțarea

sau

judiciar,

de

nu

publicitatea

numi-

poate

ei.

în-

(Ale-

xandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 38, 57).
3. Actele făcute de incapabil cu terţii
de rea. credință cari voesc să profite de
iipsa de publicitate a hotărirei de interunui consiliu
dicțiune sau de numirea
vor fi valabile, de oarece
judiciar, nu
vublicarea hotărirei de declarare a incapacităţii este prescrisă de lege în intere(Alexancredinţă.
sul terţilor de bună
dresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 57, nota

2, p. 58, nota 2).

4. Când însă se va dovedi în mod ne
îndoios că terţul cu care a contractat interzisula fost de rea credinţă, având cupronunţarea,

despre

moştinţă

interdicţiu-

nei sâu despre cauzele ei, deşi hotărîrea
nu ar fi fost publicată, actele făcute de
(Alexaninterzis vor putea fi anulate.
.dresco, ed. 2-a, INI, partea |, p. 58, nota 2).
de
5. Dacă pârâtul a murit înaințe
hotărirei de interdicţiune
pronunţarea
da către tribunal şi chiar după pronuntare, însă în
Jul la Curtea

(Laurent,
neaux,

IV,

V,

No.

timpul cână se judeca, apede apel, el a murit capabil.

No.

272;

282;

Baudry

Alexandresco,

Che-

et

2-a,

ed.

=
TII, partea I, p. 58, nota 1).
6. Actele făcute de interzis în înterintervalul dintre cererea de punere sub interde
hotărirei
publicarea
şi
dicţiune
(Mourdicţiune, nu sunt nule de drept.
Dallon, ed. T-a, IL, No. 1292, 1302, 1315;
AlexanJoz, R6p., Interdiction, No. 908;

dreco,

448

R :cunoaşterea unui copii

natura! 30, 31.
Responsabilitate
36, 41,
Smintire 16-19, 21, 49.
Societate.
48, 49, 50, 51,
Statut personal 56.

Probe
32,

56.
36.
55.
27, 28, 32,

Art.

INTERDICȚIUNE

ed. 2-a, III, partea 1, p. 59

62).

17. Interdicţiunea şi numirea unui COndin ziua
siliu judiciar, îşi produc efectele
este
-publicărei hotărîrei, fie că, hotărîrea,
că este propronunţată contradictor, fie
D6nunţată în lipsă, (Merlin, Rpertoire,
Proudhon.
132;
[. Pp.
lai; Delvincourt.
No. 1; DalTI, p. 325; Marcadă, art. 502,

—

8.
„sub
sau

In privinţa
un

interzis

nulităţei

sau

de

o

actelor

făcute

persoană

pusă

consiliu . judiciar, termenul
apelul declarat în contra

care
este

a

ceea,

ce

de apei
hotărire

pronunţat aceste incapacităţi, nu
suspensiv de executare, de oarece

suspendarea

nu-şi

priveşte

găseşte

efectele

aplicaţiune

legale

ale

în

hotă-

rîrei de interdicţiune sau de numirea unui consiliu judiciar. (Mourlon, ed. 1-a
1, No. 1994;
Dalloz, Rep.
Interdiction,
No.
197;
Suppl., Interdiction,
No.
14%;
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 695; Colin et Capitant, |, p. 594).
9. In cazul când sentinţa tribunalu
lui de punere sub interdicţiune
sau sub
consiliu
judiciar
este
confirmată
de
Curtea de apel, actele făcuie de persoana
declarată incapabilă
în intervalul dela
publicarea.

pronun-

la

până

şi

sentinţei

țarea, deciziunei Curţii de apel, suni nule
No. 630
VIII,
(Demolombe,
de drept.
urm.; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1294; Aubry
et Rau, ed. 5-a, [, $ 125, nota 25, p. 799;
19%;
No.
Interdicţion,
R6p..
Dalloz,
Suppl., Interdiction, No. 144; Laurent, V,
No. 306; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 60; Comp.: Planiol ei Bipert, [.
No, 695; Colin et Capitant, LI, p. 59%; ConQuestions

Bertauld.

tra:

et

pratiques

doctrinales, I, No. 205 urm.).
10. Nulitatea actelor făcute de interzis
în intervalul dela. publicarea sentintei de
punere sub interdicţie şi până la pronuntarea deciziunei Curţii, poate îi cerută 1cu toate că apelul este pendent,
mediat,
însă tribunalul poate suspenda judecarea

cererei de anulare. (Huc, III, No. 516).
In cazul când tribunalul a respins
11,
cererea de interdicţiune sau de numirea
unui

efectele

judiciar,

consiliu

vor

începe

a curge dela data publicărei deciziune:
Curţii, dacă ea a admis cererea. (Dalioz,
R&p., Suppl., Interdiction, No: 147, Hac,
III, No. 516; Planiol et Ripert, ], No. 695;
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p.Gi).

12.

cazul

In

când

iribunalul a admis

cererea de punere sub interdicțiune sau
de numirea unui consiliu judiciar, însă
Curtea

respins
plicarea

de

apel,

cererea,
sentinței

a

reformat

acteie
şi

sentința

făcute

înțre

pronunțarea

si

a

pu-

decizi-

unei, sunt valabile. (Mourlon, ed. 7-a. I,
No. 1294; Dalloz, R6p... Înterdiction, No.
198; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,

p. 60).

18, In cazul cânâ tribunalul a admis
cererea de punere sub interdicţiune, însă
Curtea de apel a admis în parte apelul
si a admis numai numirea unui consiliu
judiciar, nulitatea actelor făcute în intervalul

dela.

publicarea,

sentinței

și până

la pronunţarea, deciziunei, va, fi restrânsă
numai. la actele pentru care incapabilul
trebuia să fie asistat sau autorizat. (Marcadă, Art. 502, No. 1; Dalloz, R6p., Suppl.,

109—

Art.

DESPRE
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Interdiction, No. 145; Alexandresco, ed.
„
2-a, III, partea |, p. 61).
14. In cazul când tribunalul a admis
însă
judiciar,
consiliu
unui
numirea
Curtea de apel a admis apelul şi a ad-mis cererea de punere sub interdicţiune,
incapacitatea parţială va avea loc dela
data publicărei sentinței tribunalului, iar
incapacitatea complectă va avea loc dela
data publicărei deciziunei Curţii de apel.
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL p.
61; Comp.; Planiol et Ripert, L, No. 6%).
15. In cazul când hotărîrea tribunalului prin care sa admis cererea de interdicţiune, nu a fost apelată, incapacitatea,
interzisului va începe a curge dela puplicarea sentinţei tribunalului. (Alexan,
dresco,. ed. 2-a, III, partea 1, p. 61).
16. Legiuitorul român a eliminat. dis
poziţiile art. 503 c. civ. îr. şi 336 ce. civ.
italian, după care actele făcute de un
interzis pot fi anulate, fără să se dovedească demenţa interzisului în momentul contractării, ci dovedindu-se numai
că motivele de interdicţie, adică starea.
lui de imbecilitate, de smintţire
sau de

cu furie, erau

nebunie

în

blieă
cât

dreptul

în

de notorietate pu-

pentru

nostru

se

a

în

aşa

contractării,

momentul

putea

anula un act făcut de interzis înainte de
punerea sa sub interdicţie, va trebui să
se dovedească de acel care cere anularea
actului, potrivit
dispoziţiilor art. 948 c.
civ. rom., prin orice
mijloace de probă,
interzisul
că în momentul contractării,
nu avea uzul raţiunei sale, deci nu avea
consimţimântul, chiar dacă motivele de
interdicţiune ar îi fost de notorietate publică. +Alexandresco, ed. 2-a, III, partea

1, p. 58, text şi nota 2).
17. 'Tribunalele vor aprecia
în
mod
suveran dacă în momentul contractării,
interzisul
avea sau nu uzul
raţiunei.

(Planiol

et Ripert,

I, No.

697;

Alexandre-

sco, ed. 2-a, III, partea î. p. 58).
18. Actele făcute de interzis înainte de
punerea sa sub interdicţiune, când se dovedeşte că în momentul
contractării e!
nu

avea

uzul

raţiunei,

sunt

inexistente,

nu există consimţimânt,

de oarece

şi ine-

xistenţa poate: fi invocată de orice persoană interesată, . (Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 59;
Comp.:
Duranton,
III, No. 783; Planiol et Ripert, TI, No.694).
19. Prescripţia de zece ani nu se aplică la actele făcute de interzis înainte de
punerea

sa

sub

interdicţiune

şi

contrac-

tate întrun moment când îi lipsea uzul
raţiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 59).

20.

De

asemenea,

aceste acte nu pot fi

confirmate de oarece neantul nu se poate
confirma. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 59).
„21. 'Tribunalele au dreptul să anuleze
actul făcut de interzis înainte de punerea
sa sub interdicţiune,
şi în timpul vieței

sale, dacă dovada nebuniei
continutul însăsi al actului.
Ripert, 1, No. 697).

Codul

INTERDICȚIUNE

rezultă din
(Planiol et

—

22.

Art. 50

c. civ.

civil

în, (448 c. civ. rom.)

conţine o eroare de redacţiune, de oarece
nu. toate actele făcute fără asistenţa con-

siliului judiciar sunt anulabile, ci .numai acele prevăzute de art. 499 şi 513 c.
civ. fr. (445 şi 458 c.civ. rom.). (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, b. 56, nota 1).
23. Actele făcute de o persoană pusă
sub consiliu judiciar, în intervalul
dela
introducerea cererei de punere sub consiliu judiciar şi până la publicarea, sentinței de admitere a cererei,
sunt valabile. (Dalloz, Râp., Interdiction, No. 308).
24. In timpul judecărei cererei de punere

sub

consiliu

judiciar,

i se

poate

nu-

mi pârâtului
un consiliu judiciar provizor. (Demolombe, VIII, No. 772).
25. Data pusă pe un act sub semnătură, privată făcut de interzis, şi care nu
a dobândit dată certă înainte de publicarea, hotărirei de punere sub interdicţiune,
trebueşte
considerată ca adevărată
în
cazul când actul a fost recunoscut de acela căruia i se opune şi interzisul este
obligat să dovedească nesinceritatea ei,
de oarece îhtre părţi, actul sub semnătură privată face credinţă de data, lui şi
frauda

nu

se

presupune,

ci

trebueşte

do-

vedită. (Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. $ 187,
p. 808; Dalloz, Râp.. Interdiction, No. 21;
Suppl.. Interdiction, No. 172, 288 Laurent, V, No. 320 urm.; Planiol et Ripert,
I, No. 696; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 60).
„ Nu

este

necesar

ca

interzisul,

re-

prezentaniul său sau moştenitorii săi să
dovedească că actul sub semnătură privată, subscris
de interzis,
este posterior
publicărei hotăriîrei de punere sub inier-

dicţie, ci este deajuns dacă ei dovedesc
că data actului nu este adevărată; în acest caz, priea care invoacă
actţul îals
datat, are datoria să dovedească că actul a fost făcut
în
timpul
capacităţii.
(Dalloz, R&p.,
Suppl,
Interdiction,
No.
172; Planiol et Ripert, I, No. 696; Comp:
DAsAloze Râp.,
Suppl., Interdiction,
No.

21.

Dovada

nesincerităței

actului

sub

semnătură
privată. subscris de interzis,
după o părere, se poate face prin orice
mijloace, chiar prin martori şi prezumpiiuni, fără să fie nevoe de un început de
dovadă
scrisă, de
oarece interzisul nu
a putut să-şi procure o dovadă scrisă

despre

antidatare.

(Dalloz,

Râp.,

Suppl:

Interdiction, No. 173, 288; Laurent, V, No.
320 urm.; XIX, No. 272; Huc, III, No. 557;
Baudry et Cheneaux. IV, No. 908; Plantol
et Ripert, I, No. 696; Alexanâresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 60).
"28, După altă părere, această dovadă
nu se poate face
prin martori şi prezumpțiuni

pentru

o

valoare

de 150 lei, decât în cazul
un început
de
dovadă
Rep., Suppl,, Interdiction,

9. După

o părere,

mai

mare

când ar exista
scrisă. (Dalloz,
No. 173).

incapacitatea,

în-

terzisului este generală şi absolută pentru toate actele juridice atât de interes
material cât şi de interes moral,.
chiar

710—

Codul

civil

DESPRE

pentru acele făcute de el în intervale lucide. (Delvincourt, 1, p. 55, nota 1; Proud-

Dalloz, Bâp., Intardiction, No. 203; Obligations, No. 380; Suppl.,
luterdiction,
No. 160;
Laurent, V, No. 30%;
Huc, III,

hon, Î, p. 375; UI, p. 531; Toullier, Î, No.
1I, 27
502; V, No. 57, nota 2; Duranton,
Art. 146, No.
No.

III,

urm.;

816;

1; Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No.
150, 152; Grenier, Traite de donations, I,
No. 104; Comp.: Demante et Colmet de

II, No,

Santerre,

et

274 bis, 1; Planiol, ed.

6-a, 1, No. 2078, 2079, 2084; Planiol et Ripert, I, No. 691; Colin et Capitant, |, p590 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 61).
30. După a doua
interzisul
părere,
lucide să
este capabil ca în intervalele
facă actele pe care o persoană sănătoasă
deci
face prin mandatar,
nu le poate
nici el nu le poate face prin tutorul său,
cum ar fi căsătoria, divorțul, recunoașunui

terea

copil

462;

Donations

Baudry

et

et

I,

testaments,

No.

IV,

Cheneauk,

de

Dalloz,

et Rau,
Râp.,

ed.

5-a,

Interdiction,

|. $ 197,
No.

203;

III, No. 51%; Laurent, V, No. 304

Alexandresco,

fără

trebuește

pronunţată,

ed.

,
interintera

se

sunt

tru

delictele

lui,

el

supuse

şi

anulărei;

quasi-delictele

rămâne

obligat

dacă

se

ca.şi

dovedeşte

comiterei,

el

avea

pen-

interzisuo

persoană

că

uzul

în

mo-

raţiunei.

274

bis,

V;

Baudry

et

Châneaux,

IV,

No.

896; Pianiol et Ripert, I, No. 693;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 63;
Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 728).
|
36. Pentru: delictele și quasi-delictele
comise de interzis posterior
publicărei
hotărtîrei de interdicţiune, răspunde persoana
însărcinată cu paza sa în cazul
când

ea nu face dovada

sibilitate
care

8%,

a

p. 87;
Huc,

Baudry

ed. 6-a,
et Châneaux, IV, No. 8%; Plantol,
IL, No.
1, No. 2078, 2084; Planiol ei Ripert,
1,
690; Alexandresco, ed. 2-a, TII, partea
,
Ă
Ş
p. 61, 62).
33.Nulitatea actelor făcute de interzis
punere
posterior publicărei hotărirei de
sub interdicţiune, trebueşte
fără a se examina dacă el,
acestor acte, a încercat sau

694;

Planiol

(Demolombe, XXXI, No. 49%; Larombiăre,
Obligations, V, Art. 1382, urm, No. 2%;
Demante ei Colmet de Santerre, II, No.

oarece prezumpţ
ordine puintexzisului este legală şi de
contrară.
dovada
admite
şi nu
bucă
et Col(Beudant, II, No, 9%; Demanie I: Mourmet de Santerre, II, No. 274 bis.
1303, 1315;
lon. ed. 7-a, 1, No. 1273, 1302,

Aubry

No.

No.

IV,

2082;

dicţiune,

mentul

No.

incapacitate

I, No.

de
de

capabilă,

, et tes394; Baudry et Colin, DonationsRipert,
1,
iaments, I, No. 24%; Planiol et
2-a, III,
ed.
seo,
Alexandre
69%;
691.
No.
II
TI, p. 64, 65, 66).
tea
stării de
Paza Oice act făcut în timpul
ca făcut în stainterdicţiune, este socotit
au contraccari
Terţii
re de incapacitate.
dreptul să dovetaţ cu un interzis nu au
făcut în timpul
dească că actul a fost
lucid, de
când interzisul era în interval
iunea

1.

6-a,

2-a, III, partea I, p. 62).
34 Nulitatea actelor făcute
zis, după publicarea hotărîrei

terdicţiune,

et testaDonations
(Coin-Delisle,
etc,
ments. Art. 901, No. &; Demolombe, VIII,
No. 633 urm.; Beudant, II, No. 978; Mass6 et Verge. III, $ 415, text şi nota & p.
24; Dalloz, R6p.. Suppl., Interdiction, No.
a
,
150. 153).
31. După a treia părere, interzisul este
sale lucide să
capabil ca în intervalele
facă numai actele cu caracter pur morai,
cari de şi au urmări pecuniare, însă nu
au o influenţă directă asupra, patrimoniului, cum ar fi căsătoria, divorţul, recunoaşterea. unui copil natural, etc. (Dai1ăl;
loz, R6p., Subpl., Interdiction, No.
XI, No. 108;
Laurent. V. No. 303 urm;
et
Huc, INI, No. 518. 519; Comp: Aubry'TroRau. ed. 5-a. IL. $ 127, p. 807, 808;
plong.

Ripert,

ed.

putea, examina dacă părţile cu care a lucrat interzisul, aveau sau nu cunoştinţă
de starea sa, de incapacitate şi dacă a existat din partea lor rea credinţă. (Huc,
III, No. 317; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 62).
85. Numai contractele încheiate de înterzis în urma publicărei hotărîrei de in-

testamentul,

natural,

Planiol,

Châneaux,

et

Baudry

517:

No.

Marcadă,

759;

Art. 448

INTERDICȚIUNE

pronunţată
prin facerea
nu vre-o le-

Demo(Duranton, III, No. 769;
ziune.
Beudant, II, No.
VIII, No. 627;
lombe,
976; Mourlon, ed. t-a, I, No. 1292; 1302;
5-a, L. $ 127, p. 307;
Aubry et Bau, ed.

a

să

dat

împiedece
loc

a fost

în impo-

comiterea

că

faptului

prejudiciului.

(Planiol

et

Riperi, 1. No. 228; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1. p. 64).
37. Prin cuvântul: „acte“, prevăzut în
art. 502 c. civ. îr. (448 c, civ. rom.) si pe
cari

interzisul

nu

le

poate

face

după

pu-

blicarea hotărîrei de punere sub interdicțiune, trebuesc să se înțeleagă şi hotăvîrile
pronunţate în contra sa personal,
fără chemarea tutorului său, după
publicarea hotărirei de punere sub interdicțiune. (Demolombe, VIII, No. 632; Dalloz,
Rep., Interdiction, No. 199; Suppl., Intergiction,

No.

156;

38. Interzisul

Planiol

et

este obligat

Ripert,

1,

No.

prin: faptul

unui teri care i-a gerat în mod folositor
averea sa.
(Demante et Colmet de Santerre. II, No. 274 bis, V; Alexandresco, ed.
2-a, III. partea 1, p. 64).
,
o
39. Interzisul este ţinut de obligatiunile legale, cum
cauză.
(Planiol

ar fi îmbogățirea
et Ripert, 1,
No.

40. Interzisul nu poate
să se
prin faptul că a gerat afacerile

tert. (Alexandresco.
p.

64).

fără
693).

oblige
unui

ed. 2-a, III, partea I,

41. Interzisul, ca orice incapabil, poate
reprezenta pe un altul, însă fără să-şi
asume vre-o responsabilitate din această
reprezentare, (Planiol et Ripert, 1, No,
693).
42, Interzisul poate face acte conservatorii. (Planiol et Ripert, 1, No. 693).
43, Potrivit dispoziţiilor art. 14 c. com.
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Art. 448

DESPRE

român, din ziua publicărei
punere sub interdicţiune,
poate deveni
comerciant,

hotărirei de
interzisul nu
nici nu mai

poate

început

să

continue

comerţul

îna-

inte de interdicţiune . (Alexandresco, ed.
III, partea 1, p. 74).
.
44, Deasemenea,
din ziua publicărei
interdicţiunei, interzisul nu mai poate în
alegător. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 74),
.
45. Deasemenea.
interzisul
nu
ma
poate fi, potrivit dispoziţiilor art. 26% pr.

pen.

română,

III,

partea

46.

jurat.

1, p. 74).

Deasemenea,

(Alexandresco,

potrivit

ed.

dispoziţiilor

art. 383 c. civ. rom,
interzisul nu mat
poate fi nici tutor, nici membru în con:
siliul de familie. (Alexandresco, ed, 2-a,
TII, partea 1, p. 4.
41, Deasemenea,
potrivit dispoziţiilor
art. 1552 c. civ. rom., interdicţia manădantului

rea
III,

sau

a

mandatarului,

aduce

mandatului.
(Alexandresco,
partea, 1, p. 7%).

48.

Deasemenea

potrivit

stinge-

ed.

2-a,

dispoziţiilor

art. 1523 c. civ. rom.,
interâicţia
unuia
dintre asociaţi într'o societate civilă, aduce
încetarea, societăţii.
(Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1. p. 4).
49. Prin internarea unuia dintre asociaţi întrun azil de alienaţi,
nu încetează societatea civilă. (Laurent, XXVI,
No. 384; Guillouară, Sociâte, No. 313; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 74,
nota 3).
50. Prin interdicţia unuia dintre asociați în societăţile
comerciale în nume
colectiv sau în comandită, societatea încetează. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 1%).
51. Societăţile
anonime nu încetează:
prin interdicţia uneia dintre persoanele
ce

au

subscris

acţiuni,

de

oarece,

socie-

tăţile anonime nu constituesc asociaţiuni
de persoane, ci de capitaluri. (Bauâry et
Cheneaux, 1V, No. 917; Alexandresco, ea.
2-a. III, partea 1, p. 74, nota 4).
52. Nulitatea actelor făcute de interzis după publicarea hotărirei de punere
sub interdicţie, este relativă și potrivit
dispoziţiilor art. 1125 c. civ. îr. (952 c.
civ. rom.), părţile cu care
interzisul u
contractat, nu au drptul s'o invoace. (Demolombe, VIII, No. 628; Beudant. II, No.
976:
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1292, 1302,
1315:
Marca. Art. 502; Aubry et Rau
ed. 5-a, I. $ 127, p. 808;
Dalloz,
Râp,
Suppl.. Interdiction. No. 161; Laurent, V,
No. 305, 307; XVIII, No. 352;
Huc, III.
No. 517;
Bauary et Cheneaux, IV, No.
874;
Planiol, ed. 6-a; 1, No. 2083. 2084:
Planiol et Ripert, I, No. 694; Colin et CaDitant, I, p. 593;
A'exandrasco. ed. 2-a,
III, partea |, p. 59, 69).
53, Nulitatea actelor făcute de interzis
după publicarea, hotărirei de punere sub

interdicțiune, fiind relativă, trebueşie cerută. ŞI poate îi cerută numai de tutorul
interzisului, de însuși interzisul, în urma
încetării incapacității sale, sau de
moște-

nitorii

săi, după

încetarea

sa

din

Codul civil

INTERDICȚIUNE

viaţă.

(Beudant, II. No. 975; Mourlon, e. ?a. 1,
No. 1292; Marcade, Art. 502; Laurenţ, V,

No. 306 urm.;

Baudry-et

Cheneaux,

1,

No. 878; Planiol ed. 6-a, Î, No. 2083, Pla- niol et Ripert, I, No. 6%;
Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1. p. 62).54. Nulitatea actelor făcute de înterzis după publicarea, hotărirei de interdicţiune, poate fi confirmată sau ratificată de interzis după ridicarea incapaeităţii

sale,

sau

de

către

reprezentantu!

său.. (Demolombe, VIII, No. 628;
Beuwdant, II. No. 975;
Marcadă,
Art.
50
Dalloz, Rep,
Suppl.,
Interdiction, No.
161; Laurent, V. No. 306 urm.; Baudry e
Cheneaux, IV, No. 87%; Planiol, ea. Ga,
I, No. 2083; Planiol et Ripert, 1, No. 69%:
Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p.
62, 63).
55. Nulitatea
actelor tăcute de interzis, după publicarea hotărirei de inter
dicţiune,
se
prescrie
prin
îrecere de
zece

ani

dela

încetarea

interdirţiunei,

prin decesul interzisului sau a ridicărei
interdicţiunei şi publicarea, hotăriîrei ce
o pronunţă. (Beudant, II, No. 975; Mowlon, ed. 7-a, 1, No. 1292, 1316;
Marcadt,
Art. 502; Dalloz, R6p., Suppl., Interdiction, No. 161; Laurent, V, No. 306 urm;
Baudry et Châneaux. IV, No. 878;
Planiol, ed. 6-a. I, No. 2083; Planiol et Ripert,
I, No. 694; Alexandresco, ed. 2-a, III, par-

tea, 1. p. 63),

56. Chestiunile
tatea interzisului
pusă sub consiliu

privitoare la incaparisau a unei
persoane
judiciar, atârnă de sta-

tutul personal al incapabilului
citatea îl urmăreşte
în orice

găsi. (Dailloz,
No. 163).

Râp.,

Suppl,,

şi incapaţară sar

Interdiction.
|

57. Străinul interzis sau pus sub
siliu judiciar în ţara sa, care ar fi
traciat în Franţa (România), poate
anularea, actelor făcute de el cu un

cez

(român).

diction, No.

58. A

1552

din

(Dalloz,

163).

se vedea:
codul

civil

Rep.,

Art.
cu

Suppl.,

383,

notele

con
concere
fran-

Inter-

449, 1523 şi
respecilve.

Jurisprudenţă
(continuare

de la 1924

până

1a 1927).

1. Legiuitorul
român
nereproducând.
art. 503 din codul civil francez, care permite
anularea
actelor
făcute
înain:ea
interdicţiunei,
dacă
la
epoca când se
face actul cauza interdicţiei exista, prin
aceasta a înţeles desigur că anularea cerută în condiţiunile art, 453 c. civ., să ra
mână guvernată de dreptul comun, astîel că potrivit art. 948 din codul civil, ce

Tându-se pentru validitatea unei convențiuni, printre alte condițiuni esenţiale, și
un consimţimânt valabil, iar acest
consimţimânt trebuind să existe în momen-

tul formărei

convențiunei,

dovada

smin-

tirei de minte, ca fundânent al unei ac
tiuni de anulare, trebue făcută precis și
deplin pentru acel moment, prin urmare
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Codul

civil

DESPRE.

în afară de prezumpțiunea irefragabilă
de nulitate pe care art. 448 din codui civil o ataşează tuturor actelor făcute de o
persoană în urma publicării hotărîrei de
înterdicţiune, anularea, actelor făcute ae
interzis,
rămâne guvernată
de dreptul
comun,

care

pretinde

ca

starea

de

In

ceea

ce priveşte

actele

anterioare

interdicţiunei. legiuitorul
român
suprifrancez,
mând art. 503 din codul civil
după care asemenea. acte-pot. să fie anu-

late,

exista

interdictiei

dacă. cauza

lor. (C. Apel Craiova, S. 1, 276 din 4Decembrie 1924, Bul. C. Apel, No. 4 din 1925).
8. Nulităţile cari ar vicia un act procedural judecătoresc făcut în privinţa unui

no-

ile

făcut de „o 'persoană, înainte de
sa sub interdicţie, trebue a, se

face dovada că acâl interzis era în stare

de derâenţă în. momentul facerei actului.
.dacă se dovedeşte că un
Astfel fiind;
inţerzis, la: epoca facerei actului era sănătos “la minte în unele momente, alteori nu, acest fapt nu:este suficient pennulitatea. actului, pentru
tru a atrage
lipsă totală de consimţământ.
Atunci

când

că

constată

se

înainte

şi

numai

în

după facerea. actului, interzisul se găsea,
în stare de demenţă, nu este de natură a
implica că dovada stării de luciditate a
lui, în momentui vânzării trebue făcută
de reprezentantul interzisului, care cere
anularea

actului,

aceasta

fi

ar

cazul când dispoziţia ari. 503 codul civil
noastră,
francez ar exista în legiuirea
căci atunci sar schimba sistemul probe-

generale

fără

ca

sunt

guvernate

din

de

interzis

acesta

procedura

art. 448
de actele

după

să

fie

de

legal-

principr-

civilă

iar

nu

din codul civil,
voluntare făcute

publicarea,

sentinței

de

interdicţie. (Trib. Ilfov s. L. c. c., 536 din
27 Mai 1926, Dreptul, No. 24 din 1926).
In fapt: Apelanta A. D. V. pusă sub
- „d.
interdicţie, a făcut apel împotriva jurn.
528 din 1926 al Trib. Ilfov s. Il cc,

prin care i se respinge
cererea de ai se
majora pensia alimentară fixată de con-

silul

de familie.

__Tn prealabil, tutorul interzisei a ridicat

unui. act de

cere anularea

_ Când.dar.se

citat,

de dispoziţiile
care se ocupă

torie: în- epoca: în care au fost făcute, urmează. că'acegtot acte ii se apl'că regu:
"let 'de' drept: comun. - ..
vânzâre
punerea

interzis,

menite

de-

menţă să fi existat
în momentul contractării. (C. Apel Craiova, 134 din 6 lunie 1924, Pand. Rom., 1925, III. 69).
2.

Art. 449

INTERDICȚIUNE

incidențul

de

inadmisibilitate

pe
consideraţiunea
capacitate de a sta

- Incidentul a fost respins.
„In drept:

a

apelului,

că interzişii nu au
personal în justiție.

Considerând

că, de şi în prin-

cipiu - interzişii şi cei puşi sub consiliu
judiciar sunt asemănaţi în totul minorilor şi nu pot exercita nici un fel de
drept asupra bunurilor, totuşi, în speţă,
A. D. V. reclamând în justiție un drept
al său personal referitor la asigurarea existenţei sale, acest drept al său personal
nu intră în cadrul actelor ce-i sunt interzise a face după codul civil. Curtea găseste că apelul împotriva jurn. 5284 din
este admisibil, şi urmează a res:
1926,
pinge incidentul de inadmisibilitate. (C.
Ap. Buc. IV, dec. civ. No. 219 din 19 August 1926, Jurispr. Gen, 1926, No. 1743),
5. A se vedea: art. 449 cu notele res
peciive.

Art. 449. — După moartea unei persoane, actele săvârşite de
de minte,
ea nu vor mai puteă îi atacate pentru motiv de smintire
fost proîi
va
ne
decât în cazul când interdicţiunea acelei persoa
docând
cazul
nuntată sau cerută înaintea morţei sale, afară de
se
ce
actului
vada smintirei minţei rezultă chiar din cuprinderea
atacă.

(Civ.

32 urm.;

435,

948,

942,

pourront

1900;

din

L.

15

Dec.

1894,

Art.

Civ. Fr. 504).

Teat. fr. Art. 504. —
ne

953,

ctre attaqu6s

Aprăs

individu, les actes par lui faits
qw'autant que son interdiction
sont deeăs ; ă moins que la preuve de

la mort d'un

pour cause de demence,

aurait 6t6 prononcâe ou provoquse

avant

mâme qui est attaqu€.

la d&mence ne râsulte de l'acte

Bibliografie (continuare).
testamente, p. 57 urm.;
“CONSTANTINESCU Jac. N., Despre
ă“, Justiţia (Craiova)
Toxescu M. C., „Dovada stârii de demenţ
iINDEX

Cinice stipulaţiuni 20.
Citare 10.
Consiliu de familie 10.

ALFABETIC

(la doctrină)

Acte extra-patrimoniale f.
Acte negative 5.
Acte pozitive 5.
Adopţiune 2.

Alienaţie

mintală

Anulare 7, 11-17,
Apreciere suverană
Aviz

10,

1/1925.

”

î urm,

21.

Consimţimânt 12, 13, 14.
Conţinutul actului 18, 19,

20, 21.

Contracte
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1 bis.

Contract gratuit 3, 4.
Contract oneros 3, 4.
Controversă 22.
Deces î urm,
Demenţă 1 urm.
| Derogare 22.
| Dezistare 9.

Art. 449

DESPRE

Negative acte 5.
Nulitate 7, 11-17.
Oneros contract 3, 4,
Perimare 9.
Persoane interesate 14.
Pozitive acte 3.
Prescripţie 5.
Probe 12-21.

Donaţiune 2, 4.
Dovadă 12:21.
Extra-patrimonial act 1.
Fraudă 11.
Gratuit contract 3, 4,
Hotărîre 1 bis, 6,7,8,9, 12,
Imbecilitate 6 bis, 14,
Imposibilă stipulaţiune20,
Inacţiune 5.
Inceput de dovadă 18, 19.
Incetare din viaţă 1urm.
Inexistenţă 12, 13, 14.

Pronunţarea
nei

5.

interdicţiu-

6, 7.

Publicare

7, 8,

Raţiune, a se
vintele: „Uzul
Respingerea
interdicțiune

Ridicole

Interes 1, 14,
Interes moral î.
Iatermitenţă 15.
Intervale lucide 45.
Lucide intervale 15.
Moarte î urm.
Moştenitori 1 urm.
Motive 22.

12.

vedeă curaţiunei“.
cererei de
9.

stipulaţiuni

20.

Sănătos la minte 3, 4.
Sinucidere 17;
Stipulaţiuni

cinice

20.

Stipulaţiuni imposibile 20,
Stipulaţiuni ridicole 20.
Succesori î urm.
Suverană apreciere
Testament 3, 4.

Nebunie 1 urm.
Nebunie cu furie 6 bis, 14.

21.

Uzul raţiunei 12-17.

Doctrină.
1.
Dispoziţiile art. 504 ce. civ. în. (449
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi la
actele
extrapatrimoniale
făcute de defunci. (Planiol et Ripert. I, No. 726; Contra: Colin et Capitant, IL, p. 589).
1 bis. Dispoziţiile art. 504 c. civ. îr. (449
ec. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea numai la contracte, iar nu şi la hotăririle

judecătoreşti.
No, 916).

2,

(Baudry

Dispoziţiile

art.

et

504

Cheneaux,

c.

civ.

fr.

IV,

(449

€. civ. rom,), îşi găsesc aplicaţiunea și la
adopţiunea -contractată de defunci, de oarece prin adopţiune se crează obligaţiuni
reciproce între adoptator şi adopiat. (Demolombe, VIII, No. 674 bis; Beudant, II,
Na. 682;
Laurent, IV, No. 224; Hue, II],
No. 137; Baudry
et
Ch6neaux, IV, No.
916; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 439, nota
1; III, partea 1, p. 74; Contra: Aubry et
Rau, ed. 4-a, IV, $ 558, nota 4, p. 196).

3=

Se decide în mod

constant în doc-

irina franceză, că dispoziţiile. art. 504 c.
<1V, îr;, nu-şi găsesc aplicaţiunea decât
la contractele cu titlu oneros, iar nu şi
la, acele cu titlu gratuit cum sunt donatiunile

şi

testamentele,

şi

aceasta

pe

ba-

za dispoziţiilor art. 901 ce. civ. îr, după
care, pentru ca, cineva să, poată dispune
de bunurile sale în mod gratuit, trebueşte să, fie sănătos la minte: prin urmare,
la, cererile de anularea
donaţiunilor şi
testamentelor, făcute de moştenitor, trlbunalele vor avea, dreptul a cerceta dacă
autorul lor era sănătos la minte atunci
când le-a, făcut, fără să fie nevoe ca să
e îl cerut
interdicţia sa. (Marcade, Art.

904, Art. 901; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, |, $

127, p. 811; Huc, III, No. 522; VI „No 68;
Baudry et Châneaux, IV, No. 916; Bau-

dry et Colin, Donations et testamenis, I,
No. 242; Planiol, ed. 6-a, |, No. 2077; Pla-

niol

et Ripert, 1,.No. 726).
= În dreptul nosiru civil,
torul nostru a eliminat art.

îr., trebuește

de adoptat

deși
901

aceeaș

legiuic. civ.

soluţi—

civil

une, de oarece eliminarea acestui articol
sa făcut pentru că era inutil. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 71 urm,
Degre, Scrieri juridice, ÎI, p. 146; Contra.
Nacu, II, p. 248).

Provocarea interdicţiunei
9, 10, 11.

Interdicţiune 1 urm.
Interdicțiune pronunţată
, 7
Interdicţiune provocată 9,
11,

Codul

INTERDICȚIUNE

Dispoziţiile

art.

504

c. civ. fr. (449

c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea
decât la actele pozitive făcute de persoana, ale cărei acte se atacă, iar nu şi la
cele negative, cum ar fi cele privitoare la
stingerea drepturilor rezultaie din prescripţie.
(Dalloz, Râp..
Suppl., Interdiction, No. 181; Laurent, V, No. 328; Baudry et Châneaux.
IV, No. 916;
Alexandresco, ea. 2-a, III, partea I, p. 73; Comp:
Pianiol et Ripert, [, No. 726).
6. Prin cuvintele:
„interdicţiune pronunţată“, din art. 504 c. civ. în. (MO.
civ. rom.), trebueşte să se înţeleagă că în
momentul decesului. persoanei ale cărei
acte se atacă, ea se găsea sub stare de interdicţiune.
(Demolombe,
VIII, No. GU;
Dalloz, R&p., Interdiction, No. 233; Supn,
Interdiction, No. 178; Laurent, V, No. 3%:
Planiol et Ripert, I, No. 796; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 68, 69).

6

bis.

Prin

expresiunea

„smintire

de

minte“
(demence), întrebuințată în art.
504 c, civ. în. (449 c. civ. rom.), se înţelege
starea, de imbecilitate, de nebunie şi nebunie cu furie. (Laurent, V, No. 327; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. %
nota 2).
1. Dispoziţiile art. 504 c. civ. fr. (449
e. civ, rom.), cari arată că după moartea
unei persoane, actele sale nu vor putea
îi atacate pentru motivul de smintire de
minte decât în cazul când interdicţiunea
acelei
persoane va fi fost pronunţată,
sunt inutile, de oarece dacă actul atacat

a fost făcut după publicarea, hotărirei de

interdicţiune, el este nul de drept, în baza
dispoziţiilor art. 502 c. civ. în. (448 e. civ.
rom.).
(Dailloz, Râp.. Interdiction,
No.
233; Huc, III, No. 522).

_8.

In cazul când

actul

a fost făcut de

interzis după publicarea, hotărirei de interdicţiune, moştenitorii săi vor putea ataca actul, aducând ca, singură dovadă,
hotărîrea
de
interdicţiune.
(Alexandre:

sco, ed. 2-a, III. partea I, p. 69).
9.

Prin

vocată',

cuvintele:

-

„interdicţiune

pro-

din ari. 504 ce. civ. fr. (449 c. div,
să
se. înţeleagă cazul

-ToM.),
o
, trebueşte
când

instanţa

pendentă
nei

ale

de

interdicţiune

în momentul

cărei

acte

decesului

se atacă;

este

încă

persâ-

în cazul însă

când. cererea de interdicţiune a fost Tes"
pinsă, sau instanța de interdicţiune a fost
stinsă, prin dezistarea reclamantului sau
prin

perimare,

valează,

cu

acele

aceste

ca

şi

situaţiuni

când

nu

echi-

sar îi

“cerut interdicţiunea,
(Toullier, II, No.
1363; Duranton, III, No. 786; Demoiombe,

VIII, No. 669; Aubry et Rau, ea 5a, 18
127, nota 11, p. 810; Dalloz, Râp.. Interdiction, No. 232; Suppl.,
Interdiction. No:
178;

Laurent,

V,

No.

325;

ÎR6,

p.

Alexanaresco,

Huc,

LII, No.

522; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 98;
Planiol et Riperi, [, text şi nota 5, No74 —

758

ed.

2-a,

[Il

Codul

civil

DESPRE

partea ÎI, p. 69, nota 1; Contra: Demante ”
e Comet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 276
is,
1).
10. Trebueşte considerată
ca
provocată

interdicţiunea,

când

cererea

de

bunie

persoanei,

ale

cărei

acte

se

moştenitorii

dicţiune,

or

trebui

lui

comun,

interzisul
caz

în

să dovedească
că

a

care

fost

lipsit

actul

este

16.

de

al cărei

anularea,

dovedind,

a-

să

putea,

se

fi

litate,

oricând,

atacat

îr.

imbecilitate

sau

a

contractat

cu

acea

persoană,

de

un

act, după

moartea

sa,

potrivit

dreptului

comun,

că

că acea,

care

a contractat,

(Alexandresco,

ed.

III,

2-a,

s'a sin-

partea

18. Potrivit dispoziţiilor art. 504 c, civ.
(449 c. civ. rom.), după moartea unel
semnate

actele

vor

ea,

de

pu-

permis a conca un început
proba demen-

în

şi

cazul

când

conţinutul

actului atacat nu face dovada, complectă
a demenţei, ci un început de dovada care
poate fi complectată cu alte dovezi produse

în afară

de

conţinutul

ed.

2-a,

actului.

(Va-

Proudhon, II, p. 543; Dalloz,
sur
lette
Rep., Interdiction, No. 228).
20. Ca exemplu, când dovada smintirei minţii rezultă din chiar cuprinsul
cazul când actul ar
actului, se citează
cuprinde stipulaţiuni ridicole, imposibile
VIII, No. 668;
sau cinice, (Demolombe,

oarece

Alexandresco,

III,

partea

1, p. 65,

nota 1, in fine).
21. Tribunalele apreciază în mod suveran dacă dovada smintirei minţei re
zultţă chiar din cuprinsul actului ce se
atacă şi aprecierea judecătorilor de fond
scapă cenzurei instanței de casare. (DalInterdiction, No. 189%
loz, Râp., Suppl..
Laurent, V, No. 325; Baudry et Ch&neaus,
IV, No. 915; Planiol et Ripert, 1, No. 72%;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI, p. 65,
nota 1, 71).

moştenito-

în

persoana

aplicaţiunea

cu

momen-

lor era lipsit
starea de-ne-

era lip-

ței cu alte dovezi în afară de însuşi con(Demolombe, VIII, No.
ţinutul actului.
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 228;
667;
Suppl., Interdiction, No, 180; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 915; Planiol et Ripert,
1, No. 796; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 68, nota 1).
.
19. După altă părere, dispoziţiile art.
rom.), îşi găsesc
civ.
504 ce, cîv. în. (449 c.

xii săi, chiar dacă nu sa cerut interdictiunea acelei persoane în timpul . vieţei
dovedind.
sale, vor putea ataca actul,
tul facerii actului, autorul
de uzul rațiunei. de oarece,

persoana,

astfel faptui

cuprinsul actului, nefiind,
sidera conţinutul actului
de dovadă si a complecta

de conactul este inexistent pentru lipsă, No. 66i;
VIII,
(Demolombe,
simţământ.
Rau, ed.:
Beudant, II, No. 953; Aubry et
323;
5-a. 1, $ 197, p. 809; Laurent, V, No. l et
Planio
Pianiol, ed. 6-a, I, No. 207%:
co,
Ripert, L. No. 697, 724, 125; Alexandres
ed. 2-a, III, partea 1, p. 62).
45. In cazul când o persoană se ailă
şi
în stare de nebunie cu intermitenţă
face

I, p. 70,

tea fi atacate pentru motivul de smintire
dovada, smintirei- rezultă
de minte, când
din chiar cuprinsul actelor care se atacă;
după o părere, smintirea de minte trecomplect din
bueşte să rezulte în mod

smintire,
de orice
furie. de însăşi acea persoană, şi acel
care
de
şi
chiar
interesată,
persoană,
de

contractării,

act se cere a fi anulat,

persoane,

moilve

nebunie

partea

I, p. 70).

actul va

pentru

momentul

ucis.

dreptu-

interdicţiunea,

fi cerut

III,

p. 635),
17. De asemenea, dovada smintirei de
faptul că îndată
din
minte nu rezultă
după facerea, actului care se atacă în nu-

lui comun. că în momentul contractării,
autorul lor era lipsit de uzul raţiunei, caz
în care actul este inexistent pentru lipsă
(Laurent, V, No. 326;
de consimţământ.
et Cheneaux, IV, No. 913; PiaBaudry
niol et Ripert. Î, No. 724, 125; Alexandreseo. ed. 2-a, III, partea I. p.. 69, 10).
Când se face dovada cu orice fel
14.
act
de probe că o persoană a făcut un uzul
întrun moment când era lipsită de
persoane
raţiunei, în iimpul vieţei acelei
sau măsi chiar fără să se îi pronunţat
car

2-a,

1, p. 70; Comp.: Planiol et Ripert, |,
725; Colin et Capitant, I, p. 581; III,

tea
No.

pentru

potrivit

cere

(Proudhon,

persoană nu a avut
uzul raţiunei
în
două momente apropiate, nu face dovada
că ea a fost lipsită de uzul raţiunei și
în timpul care sa scurs între aceste două
momente. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par-

(Alexandresco,;
lipsă de consimţământ.
ed. 2-a, III, partea Î, p. 69),
o persoană
de
i3. Pentru actele făcute
care a încetat din viaţă după ce se ceruse
interdicţiunea sa, fără însă să fi fost încă
săi vor putea
moştenitorii
pronunţată,
cere

ed.

sită. de uzul raţiunei;

raţiunei,

uzul

se poate

'Lrebueşte a se face dovada că în

chiar

contractării,

inexistent

nu

interdicţune.

nota 1; Contra: Valette sur Prouhon, II,
p. 542, observaţia III; Demolombe, VIII,
No. 666; Laurent, V, No. 325).

dreptu-

potrivit

momentul

în

obicinuită,
sub

Alexandresco,

in-

atacă,

le

când

sa

Etat des personnes, p. 539; Aubry et Rau,
ed. 5-a, ], $ 127, text şi nota 13, p. 811;

1acă, în scopul de a pregăti terenul în vederea cererei de anulare, deci în frauda
legei. această cerere de interdicţiune, trebueşte considerată că nu a avut loc, (Demolombe, VIII, No. 670; Laurent. V, No.
Baudry et Cheneaux, IV, No. 912;
325;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI. p. 69,
nota 1. in fine).
făcute de interzis
12. Pentru actele
înainte de publicarea, botărirei de intersăi

nefiind

punerea

terdicțiune a fost introdusă la tribunal.
chiar dacă nu fusese încă citat pârâtul,
sau nu se ceruse avizul consiliului de familie. (Demolombe, VIII, No. 630; Dalloz,
Rep., Suppl., Interdiction, No. 178; Lauzent, V, No. 325;
Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 69, mota 1).
cerereade punere sub
însă
Câna
13.
înterdicţiune, ar fi fost făcută înainte de
moartea

Art. 449

INTERDICŢȚIUNE

.

25, Asupra

- 715 —

motivelor

cari au deter-

Art.

450

DESPRE

minat pe legiuitor de a înscrie în codul
civil dispoziţiile art. 50% ce. civ. în. (449
c. civ. rom.), prin care se arată
că după
moartea, unei persoane actele sale nu vor
putea fi atacate decât în cazurile anume arătate în acest articol şi care constitue

o

derogare

rerile
pra

sunt

dela

dreptul

împărţite

acestei

în

controverse,

comun,

doctrină.
a

se

23.

A

în

pau-

a

(Asu-

consulta:

până

1.
Legiuitorul
prevăzând în art. 449
cod. civ. condiţiunile sub cari se pot ataca, pentru motiv de smințire,
acteie
făcute de o persoană
încetată din viaţă,
admite această posibilitate
numai
în

ces

Art. 450. — De
dată

de

nu va

tribunalul

urmare,

de

se
aşi

îi apel în
de

formă

gene-

cari

nu

cere

ca

ele să

în

speţă,

odată

ce

recu-

putere

sau

o

greșită

interpretare.

a respins această dovadă
întrucât nu
privea probarea singurei
condițiuni decisive în speţă şi de aceea era
inutilă.
(Cas. I, dec, 965 din 30 Mai 1924, Jurispr.
Gen., 1925, No. 48).
2. A se vedea: art. 448 cod, civ.; cu notele respective.

cealaltă, când dovada smintirei rezulta
chiar din cuprinsul actului atacat.
De aci rezultă că textul art. 449 cod.

dicțiune,

o

renta nu a dovedit
— şi nici nu a pretins să dovedească —cu însăşi termenii
actului atacat, demenţa soţului a cărui
moştenitoare se pretinde, ci a cerut proba cu martori pentru a dovedi lipsa uzului raţiunii. soțului său în momentul
vânzării, Tribunalul, fără a comite ex-

la 1927)

două
ipoteze şi anume:
prima, când
pronunţase
sau se ceruse
interdicţia
celei persoane
înaintea
morţii sale,

finală,— sub

minţii,
— pentru

Prin

Jurisprudenţă
ia 1924

sa

îi condus sâu să fi fost de natură a conduce la punerea, sub interdicţie.
In această din urmă situaţie însă, fie
că era sau nu cazul de punere sub interdicţie,
legiuitorul pune condiţiunea că
_alterarea minţii să rezulte din însăşi actul atacat, de oarece în interesul stabilităţii drepturilor a voit să împiedice procesele
tiemerarii
intreduse de moştenitori, la un moment când ruda lor fiind
încetată, din. viaţă,
dovada
stărei
sale
mintale ar îi fost grea, dacă nu imposihil de dovedit.

se vedea: art. 448 din codul civil

de

partea

râlă' şi. fără
nici.o
distincţie,
— aces
text se referă,
:şi la cazurile de alterare

notele respective.

(continuare

ciri!

civ.; nu se referă numai la acele cazun
- de alterare a minţii, cari să fi fost sus
ceptibile de punerea sub interdicţie, c;,

Valette sur Proudhon, II, p. 341, 542, 0
servaţia II; Demolombe,
VIII, No. 664
665; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1306; Aubry
et Rau, ed. 5-a. 1, $ 127, nota 12, p. 810,
811; Laurent, V, No. 324; Baudry et Cheneaux, IV, No. 910; Planiol et Ripert, 1,
No. 726; Alexandresco, ed. 2-a,: III, partea 1, p. 67, text şi nota 3).
cu

Codul

INTERDICȚIUNE

prima

contra

hotărirei

instanță,

sau

de

inter-

dacă curtea:de

apel va confirmă acea hotărîre, se va orândui un tutore interzisului,
potrivit regulelor prescrise la titlul despre minoritate, tutelă și
emancipațiune; administratorul provizoriu va încetă din funcțiunile
sale şi va da socoteală tutorelui, de nu va îi chiar el însuși tutore
orânduit. (Civ. 355 urm., 416 urm., 443, 446, 447, 451 urm., 454; Pr.
civ. 129, 647; Civ. Fr. 505).
Tezi. fr. Art. 505. — Sil n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu
en premitre instance, ou sil est confirme sur l'appel, il sera pourvu ă la no-

mination d'un tuteur et d'un subrogt tuteur ă interdit, suivant les răgles
prescrites au titre de la Minorite, de la Tutelle et de ! Emancipation. L'admi-

nistrateur

provisoire

Vest pas lui-mâme.

cessera,

ses

fonctions,

et rendra

compte

au

tuteur,

s'il ne

e
Bibliografie (continuare).

Docan

P, Geonae,

Studii de drept civil comparat,

INDEX
i

Apei îi, 12, 13, 14,
4,

Convocare 6, 10, 11,
Curte de Apel 11, 12, 43,

(la doctrină)

dn inis rator provizor
13,
Administrat
i

Ascendenţi

ALFABETIC

p. 168, 169.

Deliberare 6, 10.

Asimilare 1,
viz 7.
Bărbat 3, 8, 9, 10,
Consiliu de familie

4-12,

—

Expirarea terminului
Femee 3, 8, 9, 10,

Inchiderea

116—

tutelei 3.

41.

| interdicţiune

î urm.

Interese contrare
Majoritate 5,
Mamă 4.

7.

Minoritate 5, 6, 15.
Observaţiuni 10,
Provocarea interdicţ. 7

Codul
Rude

civil

DESPRE
Tutelă

4, 7,

1 urm,

Tutelă dativă

Scuze 8.

Socoteli de tuielă 15.
Străină persoană 4.
Suspendare 11.
Tată 4,
Termin de apel ît.

3-7, 11, 12,

.
Tutelă legală 3, 4, 8.
Tutelă testamentară 2,
Tator î urm.

1,

De oarece

minorul

în

|

sale

rea, persoanei

şi

priveşte

conduce-

administrarea

bu-

numi

un

se

îi

a

trebueşte

sale,

nurilor

ce

asimilat

este

interzisul
ceea

tutor. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 12%, î3tî;
Dalloz, Râp.. Suppl., Interdiction, No. 118;
Planioi et Ripert, IL, No. 69%; Alexandresco. ed, 2-a, III, partea Î, p. 40, 43).
nu e
2. In materie de interdicţiune
xistă

rintele supravieţuitor,
a!

tutorul

legal

meei),

tutela.

nici

este

nu

pă-

întrucât

testamentară,

tutelă

măcar
(De-

fiu.

său

interzisului

Mourlon;
molombe, VIII, No. 560 urm.;
ed. 7-a, 1, No. 1301; Beudant, II, No. 977;
Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $ 126, p. 802,
503; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 158;
V,
Suppl., Interdiction, No. 120; Laurent,
No. 287; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 2092; Planiol et Ripert. I, No. 699; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea LI. p. 42, 43).
c. civ.
3; Din dispoziţiile art. 505 şi 506
fr. (450, 451 şi 492 c. civ. rom.), rezultă
a bărcă în afară de cazul tutelei legale
a feşi
român
civil
qreptul
(în
,
batului
prinîn

este,

interzisului

560
cipiu, dativă. (Demolombe, VIII, No. 129%.
1295,
urm.; Mourlon, ed. t-a, 1, No.
p.
1301; Aubry et Rau, ed. 3-a, 1, $1%, No.
Dalloz. Hp, Interdiction,
802, 803;
120;
No.
159, 160; Suppl,, Interdiction,
6-a, ÎI,
Laurent, V, No. 287; Planiol, ed.No. 693;
No. 209%; Planiol et Ripert, 1,
I, p.
Alexanâresco, ed. 2-a, III. partea
49, 43. 45),
nu e4. În materie de inierdicțiune,
xistă

tutela

terzisului,

dreptul

să

legitimă

consiliul

numească

ascendenţilor

a

de
ca

familie

în-

avănd

interzisului

tutor

fie pe un desfie pe mama, fie pe tatăl,
interzisului şi
a
rudă
o
de
fie
cendent,
(Merlin, RE.
străină
nă
persoa
o
chiar pe
$ 1; Dalvin2,
section
,
Tulelle
pertoire,
II. p. 332;
Proudhon.
court. I, p. 131;
III, No.-:
.
nton
Dura
1336;
No.
Toullier, II,
urm;
560
No.
VIII.
Demolombe,
151;
ed. 1-a;
Mourlon.
506;
Art.
Marcade,
et Rau ed.
Aubry
1296, 1301;
No.
Ţ,
Inter5-a, 1, $ 126, p. 803; Dalloz, Râp.,rdiction,
diction, No. 158, 159: Suppl., Inte
Huc, UI,
No. 120; Laurent, V, No. 287; No.
209;
Planiol, ed. 6-a I,
No. 523;
AlexanârePianiol et Ripert, 1, No. 699:
sco, ed. 2-a, III, partea |, p. 49, 43),
a5. Câna minorul este interzis şi se
ţiona în
func
Ya
rul
tuto
ă,
tutel
sub
flă
minorucalitatea sa până la majorarea liul de
consi
a,
tutel
tând
înce
câna,
lui,
e îi
familie îi va numi un tutor care poat
ritot fostul său tutor din timpul mino
tății

sale.

(Proudhon,

Rtat

II, p. 546; Demolombe. VIII,
rent, V, No. 286; , Baudry

des

Alexandresco,
IV, No. 852;
partea, |, p. 43).

Dreptul

_6.

Doctrină.
cu

Art, 450

INTERDICȚIUNE

personnes,

No. 561; Lauet Cheneaux,

—

de

a

numi

ed.

2-a;
”

III,

tutorul dativ

interzisului aparţine, potrivit dispoziţiilor art. 405 şi urm. c. civ. fr. (355 şi urm.
c. civ. rom), consiliului de familie, care
se va convoca şi va lucra. potrivit dispozițiilor acestor articole. (Mourlon, ed. T-a,
Dalloz, Râp., Interdiction:
TI, No. 129%;
No. 160; Supp!., Interdiction No. 120; Planiol et Ripert, 1, No. 698; Alexandresco,
ed..2-a, III, partea 1, p. 41, 43).
1. Rudele cari au provocat interdicţipot face parte din consiliul
care urmează să numească

unea,
milie

îatu-

de
un

dispoziţiile
interzisului, de oarece
tor
art. 495 c. civ. în. (441 e. civ. rom), sunt
interpretare

strictă,

de

şi se aplică

numai

compunerea : consiliului de familie
la
pucare urmează a-şi da avizul asupra
nerei sub interdicţiune, iar nu şi la cazul de numirea unui tutor interzisului,
concaz în care nu rai există interese (Deirare între interzis şi aceste vude. Vergze
molombe, VIII, No. 514%; Mass6 et
- sur
Zachariae. [, $ 325, nota & p. 463;
Aubry et Rau, ed, 5-a, I, $ 196, p. 803;
Laurent, V, No. 289; Baudry et Châneaux,
Tv: No. 850; Planiol, ed. 6-a, I. No. 2051;
Plâniol et BRipert, I, No. 698 Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 4).
8. Dacă bărbatul este scutit de tutela
femeei sale interzise, el poate face parte
(Alexandresco,
din consiliul de familie.
ed. 2-a. III. partea |. p. dk).
bărbatu9. Femeea deşi este tuioarea
lui

său

interzis,

însă

are

nu

să

dreptul

(Defacă parte din consiliul de familie. Rau,
inolombe, VIII, No. 373; Aubry et
V.
ed. 5-a, I, $ 126, p. 803, 80%; Laurent.
IV, No.
No. 289; Baudry et Ch6neaux,
Alexandresco,

2-a,

ed.

III,

partea

1,

851;
Sanp. 4; Contra: Demante et Colmet de
terre, II, No. 279 bis, 1).
10. Femaeea, de şi nu poate face parte

din consiliul de familie

care urmează

să

său internumească un tutor bărbatului
la deliberare,
chemată
fi
poate
însă,
zis,
pentru a face observaţiile sale. (Aubry et

Rau, ed. 5-a, [, $ 126, p. 804; Laurent, v,
No. 289; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 44).
Termenul de apel nu este suspen11.
siv şi dacă nu a fost declarat apel, se va
interzitutorului
proceda la numirea
sului, fără a fi nevoe să se aştepie expivarea

termenului

de

apel.

(Mourlon,

ed.

7-a, LI, No. 1298; Dalloz, R&p., Interdiction, No. 15%; Huc, III, No. 523; Planiol
et Ripert. 1, No. 699, p. 728, nota 3; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |,

p. 45).

|

apel
când sa declarat
12. In cazul
înainte de adunarea consiliului de faproceda la numirea
milie. nu se poate

tuțorului

interzisului,

decăt numai

după

ce se va fi judecat apelul şi se va îi contribnalului de punere
sentința
firmat
sub interdicţiune. (Demolombe, VIII, No.
555: Mourlon. ed. 7-a. 1. No. 129; Aubry
et. Rau, ed. 5-a, 1, $ 126, p. 802; Dalloz,
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Art. 451

DESPRE

fusese

numit

un

nunţată

asupra

unei

cereri

de punere

sub

interdicţiune, are dreptul să numească,
persoanei a cărei interdicţiune se cere,
un administrator provizor. (Mourlon, ea.
7-a, Î, No. 129; Dalloz, Râp., Suppl. Interdietion, No. 119).
15.

administrator

provizor, acesta îşi va relua funcțiunile
sale.
(Demolombe, VIII, No. 555;
Marcad, art. 505;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No.
1298; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 155;
Suppl.. Interdiction, No. 119: Laurent, V,
No. 290; Huc, III, No. 523; Planiol et Ripert. 1, No. 699, p. 728, nota 2; Comp:

Art. 451. — Bărbatul este

civil

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
|, p.
45).
14.
Curiea de apel, când judecă un apel în contra hotărirei tribunalului pro-

Râp., Suppl.. Interdiction, No. 118; Laurent, V, No. 290; Planiol et Ripert, I, No.
699, p. 728. nota 2;
Comp:
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 45).
13.
In cazul când sa declarat „apel
după numirea iutorului interzisului, tutorul, nu poate să-şi exercite funcțiunile
până când Curtea de apel nu va fi judecat
apelul şi va fi confirmat
sentinţa;
în acest caz,
dacă înaintea
primei iînstanţe

Codul

INTERDICŢIUNE

Socotelile

pe

cari

trebueşte

să

le

dea administratorul provizor,
tutorului
interzisului, nu trebuese date în forma
socotelilor dela. tutela minorilor. (Dalloz,
Rep., Interdiction, No. 153; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 4).
16.
A se vedea: art. 451, 452 şi 454 din
codul civil cu notele respective.

de

drept

tutore

când va îi pusă sub interdicțiune. (Civ. 195

al

femeei

sale,

urm., 453; Civ. Fr. 506).

Text. fr. Art. 506.— Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
INDEX ALFABETIC
(la. doctrină)

neaux, IV,
III, partea

Interdicţiune

1 urm.

Administraţie 4, 7, 8, 10.
Autoritate
maritală. 3,8,
9
Autorizaţie 8
Avere parafernală 4, 10,

Iaterese contrare 5.
Maritală autorizaţie 3,
Minoritate 2,
Parafernă 4, 10.

Căsătorie 2.
Consiliu de

Scuze 8, 9,
Separaţie
de

Bărbat

1 urm,

familie

7, 9,

Contract de căsătorie 4,
Destituire 8, 9
„Detă 4, 8.
Emancipare 2.
Excludere 8, 9.
Femee 1 urm.

Ingrijirea interzisului 9.

8.

Restricţiuni 7.
,

6,

patrimonii

Tutelă 1 urm,
i
Tutelă dativă
1, 8, 9, 10,
11
Tutelă legală 1 urm.
Tutor 1 urm.

Tutor ad hoc 3.

Doctrină.
1.
De şi în principiu tutela interzisului este dativă. totuşi,
potrivit dispozițiilor art. 506 c. civ. îr. (451 c. civ. rom),
bărbatul este de drept
tutor al femee?
sale interzise.
(Mourlon, ed.
7-a, [, No.
1296; Dalloz. Râp., Interdiction, No. 161;
Suppl., Interdiction, No. 121; Planiol
et
Riperi, 1. No. 699, 700; Alexandresco, ed.
2-a. III, partea I, p. 42, 43, 45).
2.
Chiar în cazul când bărbatul este
minor, el fiind emancipat prin căsătorie,
este de drepi iutor al femeei sale interzise, de oarece legea nu face nici o distincţiune între bărbatul
major
și bărbatul minor. (Dalloz, R6p., Înterdietion,
No. 161; Planiol et Ripert, I, No. 700).

3.

Bărbatul, tutor al femeei

sale inter-

5.

Dacă

8.

In

No. 865; Alexandresco,
1, p. 46).
este

cazul

a

se

cere

ed. 2-a,

separaţia

de patrimonii între femeea interzisă şi
bărbatul său tutor, de oarece există contrarietate de interese între soţi, se va numi femeei interzise un tutor ad hoc, care
va exercita, acţiunea în separație de patrimonii
în contra bărbatului. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,p. 46, nota 3).
Separaţia de bunuri, nu aduce peutru bărbat perderea calităţii de a, fi tutor
legal al femeei sale interzise. (Planiol et
Ripert, I, No. 700).
,
1. Dispoziţiile art. 507 c. civ. fr. (452
c. civ. rom.), care arată că consiliul de
îamilie poate regula forma şi condiţiunile administraţiunei
femeei, tutoare a
bărbatului său interzis, nu-şi găsesc aplicaţiune la administraţia bărbatului, aşa
încât când acesta
este
tutorul femeei
sale interzise,
consiliul de familie nu
poate să mărginească dreptul său de administraţie, care decurge din lege. (Ale„xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 455).

cazul când

bărbatul

este scuzat,

exclus sau destituit
din
tutela
legală
a femeei sale interzise, el păstrează toate
drepturiie sale asupra persoanei şi averei femeei sale, cari rezultă din calitatea, sa de bărbat al înțerzisei cum ar fi
dreptul de autorizaţie,
dreptul de administraţie

al

averei

dotale,

etc.

(Huc,

III,

No. 523;
Planiol et Ripert, 1, No. 700;
Comp.: Demolombe, IV, No. 228; Laurent,
V, No. 301; Alexanaresco, ed 2-a, III, partea I, p. 46, 47).
.

zise, exercită în acest timp şi autoritatea
maritală şi autoritatea tutorului.:
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 46).
"4.
Bunurile parafernale ale femeei interzise vor fi administrate de bărbatul

astfel, consiliul

a căror administraţie şi-a rezervat-o femeea prin contractul de căsătorie. (Demolombe, VIII, No. 59; Bauary et Ch6-

tul ca potrivit dispoziţiilor art. 510 c. civ.
în. (455 c. civ. rom.), să hotărască locul
unde va fi îngrijită femeea interzisă, cu
rezerva. dreptului pentru bărbat de a a-

tutor;

tot

el va

administra

şi

bunurile

—

„9.

ritală

1718 —

In

nu

acest

poate

caz

însă,

autoritatea

fi mărginittă

rma-

prin tutelă;

de familie va avea drep-

Codul

civil

DESPRE

taca încheerea consiliului de familie înaintea tribunalului, când ar fi nemulţumit de măsura luată. (Demolombe, VIII,
No. 619; Dalloz, R6p.,
Suppl,
Interdiction, No. 136; Laurent, V, No. 301; Alcxandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 4).
10. Când bărbatul nu este tutor al femeei

sale

femeei,

interzise,

se

va

averea

administra.

452. —

Art.

parafernală

de

tutorul

Femeea

va

Art. 452

INTERDICȚIUNE

a

său

dativ.

(Laurent,

Châneaux,

IV.

V, No

No.

869;

.301;

Baudry

Alexandresco,

et
ed.

2-a, III, partea 1, p. 47).
Când ambii soţi sunt puși sub in11.
terdicţiune, fiecare dintre ei va avea câte
un tutor dativ. (Alexanâresco, ed. 2-a. III,
partea

12.

dul

A

1, p.

civil

45).

se vedea:

art. 450 şi 454

cu

respective,

notele

bărbatului

îi tutrice

din co-

interzis,

său

și

în asemenea caz, consiliul de familie va regulă forma şi condiţiunile
administraţiunei, rămânând femeei dreptul de a reclamă înaintea tribunalelor, de se va socoti nedreptăţită prin regularea consiliului.
(Civ 357 urm., 383, 390 urm., 398, 441, 453, 455; Pr. civ. 638
urm.; L. jud. oc. 43; Civ. Fr. 507).
Tezt.
En ce cas,
nistration,
se croirait

fr. Art. 507. — La femme pourra &tre nommee tutrice de son mari.
le conseil de familile râglera la forme et les conditions - de. l'admisauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui
lâsce par Varrât€ de la famille.
INDEX
(a

Administraţie 4, 5, 6, 7.
Anulare ît.
Autorizaţia justiţiei 9, 10.
Avere personală 4,8, 9, 10.
Bărbat 1 urm.

Cheltueli cu menajul 6.
Comunitate
de bunuri

4,8.

Condiţiunile

administra-

ţiei 4, 5,
6.
,
Consiliu de familie

4,

Copii 41,
Daune

11.

Deliberare

Domiciliu

11.
conjugal

Dotă 4, 6,8.
Femee

1 urm.

3.

nu va regula forma şi condiţiunile administraţiunei femeei tutoare a bărbatului

ALFABETIC
doctrină)

5,

Imobile 9.
Imprumut 9.
Instrăinare 8,
Interdicţiune 1 urm.
Interes 11.
Minoritate 8.

său

.

Nulitate 11.
Parafernă, ase vedeă cu-

vintele: „Avere personală“.
Personală avere 4,8, 9, 10,
Prejudiciu 11.
Restricţiuai 4, 5.
Tutelă 1 urm,
Tutelă dativă 1, 10, (1.
Tutelă legală 1 urm.
Tutor 1 urm.

Vindere-cumpărare &.

Doctrină.
interzisului
1. De şi în principiu tutela.
dispoziţiilor
este . dativă, totuşi, potrivit,
este de drept
art. 452 c. civ. rom, femeea
zis contrar
inter
său
ui
atul
bărb
tutoarea
ea poaie
feme
unde
z,
ce
fran
tul
ca în drep
dativă a bărbatului
fi numită tutoare
ed. 2-a, III,
său interzis, (Alexandresco,
partea 1, p. 4, 47, 48).
2. Bunurile femeei, tutoarea bărbaiuipotecei le
lui său interzis, vor fi supuse
de Santerre.
(Demante et Colmet
gale.
ed, 2-a,
TI. No. 279 bis, IV; Alexandresco,
.
TII, partea 1, p. 49).
său
3. TFemeea tutoarea bărbatului
aleagă unde va
interzis, are dreptu 1 să „ale
conjugal.
domiciliul
crede de cuviinţă
974;
Dalloz. A Rp.
No.
II,
,
dant
(Beu
tion, No.
Suppl., Domicile, N o. 45; Interdic
131; Laurent, V, No. 303; Bauâry et Ch6IV, No. 867, Planiol, ed. 6-a, |,
neaux,
No. 2094; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 49).
4. In cazul cân d consiliul de familie

interzis,

ea

va

autorizaţia

avea

ge-

bunurile
atât
nerală de a administra,
personale, cele ale comunităţii, cât şi bunurile personale ale bărbatului său înNo.
(Dalloz, Râp., Interdiction,
terzis.
179; Comp.: Demante et Colmet de Santerre, II, No. 279 bis, IV; Alexandresco,
|
ed. 2-a, III, partea I, p. 49).
5. Consiliul de familie nu poate conferi femeei tutoarea bărbatului său inte»zis, drepturi mai întinse decât acele. ale
potrivit
unui tutor obicinuit, de oarece.
dispoziţiilor art. 507 c. civ. îr. (452 ce. clv.
rom.), el are numai dreptul a pune oarecari restricţiuni în dreptul de administrație a averei soţului său interzis. (Demolombe. VIII, No. 599; Laurent, V, No.
291; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2094; Planiol
Alexandresco, ed.
et Ripert, 1, No. 701;
2-a, TII, partea I, p. 49; Contra: Demante
et, Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, Nu220, bis II; Baudry et Châneanx, IV, No.
de
6. Ca condițiuni pe cari consiliul
familie le poate impune femeei tutoare a
bărbatului

său

interzis,

se

citează:

regu-

area, drepţurilor cari aparţin bărbatului
şi cele cari aparţin femeei, determinate
după condiţiunile matrimoniale ale soţilor, pentru a se stabili în ce cazuri. felucrează ca tutoare a bărbatuiui
meea
său şi în numele acestuia, şi în ce cazuri lucrează în numele său prpopriu,
stabilirea cheltuelilor pentru menaj, etc.
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1997; Comp.: Demâlombe, VIII, No. 599; Laurent, V, No.
291; Planiol et Ripert, 1, No. 701; Alexan-

dresco,

ed. 2-a, III, partea 1, p. 48 49).

său
7. Femeea, tutoare a bărbatuului
interzis nu are dreptul să facă decât acte
(Dalloz, Rep,
de simplă administraţie:

— 719—

Art. 453—454

DESPRE

Interdiction. No. 179; Comp.: Alexandrasco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 48, 49).
Pentru: ca femeea,
tutoare a bărbatului
său
interzis
bunurile . aparţinând

Dalloz, Rep., Suppl., Interdiction, No. 1%;
Laurent, V. No. 302; Baudry et Cheneaux,
IV, No. 867; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2094;
Planiol et Ripert, I, No. îui; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, XI, p. 49).
11.
Femeea care nu este tutoarea bărbatului său interzis are dreptul să atace
toaie deciziile consiliului de familie pe
care le crede dăunătoare intereselor sale
şi ale copiilor săi. (Delvincourt, [. p. 3%;
Toullier, II, No. 1348; Duranton, III, No.
753; Demolombe, VIII, No. 600; Mourlon,
ed. 7-a. 1, No. 1297; Dalloz, Râp., Interdie:
tion, No. 17%; Planiol et Ripert, IL, No.
'70
13.
A se vedea: art. 93, 450, 451 şi 454
din codul civil cu notele respective,

să poată
înstrăina
acestuia sau comu-

nităţii, trebueşte să aducă la îndeplinire
toate formalităţile cerute de art. 45! urm.
e. civ. îr. (401 urm. c. civ. rom.). (Delviacourt, I, p. 325; Toullier, II. No. 134; Duranton. III, No. 754;
Demolombe, VIII,
No. 599; Dalloz. R6p., Interdiction,
No.
1179; Laurent. V, No. 302; Planiol et Ripert, I. No. 101;
Alexandreseo, ed. 2-a,
III, partea I. p. 50; Comp.: Colin et Capitant, 1. p. 589).
Pentru ca femeea, tutoare a bărbatului

său

interzis,

să

poată

Codul civil

INTERDICȚIUNE

împrumuta

în comptul său sau să vândă imobilele
sale proprii, trebueşte să dobândească autorizaţia justiţiei. (Dalloz, Râp, Interdiction, No. 179;
Suppl.. Interdiction, No.
137; Laurent, V, No. 302).
Femeea, care nu este tutoarea bărbatului său interzis, are nevoe de autorizaţia, justiţiei pentru a face actele prtvitoare la averea, sa proprie. pe care nu
le poate
face singură, fără autorizaţia,
bărbatului său.
(Beudant, II, No. 974;

Art. 453. — Nimeni, afară

Jarisprudenţă
(continuare

dela

1924

până

la 1927)

„1.
Femeea, conform art. 452 cod, civ,
este de drept tutricea bărbatului său interzis. (C. Apel Buc. IV, dec. civ, 27 din
23 Ian. 1926,
Curierul Judiciar,
No.il
din 1926).

de

soți, de ascendenți și de des-

cendenți, nu va îi dator a ţine tutela unui interzis mai mult de
cinci ani. După acest termen, tutorele va puteă cere a îi înlocuit
și cererea sa trebue a fi primită. (Civ. 370 urm., 415 urm., 661;
Civ. Fr. 508).
Tezt. fr. Art.
scendants,

ans.

A

ne sera

lexpiration

son remplacement,.

508. — Nul, ă Vexception
tenu

de

conserver

de ce dâlai,

1. Contrar ca la tutela minoriior, unde
ea, nu poate dura decât până la majorisau

emanciparea

minorilor,

tutela,

înterzişilor poate dura până la încectarea. lor din viaţă; din această cauză,. legiuitorul a fixat prin art. 508 c. civ. îr.
(453 c. civ. rom.), un termen peste care
tutorui, în afară de soţi, ascendenți sau
descendenţi, nu poate fi obligat a ţine
tutela. (Mourlon;, ed. 7-a, 1, No. 1300; Planiol et Ripert, 1, No. 706;
Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 42, 55).
„ Soții,
ascendenţii
şi descendenţii
cari ar fi tutorii interzisului, nu pot îi
scutiți de tutelă afară de o cauză legală,
ci trebuesc să o ţie până. la sfârşit, de oarece tutela este considerată ca îndepunirea unei datorii din cauza rudeniei ce

Art.

454. — Interzisul

des €poux, des ascendants,

tutelle

le tuteur

Doctrină.

tatea

la

d'un

pourra

interdit

demander

au-delă

et

devra

et dede dix

obtenir

există între ei şi interzis. (Planiol et Riperi, I, No. 706; Alexandresco, ed. 2-a, III,

partea

I, p. 55).

In cazul când minorul este interzis
şi se află sub tutelă, tutorul va funcţiona
în această calitate până la majoratul mnorului,
când, încetând tutela, consiliul
de familie îi va numi
un tutor, care
poate fi tot fostul său tutor din timpul
“minorităţii
sale.
(Proudhon,
Etat des
personnes, II, p. 546; Demolombe,
VIII,
No. 564; Laurent, V, No. 286; Baudry ei
Cheneaux, IV, No. 852; Alexandresco, ed.
2-a; III, partea 1, p. 43).
Ă
Dispoziţiile art. 508 c. civ. în. (453 c.
civ. rom.),
îşi găsesc aplicaţiunea
numai la interdicţiunea judiciară, iar nu
şi la interdicţiunea. legală, (Demolombe,
VIII, No. 624. Alexandresco, ed. 2-a, III,
pariea I, p. 55).

se aseamănă

cu

minorele

întru

ceeace

privește persoana și averea sa; legile relative la tutela minorilor
se vor aplică și la tutela interzişilor. (Civ. 93, 342 urm.,
390 urm,.,

Codul

civil

413,

415

DESPRE

urm,,

curajarea
Fr. 509).

455,

1753

construcțiilor

$

2,

de

Art. 455

INTERDICȚIUNE

1762

urm.,

clădiri (Mon.

1876;

Legea

ofî. 87/1921),

pentru în-

Art. 5; Civ.

Tezt. fr. Art. 509.— L'interdit est assimil6 au mineur, pour sa personne
et pour
des

ses biens: les lois

sur la tutelle des mineurs s'appliqueront ă la tutelle

interdits.
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Observaţie sub Trib. Avignon (Vaucluse) (1 Ian. 1921, Pand. Rom.

DEM,

ALEXANDRESCO

(continuare).

1925, III, 27;

Docan P. Geonae, Studii de drept civil comparat, p. 166 urm.;
GnaeRovIci Emir, Notă sub C. Apel Bucureşti S. IV, 219 din
Gen. 1926, No. 1743.

(Alexandresco,
miciliul la tutorul său.
ed. 2-a, III, pariea I, p. 40).
6. Bărbatul, tutor al femeei sale inintacte toate dreptuterzise, păstrează

Doctrină.
Cu

1.

că

toate

rom.),

civ.

c,

arată

mănă

cu

minorul

soana

şi

averea

nu

este

totuşi,

numai

la

oarece

tutelei.

exercitarea

si

îr. (49%
se

ce priveşte

în ceea

de

civ.

interzisul

că
sa.

este absolută,
priviioare

c.

509

art.

asea-

pei-

asemănarea

asemănarea

rile sale cari decurg din puterea părincum
copiilor săi minori,
asupra
tească
lor,
educaţia
de a dirija
areptul
sunt

de a consimţi la căsătoria lor, ete. (Dalloz, Râp., Interdiction, No. 187).
7. Când tatăl este intexzis,. puterea pătrece
asupra copiilor comuni
rintească
asupra mamei, fie că ea este tutoarea
bărbatului său interzis, fie că tutela acestuia a fost încredinţată, unui străin,

administrarea

(Alexandresco,

ed.

(Alexandresco,

ed.

2-a, III, partea 1. p. 40 urm.; Comp: Planiol et Ripert, 1, No. 698).
2. Interzisul este incapabil să-şi exercite drepturile sale civile şi va fi reprezentat de un tutor, a cărui bunuri vor îi
supuse

legale.

ipotecii

minorului;

puterile

lor

sunt

mărginească,
lombe. VIII,
507: Dalloz,
Suppl.,

No.

183;

Suppl.,

neavând

dreptul

să

140;

Laurent.

V,

acest drept al său. (DemoNo. 611, 616; Marcad, Art.
Rep., Interdiction, No. 18;

Interdiction,

No.

ţuitor

interzis,

este

el perde

tutela

şi pu-

terea, părintească asupra copiilor săi minori, care vor fi exercitate de către tucopiilor sub controlul consiliului
torul
de farnilie, iar nu de către tutorul părintelui interzis. (Dalloz, Râp., Suppl., Înterdiction, No. 141),
”
vedea: art. 448 şi 450 din co9. A se

Interdic-

tion, Noo. 130; Comp.: Alexandresco, ed.
2-a, III, partea IL. p. 51).
5. Potrivit dispozitiilor art. 108 c. cir.
fr. (93 c .civ. rom.), interzisul îşi are do-

Art.

familie

No. 303; Baudry et Châneaux, IV, No. 868;
Planiol et Ripert, I, No. 701; Alexandresco, de. 2-a, III, pariea 1, p. 51).
$. In cazul când părintele supravie-

aceleaşi

şi li se aplică aceleaşi cauze de scuză, de
excludere şi destituire din tutelă. (Pianiol et Ripert, I, No. 698).
în
4. 'Tutorul dativ al unui înterzis,
aaministraţia bunurilor acestuia, trebusşie să se conformeze regulelor prevăzute
de lege la tutela minorilor. (Dalioz, Rep..

interdiction,

de

consiliul

2-a, III, partea I, p. 40).
at
agenţi
diferiților
3. Atribuţiunile
tutelei interzisului sunt aceleaşi ca la tutela

13 August 1926, Jurispr.

du]

civil

cu

notele

respective.

osebire
455.— Veniturile unui interzis trebuesc a îi mai cu

vindecarea,
întrebuințate spre a-i îmbunătăți soarta şi a-i grăbi
având. Consipotrivit cu caracterul boalei şi după averea ce va îi
în casa
îngrijit
îie
să
trebue
de
liul de îamilie va puteă hotări,
sau
privat
iment
stabil
sa, sau de trebue să fie așezat în vreun
în

vreun

spital. (Civ.

357

urm.,

598, 452,

454;

C. p. 13, 16; L.

alienapentru alienaţi din 15 Decembrie 1894; Reg. legii asupra |
ţilor din 13. Noembrie 1896; Civ. Fr. 510).

Text. fr. Art. 510. — Les revenus dun interdit doivent âtre essentiellement
caracteres de
employâs ă adoueir son sort et A aceslârer sa gudrison. Selon les
86370, — Codul Civil adnotat.

—

021

—

46

Art.

455

DESPRE

Codul civil

INTERDICȚIUNE

sa maladie et l'âtat de sa fortune, le conseil de famille pourra arrâter qu'il sera
trait dans son domieile, ou qu'il sera place dans une maison de santt, et mâme
dans

un hospice.
INDEX

ALFABETIC

cheltuelile făcute peste prevederile consiliului, dacă nu dovedeşte că ele au fost

(la doctrină)
Apreciere

Autoritate

suverană

conjugală

9.

Imbunătăţirea soartei interzisului 2,
Ingrijirea
interzisului 2,
3, 7 8, 9, 11, 12, 43,
Interdicţiune 1 urm,
Interdicţiune legală 6.

10.

Aviz 8
Bărbat 10, 11, 12, 13,
Capital 3.
Casă de sănătate 7, 11, 12,

Căsătorie 4,

Interese

Cheltueli anuale 1, 2, 3.
Condemnare 6.
Conjugale drepturi 10,
Consiliu de familie (, 2,
3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,

Medici 8.
Minoritate 1.
Muncă silnică 6.
Necesitate imperioasă
Ospiciu 7, 11, 12, 13.
Preiudiciu 13,
Probe 5.

Consultare 8.
Copii 4.
Daune 13,

6.

11,
11, 12, 13.

5,

de

către

consiliul

dresco,

interzisului,

trebueşte

luată

numai

de

întrebuinţarea

tinşe.

veniturilor

.

In

cazul

când

interzisul

pea-

este căsă-

Mass€

unui

condamnat

la

muncă

au
din
2-a,

urmează

ed. 2-a, III, partea 1, p. 5li.

(Dalloz, R&p., Interdiction, No. 187).

et Verge

sur

Zachariae,

1. $ 2%.

p. 470, nota
19; Dalloz, Râp,, Interdiction, No. 176; Suppl..
Interdiction, No.
135; Laurent, V, No. 300; Baudry et Ch&

neaux,

IV,

No.

859; Planiol et Ripert,

I,

No. 7202; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 46, 51).
12. După o altă părere.
consiliul de
familie, iar nu bărbatul, tutor legal al
femeei sale interzise, va decide dacă a
ceasta trebueşte îngrijită la domiciliul
„conjugal sau internată într'o casă de sănătate. (Demolombe.
VIII, No. 579 bis,
393; Aubry et Rau, ea. 5-a. |, $ 1%. nota

13, p. 805:

torit şi are copii, veniturile sale nu trebuesc întrebuințate în întregime pentru
el.
(Dalloz. Râp., Interdiction, No. 173;
Comp.: Mourlon, ed. t-a, I, No. 1301),
- Când consiliul de familie a hotărit
că cheltuelile de întreţinere ale interzisului vor fi făcute în limita veniturilor
sale,
tutorul va fi. obligat să suporte

—

a

1
In cazul când bărbatul este tutorul femeei sale interzise, după o părere,
el singur va, determina reşedinţa femeci
sale interzise, şi va decide dacă ea tre
bueşte îngrijită la domiciliul
conjugal
sau internată într'o casă de sănătate, cu
rezerva dreptului pentru. consiliul de familie de a, cere retragerea tutelei pentru
rele tratamente. (Duranton, III, No. 762;

mai

tru
acest scop. (Demolombe,
VIII, No.
581; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 173:
Suppl.,_ Interdiction, No.
129; Huc, III,
No. 525;
Baudry et Châneaux, IV, No.
858; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2095; Planiol
et Ripert, 1, No. ?02; Alexandresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 51).

şi

No.

9. Consiliul de familie
apreciază
in
Mod suveran, locul unde urmează a fi
înerijit interzisul. (Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea I, p. 51.
10. Prin interdictiunea femeei, drepturile conjugale ale bărbatului nu sunt â-

de

întâi din veniturile sale. (Dalloz, Rp,
Interdiction, No. 170; Suppl., Interdiction,
No. 129).
3. Când veniturile interzisului nu sunt
suficiente şi când nici un obstacol nu
se opune, consiliul de familie poate decide a se lua din capitalul interzisului
pentru îmbunătăţirea
soartei
şi pentru
grăbirea, vindecării sale, cu toate că art.
510 c. civ. în, (455 c. civ. rom), vorbeşie

V,

să fie îngrijit interzisul, aparţine consliului de familie iar nu tutorului; consiliul de familie va decide dacă interzisul trebueşte tratat la domiciliul său, într'o casă de sănătote, sau întrun ospiciu. (Mourlon, ed. T-a, I, No. 1299; Dalloz,
Rep.
Interdiction.
No.
171;
Planiol et
Ripert, I, No. 702; Alexandresco,.ed. 2-a,
III. partea 1, p. 49, 51).
Pentru
stabilirea locului unde va
fi
îngrijit interzisul, conşiliul qe familie
poate consulta medici specialisti. Alexan-

familie pentru cheltuiala anuală, a interzisului şi care va servi în special pentru îmbunătăţirea soartei şi a grăbi vindecarea

legală

III, partea 1, p. 55, nota 2),
7. Determinarea locului unde

1. Potrivit dispoziţiilor art. 454 e. civ,
îr, (898 c. civ. rom.), dela tutela minorilor. aplicabilă şi tutelei interzişilor, contorm art. 509 c. civ. fr. (454 e. civ. rom),
consiliul de familie va determina la începutul tutelei suma la care se va, ridica
cheltuiala anuală a interzisului. (Dalloz,
Rep.,. Suppl., Interdiction, No. 199; Planiol et Ripert, IL, No. 702).

fixată

neprevăzute

(Laurent,

Dispoziţiile art. 455 c. civ. rom. nu
găsesc aplicaţiunea şi la interdicţiu-

nea

Doctrină.

2. Suma

evenimente

silnică;
<condamnaţii
la recluziune
dreptul să primească o mică sumă
veniturile
lor.
(Alexandresco,
ed.

Suverană apreciere 9,
Tratamente rele 1.
Tutelă 1, 11, 12.
Tutor 5, 7, 11, 12, 13,
Venituri 2, 3, 4,5.
Vindere 2, 3, 7.

5,

" Excludere
Femee 10,

de

imperioase.

îşi

13.

Recluziune 6.
Rele tratamente 11,
Spital 7, 11, 12, 13,

Destituire 11,
Domiciliu 7, 11, 12, 13.
Dovadă 5.
Drepturi conjugale 10,
Evenimente neprevăzute

reclamate

Decesităti

Dalloz,

R6p.,

Suppl,,

Interâic

tion, No. 135).
13:
In cazul când bărbatul nu este tutorul femeei sale interzise, tutorul împreună cu consiliul de familie vor stabil
modul de tratament al femeei interzise,
cu rezerva dreptului pentru bărbat de a
cere înaintea
tribunalului
reformarea
deciziilor consiliului de familie în cazul

122

—

Codul

sar

când

sale.

interesele

dăuna

Laurent,
2-a, III, partea

Interdiction, No. .136;
301; Alexandresco, ed.

Planiol

p. 46, 47; Conira:

(Demo-

102).

lombe. VIII, No. 619; Dalloz, Rep. V,Suppl.,
No.

et Ripert.

pe

1 No.
co-

din

14. A se vedea: art. 451 şi 45%
dul civil cu notele respective.

1,

456

Art.

INTERDICŢIUNE

DESPRE

civil

„Art. 456, — Când va sosi timpul de a se căsători copilul unui
interzis, zestrea şi toate celelalte convenţiuni privitoare Ia stabilirea
936

urm., 842,

396

urm.,

357

după

către consiliul de familie,

tribunalului, care va ascultă concluziunile procurorului.

încuviințarea
(Civ.

de

regulă

vor

se

lui,

căsătoria

sau

89,

civ.

1231; Pr.

1223,

urm,,

1877 pentru atrib. minist. publ.; Civ.

si, 39 ; L. din 29 Octombrie
r. 511).

sera question du mariage de l'enfant d'un

Text. fr. Art. 511. -— Lorsqu'il

interdit, la dot, ou Vavancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales,
le tribunal, sur
seront râgles par un avis du conseil de famille, homologu€ par

les conclusions du procureur du Roi.
INDEX

justiţiei, care înlocueşte pe aceea a s0iului său interzis, ea neputând să înstră(Alexandresco,
ineze singură averea sa.
ed. 2-a, III, partea 1, p. 5%).
de
separată
interzisului
4. femeea
bunuri, va putea înzestra singură, fără
nici o autorizaţie, pe copiii săi cu bunu-

ALFABETIC

(a

doctrină)
Inzestrare, a se vedea cuvântul: „Dotare“.
Limitare 9.
Lucruri mobile 4,
Mamă naturală 13.
Ministerul public 15.
Mobile lucruri 4.
Moştenitori
prezum:
ptivi 12.

Autorizaţia justiției 3, 4, 5.
Avere personală 1, 3. 4, 5.
Bărbat 3, 4, $.
Căpătuire, a se vedea cuvântul: „Stabilire“,

Carieră 10.
Căsătorie 1 urm,
“Concluzii 15,
Condiţiune 6

Nepoţi

“Consiliu de “familie 1, 2,
5-16.
Consimţimânt 8.
Contract de căsătorie 6,8.
Copii 1 urm.
Copil naturai 13.
Cotitate disponibilă 7.
Deliberare 15.
Descendenţi 15.

12.

Nuda proprietate 5.
Omologare 15, 16.
„Parchet 15,
Personală avere 1,3, 4,5.
Porţiune disponibilă 7.
Procurar 15,
Proprietate nudă 5.
Raport la succesiune 7.
Recunoaşterea copiilor naturali 13.

Dispensă de raport 7.

Regim

Dotale bunuri 3.
Dotare 1-10, 12-16.
-Exagerare 16,
Femee 3, 4, 5.
Idențitate 12.
Ingrijirea interzisului 16.
Instrăinare 3.
Interdicţiune 1 urm.

matrimonial 6.

Separaţie de patrimonii
Soţul interzisului 2.

1»

Stabilire 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16.
Terţă persoană 2.
Tribunal 15, 16.

Dispoziţiile

civ.

c.

Sl

(456

în.

ile
toreşte este adoptat cu bunur
când copilul
iar nu şi atunci
sului,

se

(Demolombe,
dotează cu bunurile sale.
,
XIII, No. 590; Marcad6, art. 51; DallozV,
No.

Interdiction.

297;

3, p. 5%).
2:
cută

Câna
de

No.

Alexandresco,
o

constituirea
terță

de

Laurent,

189;

partea

ed. ?-a, III,
de

persoană,

dotă
fie

este

chiar

făsoţui

interzisului, intervenţia consiliului de familie nu poate avea loc. (Daltoz, Râp.. Interdiction, No. 189; Alexandresco, ed. 2-a,
III. partea 1. p. 5%).
3. Femeea interzisului, pentru a putea
dota pe copiii săi din averea sa proprie,
va trebui să dobândească . autorizaţia

poate

ea

uzufructul

oarece

acestor

bunuri

aparține soţului său interzis, va fi necesară şi autorizaţia consiliului de familie
al interzisului; în cazul când dotarea cu
aceste bunuri se va face numai cu -anutorizația, justiţiei, şi fără autorizaţia consiliului de familie al soţului său interzis,
înzestrarea va fi valabilă numai în privinţa nudei proprietăţi, iar nu şi în privinţa, uzufructului bunurilor, care va ră-

mai

dotarea

unui

bărbatului

departe

54, nota 4).
6. Consiliul

nue. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunseea câsă
mai în cazul când copilul care
interzi-

Râp.,

însă

oarece,

de

mişcătoare,

(Alexandresco,

Doctrină.
1.

sale

mâne

Uzufruct 5.

art.

rile

dispune liber de aceste bunuri. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 54).
5. Femeea unui interzis va putea să
înzestreze, cu autorizaţia justiţiei, pe copiii săi, chiar cu bunurile sale dotale,

III,

ed.

2-a,

de

familie

copil

al

interzis.

partea

când

interzisului

I,

p.

hotărăşte
din

bu-

nurile acestuia, are dreptul să subordoneze constituirea de dotă, adoptării unu!
anumit regim matrimonial sau înserării în contractul de căsătorie a unei anumite clauze. (Huc, III, No. 526; Planiol
et Ripert, 1, No. 703; Comp.: Mourlon, ed.
Alexandresco, ed. 2-a,
7-a, I, No. 1299;
III. partea 1, p. 5%).
7. Consiliul de familie, când dotează
un copil al unui interzis cu bunurile acestuia, nu poate
pilul dotat, de

ține numai

dispensa de raport pe cooarece acest drept apar-

ascendentului

care

dispune

de bunurile sale în limita cotităţii disponibile. (Duranton, III, No. 763; Demolombe, VIII, No. 589;. Aubry et Rau, ea.
5-a, 1, $ 126, nota 14, p. 806; Dalloz, Rep
No.
V,
Laurent,
Interdiction, No. 193;
297; Huc, III, No 596; Planiol et Ripert,

Art. 457
I, No.

DESPRE

703;

tea 1, p. 5k),

Alexandresco,

ed.

2a,

III, par-

A

8. Câna consiliul de familie dispune
înzestrarea
copilului unui interzis,
el
este

partea

contractantă

la

încheerea

convenţiunei matrimoniale.
(Valette sur
Proudhon, II, p. 552, nota a; Mourlon. ed.
7-a, I, No. 1299; Alexandresco. ed. 2-a, III,
partea I, p. 52).
.
.
9. Dispoziţiile art. 5Il c. civ. fr. (456
c. civ. rom), care permit consiliului de
familie înstrăinarea
averei
interzisutui
pentru căpătuirea copiilor săi,
trebuesc
mărginite numai
la cazurile prevăzute
de

acest

articol,

iar

nu

şi

la

alte

cazuri.

(Laurent,V, No. 297,
Alexandresco, ed.
2-a, III, partea I, p. 52, 53).
10. Dispoziţiile art. 5il ce. civ. fr. (456
c, civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea nu
numai la constituirea de dotă a copilului interzisului, ci şi la stabilirea lui în
o carieră oarecare. (Valette sur Proudnon, II, p. 552; Duvergier sur Toullier, Ii,
No. 1342, nota a; Demolombe, VIII, No.
588: Mareadă, Ari. 511; Demanie et Colmet de Santerre, II, No. 283 bis, [; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1299; Aubry et Rau,
ed. 5-a, ÎI, $ 197, p. 806; Dalloz, Râp. Interdiciton, No. 193; Suppl., Interdiction,
No. 143; Planiol, ed. 6-a. 1. No. 2096; Planiol et Ripert, I, No. 703; Contra: Laurent, V, No. 299; Huc, III, No. 526; Baudry et Châneaux, IV, No. 861).
11. In areptul civil român, modificându-se textul art. Bi c. civ. în, şi adăogându-se în art. 456 c. civ. rom. cuvântul:
„stabilire“,
controversa care există în
Franţa,

nu-şi

mai

are

locul

la

" Codul

INTERDICŢIUNE

noi,

aşa

încât
consiliul de familie va putea să
dispună de o parte din averea, înterzisului pentru căpătuirea
copilului
său,
chiar fără să se căsătorească.
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 53).
12. Dispoziţiile art. 511 c. civ. fr. (456
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicatiunea. nu
numai în cazul când va sosi timpul să

civil

se căsătorească sau să se stabilească copilul unui interzis, ci şi atunci când va
sosi timpul să se căsătorească sau să se
stabilească nepoţii săi de fiu şi în general toți descendenţiţi săi legitimi cari
sunt moştenitorii săi prezumptivi, de oarece există identitate de motive. (Taulier,
Thâorie raisonnte
du Code civil, II, p.
123; Demolombe, VIII, No. 586; Massă ei
Verg€ sur Zachariae. I, p. 470; Aubry e
Rau, ed. 5-a, 1, $ 126, nota; 15, p. 806; Darloz, Râp., Interdiction, No. 19;
Suppl,
Interdiction, No. 142; Huc, III. No. 5%;
Baudry et Cheneaux, IV, No. 862;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 209;
Alexandresco,
ed. 2a, III. partea I, p. 53; Contra: Duranton, III, No. 766).
13. Dispoziţiile art. 456 c. civ. rom., își
găsesc aplicaţiunea şi în cazul copilului
natural

recunoscut,

a

cărui

interzisă. (Alexandresco,
tea I, p. 53).

14.

Constituirea

de

ed.

dotă

mamă

2-a,

şi

ar

III,

fi

par-

stabilirea

copilului interzisului se regulează de către
consiliul de familie al interzisului
iar nu de către consiliul de familie a
minorului dotat. (Mourlon, ed. 1-a, [. No.
1299; Dalloz, R6p., Interdiction, No. 190).
15. Deliberarea
consiliului de taminw
care regulează dotarea sau stabilirea copilului interzisului, trebuește omologată
de către tribunal, în urma concluziunilor puse de către ministerul public. (Dalloz, Rep., Interdiction, No. 19%; Planiol et

Ripert,

I, No. 703; Alexandresco,

ed. 2-a,

III, partea 1, p. 52).
16.
Cu
ocaziunea. omologării,
tribunalul va examina dacă sumele
desemnate de consiliul de familie pentru dotarea sau stabilirea copilului interzisului,
nu suntţ exagerate şi deci nu mai lasă

posibilitatea

de a

fi tratat şi îngrijit in-

terzisul,
având dreptul a le mări sau
micşora.
(Dalloz, Râp., Interdiction, No.
194; Laurent, V, No. 297;
Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 52).

Art. 451. — Interdicţiunea încetează deodată cu cauzele ce au
determinat-o; cu toate acestea, nu se va puteă pronunţă desfiinţarea
ei decât observându-se formalităţile prescrise pentru a ei pronunțare şi interzisul nu va puteă reintră în exercitarea drepturilor
sale, decât după ce se va pronunţă și publică 1) hotărîrea pentru

a ei desființare. (Civ. 435, 438
644, 647; Civ. Fr. 512).

urm.,

440

urm.,

460;

Pr.

civ. 254,

„_
TZeat. fr. Art. 512. — L/interdietion cesse avec les causes qui lont determinte: n6anmoins la main-levâe ne sera prononete qu'en observant les formalites
Hi
:
i
prescrites pour parvenir ăd.| interdietion,
et Linterdit ne pourra reprendre exercice de ses droits qu'aprâs le jugement de main-levee.
INDEX
(la
Acţiune,

de

6, 10-27.

cererei de des-

a

1) In

Ameliorare

Anulare

doctrină)

desfiinţarea

interdicţiunei

Admiterea

ALFABETIC

art. 512 francez,

fiinţarea

22, 25-29.
Alienaţie

interdicţiunei
mintală

corespunzător,

23.

Apreciere

Asistenţă

2,

+4.

Cerere de desființarea in-

:

terdicţiunei

Apel 22, 25,26, 27.
Aviz

lipsesc

cuvintele:

—
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suverană

12.

7.

„și publică“,

5.

Competenţă

6,

10-27,

19, 20,

Compturi de tutelă 28, 2%.
Comunicare 7.
Consiliu de familie 7, &

Codul

civil

Coasiliu

judiciar

DESPRE
9.

Convocare 7, 8.

Nebunie 2,
Nebunie cu
Nulitate 23.

Curator 28, 30.
Deces 21, 22, 23, 29.
Demenţă 2.
Desființarea interdicţi-

unei 1-7, 9-23,

Oficiu

furie

faptele

Pârât 17.
Parchet 7, 45,

Pertinente fapte 8.

25-30,

Domiciliu 19, 20.
Dovezi 3.
Emancipare 28.
Fapte pertinente 8.
Formahtăți 7, 9.

Procuror 7, 15.
Pronunţare,
a se vedea
cuvintele:
„Incetarea
_interdicţiunei?.
Publicare 24, 25, 26, 27.
hecăpătarea sănătăţii 1-5.

Imbecialitate 2.
incapabil 21, 22, 23,
Incetare din viaţă 21, 22,

Respingerea
desfințarea

Hletărire 7, 22, 24, 25, 26,

23, 29,
Incetarea

Redactare

8, 24, 27.

Ridicarea
"Sănătate

stării de inter-

1-5.

Şedinţă publică 7.

Insănătoşire 1-5.
Interdicţiune judiciară 1

Smintire 2.
Socoteli de tutelă 28, 29.
Stingerea instanţei, a se
vedeă cuvânt. „Deces“,

urm.

Interdicţiune legală 30.
Interogator 7
Intervenţie 16.
Marturi 7.
Ministerul public 7, 15.
Minor 28.

Moarte

cererei
de
interdicţiei

dicţie 1-7, 9-23, 23-30.

interdicţivaei

1.7, 9-23, 25-30,

Succesori 29.

Suverană apreciere 5.
Tribunal 19-27.
19,
competent
Tribunal

20,
Tutor

21, 22, 23, 29.

Moştenitori
Motive 6.

greşită 1.

29.

12-15, 18, 19, 28.

Vindecare

1-5.

Doctrină.
rom.),

este

redaciat

greşit

c.

(457

fr.

civ.

c.

512

art.

Textul

1.
civ.

oarece

de

interdicţiunea nu încetează odată cu încetarea cauzelor ce au determinat-o, ci înautoriză

cauzelor

cetarea

pe

să

tutor

ceară ridicarea stării de interdicţiune şi
până la ridicarea ei, interzisul chiar în(Martot incapabil:
rămâne
sănătoşit.
cad, Art. 512; Alexandresco, ed. 2-a, III,
a
partea 1, p. 5, nota 2).
îşi tecainterzisul
2. in cazul când
pătă sănătatea, adică atunci când nu se
mai găseşte în starea obicinuită de impecilitate de smintire sau de nebunie cu
de
încetează
nu
interdictunea
furie,
jusudrept, ci trebueşte desfiinţată prin

(Marcade,

ţie.

art.

512;

2-a,

III,

Rep. In-

Dalloz,

terdiction. No. 237: Supbl, Interdiciion,
AleNo. 1%; Planiol et Ripert, I, No. 105;
xandresco,

3.

ed.

Pentru

I,

p. 75)-

să îie des-

producă,

se

să

trebueşte

,

partea

ca, interdicţiunea,

dovezi

fiinţată
comevidente şi sigure asupra, vindecării VIII,
plecte a interzisului. (Demolombe,
et
No. 676: Laurent, V, No. 529; Planiol,
.
Ripert, I, No. 705).
lul ar
4. Chiar în cazul când tribuna amesa
sului
interzi
starea
că
constata
t şi
liorat, însă el nu e vindecat complec
în

care

se

află

în

momentul

cere-

mod

suve-

starea
ar fi
vei de ridicare a interdicţiunei, nu
ţia,
atât de gravă ca să motiveze interdic
interdicţiunea.
totuşi, el poate menţine
V,
(Demolombe, VIII, No. 676: Laurent,
par
No, 329; Alexandresco, ed. 2-a, III,
tea.I. p. 73, nota 4, în fine).

5.

„van

şi

“Tribunalul

dacă

astfel

apreciază

interzisul

starea

sa

în

s'a vindecat

de

complect

interdicțiune

tre-

(Dalloz, REp.. Interbueste desfiinţată.
diction, No. 24; Suppl., Interdiction, No.
17; Planiol et Ripert. IL, No. 1705; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 78).

—

interdicțiumotivele și

Cererea de desfiinţarea
trebueşte să cuprindă

6.
nei,

2.
”

10.

Art. 457

INTERDICȚIUNE

pe

care

întemeiază.

se

(Dailoz,

Râp... Suppl., Interdiction, No. 188).
interdicţiunei,
1
"Pentru
desfiinţarea
trebuese îndeplinite aceleaşi forme ca şi
la

provocarea

cererea

cu

deci,

ei,

comunica

va

se

public,

ministerului

actele

se

va, cere avizul consiliului de familie,
se
va, lua, interogatorul
interzisului, se vor
asculta martorii, dacă tribunalul găseşte
'şi se va judeca apoi în şedinţu
necesar,

ministerului
cu concluziunile
publică,
(Dalloz, Râp.. Interdiction, No.
public.
238; Planiol et Ripert, I, No. 705; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 77).
8. In cazul când tribunalul va găsi că
nu sunt perticererea de des
de plano, fără

faptele arătate în cerere
nente, el poate respinge
fiinţare a interdicţiunei,

de faa mai convoca măcar consiliul
milie. (Demolombe, VIII, No. 683 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 127, p. 807; Dalloz,
Rep, Suppl., Interdicţion, No. 18; i.aurent, V, No. 332; Huc, III, No. 528; Bau:
dry et Châneaux, IV. No. 921; Planol et
Ripert, I, No 705; Alexandresco, ed. 2-a,
II, partea 1, p. 76).
9. Tribunalul are dreptul când judecă
a interdicţiunei,
cererea, de desființare
să o admită, însă să numească un conîn acest
siliu judiciar, îndeplinindu-se
caz. formalităţile cerute de art. 501 c. civ.
fr. (447 c. civ. rom,). (Dalloz, Râp., inteidiction No. 247; Suppl.. Interdiction, No.
190; Laurent, V, No. 335; Planiol et Ripert, I. No. 105; Alexanresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 15, nota 4).
10. Tribunalul nu are dreptul să rIdice din oficiu starea de interdicţiune a
unei

ci

persoane,

numai

cereri. (Alexanresco, ed
1, p. 16).
persoanele
Toate
1i.
după

lege,

să

provoace

urma

în

unei

2-a,

III.

partea

cari

au

dreptul

interdicţiunea,

au

dreptul să ceară tribunalului desfiinţavrea, ei. (Aubry et Rau, ed. 5-a. IL, $ 14%, [.
306; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 239:
Huc, II,
No. 239;
Suppl.. Interdietion,
No. 527; Planiol et Ripert, I, No. 705; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea LI. p. 77).
12.

Interzisul

are

dreptul

el

însuşi,

fă-

ră asistenţa tutorului său, să ceară triinterdicţiunei.
desființarea
tribunalului
Interdicdroit.
de
Questions
(Merlin.
Vaiette
tion. $ 5; Delvincourt, I, p. 133:
sur Proudhon. II. p. 553; Toullier, II, No.
1364: Duranton. III. No: 791; Demolombe,
Beudant, II, No. 980: D=
VIII. No. 678;
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. II,
No. 284 bis, I; Mourlon, ed. t-a, IL. No.
1309; Carr6 et Chauveau, Lois de la procâdure, VI. partea II. question 3037; Aubrv et Rau, ed. 5-a. I, $ 126, nota 17 p.
807; Dalloz, Râyp.. Interdiction. No. 239:
Interdiction, No. 185;
Suppl..
Huc, III,
No. 527; Planiol ed. 6-a. 1, No. 209%; Planiol et Ripert. I. No. 705; Colin et Caprtant, I, p. 590: Alexandresco, ed. Za, III,
partea I, p. 77% Contra: Laurent; V, No.

125
—
Be

Art.

458

13.

DESPRE

In părerea

care

arată

are dreptul să ceară
tenţa tutorului
său,

dicțiunei,

se 'spune

să

în

cheme

că

CONSILIILE

interzisul

el singur, fără
desfiinţarea

că

cauză

el nu

pe

este

tutorul

asisinter-

obligat

său.

(Du-

rânton, III, No. 791; Dalloz, Rep, Interdiction,
No. 240; Contra: Alexandresco,
ed, 2-a, III, partea 1, p. 77, nota 1 în fine).

14.

După

altă

părere,

numai

tutorui

are dreptul să ceară desființarea
stării
de interdicţiune. (Laurent, V, No. 330).
15. Alţii spun că după dreptul strict,
numai

tutorul

şi

ministerul

public

au

dreptul să ceară destiinţarea, interdicţiunei. (Baudry et Châneaux, IV, No. 919).
16. In acţiunea de desființare a interdicţiunei, au dreptul să facă intervenţie
toate persoanele cari pot provoca interdicția. (Planiol et Ripert, 1, No. 705).
17. în principiu, cererea de desființare
a interdicţiunei, nu se îndreaptă contre
nimănui.
(Demante et Colmet de San:
terre, II, No. 284 bis, II;
Dalloz, Râp,.
Suppl., Interdiction, No. 186; Laurent, V,
No. 331; Huc, III, No. 528; Comp. Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 7).
i8. După altă părere, cererea de desființarea interdictiunei, trebueşte îndreptată contra tutorului. (Demolombe, VIII,
No. 679; Beudant. II, No. 980; Planiol, ed.
6-a, I, No. 209; Planiol et Ripert, 1, No.
105;
Contra:
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 77, nota 3).
Cererea, de desființarea interdicţiunei, trebueşte adresată tribunalului domiciliului actual al interzisului, adică, al
tutorului său. (Carr6 et Chauveau, Lois
de la procâdure, VI, partea II, question
3038;
Dalloz, Rp,
Suppl.. Interdiction.

No.

178;

Huc,

III,

No.

528;

Laurent,

V,

No. 332; Baudry et Châneaux, IV, No. 921:
Alexandresco, ed. 2-a, III, part. I, p. 16).
„29. După altă părere, cererea de des-

ființarea

interdicţiunei,

trebueşte

adre-

sată tribunalului domiciliului pe care l-a
avut interzisul în momentul organizărn
tutelei, (Demolombe, VIII, No. 689).
Dacă
în timpul judecărei cererea
de interdicţiune,
interzisul moare.
instanta

capabil.
tion,

se

stinge

(Dalloz,

No.

189;

şi

interzisul

Râp,

Laurent.

dry et Cheneaux.

a

murit

Suppl,
V,

IV, No.

No.

924;

332;

tribunalul

Bau-

Planiol

Ripert, I, No. 705: Alexandresco.
XII. partea I, p. 78).

2. Dacă

in-

Interdic-

a judecat

ed.

et

2-a,

cererea

de desființare a interdicţiunei şi a admis cererea,
însă sa declarat apel în
contra sentinței tribunalului
şi Gacă în
timpul judecărei apelului interzisul încetează din viaţă. instanţa se stinge şi
interzisul a murit
incapabil.
(Dalloz,

civil

Rp. Suppl.. Interdiction, No. 189; LauBaudry et Cheneaus,
rent, V, No. 332;
IV, No. 924; Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 78).
3. In cazul când instanţa de desființare a interdicţiunei se stinge prin încetarea din viaţă a, interzisului, el este considerat că a murit în stare de interdicțiune şi deci toate actele făcute de el înainte de deces.
sunt lovite de nulitate.
(Dalloz, Râp.. Suppl.,
Interdiction, No.
189; Laurent, V, No. 332; Baudry et Che
ed.
924; Alexandresco,
No.
IV,
neaux,
2-a, III, partea LI, p. 78).
24. Sentința
tribunalului
numai
atunci nu se va publica, când s'a respins
cererea, de desfiinţarea interdicţiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. '%,
79; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 705).
25. Dacă tribunalul a admis cererea. de
şi sentinţa,
desființare a interdicţiunei
a fost publicată şi dacă Curtea de apel,
în urma, apelului făcut în contra, sentina

tribunalului,

ței

desființarea

ținând
unea

Curţii

nu

du-se

apel

în

va

respins

apelul,

interdicţiunei,
mai

fie

să

trebui

men-

decizipu-

blicată. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 79).
26. Dacă
tribunalul a admis cererea
de desființare a interdicţiunei şi sentinţa
a fost publicată, şi dacă Curtea de apel
“menține această, sentinţă, în urma apelului făcut, actele făcute de interzis în urma sentinței tribunalului, care a fost publicată. sunt valabile. (Alexandresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 78).
27. Dacă iribunalul a respins cererea
de desființare a interdicțiunei, şi făcânCurtea.

ințare,

de

apel

contra

a admis

deciziunea

acestei

sentințe,

cererea

de desfi-

Curţii va. trebui

să fie

publicată, şi interzisul este capabil din
ziua publicărei deciziunei Curţii.
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 19).
28. Funcţiunile
tutorului
încetează
odată cu desfiinţarea, interdicţiunei, şi el

trebueste

să

dea

socoteală

interzisului

dacă acesta este major, interzisului .asistat de curator dacă este emancipat,-tribunalului dacă interzisul este minor. (A-

lexandresco,

ed. 2-a, III, partea

1, p. 19).

29. Dacă
interzisul încetează din viaţă. iutorul va fi obligat să dea socoteală moștenitorilor săi,
(Alexandresco,
ed. 2-a. III, partea 1, p. 79).
_

30

Dispoziţiile

art. 512

c. civ. fe, (457

c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea
la interdicţiunea legală, de oarece funcțiunile
curatorului
încetează
de
drept
prin
expirarea
pedepsei.
(Demolombe,
VIII, No. 624; Marcade, Art. 519: Alexandresco, ed. 2-a, TI], partea 1, p. 55, nota ?).

CAPITOLUL
Despre

Codul

JUDICIARE

INI

consiliile judiciare.

„Art. 458. — Se pot opri risipitorii de a pledă, dea îace
tranzacţiuni,
de

de a se împrumută, de a primi un capital și de a da chitan
ță
primire, de a înstrăină şi ipotecă averea lor,
fără azistenţa
—

126—

Codul

civil

unui

consiliu

blică :).

DESPRE

orânduit

(Civ.

1098,

1576

513).

197,

200,

JUDICIARE

tribunal.

O

204,

urm., 1706,

„Tea. Jr.
transiger,

de

CONSILIILE

428,

1769, 1771;

asemenea.

de

recevoir

un

oprire

se

va pu-

445,
447, 448, 449, 450,
948,
Com. 14; Pr. civ. 254; Civ. Fr.

Art. 513.—Il peut &tre defendu

d'emprunter,

Art. 458

capitâl

aux

prodigues de plaider, de

mobilier et d'en donner

decharge,

d'aliener, ni de grever leurs biens d'hypothăques, sans L'assistance d'un conseil
qui leur est nomme par le tribunal.
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Comunicare 117.
Confirmare,
a se vedeă
cuvântul: „Ratificare“,
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13, 37, 45.

Ordine

lui 38.

cu-

167.

Incetarea incapacității 106
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Instrăinare, a se vedeă
cuvintele: „Donaţiune:,
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45, 73, 108.

Intrebuinţarea
_capitalului 131, 131 bis,
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27

i

97, 107,

Refere

109,

Regim

matrimonial
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Pe
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—,

115.

Refuz 32, 33, 34, 12,
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Revocare 104, 105,
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Ă

Risipă 2, 3, 4,6,7,8.
Scadenţă

58,

136

Schimb

132,

'

-

133,

14.

Servitori 54.
Servitute
Slăbire de
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Societate

63, 64.

147,
N
minte 4, 5, 36,
anonimă 64,
comercială 62,

Socoteli 89, 137, 138.
Stare civilă 108.
Statut personal 185, 1%,
„187, 18 „ 189, 190,
Străini 185, 187, 188, 189,

190,
Succesiune

151,

103, 105.
Tutor 46, 137,
Urgenţă 109,
Uzufruct 147.
Uzul raţiunei

21, 28, 30.

113,

51, 173,

Proces,
a se vedea cuvântul: „Acţiunec.
Procuror 118.
Prudenţă 22.
Putere maritală 15,-19, 20,

1) Ia art. francez 513, corespunzător lipsesc ultimele cuvinte:

—

natural 42,

Recurs

Suverană
91, 105.

bis, 176.

82.

Reclamaat 96,
Recolte 53, 142,
Recunoaşterea unui copil

Plată 58, 74, 130, 131 bis,
133, 134, .
Plata datoriilor 58,
Pledare, a se vedeă cuvintele; „Acţiune,
„Apel“, „Recurs“.
Pluralitate de consilii judiciari 23, 24, 25.
Politice drepturi 26,

Prescripţie 81, 82, 144,181.

128, 129, 150.

Interdicțiune

162.

Parchet 118.
Părinte 27 bis.
Partaj 155, 155, 157.
Parte civilă 119, 120,
Pensiune alimentară 43.
Pericol 6.
Persoana
incapabilu-

92, 93.

163,

la căsătorie 101.

publică

Ordonanţă
prezidențială
109,
Pârât 96, 115.

Gratuitate 77.
Greşeală

Comerciant

Opoziţie

28.34, 65

Fraudă, a. se vedeă
vântul: „Dol“.
Fructe 53.
Gaj 166.

Cesiune 135, 136.
%.

Opoziţie 75, 102, 109, 117.

148,

Dotă 3, 158, 159, 160, 161,
176.
Drepturi cetăţeneşti 26.
Drepturi civile 26.
Drepturi politice 26.
Efecte 35.
Emancipare 2.
,
Enumerare limitativă 35.
Eroare 168, 175.
Executare 183, 184.
Excludere 46.
Femee maritată 3, 14-21,

139,

163, 164,

54,

Dol 92, 93, 99, 168, 175,
1
Donaţiune

162,

Majori 1, 81, 137, 138,
Mandat 56, 57, 92.
Ministerul Public 118,
Minori 1, 2, 127, 137, 138.
Mobile 140, 141, 142, 143,
166.
Moştenire, a se vedeă cuvântul:
„Succesiune“,
Nulitate, a se vedeă cuvântul: „Anulare“.
Obligaţiune naturală 42,
43.
Operaţiune de bursă 7.

Data certă 182,
Datorii 58.
Daune 85, 119.
Decădere 110.
Delict 184,
Destituire 46,
Dezistare 99.
Divorţ 108.
Dobânzi 132.

103, 108, 158, 159, 162.

Citare

90,

165, 176,

Jpotecă legală 90, 162, 165,
Jurămâat 123.
.
Justiţie, a se vedeă cuvântul: „Tribunal“.
Legat 153.
Limitativă enumerare 35.
Locaţiune 41, 50, 51, 52, 59.
Locaţiune de servicii 4,

15/1936;
Jurispr.

152, 153,

apreciere 8, 8%,

Teatral angajament +1.
Termin 117.
Testament 11, 47, 48, 153,
Tranzacţie 121, 424, 135,

126, 127.

Tribunal 8-12, 17, 18, 19,
29-25, 32, 33, 34, 36, 37,

80, 83, 84, 86, 87, 86,91,
13%,

148, 179,

Venituri 6, 52, 55, 58, 100,
124, 132, 133, 136.
Vindere
- cumpărare

139,
150.

140,

Vioienţă

168,

141,

53,

142, 14%,

175.

„O asemenea oprire se va publică.

Art. 458

DESPRE

CONSILIILE

Doctrină.

Necesitatea

instituirei

judiciar,

consiliului

să risipească averea lor când
majori sau să ratifice conven-

țiunile desavantajoase' şi ruinătoare pentru ei, ce le-au încheiat în timpul minorităţii lor. (Demolombe, VIII,
No. 43,

444%, 696; Aubry

et Rau,

ed. 5-a, I, $ 138,

nota 9, -p. 864; Dalloz, Reâp., Suppl., Interdiction, No. 196; Laurent, V, No. 345; Huc,
„III, No. 542;
Baudry et Châneaux, IV,
No. 937; Planiol et Ripert, 1, No. 733, p.
165, nota 4; Alexandresco,
ed. 2-a, III,
partea I, p. 88, 89).
,

3.

Măsura

instituirei

unui

consiliu

judiciar, pentru cauze de risipă, poate fi
luată şi pentru o femee măritată, oricare
ar fi regimul său matrimonial.
(Demolembe, VIII, No. 697; Aubry et Rau, ed.
5-a, 1, $ 138. p. 865; Dalloz, Rep, Interdiction, No. 252; Suppl.. Interdiction, No.
197; Laurent, V, No. 346;
Huc, III, No.
542;
Baudry et Châneaux, IV, No. 9%;
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2115; Planiol et Ripert, I, No. 733; Colin et Capitant, îp.
604; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |,
p. 88, 89).
4. Singurele cauze pentru cari legea
permiie a se numi un consiliu judiciar
sunt: slăbirea de minte şi risipa. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1324; Dalloz, Râp. Interdiction, No. 252; Suppl., Interdiction,
No. 191, 194; Planiol et Ripert, I, No 729
urimn.).

5. Numirea
unui
consiliu
judiciar
pentru slăbiciune de minte este autorizaiă de art. 499 ce. civ. fr. (445 ce. civ.
ron). (Mourlon. ed. t-a, IL, No. 1284, 1285,

1324;

Dalloz,

Râp.,

Suppl.,

Interdiction,

No. 191; Planiol et Ripert, I, No. 131; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 82
urm.).
6. Pentru ca să existe din partea u-!
nei

persoane

risipa

care

să

motiveze

pu-

nerea sub consiliu judiciar, trebueşte ca
cheltuelile ce le face să fie superioare ve
niturilor
sale şi să pue în pericol întreaga, sa avere de a fi risipită şi apoi ca
cheltuelile să fie făcute cu risipă nebu:
nească, determinată de capriciul şi pasiunile sale. (Demolombe, VIII, No. 692.
693: Beudant. II. No. 983:
Mourlon. ed,
T-a, I, No. 1324; Dalloz, Rep. Interdicţion,
No. 254; Laurent, V, No. 341; Baudry et

Cheneaux, IV, No. 932 urm.:
Planiol et
Ripert, I, No. 730; Colin et Capitant, |. p.

faptul

unei

persoane

de

a

nu

reuşi în operaţiuni. cum ar fi cele de
bursă, de exemplu, cari au fost concepute
după
un plan .inteligent. (Dalloz, Rp,
Interdiction, No. 254; Planiol et Ripert,
I. No. 730, p. 763, nota 5, in fine: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 88, nota 1).
Tribunalele vor aprecia în mod suveran dacă faptele unei persoane constituesc cauze de risipă de natură a motiva punerea
sub consiliu judiciar, de
oarece risipa nu poate fi definită în mod
riguros. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 13%;
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 257; Suppl,,
Interdiction,
No.
195; Baudry
et Ch6neaux, IV, No. 933; Planiol et Ripert. |,
No. 730; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 87, 88).
93. Consiliul judiciar va fi ales de către tribunal, iar nu de către consiliul de

judiciar pentru minori, există mai ales
pentru minorii emancipaţi şi pentru minorii neemancipaţi. cari sunt aproape de
ajungerea lor la majoritate, peniru a îi
împedecajţi
vor deveni

ciril

604; plexandreseo, ed. 2-a. III, partea |, p. 87).
7. Nu poate îi considerat ca risipă şi
care să motiveze
punerea sub consiliu

1. Nu numai majorii pot îi pusi sub
consiliu judiciar, ci şi minorii. (Demolombe, VIII, No. 443, 696; Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, $ 138, p. 864%; Dalloz, Rep, Interdiction, No. 250; Suppl.,
Interdiction,
No. 19%; Laurent, V, No. 345;
Huc, III,
No. 542; Băudry'et Châneaux,
IV, No.
937;
Planiol et Ripert, I, No. 733;
Alexandresco, ed 2-a, III, partea 1, p. 85, nota
3. p. 88, 89).
|

2.

Codul

JUDICIARE

familie.

(Demolombe,

Beudant.

diction,

II, No.

No.

981;

276;

VIII,

Dalloz,

Suppl.,

No.

698,

Rp.

708;

Inter-

Interdiction,

No

219; Laurent, V, No. 348; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 945; Planiol et Ripert, |,
No. 737; Colin et Capitant, [, p. 603; Alexandresco, ed. 2-a, TIl, partea 1, p. 82 nota
2, p. 89, 90).
10. Consiliul de familie
poate să desemneze persoana pe care o crede în stare să asiste pe risipitor
în
calitate de
consiliu judiciar, fără însă ca tribunalul
să fie obligat să o numească.
(Toullier,
II, No. 1375;
Dalloz, Râp.,
Interdiction,
No. 276).
fi.
De oarece consiliul judicar este ales

de

către

tribunal,

el

nu

poate

fi nu-

mit de către
părintele
supravieţuitor
prin testament,
(Demolombe, VIII, No.
698, 707, 708; Dalloz, Râp.. Interdiction,
No. 276; Laurent, V, No. 348, 349; Bauary
et Châneaux, 1V. No. 945; 'Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 82, nota. 2, p. 9%,
nota 1).

12.

Deasemenea

consiliul

judiciar

nu

poate fi nici legitim. (Demolombe. VIII.
No. 707, 708; Dalloz, Rep... Interdiction,
No. 276; Laurent, V, No. 348, 349; Baudry et Cheneaux, IV, No. 945; Planiol et
Ripert, 1, No. 737; Alexandresco, ed. 2-a.
II. partea 1, p. 8 nota 2, p. 9% nota 1).
Deasemenea consiliul judiciar nu
poate fi nici dativ, ales de către consiliul
de familie.
(Demolombe, VIII, No. 70;
Dailoz, Rep. ,Interdiction. No. 276; Ale-

xandresco,

ed.

2-a,

III,

partea

I, p. 9%

nota 1).
14. Femeea măritată, după o părere,
poate fi numită consiliu iudiciar a bărbatiilui său risipitor. (Rolland de Villar-

gues, Repertoire

du notariat.

Conseil

diciaire, No. 19;
Comp.:
Dalloz,
Suppl., Interdiction, No. 219).

,

După

ju-

Râp.

altă părere, femeea vu poate

fi numită consiliu judiciar a bărbatului
său risipitor, de oarece el păstrând puterea maritală, nu se poate concepe cum

|.

Codul
ar

civil

DESPRE

putea

său

la

femeea

facerea.

să

asiste

actelor

pe

prevăzute

CONSILIILE

279; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2119; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 91, nota 1).

bărbatul
de

lege.

24. După

(Demolombe, VIII. N6. 698 bis; Laurent,
v, No. 349; Huc, III, No. 542; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 945; Planiol et Ripert,
I. No. 737; Alexandresco, ed. 2-a, II], partea. ], p. 48 nota 2, p. 90, 91).
16. „Dacă. o zemee nemăritată pusă sub
consiliu judiciar se căsătoreşte, funcţiunea

conşiliului

judiciar

nu

încetează

Art. 455

JUDICIARE

să

dreptul
mulţi

altă

părere,

judiciari.

consilii

are

tribunalul

mai

unui. risinitor

numească

(Toullier,

II,

No.

- 1377; 'Taulier, Thâorie raisonne du Code
civil, II, p. 132; Dalioz, Rep, Interdiction,
No. 219; Planiol et Ripert, I, No. 737,'p.
768, nota 3).

de

25. După

judi-

Râp.,

această

din

părere,

urmă

risipitor”
dacă, tribunalul numeşte unui
Alexandredrept. (Laurent, V, No. 377;
mai mulţi consilii juliciari, el nu
are
sco. ed. 2-a, III, partea I, p. 89, nota 3).:
împartă între ei sarcinele
să
Bărbatul nu este de drept consi- „dreptul
„17.
(Dalloz, Rep. interdictuneţiunei lor.
liu judiciar al femeei sale risipitoare sau
tion.
No.
279).
judiconsiliul
oarece
de
slabă de minte,
26. Persoana pusă sub consiliu judltotdeauna de către triciar se numeşte
nu pierde exerciţiul drepturilor sale
ciar,
708;
698,
No.
VIII,
e,
bunal. (Demolomb
cetăţeneşti şi politice. (Demolombe.
civile,
549;
No.
III,
Laurent, V, No. 349; Huc,
Dalloz, Rep, Interdiction,
118;
No.
VIII,
Pla945;
No.
IV,
Baudry et Châneaux,
No. 221,
Interdiction,
Suppl.
289;
co,
No.
Alexandres
niol et Ripert, 1, No. 737;
partea.
III,
2-a,
ed.
,
dresco
Alexan
Comp.:
89,
p.
1,
E 2-a, III, partea 1, p. 46 nota
I, p. 90 nota 2, p. 106).
)
91. Persoana pusă sub consiliu judiva
cum
18. Tribunalul are dreptul,
ciar îşi conservă dreptul de a-şi adminiconsiliu
numească
să
crede de cuviinţă.
stra patrimoniul său. (Mourlon, ed. t-a,
judiciar al unei femei măritate pe băr1, No. 1327; Planiol et Ripert, L, No. 129;
străină.
persoană
o
sau pe
batul său.
Dalloz, Reâp., Interdiction, No. 289).
et
Aubry
69;
VIII, No.
(Demolombe,
27. bis. Bărbatul pus sub consiliu JuV.
Laurent,
865;
Rau. ed. 5-a. I, $ 138, p.
„păstrează puterea părintească adiciar
et
Baudry
No. 346; Huc, LII, No. 543;
copiilor săi, cu toate atributele:
supra
6-a,
ed.
AlexanăreCheneaux. IV. No. 938; Planiol,
(Laurent, V, No. 357
sale.
73%;
No.
I,
I, p.- 90 nota 2
I. No. 2115; Planiol et Ripert,
2-a, III, partea
ed.
sco,
89).
p.
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1,
!
p. 105).
19. Deşi tribunalul este liber să alea28. Bărbatul pus sub consiliu judiciar,
îndeplini
a
pentru
femeer
persoană
orice
gă
păstrază puterea maritală asupra
totuşi,
judiciar,
de consiliu
Suppl. Interâiction.
funcțiunea
Rep,
(Dalloz,
sale.
pentru prestigiul căsătoriei şi a puterei
No. 229; Laureni, V, No. 35%; Alexandre-2,
nota
maritale, trebueşte să numească pe bă
sco, ed. 2-a, III. partea |, p- 90
bat ca consiliu judiciar al femeei sale rip.
105).
unui
înaintea
preferinţă
cu
sipitoare,
29. Bărbatul pus sub consiliu judieiNo.
Interâiction,
Rp.
(Dalloz,
străin.
are dreptul să dea autorizaţie femeer
ar,
28: Planioi et Ripert, I, No. 137).
sale pentru a face actele pe care le poate
face el singur fără asistența consiliulua
20. In cazul când tribunalul numește
judiciar
Intrdiction,
(Dalloz, Râp., Suppl.,
său.
unei femei măritate un consiliu
acesta
său,
No. 229; Alexandresco, ed. 2-a, III, parstrăin iar nu pe bărbatul
toate atriiea 1, p. 90, nota 2).
păstrează puterea maritală în
a o afemeea măritată este pusă
30. Când
butele ei, consiliul având dreptul
prevăzute
sub consiliu judiciar, bărbatul său păssista numai la facerea actelor
Planiol et
trează intacte drepturile de putere maride lege. (Laurent, V, No. 356;
ed. 2-a,
Interdiction,
Suppl.,
Rep,
(Dalloz,
tală.
Ripert, 1, No. 737; Alexandresco,
,
.
No. 230).
II, partea 1, p. 90).
numeşte
31. Femeea, măritată pusă sub consi21. In cazul când tribunalul
autorizaţia
pe băr-.
e
judiciar, are nevoe . de
itoar
liu
risip
tate
mări
unei femei
eface actele la
a
va
a
pentru
său
acest
ului
bărbat
iar,
judic
liu
consi
batul său
care legea cere această autorizaţie; de aambele autorități,
xercita în acelaş timp
liu
nevoe şi de asistența
consi
de
ea are
cea
sernenea,
şi
tală
mari
adică puterea
consiliului său pentru a face actele la
andresco, ed. 2-a, 1Il, par-

judiciar. (Alex
tea 1, p. 90).
Pentru

22.

se

ciar

va

A

o

alege

consiliu

ca

numirea

persoană

prudeniă

și

R6p.. Interpricepută în afaceri. (Daiioz,
diction, No. 212).
nu poate
23. După o părere, tribunalul
consilii
mulţi
mai
itor
risip
unui
numi
nusă
putea
ar
nalul
tribu
iudiciari;

mească
diciar

însă

pentru

un

a

al

doilea

asista

pe

consiliu

Ju-

risipitor

în

cazul când ar fi lipsă celalt consiliu juVIII, No. 711; Audiciar. (Demolombe,

bry et Rau. ed. 5-a, 1, $ 139, text și nota,

2

pp.

868;

Dalloz,

R6p,

Interdiction,

No.

cari legea cere această asistenţă. (Dalloz,

niol

Interdiction,

Suppl.,

et

Ripert,

I,

No.

737;

No.

ed, 2-a. III, partea I, p. 90).
32. In cazul când bărbatul

autoriza

pe

femeea

sa,

pusă

230;

Pla-

Alexandresco,

refuză
sub

a.

consiliu

judiciar, de a face un act, la care legea
cere această autorizație, în acest caz ea.
cu asistenţa consiliului, va cere autorizația dela tribunal. (Dalloz, Rep., Supp!.
Interdiction, No. 230; Alexandresco, ed.
2-a, III, partea IL, p. 90).
33. In cazul când consiliul
judiciar
refuză să asiste pe femeea măritată, pusă.
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Art. 458
sub
la,

DESPRE

consiliu
care

judiciar,

legea

cere

de

a

face

această

CONSILIILE

un

ea.

cu autorizaţia bărbatului său, se va adresa tribunalului. (Dalloz, Râp., Supp.
Interdiction, No. 230; Comp.:
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 90).
34. In acest caz, tribunalul sau va înlocui

consiliul

judiaar

prin

o

altă

per-

soană, sau va numi femeei măritate un
consiliu judiciar ad hoc. (Dalloz, Râp..
Suppl.. Interdiction, No. 230).
35. Eiccteie punerei sub consiliu judiciar cu privire la actele de gestiune aie
risipitorului, trebuesc limitate în marglnile prevăzute de lege şi numai pentru
aceste acte, de oarece enumerarea făcută
de lege este iimitativă şi nu poate fi întinsă
la. alte cazuri. (Toullier, II, No.
1378; Duranton, III, No. 799; Dermolonbe,
VIII, No. 720; Massâ et Vergâ sur Zachariae, I, $ 249, nota 7, p. 489; Mourlon, ed.
v-a, I, No. 1326; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1,
$ 140.p. 87%; Dalloz, Re&p., Interdiction. No.
291; Suppl., Interdiction, No. 225; Lauvenit, V, No. 358; Huc, III, No. 544; Baudry et Cheneaux, IV, No. 958; Planiol,
ed. 6-a, I. No. 2124; Planiol et Ripert, 1,

No.

III.

744,

146, 748; Alexandresco,

partea

IL, p. 92,

103,

106).

Persoana

o

parte

din

aceste

unei

să

No.

544;

Baudry

et

Châneaux,

aur,

!1e

IV,

libertatea

să-l

strămute

ori

unde

—

I,

No.

fără

46.

V, No. 358).

va voi. (Beudant, II, No. 986; Laurent, V,
No. 369; Planiol et Ripert, 1, No. 763: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 104.

judi-

naturale.

(Aubry

763;

Planiol

Alexandresco,

asistenţa

poate

consiliului

et

et

ed.

2-a,

obliga

sin-

judiciar,

la, plata unei pensiuni alimentare faţă de
copilul său natural,
de oarece această
convenţie constițue îndeplinirea unei obligaţii naturale. (Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 105, nota 3; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 763).
44. De asemenea
poate singur să adopteze sau să fie adoptat, de oarece legea nu-l declară incapabil de a face asemenea. acte. (Demolombe, VIII, No. 718,
Huc, III, No. 55%; Baudry et Châneaus,
IV, No. 983; Planiol et Ripert, 1, No. 763;
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 386; III, partea. 1. p. 105).
45. De asemenea poate face parte ca
membru
dintrun
consiliu de familie,
chiar dacă acest consiliu de familie ar îl
convocat pentru a-şi da părerea asupra
stării mintale a unei persoane ce se cere
a fi pusă sub interdicţiune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 105).

37. Tribunalul şi consiliul de familie
nu pot interveni pentru a complecta capacitatea persoanelor puse sub consiliu
judiciar.
(Marcad6,
art. 513; Aubry er
Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, nota 2, p. 878; Laurent, V, No. 358, 371;
Baudry et Cheneaux, ÎV, No. 956; Planiol, ed. 6-a, 1,
No. 2141; Alexandresco, ed, 2-a, III. par-.
tea. Î, p. 103; Contra: Demante et Colmer
de Santerre, II, No. 285 bis, II).
38. Consiliul judiciar se institue asupra bunurilor. iar nu asupra persoanei
incapabilului; de unde rezultă că acest
consiliu nu are nici o autoritate asupra
persoanei
incanabilului.
(Planiol et Brport, I, No. 729. 163;
Alexandresco, .ed.
2-a, III, partea 1. p. 104).
,
- Persoana, pusă sub consiliu judi“ciar, îşi păstrează domiciliul său propriu,

uvând

consiliu

IL. $ 140, p. 877;

III, partea 1, p. 105).
43. De asemenea se

No. 958; Planiol. ed. 6-a, I. No. 2124; Planiol et Ripert, I, No. 744. 746; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 9%; Comp..

Laurent,

ed. 5-a,

Ripert,

poată face singur fără asistenţa, consiliului luându-se în considerare gradul de
slăbiciune de minte al risipitorului. (Demolombe, VIII, No. 720; Mourlon, ed. 7-a,
I, No. 1326; Masse et Verg6 sur Zachariae, ÎI, $ 9249. nota 7, p. 489; Aubry et
Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, text şi nota 1 bis.
p. 872;
Dalloz.
Rep,
Interdiction,
No.
291; Suppl.,
Înterdiction, No. 225; Huc,
III,

obligaţiuni

Rau,

ed. ?-a,

acte

sub

ciar are dreptul singur să recunoască un
copil natural, ae oarece recunoaşterea unui copil
natural,
constitue îndeplinirea

36. Actele arătate de lege ca neputână

ca

pusă

ciar are dreptul a-şi angaja singur serviciile sale şi a face un angajament teatral. (Planiol et Ripert, I, No. 163; Aiexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 10%).
42. Persoana
pusă sub consiliu judi-

fi făcute de risipitor fără asistenţa cousiiiului judiciar, el nu le poate face singur și tribunalele nu au dreptul să hotărască

civil

40. Persoana pusă sub consiliul judiciar are dreptul să se căsătorească fără
asistenţa consiliului său.
(Demolombe,
III, No. 21; VIII, No. 718; Beudani, 11,
No. 998; Marcadă, Art. 458; Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 140, p. 877; Mourlon, ed. T-a,
I, No. 1397; Laurent V, No. 369; Huc, (Il,
No. 554; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2140; Pianiol et Ripert, Î, No. 763; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 10%).

act,

asistenţă,

Codul

JUDICIARE

în

De

acest

asemenea,

caz

poate

va

putea

Persoana

pusă

fi tutor,

fi scutit

însă

pentru

in-

firmitate gravă sau exclus pentru cauză
de incapacitate.
(Alexandresco,
ed. 2-a,
II, p. 649; III, partea 1, p. 105, 106).

2.

sub

consiliu

juâi-

ciar are dreptul să facă singur, fără asistenţa, consiliului
său,
testament,
de
oarece dispoziţiile testamenitare care sunt
revocabile nu consțituese
o înstrăinare
actuală,
(Toullier II, No. 1379; Demolombe, VIII, No. 734, 735;
Demante et
Colmet de Santerre, II, No. 285 bis IV;
Marcade, Art., 513; Mourlon, 1, No. 1327;
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, p. 879;
Dalloz,
Râp..
Interdiction,
No.
2%;

Suppl., Interdiction,

No.

251;

Laurent, V,

No. 366; XI, No. 111, 112; Planiol ed. 6-a,
1, No. 2140; Planiol et
Ripert. 1, No. 165;

Alexandresco,

ed. 2-a, III, pari. 1, p. 109).

. Dacă însă sar stabili că persoana
pusă sub consiliu judiciar, în momentul
când a făcuţ testamentul nu avea uzul

rațiunei,

iului

130—

el

comun.

se

va

anula

(Laurent,

conform

XI,

No.: 111,

drep113;

Coâul

civil

DESPRE

Alexandresco,

ed.

109, nota 2).
49. Persoana
ciar,

are

2-a,

consiliului,

să

ție

averei

asupra

partea

III,

singură,

facă

|,

,
sub. consiliu

pusă

dreptul

CONSILIII.E

fără

actele
sale.

de

imobilele sale.
(Demolombe,
VIII, No.
145, 1746; Dalioz, Râp., Interdiction, No.
300; Huc, III, No. 550; Baudry et Ch6neaux, IV, No. 986; Planiol et Ripert, 1,
No. 764; Alexandresco, ed, 2-a, III, pariea
I, p. 10%).

p.

judi-

asistenţa

administra-

(Beudant,

II,

No.

„56.

986;
Marcad6, Art. 513; Dalloz,
R6p.
Suppl., Interdiction, No. 257;
Huc, III,
No. 549; Baudry et Cheneaux,
IV,
No.
986; Planiol et Ripert. 1, No. 729, 746,764;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 101
nota, p. 106).

meze,

cu

privire

de

termenul

la

conior-

se

să

trebueşte

locaui-

une şi a reînoirei contractelor de locaţiune, dispoziţiunilor articolelor 1429, 145
şi 1718 din codul civil francez (1268, 1269
şi 1419 c. civ. rom.); închirierea sau arendarea, făcută în disprețul acestor articole, nu este nulă, ci numai reductibilă,
la termenul prevăzut de lege. (Demolombe, VIII, No. 743; Dailloz, Rp. Interdiction No. 300: Louage. No. 59, 76: Supnl,
iInterdietion, No. 258; Laurent, V, No. 370;
Troplong, Louage, IL. No. 148; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 987; Planiol ed. 6-a,
TI, No. 2136; Planio! et Ripert, I, No. 1160,
164: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,

p. 101 nota 1, p. 106 text şi nota 5). judi-j
52. Persoana pusă sub consiliu

ciar are reptul singură, fără asistența
consiliului judiciar, să încaseze venituvile,

să

si

preţul

le

cuviinţă.
bis;

veniturile

locaţiilor,

(Demolombe,

Beudant,

II,

No.

va

cum

întrebuinţeze

VIII, No.
986;

Aubry

rentelor;,

de

crede

143; 143
et Rau,

Rep;
ed. 5-a, I, $ 140, p. 8%; Dalloz,
III, No.

In-

550;
Huc,
terâiction, No. 300;
991; AleNo.
IV,
Châneaux,
et
Baudry
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 9,
107.
drep53, De asemenea risipitorul are
şi recoltele,
tul singur să vândă fructele
ca un
această vânzare fiind considerată
VIII,
act de administraţie. (Demolombe,|. $ 140,
No. 789: Aubry et Rau, ed. 5-a,
No. 300;
p. 874; Dalloz, REp., Inţerdiction, Planiol,
911;
Baudry et, Châneaux. IV, No. et Ripert, I,
ed. 6-a, IL. No. 2127; Planiol

No.

tea

16%

Alexandresco,

1. n. 100, nota

No. 364).

ed.

1; Contra:

2-a,

III,

Laurent,

par-

V,

singur

54. De asemenea are drepiul
trebuinţele
să angajeze servitori pentru
No. 300;
Interâiction,
Rep.
(Dalloz,
sale.
Alexandresco, ed. 2-a,
Louage, No. 77;
,
III. partea 1, p. 107).
singur
"55. De asemenea are dreptul
imosă facă, reparaţiuni de întreţinere la,
şi
bilele. sale în limita veniturilor sale,
chiar reparâțiuni mari când ar fi neceIa
sare, putândsă facă şi îmbunătăţiri

—

sub

consiliu

judi-

109).

con-

sub

pusă

persoana

sale,

judiciar,

siliu

pusă

siliului său judiciar, acestuia din urmă
putându-i
da chiar un mandat
general.
(Alexandresco,
ed. 2-a, III,
pariea I, p-

ciar, poate închiria şi arenda, singură imobilele sale. (Demolombe, VIII, No. 743;
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 300; Louage, No. 76; Suppl., Interdiction, No. 257;
Laurent, V, No. 370; Planiol et Ripert,],
No. 764).
51. In privinţa închirierii şi arendării
imobilelor

Persoana

ciar are dreptul pentru actele de admlnistraţie să dea mandat unui tert sau con-

ijudi-

consiliu

sub

pusă

50. Persoana
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57.

Persoana

ciar
terţ
za

pusă

sub

consiliu

judi-

nu poate primi un mandat dela un
fără asistenţa consiliului, din cauacţiunei

ce

ar

avea

terţul

în contra

sa

pentru neîndeplinirea mandatului, şi care deci ar putea constitui un act de înstrăinare.
(Alexandresco, ed. 2-a,
III,
partea. I, p. 109, nota 4).
58. Persoana pusă
sub consiliu judiciar are dreptul să facă plata datoriilor
ajunse la scadenţă cu banii ce-i are în
mâinile

e

sale,

proveniţi

capitaluri.
59.

ciar

Persoana
are

din

(Planiol
pusă

dreptul

et

sub

singură

venituri

sau

Ripert,

ÎI, No.

consiliu

judi-

să

ia

bunurile

altuia cu chirie sau arendă,
(Laurehr,
V, No. 363; Baudry et Cheneaux, IV, No.
990; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1,
p. 104; Comp.: Demolombe, VIII. No. 749).
60. Dacă
este admis că o persoană
pusă sub consiliu judiciar poate face cu
asistenţa consiliului său acte izolate ae
nici chiar cu
comerţ, ea însă nu poate,
asistenţa consiliului său, să exercite în
nici să doobicinuit un comerţ,
mod
calitatea de comerciant, nici
pândească
să

continue

comerţ

un

înaintea

început

VIII, No.
incapacității sale. (Demolombe,
761; Laurent, V, No. 351; Lyon-Caen et
Renault, Traite de droit commercial, |,
No. 218; Planiol et Ripert, LI, No. 762; Alexandresco,

ed.

2-a,

III,

partea

I,

p.

103).

61. Persoana pusă sub consiliu judrciar. poate contracta în limita, capacită(Dalloz,
ţii sale, obligaţiuni comerciale.
Râp., Suppl., Interdiction, No. 262; Alexandresco, ea. 2â, III, partea 1, p. 103,

nota

1).

62. Persoana pusă sub consiliu juăiciar, nu poate fi asociat într'o societate.
comercială în nume
colectiv.
(Demoet Ch6Baudry
No. 761;
lombe, VIII,

neaux,

IV,

No.

948;

Lyon-Caen

et Re-

nault,
Trait€ de droit commercial.
II,
No. 321; Planiol et Ripert, I, No. 762; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 103).
63. Persoana
pusă sub consiliu judtciar poate fi asociat comanditar într”o societate comercială în comandită, cu condiția însă ca actul de societate să fie făcut cu asistența consiliului său. (LyonCaen et Renault, Trait€ de droit commerșia II, No. 471; Planiol et Ripert, I, No.
64.
dintr'o

181—
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poate
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(Planiol, et Ripert, I, No. 762; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, |, p. 103, nota 2).
65. Persoana pusă sub consiliu judiciar, nu poate să autorize pe soţia sa să
facă un comerț. (Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1. p. 103).

66.

Consiliul

judiciar

trebueşte

să

a-

giste pe risipitor la facerea fiecărui act
şi în orice afacere, de oarece asistenţa sa
este
specială
şi nu poate fi generală.
(Mourlon,
ed. 7-a, I. No. 1328;
Dalloz,
Rep., Suppl,
Interdiction, No. 263, 268;
Planiol et Ripert, 1, No. 739; Alexandresco,_ed. 2-a, III, partea 1, p. 110, 111).
62. Peniru ca asistenţa consiliului ju:
diciar

să

fie

valabilă,

trebueşte

în

prin-

cipiu ca el să ia parte personal și direct
ia procedurile şi actele ce le face risipltorul; el nu ar putea asista valabil pe
risipitor

printrun

act

separat

şi

sub

for-

Codul

JUDICIARE

civil

un ăci, de oarece
tuncţiunea sa, după
lege. este de a asista numai pe risipitor,
(Toullier, II, No. 1382; Duranton, III, No.
169; Taulier, II, p. 133; Demolombe, VIII,
No. 763; Beudant, II, No. 981; Marcads,
Ari. 913;. Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 13%;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 139, text şi
nota 4, p. 868; Dalloz, Râp., Interdiction,
No. 302; Suppl.. Interdiction, No. 271; La
ureni, V. No. 353; Huc, III, No. 544, MT;
Planiol. ed. 6-a, I, No. 2121;
Planiol et
Colin et Capitani, 1,
Ripert, I, No. 139;
par
p. 605; Alexanaresco, ed. 2-a, III,
tea I, p..95, 110, 111, 112).
13. Consiliul judiciar nu poate sili pe
risipitor să facă un act. chiar dacă ar
crede că este folositor acestuia; în cazul
când risipitorul refuză să facă anumite
acte şi prin acest refuz încăpățânati se
aduce iie ruina sa, fie pagube considera-

ma de autorizaţie. (Aubry et Rau, ed.5-a,
1, $ 139, p. 870; Dalloz, R&p., Interâiction,

bile,

1328; Planiol et Ripert, IL. No.
xandresco, ed. ?-a, III, partea
111).

74. Consiliul judiciar nu are dreptul
să primească o plată în numele risipitorului şi fără consimţimântul său. (Dalloz,_Rep., Obligations, No. 1729).
5. S'a decis că consiliul judiciar are
dreptul să atace cu opoziţie şi apel hotăririle pronunţate în contra, risipitorului
şi în contra sa în calitate de consiliu uVIII,
diciar al acestuia.
(Demolombe,

No.

266;

Da

Comp.: Mourlon,

Prezenţa,

ed.

consiliului

T-a,

IL, No.

739; AleII, p. î10,

judiciar

este

necesară pentru valabilitatea, actelor judiciare
ale
risipitorului.
(Demolombe,
VIII, No.
753;
Mourlon, ed. 7-a, |, No.
1328; Dalloz, Râp., Interdiction, No. 301;
Suppl.,
Interdiction, No. 266; Planiol e!
Ripert, I, No. 739).
69. Pentru actele extrajudiciare, după
o părere, asistenţa personală a consiliujui judiciar este necesară la facerea actelor şi ea nu ar putea, fi înlocuită printrun act separat dat de consiliul judiciar. (Delvincourt, I, p. 321, nota; Laurent, V, No. 351; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea.

I, p.

110,

text

şi nota

Demante et Colmet de Santerre,
285 bis VII; Marcade, Art. 513;
et _Châneaux, IV, No. 947 urm.).

70. După

o altă

părere,

2; Comp.:

II. No.
Baudry

pentru

vale:

bilitatea actelor extra-judiciare făcute de
risipitor, nu este absolut, necesară prezența consiliului judiciar şi asistenţa sa
personală poate îi înlocuită
printrun
act separat dat de consiliu înainte qe îa-

cerea actelor sau concomitent şi
fie anexate la aceste acte şi în

care
care

să
să

se arate clauzele şi condiţiunile princivale ale acestor acte.
(Toullier, ÎI, No.
1380; Duranton, III, No. 806; Demolombe,
VIII, No. 757; Mourlon,
ed. M-a, LI. No.
1328;
Aubry et Rau,
ed. 5-a, I, $ 139,
text şi nota 8, p. 870; Dalloz, Rep., Interdiction, No. 301; Suppl.. Interdiction, No.
267; Planiol et Ripert, I. No. 739).
ZA. Consimţimântul
consiliului
judiciar la, facerea, actelor de către risipitor,
trebueşte să aibă loc odată cu facerea arctului; dacă el intervine posterior facere:
actului, nu are nici o valoare. (Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1328:
Alexandresco.
ed,
2-a, III, partea 1, p. 110).
72. Consiliul judiciar nu are dreptul

să

reprezinte

pe

risipitor:

substitui

risipitorului

iD

şi

când

nu

Cazul

acesta

el

să-l

nu

se

să

poate

cere

Aubry

punerea

Rep.,

(Dalloz,

et Rau,

sa,

inter-

sub

Interdiction,

No.

ed. 5-a, 1, $ 1%,

p. 869, 870;
Dalloz, Râp., Interdiction,
No. 303; Suppl.,
Interdiction, No. 2%:
Contra: Laurent, V, No. 353; Alexanădresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 95 text şi
nota 5. p. 111).
. De
asemenea
sa
mai
decis că
consiliul judiciar are dreptul să atace cu
acțiune în anulare, actele anulabile făcute de risipitor fără autorizaţia sa; în
acest caz, consiliul judiciar va chema în
cauză
şi
pe risipitor.
(Dalloz,
Rp,
Supnl., Interdiction, No. 272; Planiol et
Ripert, I, No. 768). Contra: Demolombe,
VIII, No. 769; Beudant, II, No. 986; Auhry et Rau, 1, $ 139, nota 4, p. 869; Laurent. V, No. 353; Huc, III, No. 555; Baudry et Cheneaux, IV, No. 996 urm.; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2143; Alexandresco,
ed, 2-a, III, partea I, p. 112, 115).
- Funcțiunea
consiliului
judiciar

este

gratuită.

(Alexanaresco,

ed.

2-a, III,

partea 1, p. 91, nota 1).
78. Consiliul judiciar nu poate asista
este
pe risivitor într'o afacere în care
„Personal interesat,
VIII.
(Demolombe.
No. 759 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a L.$
139, p. 870: Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 269; Baudry et Cheneaux, IV,
No. 949; Planiol et Ripert, I, No. 740; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 91
nota 1, p. 111).
„43.
Când între consiliul judiciar şi risipitor există interese contrare, risipitorul sau consiliul judicar vor cere numi-

rea

unui

consiliu
VIII,

No.

judiciar ad
741,

759

hoc.

bis;

(De-

Aubry

et Rau, ed. 5-a. I, $ 139, p. 870;
Dalloz,
Râp.. Suppl, Imterdiction. No. 269, 270;

facă

e

—

No. 764;

molombe.

poate

înlocuiască,

voeşte

se

detiune.
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Laurent, V, No.
neauă, IV, No.

211. 352; Baudry et Ch6-. nu trebueşte să o facă cu asistenţa consiR6p., Suppi.
946, 949; Planiol et Ri- " Uului său judiciar. 3(Dalloz,
|
Interdiction, No. 273)
pert, 1. No. 740; Alexandresco, ed. 2-a, Ii,
88. Când risipitorul cere tribunalului
partea I. p. 91 nota 1, p. 111).
numirea unui consiliu judiciar ad hoc,
: 0. Consiliul judiciar ad hoc va fi nu-

mit

de către

pitorului.
tion, No.

tribunalul

domicilului

risi-

(Dalloz, Râp., Suppl., Inetrăic248; Planiol
et Ripert, 1, No.

Si. Prescripţia curge în contra majorilor puşi sub consiliu judiciar. (Duranton, XXI, No. 298; Demolombe, VIII, No.
765; Mourlon, III, No. 1896;
Aubry et
Rau, II, $ 214;
'Troplong,
Prescription,
II, No. 741; Laurent,
XXXIV,
No.
53;
Guillouarăd, Prescription, I, No.
dry et Tissier,
Prescription.

Planiol,
sco, ed.

ed.
2-a,

G-a,
III,

nota

1).

gur

prescripţia

82.
stitni

î, No.
partea

154;
No.

Bau423;

2702; AlexandreI, p. 112, text şi
:

Consiliul judiciar nu se poate
incapabilului şi să întrerupă

contra

în

curge

ar

care

subsin-

acestuia, (Demolombe, VIII, No. 765; Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 139, p. 869).
judiciar
83. In cazul când consiliul

ar refuza să asiste pe risipitor, această
poate fi înlocuită prin auasistenţă nu

torizaţia tribunalului. (Demolombe, VIII,
No. 162; Beudant. II, No. 989; Aubry et
Rau, ed. 5-a, L $ 139, p. 871; Dalloz, R6p.
Suppl., InterâicNo. 304;
Interdiction,
tion, No. 273; Laurent, V, No. 35% Huc,
TIL, No. 544; Baudry et Châneaux, IV, No.
951; Planiol, ed. 6-a. [, No. 2123; Planioi
et Ripert, I, No. 740; Alexandresco, ea.
2-a, III, partea I, p. 112; Contra: Planiol
|
et Ripert, 1, No. 740).
când consiliul judiciar
84. In cazul
refuză să asiste pe risipitor, tribunalele
aprecia

vor

ficat

şi

cate

de

sau

consiliul

refuzul

legale,

găsi

vor

dacă

sprijini

acest

dacă

îl

motivele

că

va

sunt

nu

alt,

consx»

5-a, 1. $ 139, nota 12, p. 871; Dalloz, Rp.ei

Suppl., Interdiction, No. 213; Baudry 6-a,
ed.
Cheneaux, 1V. No. Yi; Planiol,
No. '740;
I. No. 2129; Planiol et Ripert, I, I, p- 112).
- Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
altă părere, în cazul când
85. După
pe inconsiliul judiciar refuză a asista
se va
capabil să facă un act, actul nu
răspunzător COnputea face, rămânând
1
siliul de daunele cauzate, el putând V,
acţionat pe cale principală. (Laurent,
86.

tribunalele

ȘI

apreciază

su-

în „mod

pe
veran motivele cari au determinat
pu
asista
a
refuze
să
judiciar
consiliul
et Ch6:

incapabil să facă actul. (Baudry
I,
neaux, IV, No. 91; Planiol ei Ripert,
ed.
co.
Alexandres
1;
nota
12.
p.
140.
No.

2-a. TIT, partea I, p. 112, 113).
87. in cazul când risipitorul

cere nu-

mirea unui consiliu judiciar ad hoc, cererea sa ce o va introduce ]a tribunal,

—

citeze

depue

Planiol

et

sco,

2-a,

90.

ed.

şi

pe

socoteli,

Ripert,

1,

III,

consiliul

său

de oarece

func-

No.

partea

741;

Alexanădre-

1, p.

113).

De oarece consiliul judiciar nu ad-

poatefi

(Beudant,

legale.

ipotecei

supus

el nu

risipitorului,

bunurile

ministrează

II, No. 990; Demante et Colmet de Santerre, IX, Ne. 82 bis, IV; Dalloz, R6p., InPrivileGuillouard,
terdiction, No. 380;
709;

No.

II,

hypothăâgues,

«i

ges

Baudry

et
Cheneaux, ÎV,
No. 954%;
Baudry
et
II,
et hypothâgues,
Privileges
Loynes,
No.
1i75;
Planiol et Riperi, î, No. 139;
Alexandresco,
ed, 2-a, III, partea |, p.
113),
Şi. In ceea ce priveşte responsabilitapărerile sunt Imresponsabilitatea

tea consiliului judiciar,
o părere,
părţite: după

consiliului judiciar, fiind o chestiune de
fapi, ea va îi apreciată. de tribunale, după
împrejurări. (Demolombe, VIII, No. 179;
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 319).
_92. După o a doua părere, responsabilitatea consiliului judiciar este aceea a
unui

mandatar,

dol

încât

aşa

greşelile

şi de

exercitarea

a-Și

să

țiunea sa este să asiste pe risipitor iar
nu să administreze
bunurile acestuia.
(Beudant, II, No. 990; Dalloz, R6p., interdiction, No. 319; Suppl., Interdiction, No.
274; Baudry et Cheneaux, IV, No. 94;

invo-

iiu sau va numi risipitorului un consiliu
No.
iudiciar ad hoc. (Demolombe, VIII. des
162; Beudant, L'6tat et la capacit6 ed.
Rau,
personnes, II. No. 989; Aubry et

No. 354).

bligat să

de

întemeiate

prin

înlocui

trebueşte

judiciar, pentru ca acesta, să-şi justifice
refuzul său de a asista pe risipitor. (Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 273)
89. Consiliul judiciar nu poate fi o-

justi-

pentru

judiciar

său

este

refuz

el

funcţiunei

ce

el va

le

va

răspunde

comite

sale.

(Dalloz,

III,

partea

în

Rp.

Comp:
Interdiction. No. 274;
Suppl.,
II, No.
moullier, II. No. 1377; Beudant,
IV, No. 953;
990; Baudry et Cheneaux,
Alexandeesco,

ed,

2-a,

ÎI,

p-

93. După a treia părere, consiliul judiciar va răspunde prin faptul că a asistat sau a refuzat asistenţa sa risipitorului

pentru

dol

şi pentru

greșala

gravă

dolului. (Aubry et
este asimilată
care
Rau, ed. 5-a, 1, $ 139, nota 14, p. 871; Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction. No. 274
Comp.: Planiol et Ripert, I, No. 741).
94. După a patra părere, responsabilitatea consiliului judiciar trebue asimi
(Dalloz,
aceea a curatorului.
cu
lată
Râp., Suppl., Interdiction, No. 27%; Laurent. V. No. 194, 355).
!
95. Prin art. 499 şi 513 din codul civ.
fr. (445 şi 458 c. civ. rom.), orice persoană
pusă sub consiliu judicar este oprită ae
a sta întrun proces fără asistența consiliului său judiciar; această probibiţiune
este generală şi absolută şi se aplică în
orice fel de contestaţiuni fie mobiliare,
fie
imobiliare, fie de natură
contencioasă. fie de natură graţioasă.
(Demolombe, VIII. No. 123; Dalloz, Rp., nterdiction, No, 29; Laurent, V, No. 361. 362;

138—
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105. Tribunalul va aprecia în mod suveran dacă cererea risipitorului de revocarea. consiliului
său
judiciar, sau de
numirea unui consiliu judiciar ad hoc,
este
sau nu îundată.
(Dalloz,
R&.
Suppl., Interdiction, No. 234).
106. Persoana pusă sub consiliu judiciar nu are nevoe de asistenţa consiliului judiciar pentru a cere ridicarea -stării sale
de incapacitate.
(Demolombe,
VIII, No. 774; Dalloz. R6p., Suppl, Interdiction, No. 236; Planioi et Ripert, 1.
No. 749; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 9%, nota 1).
107. Persoana pusă sub consiliu judiciar are dreptul singură fără asistenţa
consiliului, să stea în judecată înaintea
Curţii de Apel şi a Curţii de Casaţie pentru a obţine reformarea, senţinţei şi deciziei prin care i sa, numit un consiliu judiciar. (Dalloz, Rep., Supp!., Interdiction,
No. 214; Huc, III, No. 542; Baudry et
Cheneaux. IV, No. 965; Planiol et Ripert,
1, No. 749;
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 94).
108. Chiar în acţiunile pur personale
de stare civilă cum sunt acţiunile de divorţ, acţiunea în anularea căsătoriei, acţiunea, în interdicţiune, etc., persoana pusă
sub consiliu judiciar, trebueşte asistată
de consiliul său. (Demolombe, VIII, No.
724, 794 bis; Beudant, II, No. 988; Aubiy
et Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, p. 873; Laureni,
V, No. 361; Baudry et Cheneaux, IV, No.
964, 983; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2195; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. %
105; Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 149,
163; Colin et Capitant. I, p. 607, 608).
109. In
afacerile
urgente,
persoana
pusă sub consiliul judiciar, poate face
cerere de r6âfer6, fără asistenţa consiliului
său.
(Planiol et Ripert. I. No. 749; Al
xandresco, ed, 2-a, IlI, partea I, p. 9%
nota 3).

Huc, III, No. 548; Baudry et Châneaux,
IV, No. 764; Planiol, ed. 6-a, ÎI, No. 21%;
Planiol et Ripert, Î, No. 749; Colin et Capiiant,: ], p. 607; Alexandresco, ed. 2-a,
III. partea I, p. 93).
96
Persoana pusă sub consiliu judiciar, nu poate sta întrun proces, fără asistenţa consiliului
său
judiciar, atât
ca

reclamant

cât

şi

ca

pârât.

(Mourlon,

ed. 7-a, I, No. 1326; Aubry et Ran, i
140, p. 83; Dalloz. Râp.,
Inierdiction,
No. 292; Planiol et Ripert, 1, No. 749; Colin et Capitant, î, p. 607; Alexandresco,
ed. 2-a, III. partea 1, p. 93).
97. Prezenţa
consiliului
judiciar
întrun

proces

angajat

cu

risipitorul

tre-

bueşte să fie permanentă şi el trebueşte
să. asiste pe risipitor în toate fazele procedurii

procesului:

în

prima

instanţă,

în

apel sau în recurs. (Dalloz, Rep., Suppl.
Interdiction, No. 239; Planiol et Ripert,
I, No. 749; Comp.: Alexandresco, ed, 2-a,
III, partea 1, p. 93).
-

98. Risipitorul

nu are dreptul

să achi-

eseze la
o acţiune sau
la o hotărire
fără asistenţa consiliului judiciar. (Aubry et Rau, e. 5-a, I, $ 140, p. 873, 874;
Dalloz, Rep., Supp!.. Interdiction, No. 235;
Laureni, V, No.
362;
Baudry
et
Ch6neaux, IV, No. 966; Planiol et Ripert, 1,
No. 156; Alexandresco, ed 2-a, III, partea ÎI, p. 94).
99. Risipitorul nu se poate dezista dela

o acţiune fără asistenta consiliului său
judiciar. (Aubry et Rau, ed. 5-a, I, 8 140,

p. 873, 81%; Dalloz,
Rsp., Suppi.. Înterdiction, No. 235; Laurent, V, No. 362; Baudry et Châneaux. IV, No. 966; Planioi
et Ripert, I, No. 756; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 9%).

100. Chiar

în acţiunile

privitoare la

veniturile sale, risipitorul, nu poate pleda
fără asistenta consiliului său. (Beudant,
II. No. 986;
Alexandreseo, ed. 2-a, II,
partea 1. p. 93).
191.
Pentru a, cere ridicarea unei 0pozitiuni la căsătoria
sa,
persoana
pusă
sub consiliu judiciar are nevoe de asiatenţa consiliului său. (Aubry et Rau, ed.

5-a, I, $ 140, nota 4, p. 873:

Dalloz,

102.

După

altă

părere,

însă,

V,

risipito-

rul ar putea face o cerere de ridicarea opozitiei la căsătorie singur, însă este obligat ca la judecata cererei sale să cheme
în instanță și pe consiliul său judiciar.
(Demolombe. III, No. 23; VIII, No. 724).
103. In cazul când consiliul judiciar
ar refuza să asiste pe risipitor la judecarea, cererei de ridicarea opoziţiei la căsătoria, sa, asistența consiliului nu poate
fi înlocuită prin autorizaţia tribunalului.
(pailoz, R&p.. Suppi.,
Interdiction, No.

104.

Risipitorul

nu

are nevoa de asis-

tenta consiliului său judiciar când cere
tribunalului revocarea acestuia sau nu-

Mirea unui consiliu iudiriar ad hoc.
loz. Rep. Supnl., Interdiction, No. (Dal234;
Planiol
et

Ripert.

1, No.

149).

110.

Risipitorul

are

dreptul

să facă

singur orice act de conservare a patrimoniului său, de natură să previe decăderile ce ar putea suferi. (Demolombe, VIII,
No. '7%51; Dalloz, Râp., Suppl., Interdiction, No. 238; Laurent, V, No. 370; Huc.
III, No. 550; Planiol et Ripert, 1, No. 749;
Ale candresco, ed. 2-a, III, partea I[, p.

Rp.

Suppl., Interdiction, No. 234: Laurent,
No. 361: Planiol et Ripert, I, No. 763).

Codul civil

JUDICIARE

„Mii.

Risipitorul

are

dreptul

să

facă

singur apel în contra unei hotăriri pronunţată în contra sa, însă la judecarea
apelnlui trebueşte să fie asistat .de con-

siliul

său

judiciar.

(Dalloz,

Interdiction,

No.

şte

introdus

de risipitor

la.

(Aubry

I, No. 749).
112. După

consiliului
879, 873;

judiciar

et Rau,

„113.

clar

e

un

— 734—

nu

Recursul

act

fără

este

de

cu

trebue-

asistenţa

a putea

fi va-

ed. 2-a, III, partea

în casație
de

Suppl:
Ripert.

ed. 5-a, 1. $ 40,p.

asistenţa

valid

et

apelul

pentru

Alexandresco,

Râp.,

Planiol

părere,

aită

TI. p. 93, nota 3).
risipitor

238;

oarece

conservare.

făcut de un
judi-

consiliului

recursul

(Planiol

nu

et Ri-

Codul

civil

DESPRE
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pert, I, No. 749; Alexandresco, ed. 2-a. III,
partea Î, p. 9. nota 3).
„114.
Persoana pusă sub consiliu judiciar, are nevoe de asistenţa consiliului
său pentru a pleda înaintea oricărei instanţe. (Planiol et Ripert, 1, No. 749; Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 9).
115.

decată,

Pârâtul,

de

care

o persoană

ar

îi

pusă

chemat

sub

în

ju-

consiliu

Art.

JUDICIARE

Alexandresco,

96).

122.

ed.

9-a,

III, partea

De asemenea risipitorul

să facă
siliului

I, $ 140,

nu

p. 87%; Dalloz, Rep.

Baudry
niol, ed.

No.

242;

et Châneaux, IV,
6-a, I, No. 2133;

V,

tenţa
. consiliului

sco, ed

2-a, III, partea

ție

privire

totuşi,

aceste

De

asemenea

să

defere

sau

fără

asistenţa

să

risipitorul

accepte

consiliului

In-

No.

363;

No. 980: PlaPlaniol et Ri-

peri, IL; No. 756;
Alexandreşco,
III, partea 1, p. 96).

judiciar,

p.

poate

Suppl.

Laurent,

judiciar, are dreptul să refuze a se judeca până ce acesta nu va fi asistat de
consiliul său judiciar. (Huc, III, No. 54;
Planiol et Ripert, 1, No. 749; Alexanădresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 93, nota 4).
116. De şi orice acţiune, apel sau re-.
curs, trebuesc făcute de risipitor cu asisacte făcute numai de risipitor sunt valabile. dacă consiliul intervine în cursul
instanţei. (Laurent, V, No. 362; Planiol et
Ripert, 1. No. 749; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 9%, text şi nota 4).
117. Termenul de opoziţie, apel şi recurs în contra hotărîrilor pronunţate în
afacerile în care a fost parte o persoană
pusă sub consiliu judiciar, nu începe a
în care se
din momentul
curge decât
va îi comunicat hotărirea atât incapabiluiui cât şi consiliului judiciar. (Carr6 et
Chauveau, Lois de la procâdure, IV, question 1591; Huc, III. No. 546; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI. p. 96, nota 5).
118.
Câna o persoană pusă sub consiliu judiciar, este urmărită înaintea tribunalelor de represiune în urma cerere
ministerului public, ea nu are nevoe de
(Dalloz,
judicar.
consiliului
asistenţa
Râp., Suppl., Interdiction, No. 237; Baudry et Châneaux, IV, No..965; Planiol et
Ripert, 1, No. 749; Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea 1, p. 9%).
119. Când însă o persoană pusă sub

I,

un compromis fără asistenţa conjudiciar. (Aubry et Rau, ed. 5-a,

terdiction,

123.

458

un

ed.
nu

2-a,
poate

jurământ

judiciar.

(Dal-

loz, Râp.„ Suppl..
Interdiction, No. 243;
Baudry et Cheneaux, LV, No. 824, nota %;
Planiol ei Ripert, L. No. 756; Alexandre-

1, p. %, nota

3).

124. Persoana pusă sub consiliu judiciar trebueşte să aibă autorizaţia consiliului său, chiar pentru a face iranzaccu

la

veniturile

sale.

(Beu-

dant, II, No. 986; Laurent, V, No. 363%
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI, p. 9).
125. De asemenea risipitorul trebueşte
consiliului judiciar
să aibă autorizaţia
pentru a face tranzacţie privitoare la, actele de administraţie.
(Baudry
et Ch6neaux, IV, No. 967,
Alexandresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 9%).
126. După altă părere, persoana pusă
sub consiliu judiciar, are dreptul singură, fără asistenţa, consililului său, să facă,
tranzacţie asupra,
nistraţie pe care

actelor de pură admiface singur.
le poate

(Planiol et Ripert, I, No. 751).
127. Persoana minoră pusă sub consiliu judiciar, nu va putea face tranzac-

ție

decât

îndeplinind

tormalităţile

pre-

văzute de art. 467 c. civ. în. (413 c. civ.
rom.). (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
I, p. 96).
128. Persoana pusă sub consiliu judica fără asistența,
consiliu judiciar este urmărită înaintea
ciar nw are dreptul
tribunalelor de represiune în urma unei
consiliului judiciar să facă un împruplângeri a părţii civile, trebueşte citat în
mut direct sau indirect, aparent sau derisipitor şi consiliul
(Mourlon, ed. 7-a, L, No. 13%;
instanţă pe lângă
ghizat.
244;
No.
lInterdiction,
R€p.,
Dalloz,
său judiciar, pentru a-l asista în ceea ce
Suppl.. Interdiction, No. 24%; Laurent, V,
priveşte despăgubirile civile cerute. (AuNo. 367; Baudry et Cheneaux, IV, No.
bry et Rau, ed. 5-a, I[, $ 109, nota 9 p.
968; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea T,
670; Dalloz, R6p., Supl. Interdiction, No.
i
237; Chauveau Ad. et Faustin-Hâlie, Theop. 97, 108).
129. In cazul când se anulează un îmvie du Code penal, I, No. 339; Contra:
Faustinprumut contractat de un risipitor. fără
Demolombe, VIII, No. 802 urm.;
asistența consiliului judiciar, el va treHâlie., Trait6 de Linstruction criminelle,
bui să restitue ceea ce i-a profitat. (DalVI, No. 9865; Planiol et Ripert, I. No.
loz, Rep, Suppl., Interdiction, No. 245;
749: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,
Baudry et Che
No. 374;
V,
v. 95).
Laurent,
neaux, IV. No. 968; Planiol. ed. 6-a, I,
120. In cazul când într'o instanţă peNo. 2129; Alexandresco, ed. 2-a, III, parnală, risipitorul se constitue parte civilă,
”
tea, 1. 'p. 97, nota).
el trebueşte să fie asistat de consiliul său
130. Persoana pusă sub consiliu judiSuppl, Interdic- iuaiciar. (Dalloz, Rep.
ciar nu poate primi un capital şi să dea
tion, No. 237; Alexandresco, ed. 2-a, III,
|
chitanţă de primire, fără, asistenta conpartea I. p. %).
siliului judiciar. (Demolombe, VIII, No.
121. Persoana pusă sub consiliu judi726; Mourlon, ed „1-a, 1. No.. 1326; Aubry
ciar nu poate face o tranzacţie fără as1set Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, text şi nota 9,
tenţa consiliului judiciar. (Beudant, II,
p. 874; Dalloz. Râp. Interdiction, No. 513;
Mourlon, ed, 7-a, I, No. 13%;
No. 986;
Laurent. V,
No. 368; Huc,.III, No. 550;
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 293; LauBaudry et Cheneaux, IV, No. 969;
PlaBaudry et Châneaux,
rent. V, No. 363;
niol, ed. 6-a, I. No. 2130; Planiol et RiIV, No. 967; Planiol et Ripert, 1, No. 71;
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pert, I, No. 155; Colin et Capitant, |, p.
607; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |,
98).
Pda
Consiliul judiciar are „dreptul şi
obligaţia de a cere risipitorului ca să iatrebuinţeze
capitalul primt în asistența
sa,

cu.

toate

că

legea

nu

o

prevede

în

mod expres, căci altfel, scopul ei nu ar
mai îi atins. (Demolombe, VIII, No. 726;
Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 140, nota 9%, p
874; Dalloz, R6p., Interdiction, No. 2%;
Suppl., Înterdicuion, No. 247; Laurent, V,
No. 368;
Huc, III, No. 550;
Baudryet
Cheneaux,
IV, No. 969; Planiol, ed 6-a
J; No, 2130; Planiol et Ripert, 1, No. 739,
755, 759; Colin et Capitant, 1, p. 607; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 9%;
Contra: Rolland
de Villargues,
Hâpertoire. Conseil judiciaire, No. 36).
bis. Terţul care a plătit capitalui
in mâinile risipitorului cu asistenţa consiliului judiciar, nu este responsabil de
intrebuinţarea, lui, de oarece el şi-a în:
deplinit obligaţia care îi incumbă după
lege, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1
p.

132.

ciar

.

Persoana

are

dreptul

pusă
ca

la

sub

consiliu

scadenţă,

judisă

pri-

mească şi să dispună singur de dobânzile şi veniturile capitalului, oricât de însemnate ar îi, de oarece legea prevede
asistenta consiliului judiciar numai pentru
primirea
capitalului.
(Demolombe,
VIII, No. 143, 745 bis; Beudant, II, No.
986; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 140, p
874;
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 29%;
Huc, III, No. 550;
Baudry et Cheneaux,
IV, No, 991;
Alexandresco, ed. 2-a, ITI,

partea

I, p. 99).

133. Persoana pusă sub consiliu juâiciar, are nevoe de asistenţa
consiliului
său pentru a primi câştiurile prin anti
cinație, de oarece câştiurile neajunse la
scadenţă, constituesc un capital, (Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 99, nota
4).
„134. Persoana pusă sub consiliu judiciar, nu poate fără asistența consiliului
său să primească chiar capitalurile formate
din
acumularea economiilor sale
cari au fost capitalizate. (Planiol et Bipert,_I, No. 755).
„135. Persoana pusă sub consiliu judiciar nu poate de asemenea cesiona capitalul său fără asistența consiliului judiciar. (Demolombe. VIII, No. 727; Demante
et Colmet de Santerre, II. No. 285 bis IT;
Aubry et Rau, ed. 5-a; 1, $ 140, p. 874;
Huc. III, No. 550: Baudry et Châneaux.
IV. No. 967;
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea. 1, p. 98).
!

136.. De

cesiona

asemenea

câștiurile

risipitorul nu

sale,

în

total

poate
sau

în

parte, care nu ar fi ajuns ]a seadenţă.
(Alexandresco. ed, R-a, TII, partea
1, p. 93).
137.

Dacă

un minor

este pus

siliu judiciar, la ajungerea sa suh conritate. nu va putea primi singurla majosocote-

lile tutelei dela fostul tutor,

ci numai

cu

asistența
consiliului
judiciar.
(Lauren,
V. No. 37%);
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 98, 99)
Ss

Codul civi]

JUDICIARE

138. in cazul când fostul tutor a, îost
numit consiiiu judiciar al risipitorului,
socotelile tutelei vor fi primite de el, lu
majoratul
său, în asstenţa unui consi-

liu

judiciar

ad

hoc.

(Alexandresco,

ed.

III, partea 1. p. 99).
39. Persoana pusă sub consiliu judiciar nu poate să înstrăineze nici direct,
nici indirect, imobilele sale, fără asistenja
consiliului
judiciar.
(Mourlon,
ed. 1-a,
IL, No. 1326;
Dalloz, Râp., Interdiction,
No. 296; Alexandresco, ed. 2-a, III, pa.
tea 1, p. 99, 100; Comp.: Planiol et Ripert,
ÎI, No. 752; Colin et Capitant, |, p. 607).
140. In ceea ce priveşte bunurile mo:
biliare, după o părere, risipitorul poate
vinde toate bunurile sale mobiliare corporale, fără distincţiune, singur, fără a
sistenţa consiliului judiciar,
de oarece,
prohibiţiunea.
prevăzută de art. 512 e
civ, îr. (458 e. cir. rom.), este privitoare
numai la înstrăinarea bunurilor imobiliare. (Marcadă, Art. 513; Dalloz. Rep, Interdiction, No. 296; Nacu, 1, p. 703).
Z-a,

a doua

După

141.

înstrăinarea

părere,

bunurilor mobiliare ale risipitorului, și
în special
valorile mobiliare, care nu
constituesc un act de pură administrație, trebueşte făcută de risipitor, numai
cu asistența consiliului judiciar. (Demolombe, VIII, No. 729;
Beudant, II, No.
988; Demante et Colmet de Santerre, ed.
3-a, II, No. 285 bis, III; Aubry et Rau, ed.

5-a, |. $ 140, nota 10, p, 874; Dalloz, Rp.

Suppl., Interdiction, No. 249;
Huc, III,
No. 550;
Baudry et Châneaux, IV, No.
911; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2127: Planiol
ei Ripert, I, No. 752; Colin et Capitant,
1, p. 60% Alexandresco, ed. 2-a, III, par:
tea TI, p. 100, text și nota 1).
După a treia părere, înstrăinarea
142.
bunurilor mobiliare ale risipitorului, de

orice

natură

ar fi, chiar

recoltele şi alte

mobile corporale
destinate prin patura
lor să fie vândute, trebueste făcută de
risipitor numai cu asistența consiliului

judiciar.

(Laurent.

„143. Persoana

V, No.

pusă

364)

.

sub consiliu judi-

ciar nu poate înstrăina valorile sale mo:
biliare, fără asistența
consiliului
judiciar. (Dalloz. Râp.,
Suppl., Interdiction,

No. 249: Aubry et Rau, 1. $ 140, p. 84%;
Planiol et Ripert, 1, No, 752; Colin et CaPitant, I, p. 607;
Alexandresco,
III, partea 1, p. 100).

,

Ciar,

biliare

. Persoana,

nu

poate

cum

în favoarea
judiciar,

chivalează

de

ar

pusă

renunța

fi

ed. 2-a

sub

consiliu

judi-

la

drepturi

imo

prescripţia

îndeplinită

lui, fără asistenţa consiliului
cu

oarece

această

o înstrăinare.

renunțare

e-

(Demolombe.

VIII, No. 733; Dalioz. Rep.. Interdiction,
No. 297: Troplong,
Prescription, I, No.

79; Baudry et Châneaux. IV. No. 97%; Pla-

niol et Ripert, 1. No. 752; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 109).
Ă
- Persoana pusă sub consiliu judiclar nu poate înstrăina cu titlu gratuit

bunurile
sale, —donaţiune
de bunuri
prezente sau donaţiune Ge bunuri
_viitoare —fără asistenţa consiliului
judi-

— 1736—

.

Codul

civil

ciar.

DESPRE

(Valetie

Demolombe,

sur

Proudhon,

VIII,

No.

736,

II,

737;

CONSILIILE

p.

568;

fără
s-o
acceple
- 0 succesiune
şi chiar
sub beneficiu
de inventar.
(Laurent,
V,
No. 370; IX, No. 287; Iiuc, LII, No. 533;

Demante

et Colmet de Santerre, II, No. 285 bis, IV;
Aubry et Rau,
ed. Ba, 1, $ 140, p. 874%
Dalloz, Rep., Interdiction, No. 298; Suppl,,
Interdiction,

No.

251;

Laurent,

V,

sp

vandresco,

146.

ed.

După

2-a,

altă

III,

partea

părere,

LI.

persoana

p.

ciar,

nu

poate

să, constitue

pusă

fără

un

sub

consiliu

asistenţa

drept

real

Aug

Laurent,

V,

No.

364;

judi-

et

Ch6-

peaux, IV, No. 975; Planiol, ed. Ga, I,
No. 2132; Planiol et Ripert, 1, No. 792;
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI. p.
101, nota).
148.

Donaţiunea

că

în

momentul

lul nu
avea
VIII. No. 170;

de

o

facerei

judiciar

ție.

Orice

consta-

ei, incapabi-

actelor de
împrumut

acte,

administra-

de

acte

numai

limitele

întrec

cari

administraţie, ca şi
pot
şi înstrăinare,
nu
care
implică

voe,

nevoe
pentru

de
a

asistenţa

accepta

o

după

Risipitorul,

o

consiliului

197;

are

le-

sau cu titlu universal.
universal
gat
(Dalloz, Rep., Suecession, No. 436; Sunpl,
Baudry et Ch6264;
No.
Tnterdiction,
Planiol, ed. 6-a. [,
neaux. IV, No. 977
No. 2134; Planiol et Ripert, I, No. 751;
Comw.:

Aubry

et

Rau,

ed.

5-a.

[,

$

lette

140,

876; ed. 4-a, VI, $ 610, nota 20, p. 378).
152. După altă părere. risipitorul dacă
este maior, are dreptul singur, fără asistența consiliului judiciar să accepte
Civil adnotat.

—

1490;

Comp:

2-a,

III,

pariea

|,

pusă

sub

consiliu

p.

Ju-

1034;

ce

Pianiol

priveşte

et

Ripert,

_
facerea

unei

nevoe
de

asistenţa

de

oarece

judi-

consiliului

a face o împărteală
împărţeala

este

de bună
declara-

Vazeille,

Art.

817,

No.

3;

Dalloz,

dreptul

să

se

căsătorească

fără

a

sur

Proudhon.

II,

p. 568;

Demo-

lombe,
VIII, No. 739 urm.;
Masse et
Verg& sur Zachariae, IV, No. 635, nota
3: Marcadâ, Art. 1398, No. 4; Demante et
Colmet de Santerre, ed. 3-a. II. No. 285
his V; VI, No. 15 bis, XIV; Mourlon, ed.
7-a. I, No. 1397: Aubry et Rau, ed. 5-a, |,
8 140. p. 87%: Laurent, V, No. 366; XXI,
No. 40; Guillouard, Trait€ du contrat de

p.

86370,— Codul

No.

sistența consiliului iudiciar,
totuşi, el
nu poate încheia un contract de căsătorie, care ar cuprinde o înstrăinare, fără
asistența consiliului său judiciar.
(Va-

judiciar

şi un

test.

IV, No. 977;

Reâp., Suppl., Interdiction, No. 265; Laurent, V, No. 370; Iuc, III, No. 553; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 108).
158. După
părerea
dominantă,
persoana pusă sub consiliul judiciar, deşi

părere are

succesiune

ar-

sau un legat
sarcinile
imconstitui o în(Dalloz, R&p>

tivă de drepturi şi nu constitue o înstrainare.
(Rolland de Villargues, Partage
de succession, No. 79; Duranton, VII, No.

1730; Aubry „et
No.
VIII,
(Demolombe,
Rau, ed. 5-a, 1, $ 140. p. 875; Dalloz. Rep,
Suppl., Interdiction, No. 260, 261; Planiol
et Ripert, [, No. 760; Alexandresco, ed.
2-a, III. partea 1, p. 103 urm.; Contra:
Laurent, V, No. 371).

151.

No.

758).
In ceea

ciar pentru

act de
un
înstrăinare.

este
o

să

p.

înstrăinare. (Aubry et Rau, ed. 5-a,
8.
140, p. 876; Laurent, V, No. 370; Huc, III,
No. 553;
Baudry et Châneaux, IV, No.
977; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2134; Planior
et Ripert, I,, NO, 757; Alexandresco, ed.
9-a, III, partea I, p. 108. nota 2).
155. Risipitorul are nevoe de asistenţa consiliului judiciar pentru a se judeca, întrun proces de partai.
(Dalloz,
Râp.. Succession, No. 1602; Supplemenr,

are

actele de
fi făcute

de risipitor numai cu asistenta. consiliuobligaţie
orice
judiciar, de oarece
lui
şi
contractată
administraţie,

dreptul

|.

bis; XV, No. 562; Demante et Colmet de
Santerre, III, No: 14;
Carre et Chauveau, Lois de la procedure, V, partea II.
question 9507, Aubry et Rau, ed. d-a, I;
$ 140, nota 17, p. 876; Dalloz, Râp, Interdiction, No. 295; Suppl., Interdiction,
No. 965;
Baudry et Châneaux, IV, No.
979; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2135; Planiol
et Pipert, I, No. 158).
157. După altă părere, risipitorul nu

uzul
raţiunei.
(Duranton,
Laurent, XI, No. 111; Ale-

alte

partea

împărțeli de bună voe, după părerea dominantă,
risipitorul are
nevoe
de asistența
consiliului
judiciar.
(Duranton,
VII, No.
107; Demolombe,
VIII, No. 733

xandresco, ed. 2-a, III, partea [Î, p. 101).
149. Persoana pusă sub consiliu judiciar, nu poate face un schimb fără asistenta consiliului său. (Planiol et Ripert,
I. No. 752).
150. Persoana pusă sub consiliu juâiciar. poate face fără asistenta consiliului

ed.

Persoana

I, No.
156.

asistența

anula
se va

andreaco,

Succession,

persoană

cu

judiciar

se va putea
comun
dacă

consiliului său,
form
dreptului

bili

făcută

consiliu

sub

pusă

et Châneaux,

154.

imobi-

Baudry

are

III,

diciar nu poate
să renunţe la o succesiune decât cu asistenţa, consiliului judiciar,
de oarece
renunţarea
constitue
o

lelor sale, cum ar îi un uzufruct, o servitute, etc., cari echivalează cu o însirăinare. (Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 140. p.
875;

hisipitorul

Baudry

consiliului

asupra

2-a,

„Dispositions entre vits et.

pusă

donaţiune de bunuri prezente, însă o donaţiune de bunuri viitoare o poate face
singură, fără nici o asistenţă. (Toullier,
II, No. 1379; Duranton, LII, No. 800; XIV,
No. 15).
Persoana

ed.

cepte singur
o donaţiune
particular,
în cazul
când
puse nu sunt de natură a
străinare din partea
sa.

sub consiliu judiciar, are nevoe de asistenţa consiliului numai
pentru a face o

147.

andresco,

153.

No.

366; Huc, III, No. 551;
Bauary et Ch6neaux, IV, No. 971, 972; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 2127; Planiol et Riperi, L, No. 73%;
e

Art. 458
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Art. 458

DESPRE

CONSILIILE

mariage, 1, No. 321; Huc, III, No. 559;
Baudry et Cheneaux,
IV, No. 972, 973;
Planiol, ed. Ga, I, No. 2137; Planiol et Ripert, I, No. 752; Alexândresco, ed. 2-a, III,
partea 1, p. 101).
|
”
59. După altă părere, de oarece persoana
pusă
sub
consiliu
judiciar
are
dreptul să se căsătorească fără asistenza,
consiliului judiciar, are dreptul de
as=menea,

fără

asistenţă

să

facă

şi

contrac-

tul de căsătorie, şi cu această ocazie să
facă singur orce donaţiune
viitorului
său soţ
prin
contractul de căsătorie.
(Troplonge, Traite du contrat de mariage;
I, No. 97).
:
169. Persoana pusă sub consiliu judiciar,

nu

poate,

judiciar,

să

naţiuni

fără

facă

prin

asistenţa

viitorului

contractul

de

oarece
averea

el nu are dreptul
sa fără asistenţa

diciar.

(Demolombe,

VIII,

Aub:y et Rau, ed. 4-a,
D. 236; Laurent, V, No.

592;

Guillouard,

consiliului

său

soţ

do-

căsătorie,

de

să înstrăineze
consiliului juNo.

736

urm;

V, 8 50%, nota 15,
366; Huc, III, No.

Traite

du

contrat

mariage I, No.
321;
Baudry
et
neaux, IV, No. 972, 973; Planiol, ed.
I, No. 2137; Planiol et Ripert, 1. No.
Ale randresco, ed. 2-a, III, partea
191).
161.
Persoana pusă sub consiliu
ciar nu poate să-și înzestreze copiii
asistenţa

consiliului

său.

de

Che66-a,
75;
I, p.
judifără

(Demolombe,

VIII, No, 738; Massâ et Verg
sur Zachariae, I, $ 249, nota 15, p. 490; Aubry
et tau ed. 5-a, 1, $ 140, text şi nota 15,
D. 875; Laurent, V, No. 366; Huc, III, No.
552; Planiol et Ripert, 1, No. 753; Aiexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, 'p. î01,

162.

face

De

fără

totuşi,

si

căsătoria

asistenţa

femeea

va

risipitorului

consiliului

avea

ipoteca

se

judiciar,

legală

a-

supra bunurilor soţului risipitor, de oaiece această
ipotecă este independentă
de voinţa, bărbatului şi este instituită de
lege întrun interes de ordine
publică.
(Movrlon, ed. t-a, 1. No. 1397).
163. Persoana pusă sub consiliu judiciar poate ipoteca imobilele sale numai
cu asistenţa. consiliului judiciar şi fără
a fi nevoe şi de autorizaţia consiliului
de familie. (Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1326;
Dalloz
Râp.. Privilăges et hypothăques,
Do. 1213;
Ilaniol get: Ripert, I, No. 753;
Alexandresco,
ed.
2-a, III,
part
I,
p.
102. 103).
.
p Poriea
>
164. Persoana pusă sub consiliu judiciar nu poate radia o ipoiecă înscrisă asupra imobilelor sale fără asistenţa con-

siliului

judiciar,

care

este

îndestulătoare

în acest caz. (Dalloz, Rep.. Privileges et
hypothăques, No. 2674, 2679).
_ 165. Prohibiţiunea prevăzută
de
art.
513 ce. cîv. în. (458 ce. civ. rom.), în privința
ipotecilor
este
privitoare
numai
la ipotecile consimţite de risipitor, iar nu
și la cele legale sau judiciare, cari însă
trebuesc înscrise. (Mourlon. I, No. 132%;
Dalloz,
Rp.
Interdiction,
No.
29%;
Suppl.,
Interdiction,
No. 256;
Laurent,

Codul

JUDICIARE

V,

No.

366;

Planiol

Alexandresco,

et

Ripert,

2-a,

III,

102, nota 4).
166. Persoana

pusă

sub

ciar

amaneta

nu

ed.

poate

civil

1, No. 753;
pariea

1, p.

consiliu

judi-

averea

mobiii-

ară fără asistenţa consiliului său. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 10%,
103).
167. Persoana pusă sub consiliu judiciar nu poate da îa antichreză un imobil al său tără asistenţa consiliului judiciar,
de oarece antichreza cuprinde o

înstrăinare a veniturilor imobilului. (Aubry ei Rau, ed. 5-a, |, $ 140, p. 8%;
Dalloz,
Râp.,
Suppl.,
Interdiction,
No,
255; Laurent,
V, No. 364; XXVIII, No.
532; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea i
b. 101. nota).
:
168. Actele făcute de persoana pusă
sub consiliu
judiciar, în afară de cele
prevăzute
de art. 499 şi 513 c. civ. îr.
(445 şi 458 c. civ. rom.), singură, fără asistența consiliului său, nu pot fi atacate
decât pentru caz de eroare, dol sau vio
lenţă, de oarece ea având capacitatea să
facă aceste acte, în privinţa lor este asimilată cu un major.
(Alexanăresco, ed.
2-a, III, partea, 1, p. 114).
169. Pentru toate actele contractate în
limita
capacităţii sale, persoana
pusă
sub consiliu judiciar,
este obligaţă cu
toate

bunurile

sale

mobile

şi

imobile.

(Beudant.
II, No. 988; Laurent, V, No.
31: Baudry
et Cheneaus, IV, No. 99%;
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea |, p.
4).

170.

Actele

făcute

de o

- sub
consiliu
judiciar,
consiliului său, în cazul
vede această asistenţă,

persoană pusă
fără
asistența
când
sunt

legea preatinse e

nulitate relativă, care potrivit dispoziţiilor art. 1125 c. civ. îr. (952 c. civ. rom),
poate îi invocată numai de incapabil sau
- de moștenitorii
sau
reprezentanții să,
(Dernolombe, VIII, No. 769; Mourlon, ed.
1-a, I, No. 1327; Beudant, II, No. 986; Aubry et Bau, ed. 5-a. I, $ 140, p. 879; Daloz, Râp., Sunpl.,.
Interdiction, No. 21;
Laurent, V, No. 374;
Huc, III, No. 555
Baudry
et Châneaux. IV, No. 996; Pianioi, ed 6-a, 1. No. 2143; Alexandresco;
ed. 2-a, III, partea 1, p. 115).
174. Actele
acestea
pot
fi ratiticate

de incapabil
judiciar.
urent, V,
1, 8 139,
No. 1000;
tea. I, p.

172.

cu asistenţa

consti

“său

(Demolombe. VIII, No. 759; LaNo. 374; Aubry et Rau, ed. 5-a,
p. 870; Baudry et Cheneaux, IV.
Alexandresco, ed. 2-a, IEI, par97, 116).
|

Confirmarea,

poate

avea. loc şi la

desfiinţarea
consiliului judiciar, fie în
mod expres, fie în mod tacit, (Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 97).

173. Obligaţiile

soană
mita

contractate

da

o

per-

pusă sub consiliu: judiciar, în Ilcapacităţii sale, nu sunt reducti-

bile. art. 484 aliniatul 2 c. civ. fr. (430 ajiniatul

în specie.
V.

No.

993;

— 738 —

2

371;

c.

civ.

rom.),

(Beudant.
Baudry

Planiol

nefiind

aplicabil

II, No. 988; Laurent,

et Châneaux,

et Riperi,

I, No.

IV,

No.

761,

767;

Codul

civil

DESPRE

CONSILIILE

180.

Colin et Capitani, 1, p. 609, 610; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea I, p. 103; Contra: Huc, III, No. 549;
123 bis. Actele de procedură făcute în

Art. 458

JUDICIARE

De

asemenea

actele

vor

putea

fi

contra unei persoane
pusă
sub consiliu
judiciar, într'o acţiune
fără
asistenţa

anulate
dacă se va. dovedi că terții cu:
cure a contractat incapabilul, cunoşteau
starea sa, şi acţiunea de punere sub consiliu judiciar ce se intentase şi au căutat să profite
de slăbiciunea
sa peniru

relativă, această nulitate poate fi
rită prin o ratificare
posterioară

să
în

consiliului

său,

fiind

de incapabil cu

atinse

asistenţa

a face

de o nulitate
acopefăcută,

consiliului

său

judiciar. (Dalloz, Rep., Suppl-, Interdiction, No. 240; Comp.: Demolombe, VIII,
No.
759;
Laurent,

Mourlon,
ed.
V, No. 314;

T-a,
ÎI, No.
1328;
Alexamdresco, ed.

2-a, III, partea ÎI, p. 93).
114. Când se va constata că persoana
pusă sub consiliu judiciar, a făcut unul
din actele prevăzute de arti..499 şi 513 c.
civ. fr. (445 şi 458 c. civ. rom.), singură,
fără
asistenţa
consiliului
judiciar,
în
urma
publicărei
hotărirei de punere
lipsei

sancţiunea

judiciar,

consiliu

sub

de asistenţă este anularea actului. (BeuLaurent, V, No. 3%;
dani. II, No. 986;
Baudry

et

Cheneaux,

IV,

No.

895;

Pla-

niol, ed. 6-a, I, No. 2143; Planiol et Ripert, I, No. 167; Alexandresco, ed. Z-a,
III, partea I, p. 115).
175.

Când

persoana

pusă

sub

consiliu

prevăzute de
actele
judiciar a făcut
art. 499 şi 513 c. civ. fr. (445 şi 458 c. civ.
cu
rom.),
nu poate

şi

când

major

un

pentru

numai

lenţă.

ea
său,
consiliului
asistenţa
ataca aceste acte decât atunci

poate

le

de

adică

ataca,

eroare,

VIII,

(Demolombe,

777; A-

776,

No.

Vio-

sau

dol

ed. 5-a, I, $ 139, p. 81: A-

et Rau,

ubry

caz

lexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 114.
176.
Actele solemne,
cum sint donaţiunea,

soană,

etc.,

împărţeala,

pusă

sub

consiliu
său,

consiliului

sistența

făcute

de

judiciar,
nu

per-

o

a-

fără

pot

con-

îi

iluzorii

efectele

hotărirei

ce: urma.

se pronunte, de oarece actele făcute
frauda legei sunt anulabile. (Toullier,

II, No. 1383; Demolombe, VIII, No. 773;
Laurent, V, No. 375; Planiol et Ripert, I,
No. 745; Colin et Capitant, I, p. 611; Aiexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 11;
Contra: Pothier, Obligations, II, No. 51;
Beudant, II, No. 986; Aubry et Rau, ea.
5-a, |, $ 141, text şi nota 28, p. 880; Huc,
ŢII, No. 556;
Baudry et Châneaux, IV,
No. 836, nota 2).
181. Anularea actelor făcute de persoana

pusă

sub

consiliu

judiciar,

îără

asistenţa consiliului său, se prescrie prin
trecere de zece ani care curge pentru in-

capabil

dela, publicarea hotărirei

de des-

ființare a incapacității, iar pentru moştenitorii săi, din momentul Morţii saie.
(Demolombe, VIII, No. 766; Laurent, V,
No. 374; Huc, III, No. 555;
Baudry et
Cheneaux, IV, No. 1001; Planiol, ed. 6-a,
I, No. 2143; Planiol et Ripert, IL, No. 167;
Alexandresco, ed. 2-a, III. pariea ÎI, p.182. Daia actelor făcute de persoana
înainte de
pusă sub consiliu judiciar,
ncapacitatea sa, este opozabilă atât incajudiciar,
de pune-

pabilului cât şi consiliului său
fără să fi devenit certă înainte

rea sub consiliu judiciar. (Planiol et Ripert, 1. No. 145).
183. Obligaţiunile contractate de rlsipitor

fără

vor

nu

asistenţa

putea

mobilelor

consiliului

fi executate
asupra

nici

nici

judiciar,

asupra

i-

sale.

capitalurilor

firmate, ci trebuesc refăcute cu formele
legale. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea
1, p. 117).
act făcut 02
177. La anularea unui

(Demolombe,
VIII, No. 731; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 102, 116).
184. Obligaţiunile persoanei pusă sub
consiliu
judiciar,
cari rezultă din de-

ce

(Demolombe, VIII, No. 732; Laurent. V,
No. 372; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 102, nota 3).
185. Legile privitoare la interdicţiune
şi numirea; unui consiliu judiciar, fiind
privitoare
la capacitatea
persoanelor,
atârnă de statutul personal.
(Huc, Ii,
No. 520; Planiol et Ripert, 1, No. 142; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 122).
186. Francezul (Românul) interzis sau

către o persoană pusă sub consiliu judifără asistenţa consiliului, incapabiciar

va

ll

i-ar fi
bogăţi

fi

obligat

a

restitui

folosit, de oarece nu
pe nedrept în dauna

sumele

se poate în
altuia. (Lau-

Baudry et Cheneaux,
rent, V, No. 37%;
IV, No. 968; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2129;
Alexandresco,

11%.

128.

Dovada

ed.

2-a,

folosului

III,

tras

p-

partea

I,

de

incapa-

bil va trebui să, fie făcută de partea care
a contractat cu el. (Demolombe, XXIX,
No. 17%; Laurent. XIX, No. 1; Alexandresco, ed. 2-a, INI, partea 1, p. 117).
179. Actele făcute de o persoană pusă
sub consiliu judiciar înainte de publihotărîrei de punere sub consiliu
carea
jugiciar, şi chiar în timpul judecărei acțiunei, vor fi valide; ele vor putea îi a
nulate dacă se va dovedi că în momentul coniractărei, incapabilul era lipsit de
uzul raţiunei, în acest caz actele vor fi
de. consimţălipsă
pentru
inexistente
mânt. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea

1, p. 117).

E

FAT

—

lictele şi cuasi-delictele
sale,
fi executate
asupra întregei

pus

sub

consiliu

judiciar,

va

vor
sale

îi

putea
averi.

incapa-

bil în orice ţară Sar duce şi chiar in
privinia bunurilor sale aflate în străinătate. (Laurent, Droit civil international, VI, No. 72 urm.; Huc, III, No. 52%;
A lexandresco; ed. 2-a, III, partea I, p.
28).

1827.

sau

sub

Străinul

”

consiliu

pus

sub

judiciar

interdicţiune
în

ţara

sa,

va

îi
incapabil şi în Franţa
(România).
(Laurent,
Droit civil international, VI,
No. 2 urm.; Huc, III, No. 520; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p, 122).

139—

Art. 459
188.

DESPRE

Hotăririle

tribunalelor

străine
de
consiliu

sub

sau

interdicţie

sub

punere

CONSILIILE

judiciar, îşi vor produce efectele lor, de
şi nu ar îi fost publicate în Franţa (România) şi nu ar îi fost învestite cu îormula executorie în această tară, de oarece
învestirea
cu
formula
executorie
este necesară numai atunci când hotărirea, cuprinde o condamnare bănească şi

trebueşte

executată

asupra

bunurilor

mobile sau imobile aflătoare în Franţa
(România).
(Huc, III, No. 520; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 122).
189. Străinul vă putea fi pus sub înterdicție sau sub
consiliu
judiciar în
Franţa (România) dacă statutul său personal o permite, de oarece el trebueşte
să

se

se

bucură

bucure

de

aceiaşi

şi naţionalii,

persoanei

cât

şi

a

protecţie

atât

de

în

bunurilor

care

privinţa

sale.

(Ale-

xandiresco, ed. 2-a, III, part. I, p. 193, 124)..
0. in
ceea
ce
priveşte cauzele de
interdicţie sau de punere
sub consiliu
judiciar, ele vor fi apreciate după legea
personală

a

străinului.

(Alexandresco.

ed. 2-a, III. partea 1, p. 124, nota 1).
191.
A se vedea: art. 204, 383, 445, 459
şi 1523 din cod. civ. cu notele respective.

Jurisprudenţă
(continuare de la 1924 până

la 1927)

1. „Pentru ca o cerere de punere
sub
consiliu judiciar să fie admisă, urmează

Codul civil

JUDICIARE

a se face-dovada nu numai că cel sototit ca prodig, a contractat importante
datorii şi a înstrăinat o mare :parte din
averea sa, dar încă că sumele rezultate
din aceste înstrăinări şi împrumuturi au
fost cheltuite
întrun
mod
desordonat
pentru
lucruri netrebuitoare,
satisfăcând
numai
capriciile prodigului.
In speţă, instanţa. de fond prin o largă
în în- motivare
constată
că recurenta,

terval de numai
trei ani, a înstrăinar
cea mai mare parte din avutul său, consistând

din

clădiri,

că,

lizate,

moşii,

pe

dânsa

păduri

lângă
sa

mai

şi

terenuri

sumele

de

astiel

împrumutat

readela

bănci cu sume mari, însumând un capital de peste 20.000.000 lei pe care le-a
cheltuit, fără ca motivele
invocate
în
justificarea acestor cheltueli să poată fi
cât de
Deci,

puţin primite.
din ambele puncte

de

vedere,

sub

care trebuia cercetată situaţiunea recurentei, pentru ca cererea de punere sub
consiliu judiciar să fie admisă, deciziunea instanţei
de fonă, fiind cu prisosință

motivată,-— bine

respins

ca

inutile

şi

acea

instanţă

a

neconcludente

ex-

pertizele cerute,
-ele
neputând
duce în
orice caz la nici o soluţie favorabilă dân- sei, astfel că nu i se poate face nici o

vină în această
privinţă,
instanţei de
fond. (Cas., 1, dec,. 2640 din 19 Octombrie 1925, Jurispr. Gen., 1926. No. 163).

Art. 459. — Oprirea de a lucră fără azistența unui consiliu,
va putea îi provocată de către acei ce au dreptul de a provocă
interdicțiunea; cererea lor trebue a fi cercetată și judecată tot în
acelaș chip; această oprire nu se va puteă destiință decât observându-se aceleaşi îormalități. (Civ. 436 urm., 457, 458; Pr. civ.
254, 644 urm.; Civ. Fr. 514).
Text. fr. Art. 514. — La d6fense de proeâder sans Passistanee d'un conseil

peut âtre provoqute par ceux qui ont droit de demander linterdietion; leur demande doit &tre instruite et jugâe de la mâme manitre.
Cette dfense ne peut âtre levâe qu'en observant les mâmes formalites.
INDEX

ALFABETIC

(la ductrină)
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20,

Competenţă

Acbhiesare 11,

„E

Administrator
provizor |
27, 28, „35,
33
Afini 7. 37, 33, 41.
Apreciere suverană 34,
Atribuţiuai 43,
Autorizaţie3, 4, 8, 19, 20.
Aviz, a se vedea cuvin:
tele:
„Consiliu
de familie«:

i

24,

22,

iu

49

Compromis 11.
Comunicare 42,
Consiliu
de
familie 8,
24, 29, 30, 43, 60.
Consiliu judiciar 1 urm.
Convocare,
a se vedea
cuvintele:
„Consiliu
de familie“,

Daune

46, 48.

Bărbat 3, 4, 19, 20, 58, | Debitor 15,

Capital 36.
Capriciu

Demisiune 12, 46, 49, 52,
Desfinţarea
incapacității

48,

Căsătorie 59,

Cheltueli 26, 39, 40, st,

Chitanţă descărcătoare 36,
Citare.
Comisiune

medicală

32,

a se vedea cuvintele:
„Ridicarea
incapacităţiice,
Domiciliu 22, 62,
Donaţiune 36.
ovezi 23,

Efecte 63, 26.
Explicații
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27, 29 29,

Facultăt44,
e 47,

Ipotecă 36,

Formalități21, 60.

mânta»ui:
Tribunal“

Femee
ii

Gaze:a

măritată 3, 4» 19, | Justiţie,
»

.

oficială,

ieaețavântul:

Hotărire
42, 51,
2, 63.

31,
53,

â

a

35, 36,
54, 55,

37,
60,

incapaci-

tăţiice,
Inlocuirea consiliului judiciar 12—16, 46, 49, 30.
41, 51.

i

„Pa- | Medici 32, 33,

Incapacitate 12, 45, 59,
Incetare din viaţă 12, 52.
incapacității,
Incetarea
cuvintele:
a se vedea

Instrăinare 36.
Interdicțiune 6,

a se vedea cu:

se | Martori 23 31.

Imprumut 36,

„Ridicarea

:

7, 21,40, |

&

!

Minister public 5, 6, 57.
Minor 8, 18.

Moarte

12, 52,

Monitor
oficial,
a
se
vedea cuvântul: „Publicare*,
Motivare 23.

Notificare 42,

Opoziţie 37.
Ordine publică 11, 45,.
Păârât 17, 22, 25—27, 29—
36, 38—40, 42, 61, 62.

Parchet 5, 6, 57.
Plată 36.
Piedare

36,

Codul

civil

DESPRE

CONSILIILE

.

.

45.

Procedură 21.

unei rude a minorului, fără autorizația
consiliului de familie. (Demolombe, VIII,
de Santerre,d
et Colmet
Demanie
703; 286
No.
Aubr
I:
bi
N
II,

34, 51—63,

Bisipilor 26, 30,

49—31, 62.

nantă,
-

3

Doctrină.
Ă

|

ari. 514 şi 490 c.

Din combinarea

1.

|

-

nu

poate

Interdiction,
Suppl,
et
343; Baudry
No.
>

.

>

Alexandresco,

940;

ea însăşi

ea.

pune-

(Valetie

judiciar.

Proudhon, II, p. 521; Duranton.
80%; Demolombe, VIII, No. 474,

sur
No.

y

doml-

părerea

după

să ceară

consiliu

sub

sa

vea

Aubry et Rau, ed.
Dalloz, Rep. Inter-

I, p. 85).

persoană,

O

9.

36.

Vindere-cumpărare

54, 56.

V,
Ey

No.

IV,

Châneaux,

2-a, Jil, pariea

53, | 'Tutor 8, 18, 43,51.

33,

- SUD

47,

43,

34,

29—31,

1;
is,
p. 863;

138,

263;
No.
diction,
No. 903: Laurent,

,
Tranzacţie 1î, 36,
Tribunal8, 4, 20, 22, 24,—
27,

NO:
1, $

»
5-a,

Termin 51,
Terţe persoane 15, 46,

incapacității

Ridicarea

u

judiciar

consiliu

sub

punerea,

cestuia

Provocarea punerei sub | Slăbire de minte 30, 32,
_
53, 54, 56,
consiliu judiciar de
1, 2, 5, 6 13, 55;
risipitorul 9, 10. | Soţi
însuşi
uverană apreciere 34.
DE
Responsabilitate 46, 48,
____.|
Revocare SU,

a-

nor, are dreptul să ceară în numele

Prodig 26, 30, 33, 53, 54, | Seainţă pubică 85, 67

Publicare 42, 60, 63,
Refuz 44, 45.

*

=

2

Â

Scuze 45.

Procuror 5, 6, 57.

.

ed, 2-a,

Alexandresco,

202;

459

.
I, p. 89, nota 2).
III8. bartea
leprezentantul legal al „unui mr-

44,

Sarcină obligatorie

.

-»

Art.

No.

giction,

Prejudiciu, a se vedea | Rude.t, 5, 6, 8, 13,19

Probe 23.

JUDICIARE

III,
701,

702. 703 bis; Aubry et Rau, ed. 5a, i 5

civ. fn. (459 și 436 c. civ. rom.) rezultă
că orice rudă precum şi soţul pot cere
judiciar a unei
sub consiliu
punerea
ed. 1-a IL, No. 1325;
persoane. (Mourion,
Dalloz, R&p.. Interdiction, No. 261; Suppl.,

138, nota 7, p. 86%; Dalloz, R6p., Interdiction, No. 266, 318 Suppl.. Interdiction,
No. 206; Laurent; V, No. 344; Baudry er

2. Soţul separat de bunuri de celalt
sot, are dreptul să ceară punerea sub

dreptul să ceară ea însăși punerea sa
sub consiliu judiciar, (Toullier, Ii, No.

Cheneaux, IV, No. 942; Planiol, ed. 6-a,

1, No. 2116; Planiol et Ripert, I, No. 731;

Planioi et Ripert,
interdiction. No. 200;
1, No. 751; Alexandresco, ed. 2-a, IIi, par,
tea IL, p. 85).

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, p.
o
85),
10. După altă părere, o persoană are

consiliu judiciar a acestuia. (Dalloz,
o
Interdiction, No. 39).

1373),
1î.

R6p..

3. Pentru ca femeea măritată să poată
consiliu

sub

punerea

cere

său,

bărbatului

a

judiciar

dobândea-

trebueşte

să

judiciar

a

bărbatuiui

o

autorizaţie

(Dalloz, Rp.,
scă autorizaţia justiției.
Suppl., Interdiction. No. 205)
când cere pune:
4. Femeea măritată
consiliu

rea.

sub

său.

nu

face

aceasta

care provoacă punerea sub consiliu juInterdictiSuppi.,
diciar. (Dalloz, Râ6p..
on, No. 205).

sau

minte

risipitoare,

5-a,

|,

nu

de

rude

nici

are

rezultă din dis-.

şi 514 c. civ. în. (437 şi

poziţiile art. 491
civ.
c.
dreptul

slabă

persoană

o părere,

aici soţ, după
459
are

o

când

cazul

In

5.

public
consi-,

ministerul
că
rom),
să ceară punerea sub

liu judiciar a acestei persoane, (DelvinVIII. No.
Deinolombe,
court, Art, 514;
03: Marcâde, Art. 514; Aubry et Rau. ed.
Rep.,

$ 138,

diction,
Bauary

Planiol

p.

6

nota

No.

Interdiction,

Daloz,

864;

863-

264;

Suppl.,

Inter-

Laurent. V, No. 343;
No. 200;
et Châneaux, IV, No. 940 urm.,

731; Alexanăre-

L. No.

et Ripert,

sco, ed. 2-a, III, partea |, p. 85).
persoana
îerţă
o
asemenea
De
6.

plic are dreptul
sub

interdicţiune

No.

803).

punerea

să ceară numai
a unei

persoane,

tar Du

si punerea sa sub consiliu judiciar. (To-ullier, II, No. 1379, 1373; Duranton, III,
7.

,

Afinii

nu

au

nerea sub consiliu
afinul lor,
soane,

dreptul

dreptul

să

(Dalloz,

ceară

pu-

judiciar a unei perde oarece ei nu au

să ceară nici punerea

terdicțiune.

Râp.

sa sub in-

Suppl.,

judiciar,
zacţia,

Inter-

de

materie

sunt

nu

nici tranachiesa-

nici

compromisul,

nici

consiliu

sub

punere

admisibile

rea; orice convenţie contrară este de nul

efect, de oarece atinge ordinea publică.
(Aubry et Rau, ed. Ba, IL. $ 138, p. 864%
Dalloz, Râp., Interdiction, No. 144, 145;
794;
p.

,

85,

336;

No.

V,

I, No.

et Ripert,

Planiol

III, partea

ed. 2-a,

Alexandreseo,

Law

113;

No..112,

Interdiction,

Suppl,,

rent,

prin

cererea

însăşi

prin

ci poate

separată,

cale

pe

justiţie

cela

ceară

să

nevoe

are

|

In

i,

86).

judiciar
consiliul
sau
demisionează
a-şi îndeplini func-

12. In cazul când
încetează din viaţă,
devine incapabil de

Comp:

niol et Ripert, L. No. 747;
ed. 2-a

xandresco,

114).
13.

care

Pla-

Ale-

1, p. 113,

partea

JIT,

persoană

Orice

(Dalloz,

29%;

No.

Interdiction,

Suppl.,

Râp.,

înlocuit.

trebuește

el

sa,

iunea

dreptul

are

să ceară punerea sub consiliu judiciar,
poate cere şi înlocuirea consiliului judrciar. (Dailoz, Rep. Interdiction, No. 317;
Interdiction,

Suppl.,
14.

No.

294).

însăşi

asemenea

De

persoana

consiliu judiciar, are drepiui
înlocuirea consiliului judiciar.

pusă sub
să ceară

Rep,

(Dalloz,

Interdiction,

No.

318;

AleSuppl., Interdiction. No. 224, 99%;
xandresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 114,

nota 2).
15.

care
. cum

De

ar
ar

libereze,

asemenea

o

terță

persoană

dreptul

să

ceară

înlocuirea,

risipitorul,
cu
voi să trateze
fi un debitor care voeşte să se
are

consiliului

iudiciar,

(Demolombe,

VIII,

No. 776; Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, 8 139,
Rep,
Dalloz.
text şi nota 19, p. 871;

Suppl., Interdiction,

niol et Hipert, I, No.

— 741—

No. 294; Comp.:
737).

Pla-

Art, 459
16.

DESPRE

De

asemenea

însăşi

corisiliul

judia

dreptui

are

demisionat,

a

care

ciar

CONSILIILE

cere înlocuirea sa. (Dalloz, R6p. Suppi.,
Interdiction, No. 224).
17. Cererea
de
punere sub consiliu
în contra
judiciar trebuește îndreptată
persoanei a cărei stare reclamă numirea
unui consiliu judiciar. (Dalloz, Râp. Interdiction, No.. 268; Suppl., Interdiction,
No. 207),
18. In cazul
când
se cere punerea
sub
consiliu
ljudiciar
a unui
minor,
fi pus în cauză pe lângă acesta, şi reprezentantul său legal.
(Dalloz,
Rep.
Suppl., ÎnterdlcInterdiction, No. 263;
tion, No. 207).
19. In cazul când se cere punerea sub

măritate,

femei

a unei

judiciar

_consiliu

âe către o rudă a sa, va fi pus în cauză
pe lângă aceasta, şi bărbatul său, pentru
a

loz,

o

Interdiction,

Interdiction, No. 208).
20. în cazul
când

(Dai-

instanţă.

în

stea

să

autoriza

Rep,

No.

269;

Suppl.

se

cere

punerea,

sub consiliu judiciar a unei femei măritate de către o rudă a sa, şi bărbatul
său

este

absent,

se

va

cere

autorizaţia

dela iribunal. (Dalloz, Rep. Suppl., Interdiction, No. 208).
21. Din dispoziţiile art. 5l4 c. civ. Ir.

(459

ce, civ. rom),

rezultă

că

toate

regu-

lele de procedură şi de competenţă stabilite de lege pentru punerea sub interdicțiune îşi găsesc aplicaţiunea, şi la numirea unui consiliu judiciar.
(Mourlon,
ed. 7-a, 1, No. 1325; Dalloz, Râp., Suppi.,
Interâiction, No. 209; Planiol ei Ripert, I,
No. 1734;
Comp.: Alexandresco, ed. s-a,
III, partea I, p.*119).
|

22.

Cererea

de

numirea

unui

consiliu

judiciar va fi îndreptată
la, tribunalul
civil al domicilului pârâtului.
(Daloz,
Rep. Interdiction, No. 271; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 118).
23. In cerere de numirea unui const
liu
judiciar,
trebuesc
arătate
faptele
cari
motivează
luarea, acestei
măsuri,
precum
şi dovezile, şi martorii. (Mousion, ed. 7-a. 1, No. 1395; Dalloz, Rep, Interdiction, No. 271; Laurent, V, No. 34;
Planiol et Ripert, I „No. 730; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 118).

24.
unui

După

primirea

consiliu

convoca

cererei

judiciar.

consiliul

de

de numirea

tribunalul

familie

pentru

va
a-șt

da părerea, consiliu
din care nu pot
îace parte rudele cari au cerut punerea
sub consiliu judiciar. (Mourlon, ed. T-ai, No. 1325;
Dalioz,
Rep.,
Interdiction,
No. 271; Baudry et Cheneaux,
IV, No.
943: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea i,
p. 118).
25. Tribunalul trebue să ia un intere” gator

pârâtului

a

cărui

punere

sub

con-

No.

347;

siliu judiciar se cere. (Demolomhbe, VIII,
No. 706;
Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 13%;
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, 1, $ 24,
p. 487; Marcade, art. 514: Aubry et Rau,
ed. 5-a, 1, 8 138. p. 865; Dalloz. R&p, In-

terdiction,

No.

271;

Laurent,

V,

—

Codul

JUDICIARE

civit

Baudry et Cheneaux, IV, No. 943; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 118).
26. Chiar în cazul când punerea sub:
consiliu judiciar se cere contra unui risipitor, el trebueşte a fi interogat pentru a da, explicaţii asupra
cheltuelilor
sale cari formează motivul de punere sud
consiliu judiciar. (Demolombe, VIII, No.
706; Masse et Verge sur Zachariae, 1, Ş:
248, nota 8, p. 487; Marcadă, Art. 514%; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 138, nota 12. p.
865, Laurent, V, No. 347; Baudry et Ch6neaux.
IV, No. 943;
Alexandresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 118, text şi nota 4;
Contra:

Duvergier,

sur

Toullier,

II,

p.

303, nota b).
27. Tribunalul
are dreptul ca după
cel Gintăi interogator să numească pârâtului un administrator provizor. (Demolombe, VIII, No. 772; Aubry et Rau. ed.
5-a, 1, $ 138, p. 865; Dalloz, Reâp., Inter-:
diction, No. 271; Suppl., Interdiction, No.
213; Baudry
et Châneaux, IV, No. 9%;
Planiol et Riperi, 1, No. 736; Alexanăresco, ed. 2-a, III, parteaI, p. 118).
28. Puierile
administratorului
provizor nu pot fi mai mari decât cele ale
unui
consiliu
judiciar.
(Demolombe;
VIII. No. 772; Aubry et Rau, ed. Ga, i,
$ 138, nota 11 bis, p. 865; Dalloz, Râp.
Suppl., Interdiction, No. 213; Baudry et
Cheneaux, IV, No. 944; Planiol et Ripert»
I, No. '736;
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 118).
23. Tribunalul nu poate hotărî numirea unui consiliu judiciar, fără a cere
avizul consiliului de familie şi fără să
fi

luat

interogatorul

pârâtului,

de

oarece

îndeplinirea, acestor formalităţi, este in-dispensabilă.
(Dalloz, Rep., Interdiction,
No. 973).
30. In cazul când avizul
consiliului
de familie şi interogatorul ce sa luat parâtului şi cari constituese
formalităţi
substanţiale, au fosti privitoare la o cerere de numirea unui consiliu judiciar
pentru caz de prodigalitate,
tribunalul
nu ar putea numi un consiliu judiciar
pentru cauză de slăbire de minte. (Aubry et Rau, 1. $ 138, nota 4: Dalloz, Rep.
Suppl., Iaterdiction, No. 211; Planiol et:
Ripert, 1, No. 735).
31. Inainte de pronunţarea
hotărirel
de punere
sub consiliu judiciar, tribunalul are dreptul să ordone o cercetare:
cu martori. (Alexandresco,
ed. 2-a, III,

partea I, p. 119).
= In cazul când
consiliu

judiciar

bire de minte,

se cere punerea, sub
pentru

cauză

va trebui numită

de

slă-

o comi-

siune medicală,
care să-şi dea părerea
asupra
stării
pârâtului.
(Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea 1, p. 119).
33.

In cazul

când

se

cere

punerea

sub:

consiliu judiciar a unui risipitor, nu este necesar avizul comisiunei medicale,
de oarece în acest caz. pârâtul are uzul
rațiunei sale. (Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea 1. p. 119).
4. Tribunalele
vor :aprecia,
dele
în
mod:
suveran
dacă
împrejurările
justifică:

142 —-

Codul

civil

DESPRE

CONSILIILE

sau nu destiințarea, incapacității persoanei pusă sub consiliu judiciar. (Planio
et Ripert, 1, No. 747).
„:

„35.

liu

Holărirea,

judiciar

de

numirea

irebueşie

unui

const-

pronunţată

în

şe-

dinţă publică, după ce se vor fi ascultat
părţile, sau vor fi fost chemate în mod
iegal.

(Mourlon,

ed.

t-a,

I,

No.

1325;

Dar-

loz, R6p., Interdiction, No. 231; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea I, p. 119).

36. Prin

consiliu
itor

hotărîrea

judiciar

pârâtul

pledeze,

să

prumute,

se

nu

va

facă

să

de

numirea

va

ordona

mai

avea

că

un

să

se

capital

şi

şi

(Daloz,
37.
liu

persoana

Râp.,
Sentința

judiciar

consiliului

Suppl.,
de

este

numirea
supusă

unui

opoziţiei

consiape-

lului conform dreptului comun. (Dalloz,
Rep.,
Suppl.,
Interdiction,
No.
214%
Comp.:
Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea, I, p. 120).
38. Apelul
va
îi introdus numai de
pârâtul singur, chiar dacă i sar fi nvmit
loz,

un consiliu judiciar provizor.
No.
Interdiction,
Supp..
B&p..

Huc, III, No. 5492; Baudry
IV, No. 965: Alexandresco,
partea I, p. 94).
839.

Cheltuelile

procesului

(Dal214;

et Cheneaux,
ed. 2-a, III,
trebuesc

su-

portate de către pârât în cazul când cerereaa fost adrnisă. (Dalloz, Rp. Suppl.,
Interdiction, No. 217).
.
40. Chiar în cazul când cererea a avut de obiect punerea sub interdicţiune
unui
numirea
şi tribunalul a admis

procesului
judiciar, cheltuelile
consiliu
suportate de către pârât. (Daltrebuese
No. 21%).
Interdicțion,
Suppl.,
loz, Rp,

41. In cazul
obiect punerea

bunalul

judiciar
care se

a admis

unui

consiliu

aper
declară
reclamantul
şi
respinge, cheltuelile ocazionate

judecarea

cu

când cererea a avut'de
sub interdicţiune şi tr-

numirea

vor

apelului,

fi

suportate

de apelant. (Dalloz, R6p., Suppl., Inter,
diction. No. 217).
42, Din combinarea ari. 501 şi 515 c.

civ.
că

în. (447

hotărirea

judiciar,

şi 459
de

c. civ.

numirea

trebueşte

notificată

rom),
unui
în

rezultă

consiliu
copie

pâ-

râtului şi publicată în întregime, ca ed.si
hotărîrea de interdictțiune. (Mourlon,
m-a, IL, No. 1325; Dalloz, Rep, InterdicNo.
tion, No. 271; Suppl., Interdiction,
920: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,
Aa
p- 91, 92, 119).
judiciar
43. Atribuţiunile consiliului
sunt acele ale unui adevărat mandatar,
de oarece el este numit de către tridunal, iar nu ca tutorii de către consiliul
Rep. Interdicilon,
(Dalloz.
de familie.
No. 281; Planiol et Ripert, I, No. 137).

44. După

o.părere,

consiliul

nu

poate

fără

îi

voia

obligat
sa.

a primi

un

(Demolombe,

VIII,

No. 710; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, $ 139,
text şi nota, 3. p. 866; Dalloz, K6p., Înterâiction, No. 281; Suppl., Interdiction, No.
221; Huc, Lil, No. 543; Baudry et Cn6neaux, IV, No. 946;
Planiol. ed. Ga. ăi,
No.

2120;

45.

Planiol

După

et

altă

Ripert,

părere,

Î, No.

738).

sarcina

de

con-

interesul

No.

şi

meni
mandat,

să

judiciar.

Interdiction,

sarcină, este obligatorie şi apoi afuncţiune
fiind un mandat, nr-

să

îm-

dea chitanță de primire, să înstrăineze
să ipotecheze
averea sa fără asistenta
consiliului
judiciar şi tot odată se va
numi

ceastă
ceastă

siliu judiciar este obligatorie, de oarece
numirea
unui
consiliu
judiciar
este o

pe VE

dreptul

tranzacțiuni,

primească

unu:

Art. 459

JUDICIARE

judiciar

-nu 'poate fi obligat să primească această
sarcină, de oarece legea nu arată că a-

măsură
soana

de

ordine

publică,

incapabilului,

însărcinată

nu o poate
cauzele
de

cu

refuza;
se
incapacitate

stabilită

aşa

încât

această
vor
şi

în

per-

funcţiune

aplica
însă
scuză
prevă-

zute de lege. (Taulier, II, p. 133; Demante
et Colmet de Santerre, II, No. 285 bis, 1];
Laurent, V, No. 350; Alexanăresco, ed.
2-a, III, partea 1, p. 91, 114).
46. Consiliul judiciar, după numirea
sa în funcţiune, după o părere, nu poate
demisiona, pur şi simplu, aşa încât până
la primirea
demisiei
de către
justiţie

si
înlocuirea sa printrun alt consiliu
judiciar, ei este răspunzător
faţă
de
terţi şi de incapabil de daunele cauzate,
(Dalloz, Re&p., Supp!.. Interdition,
No.
222: Comp.: Planiol et Ripert, 1, No. 138).
47. După altă părere, de oarece legea
nu prevede nici o dispoziţiune în acea.
stă
privinţă,
tribunalul
nu are dreptul
să constrângă
pe o persoană
care este
numită, consiliu judiciar, de a păstra a
să demisiovoeşte
când
sarcină
ceastă

5-a,

(Aubry et Rau, ed.
neze.
tezt şi nota, 3. p. 868, 871).
48.

mite
mai
cari

Dacă

însă

consiliul

L, $

judiciar

se

135,
de

din sarcina sa fără just motiv, nucapriciu şi în condițiuni
din pur
incapablcauzează un prejudiciu

lilui,

el

este

ţinut

să

răspundă

de

dau-

nele cauzate. (Aubry et Rau, ed. 5-a, |, $
139, text si nota 3, p. 868).
49. Tribunalul
competent să primea:
consiliului judiciar şi
scă demisiunea
să-l înlocuiască prin o altă persoană,
este acel care l-a numit. (Dalloz, R6p,
Suppl., Interdiction, No. 223; Planioi et
Ripert,

1,

No.

737,

747;

Alexandresco,

ed.

.
2-a, III. partea, 1, p. 120, nota 2).
50. Tribunalul care a numit consiliul
judiciar este competent să-l şi revoace
din functiunile sale. (Demolombe, VIII,
No. 762; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $ 139,
text şi nota 12, p. 811; Planiol et Riperr,
1. No. 737, 747; Comp.: Laurent. V, No.
354: Contra: Alexandresco. ed. 7-a, III,
partea I, p. 113).
54. Dispoziţiile art. 508 c. civ. îr. (453
e. civ. rom.), privitoare la durata obligatorie pentru tutorii interzişilor de a
păstra

sarcina

încredințată,

sunt

aplica-

bile şi consiliului judiciar. (Dalloz, R6p.,
Interdiction. No. 282).
51. bis. Desființarea consiliului judiciar
trebueste pronunțată numai de tribuna!
prin hotărîre, ea nu poate avea loc de.
drept. (Demolombe, VIII, No: 697; Mour-

— 748—

Art. 460

CONSILIILE

et

Aubry

1325;

1, No.

t-a,

ea.

lon,

DESPRE

Râp.

ed. 5-a, Î, $ 138, p. 867; Dalloz,

Rau,

ciar,

In-

terdiction, No. 316; Suppl., Interdiction,
Hue, III,
No. 293; Laurent, V, No. 377;
Baudry et Châneaux, IV, No.
No. 558;
1003; Alexandresco, ed. 2-a, II, partea I.

p.191).

52. Decesul sau demisiunea persoanei
numită consiliu judiciar, nu are nici o
influenţă

incapacității

asupra

risipitoru-

lui, care continuă şi nu poate fi desfiin(Demolombe,
tată din această cauză.
VIII, No. 776; Dalloz, Râp., Interdiction,
No. 316; Suppl., Interdiction, No. 293; Planiol ei Ripert, |, No. T4i; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea I, p. 114).
Ă
53. Risipitorul şi cel slab de minte
au dreptul să ceară desființarea hotăvîrei de punere sub consiliu judiciar. (Demolombe, VIII, No. 774; Dalloz, Rp, interdiction, No. 312; Suppl., înterdictiva,
No. 290; Huc, III, No. 558; Baudry e:
Cheneaux, IV, No. 1003; Alexandresco, ed.
2-a, III, partea |, p. 94 nota 1, p. i).

54.

au

Risipitorul

dreptul

să

şi

cel

ceară

slab

de

singuri,

minte

fără

asis-

tenţa,
consiliului
judiciar,
desfiinţarea
hotărîrei de punere
sub consiliu
juriiciar. (Demolombe, VIII, No. 774; Dalloz,
Râp., Suppl., Interdiction. No. 290; Aiexandresco, ed. 2a, III, partea I, p. 9%,
nota 1, p. 121).
55. Orice persoană.
care are dreptul
să ceară numirea unui consiliu judiciar,
poate
cere desființarea
hotărirei prin
care s'a luat această măsură.
(Dalloz,
Râp., Suppl.. Interdiction, No. 290; Pianiol et Ripert, 1, No. 747; Alexandresco,
ed. 2-a, III, partea, 1, p. 181).

56.

După

altă

părere,

numai

risipito-

rul are dreptul să ceară ridicarea incapacităţii sale. (Laurent, V, No. 378).
57. Ministerul
public are dreptul să
ceară
desființarea
consiliului judicrar
(Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea I], p.

58.

O

femee

măritată

are

dreptul să

ceară
desfiinţarea
consiliului
ce fusese numit bărbatului său.
dresco, ed. 2-a, III, partea LL. p.

„59.

Dacă

judiciar

o

femee

se mărită

capacităţii

sale,

publicarea

hotărtrei.

până
No.

la ridicarea

697: Aubry

pusă

după
ea

sub

judiciar:
(Alexan121).

consiliu

pronunţarea

rămâne

consiliului

judiciar

(Demolombe,

et Rau,

în-

incapabilă

şi

VIII,

ed. 5-a, 1. $ 138,

p. 867; Laurent, V, No. 377; Huc, III. No..
558; Baudry et Châneaux. IV. No. 1005,
Planiol et Ripert, IL, No. 730, 747; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 121).

60. Pentru

desființarea

consiliului

judiciar se vor îndeplini aceleaşi forms=lităţi ca şi la numirea consiliului juâi- -

Codul civil

JUDICIARE

lui
lui

adică:

petiţiunea,

avizul

consiliu-

de familie, interogatorul incapabiialuat în camera de consiliu, pronun-

ţarea

hotărirei

în

şedinţă

publică,

publi-

carea hotărirei, etc. (Planiol et Biperr,
I, No. 147;
Alexandresco, ed. 2-a, III,
partea I, p. 129).
61.
Când cererea de ridicarea consrliului judiciar este formată de către incapabil, el nu trebueşte să cheme nici vo
persoană în cauză, nici chiar pe consiliul judiciar.
(Dallor, Râp., Suppli Înterdiction, No. 291; Comp. Contra: Planiol et Ripert, IL, No. 7%?)
62. Tribunalul
competent să judece
cererea

de

ridicarea

consiliului

judiciar,

este acel al domicilului incapabilului din
momentul
cererei,
iar nu acel care a
pronunţat hotărîrea de numirea consiliului judiciar.
(Demolombe, VIII, No.
175; Aubry et Rau, ed. 5-a. 1, $ 138, text
şi nota 16, p. 867; Dalloz, Râp., Interdiction,
No. 315;
Suppl.,
Interdiction, No.
292; Laurent, V., No. 379; Huc, III, No.
558; Alexandresco, eă. 2-a, III, partea I,
Piri: Contra: Planiol et Ripert, I,. No.
63. Ffeciele hotărirei de desființare a
consiliului judiciar vor începe a curge
dela publicarea
hotărirei în Monitorul
Oficial sau prin Gazeta oficială a Curţei
de apel respective. (Alexandresco, ed. 2-a,
III, partea I, p. 120, text si nota 3).
64.A se vedea: art. 436-448 şi 458 din
codul civil cu notele respective.

Jurisprudenţă,
(continuare de la 1924 până
1.

Dacă

liberul

copilul

exerciţiu

al

este

major,

drepturilor

1a 1927)
el
sale.

având
pca-

ie cere înființarea unui
consiliu fuâiciar părintelui său,
tocmai din cauză
rudeniei de care vorbeşte art. 436 c. cit.
însă dacă copilul este minor, de şi pe
baza aceleiaşi rudenii poate cere şi e!
un asemenea
consiliu, el neavând libe
rul exerciţiu al drepturilor lui, urinează
a fi reprezentat de o anume
persoană;
orânduilă potrivit dispoziţiunilor legii,
şi în nici un caz o asemenea acţiune n:
poate fi exercitată de mama
copilului
tără o prealabilă orânduire
legală, de
oarece gestul ei ar aduce o gravă atinpere autorităţii şi puterii
părintești a
tatălui,
care are sub îngrijirea sa pe
minor şi care până în momentul
pronumtării justiţiei este
socotit capabil.
(Trib. Putna s. II. 137 din 4 lunie 192%,

Pand.

Rom.

ciar No.

1926. III, 58, Curierul Judi-

15 din

1926).

Art. 460. — Nici o hotărîre în materie de interdicţiune sau
de numire de consiliu nu va puteă îi dată, sau de tribunalul de
prima instanță sau de curtea de apel, decât după ce ministerul
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Codul

civil

-

DESPRE

civ. 80,
Text. fr.

81, 644
Art

urm.;

515.—

Leg.

Aucun

JUDICIARE

|

Art. 460

sale. (Civ. 435, 445, 457 urm.;

concluziunile

public își va pronunță
Pr.

CONSILIILE

Oct.

29

jugement,

nomination de conseil, ne pourra âtre rendu,

en

77; Civ. Fr.
matisre

515).

d'interdiction,

ou de

soit en premiăre instance, soit en

cause d'appel que sur les conclusions du ministăre public.
Doctrină,
3. Nici o hotărire nu poate fi pronuntată în materie de interdicțiune sau de
instanţă,
consiliu judiciar, fie în primă
fie în apel, decât după ce ministerul pu-

sale.
concluziunile
blic îşi pronunță
(Mourlon, ed. 7-a, [, No. 1325; Alexanădre_sco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 119).
2. A se vedea: art. 449 din codul civil
cu

= 1145

notele

respective.

-

oi ei
a

ă

A PENDICE.
LEGE
PRIVITOARE

ACTELE
Din

21

Februarie

1928, publicată

LA

CIVILE

STĂRII

în „Monitorul

Dispoziţiuni

Oficial“

No. 44 din

25 Februarie

1928.

generale.

în reArt. 1. — Starea civilă se dovedeşte prin actele întocmite
39).
Elv.
Civ.
urm.;
27
Rom.
gistrele păstrate de ofiţerul stării civile. (Civ.
are
Domnito
i
Familie
lor
membri
ale
civile
“4rt. 2. — Actele stării
se întocmesc potrivit legilor speciale. (Legea din 4 lanuarie 1926).
Art. 3. — Competinţa ofițerului stării civile este teritorială.

Ofiţerul stării civile va primi declaraţiuni de

le va, înscri în registrele stării civile;

torie,

va

procedă

înscriindu-le

în registrele respective.

E] nu va puteă,

declarant
73 urm).
Art.
anual, în

facerea

la

va primi

publicaţiunilor

instrumentă

în actele

naştere şi inoarte şi

declaraţiunile

de căsă-

şi va celebră căsătoriile,

în cari

ar figurăca

parte

63 urm,
sau martor. (Civ. Rom. 22 urm., 41, 49 urm., 60 urm.,
|
.
fi ţinute
4 — Registrele de născuţi, căsătoriţi şi morţi. vor
e şi siparafat
,
şnuruite
ate,
numerot
fi
vor
şi
r,
dublu exempla

de publicagilate de preşedintele tribunalului ; registrele de buletine r.şi (Civ. Rom.
exempla
singur
întrun
țiunile căsătoriilor vor fi ţinute
27, 28).
exemplare
Sa 5. — Inregistrările se vor face de îndată, în ambele

e.
ale registrului, în şir, şi în rubricile anume destinat
se vor umplea prin
trare
înregis
vreo
făcut
s'a
nu
cari
în
Rubricele
e peste rânscrieril
tate,
linii. Ştersăturile, răsăturile, înscrierile prescur

duri sau între rubrici sunt oprite.
Indreptările ce ar urmă să fie făcute
se

vor trece în rubrica

înainte de semnarea actului,

specială.

destinată. (Civ.
Menţiunile ulterioare se vor face în rubrica, anume art.
13).
1904,
Rom. 29, 35, 48, 86, 246, 304, 323; L. Ard. XXXVI/ în limba română şi
face
vor
se
Ark. 6. — Inscrierile în registre
e-o se vor
se vor ceti înfăţişătorilor, iar în cazul când nu ar cunoaşt
al. 1
XXXUI/189,
explică în limba ce cunosc. (Civ. Rom. 25, 27; L. Ard.
12).
art.
final; L. Arg. XXXVI/1904,
stării civile
Art. 7. — Actele stării civile vor fi semnate de ofiţerul
înfăţişă-

pe
şi de persoanele ce se infățişează. Cauza care a împiedecat
26).
Rom.
(Civ.
ă.
;nenţion
tori să semneze se va
temeiul
Art. 8. — Actele stării civile cari nu sunt înregistrates'ape făcut
încăruia
baza
în
unei declaraţiuni verbale, vor arătă actul
—
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Art, 9-20.

LEGEA

ACTELOR

STĂRII CIVILE

Codul civil

scrierea. (Civ. Rom. 23, 41, 49, 6%; L. Ard. XXXVI/1904, art. 12 final.)
Art. 9. — Ofiţerul stării civile va trece în actele ce întocmeşte
numai

ceeace

trebue

declarat.

(Civ.

Rom.

22).

o

Art. 10. — Orice menţiune făcută pe un act de stare civilă, anterior înscris, va fi datată şi semnată de ofiţerul stării civile şi va indică
actul

pe temeiul

căruia

323; L. Ard. XXXVI/1904,
Art.

11. —

Orice

de stare civilă, pe o

a fost

făcută

art. 12 final).

schimbare

hotărire

(Civ. Rom.

în starea

civilă,

judecătorească,

de lege, se va trece pe actul de naştere

35, 48,

al

86, 246, 304,

întemeiată

pe un act

sau pe un alt act admis

persoanelor

la care

această

schimbare se referă.
„
Menţiune de moartea, unuia din soţi se va face şi pe actul de naştere al soţului

supravieţuitor.

(Civ.

Rom.

35, 48,

Elv. 47; L. Ard. XXXIII/1894, art. 72).
Art. 12. — Ofiţerul stării civile, de câte ori
cută

în

circumscripţiunea

sa,

va

trimite

86, 246, 304, 323;

Civ.

persoana nu este năs-

o copie

legalizată, ofițerului .

stării civile unde se găseşte înregistrată naşterea, pentru a face menţiunile prevăzute de articolul precedent. (Civ. Rom. 35; L. Ard. XXXIII/189,
art. 172).
Art. 18. — Orice rectificare a unui act de stare civilă se va menţionă

pe actul rectificat, (Civ. Rom. 35, 86).
Art. 14. — Gretierii instanțelor judecătoreşti sunt obligaţi ca, în
termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, a unei hotăriri care aduce

schimbări în starea civilă sau rectifică un act de stare civilă, să trimită o copie ofițerului stării civile care păstrează registrele în care

este trecut actul de naștere

al persoanei la

sau

care schimbarea, se referă,

unde actul rectificat este înregistrat.
In caz de desfacerea căsătoriei, trimiterea se va face ofițerului
slării civile care a celebrat căsătoria. (Civ. Rom. 35, 86, 246; Civ. Fr.

101, mod.

L. din 20 Noembrie

Art. 15. —

Ofiţerul stării

1919; L. Ard. XXXIII/1894,
civile va

trimite,

în

art. 67).

termen

de 30 zile,

autorităţii care păstrează cel de al doilea, exemplar al registrelor, copii
de pe menţiunile făcute posterior pe exemplarul păstrat la starea, civilă
Pa
art.

a se face menţiune

15).

identică.

(Civ. Rom. 35; L. Ard. NXXIII/4894,

„Art. 16. — Dosarele actelor stării civile vor fi şnuruite şi sigilate de
ofiţerul stării civile şi se vor conservă în arhiva oficiului. (Civ. Rom. 31).
Art. 17. — Registrele se vor încheiă de ofiţerul stării civile la

sfârşitul fiecărui an.
La aceeaş dată, ofiţerul stării civile va alcătui în dublu exemplar
liste alfabetice de născuţi, căsătoriţi şi morţi. Unul din exemplare se
va trimite spre păstrare grefei tribunalului. (Civ. Rom. 30; Fr. Deer.
Martie 1910 şi 27 Februarie 1913; L. Ard. XXXIII/1894, art. 20, al. ultim).

Art. 18. — Actul de stare civilă, înscris în registrele altui an decât
acel în care faptul a avut loc, va fi trecut şi în listele alfabetice anuale
corespunzătoare anului când urmă să fie înscris,
Art. 19. — In comunele al căror teritoriu este împărţit între mai
mulţi

ofiţeri de stare civilă,

aceştia

vor

trimite

oficiului

.

central,

la începutul fiecărei luni, tabloul cuprinzând datele din registrul de naşterile,
căsătoriile

şi morţii,

înscrise

în lună

precedentă.

„Art. 20. — Ministerul public şi judecătorul judecătoriei respective

sau în cazul când sunt mai multe judecătorii, a acelei
indicate
şedintele tribunalului, vor controlă registrele stării
civile.

39;

Aceeaş îndătorire o au şi pretorii

L. jud. oc. 56, 58 $ 12;

L. admin.
—

în comunele

364).
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de pre-

rurale. (Civ. Rom.

|

Codul

„Art.

21. —

STĂRI

ACTELOR

LEGEA

civil

Unul din exemplarele

Art.

CIVILE

registrelor

21-31.

de stare civilă va fi

Ianuarie, iar celalt
trimis tribunalului, cel mai târziu până la finele lunei
30, 31, 39),
Rom.
(Civ.
iei.
exemplar se va păstră în arhiva primăr
crezute până
sunt
e
registr
în
e
trecut
civile
stării
_ Ari. 22. — Actele
inţează că
încred
civile
la, înscrierea în fals, pentru tot ce ofiţerul stării
263).
Ital.
Civ.
32;
a avut loc în prezenţa sa. (Civ. Rom. 22,
de stare civilă, în
Art. 23. — Inscrierea sau rectificarea actelor
terţilor; aceştiă,
şi
ilă
temeiul unei hotărîri judecătoreşti, va fi opozab
33, 85).
Rom.
(Civ.
rie.
contra
sunt însă în drept să tacă dovada
nă care exerpersoa
o
de
ate
închei
civile
stării
Actele
Art. 24. —
,
a cărei cadar
civile,
stării
al
de ofițer
cită în mod public funcțiunea,
41, 49, 63;
Rom.
(Civ.
e.
valabil
sunt
,
viciată
litate sar dovedi ulterior
Civ. Germ,. 1319; L. Ard. XXXI/1894, art. 30, 42).
persoană va

e. Orice
Art. 25. — Registrele stării civile sunt epublic
atând neînscrierea
const
ficat
certi
sau
tre
regis
puteă, cere extracte din
actului cerut.
Extractul va

cuprinde

cuvânt

cu cuvânt

gistru cu toate menţiunile ulterior

textul actului

făcute, va purtă

trecut în re-

în litere data libe-

|
.
rării şi va fi certificat de ofiţerul stării civile registrele. (Civ. Rom. 32;
însăşi
ca
ă
dovad
Extractele fac aceeaş
Civ. Fr. 45, L. 9 August 1919; Civ. Ital. 362).ate decât de ofiţerul stării
Art. 26. — Extractele nu pot, fi liber
civile.
pierdut, sau nu se poate
Dacă însă un act păstrat de acesta este
găseşte al doilea,

a la care se
citi, atunci, până la refacerea lui, autoritate sale. (Civ. Rom. 32; L. Ard.
trele
regis
din
ctul
exemplar va liberă extra
XXXVI/1904, art. 16).
se redactează pe temeiul declaArt. 27. — Actele de stare civilă naţi
|
de lege.
raţiunii făcută, în termen de cei desem nţă pe cei obligaţi să, facă declaOfiţerul stării civile va putea înştii
lui spre a-şi îndeplini îndaraţiuni, să se înfăţişeze în termen înaintea
legii.

timp în vedere sancţiunile
torirea legală şi le va pune în acelaş
ate a se înfăţişă în persoană,
oblig
Când părţile interesate nu sunt
iţi cu procură specială şi

ernic
ele vor puteă fi reprezentate prin împut
L/4894, art. 81).
XXSII
Ard.
L.
23;
22,
Rom.
autentică. (Civ.
naşteri, căsătorii sau morţi,
unei
ierea
înscr

Art. 28. Indată după
altă cerere, declarantului sau părofiţerul stării civile va înmână fără
ților, un buletin din registrul respectiv. dreptul să se asigure de adevărul
Art. 29. — Ofiţerul stării civile are
Elv. Ord. 25 Febr. 1910, art. 56),
faptului declarat. (Civ. Rom. 41, 63;
nul legal, sau

rată după terme
“Art. 30. — Dacă naşterea esie decla
e evenimente nu au fost de
acest
dacă,
sau
moartea după înmormântare,
registre decât în temeiul unei
loc declarate,

ele nu se vor

hotărîri judecătoreşti.
In aceste

cazuri,

ofiţerul

înscrie în
stării

civile sau delegatul său va încheia

terului public, care în urma cerun proces-verbal şi îl va înaintă Minisîmpre
ună cu concluziunile sale tricetărilor făcute va trimite lucrările
al 2,L. din 20 Noembrie 1919; Civ.
bunalului. (Civ. Rom. %; Civ. Fr. 55 art. 18).

Ital. 372, 392; L. Ard. XXXIII/1894,

“Arț. 31: — Dacă

dela

data

când actul trebuiă

să fie înscris şi

de articolul precedent nu
până la întocmirea, procesuiui-verbal prevăzut
citarea
de şase luni, tribunalul se va pronunţă, fără
a trecut mai mult
părţilor, prin ordonanţă prezidenţială.
Trecut acest termen, tribunalul va

camera

de consiliu, cu citarea rudelor cele
—
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cercetă

de

urgenţă

cauza

în

mai apropiate şi direct in-

-

Art.

32-39.

LEGEA

ACTELOR

STĂRII

CIVILE

Codul

civil

teresate ale celui neînscris, acelor obligaţi de lege a face declaraţiunea
şi a ofițerului stării civile, faţă fiind şi Ministerul public.
Citaţiile se vor emite

Hotăriîrea
Pr. civ. Rom.
Art. 32.

va

indică

66 bis).
— In termin

din oficiu.

datele

necesare

de 15 zile dela

înscrierii.
pronunțare,

(Civ.

Rom.

8;

copie de pe dis-

pozitiv se va afişă prin îngrijirea grefierului la uşa oficiului stării civile
şi la uşa tribunalului.

In cazul alineatului II al articolului precedent, prin îngrijirea grefierului, dispozitivul va fi publicat fără plată în „Monitorul Comunal“
sau „Judeţean“ şi în lipsă în „Monitorul Oficial“.
Art. 33. — Oricine are interes va declară apel la tribunal. Termenul
de apel în contra ordonanţei prezidenţiale sau a hotăririi tribunalului
va fi de 15 zile, socotit de la data ultimei afişări ori publicări.
Apelul

se va judecă

de urgenţă

în camera,

de consiliu, cu citarea

apelanţilor,a rudelor celor mai apropiate şi direct interesate ale celui
neînscris a celor obligaţi de lege să facă declaraţiunea şi a ofițerului
stării civile, faţă fiind și Ministerul public. Apelul, în cazul primului
alineat al articolului 31, se judecă de completul tribunalului, iar în cazul
alineatului al doilea al aceluiaş articol, de Curtea de apel. (Civ. Rom.
40, 84; Pr. civ. Rom. 66 bis).
Art. 34. — Recursul se declară, la instanţa care a hotărît în apel,

în termen

de 5 zile dela pronunțare şi se judecă după aceeaș procedură

ca şi apelul.

Termenul de recurs suspendă execuiarea.

(Pr. civ. Rom.

66 bis).

Art. 35. — Grefierul instanţei înaintea căreia hotărîrea de înscriere a rămas definitivă, va trimite în termen de 30 zile o copie

de pe hotărîre ofițerului stării civile unde înscrierea urmează a fi făcută.
(Civ. Rom.

86).

Art. 36. — Ofiţerul stării civile care refuză să săvârşească vreun
act ce intră în atribuţiunile sale, își va motivă în scris refuzul şi la
cererea părții va înaintă de îndată lucrările judecătoriei, care va hotări

de urgenţă prin ordonanţă
pronunțare.

cu drept

de recurs în termen

de 5 zile deia

Hotărirea rămânând definitivă, grefa instanţei va restitui de îndată
“lucrările

Rom.

ofițerului

stării

civile,

alăturând

şi copia

hotărtrii.

(Pr. civ.

66 bis: L. Ard. XXXVI/1904, art. 17).
Art. 37. — Dispoziţiunile privitoare la actele stării civile sunt te-

ritoriale.
Actul

de stare civilă

naştere, la,
al mamei;
al soţului;
în ţară al

oficiul stării civile al ultimului domiciliu al tatălui şi în lipsă,
cele de căsătorie, la oficiul stării civile al ultimului domiciliu
cele de moarte, la oficiul stării civile al ultimului domiciliu
defunctului. Dacă aceste domicilii sunt necunoscute, sau în

are puterea, doveditoare ce îi este recunoscută

de legea sub imperiul căreia a fost încheiat. (Civ. Rom, 1, 2, 34, 152)
__Art. 38. — Actele stării civile referitoare la români, încheiate în
străinătate, se vor înscrie şi în ţară în registrele stării civile; cele de

străinătate, înscrierea se va face la oficiul stării civile a primului sector

din Capitală.
„Agenţii diplomatici sau consulari, ofiţeri ai stării civile, vor trimite
oficiilor de stare civilă mai sus arătate extracte de pe actul înscris (Civ.
Rom. 2, 34; Civ. Fr. 171; L. Ard. XXXIII/1894, art. 77),
„_
Art. 39. — Toate terminele prevăzute în legea, de faţă vor fi socotite pe zile libere (Pr. civ.

Rom.

729;

L. p. accel. jud.
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50).

Arti: 40-45.

LEGEA ACTELOR STĂRII CIVILE

Codul civil

Recţificarea

actelor

stării

civile.

Rectificarea sau complectarea actelor stării civile, dacă

Art. 40. —

nare ca urmare schimbarea statutului civil, va putea fi cerută

are interes,

precum

şi de

de oricine

când ordinea publică este

public

Ministerul

interesată, (Civ. Rom. 62,84; Civ. Fr. 99, L. din 20 Septembr. 1919).
Art. 41. — Cererea de rectificare sau completare se va adresa
preşedintelui tribunalului locului unde actul se găseste trecut în registru
şi va, fi însoţită de extractul actului ce urmează a se rectifica.

In cazul când cererea,
trebui să-i fie comunicată.

nu este făcută de

Ministerul

public, ea va

Cererea. de rectificare se va cerceta în camera de consiliu, de urmai
genţă, cu :ascultarea părţii ce cere rectificarea, a rudelor celor

apropiate şi direct interesate, a ofițerului stării civile, faţă fiind
ai
nisterul public.
Copie de pe ordonanța prezidentului se va afişa timp de 10
uşa tribunalului şi la oficiul stării civile respectiv.
Apelul se va declara de oricine are interes, la tribunal, înîn
de 15 zile de la ultima afişare şi
de consiliu, cu chemarea părţilor
Recursul se declară în termen
40, 84; Pr. civ. Rom. 66 bis; Civ.

Reconstituirea

şi Mi-

zile la
“
termen

camera
se va judeca de urgenţă,
ce au figurai, la prima, instanţă.
de 5 zile de la pronunțare. (Civ. Rom.
Fr. 99, L. din 20 Septembr. 1919).

registrelor

stării civile.

sau
Dacă unul din exemplarele registrului s'a pierduta Micerere
după
,
gime, sau nu mai poate fi întrebuințat

Art. 42. —

distrus în între
nisterului public,

se înlocueşte prin o copie

de pe celălalt exemplar, 'cer-

alului. (Civ.: Rom. 32,
tificată conform cu originalul de preşedintele ivibun
,
o
33, 1188; L. Ard. XXXIII/1894, art. 27 all). ale registrului s'au pierdut
lare
Ari. 43. — Dacă ambele exemp
lor esenîn elementele
sau au ajuns de neîntrebuinţat, se vor reconstitui
uită
„alcăt
iune
comis
o
către
ţiale, după cererea Ministerului public, de
preşedinţia unui judecător,
sub
din doi membri dintre locuitorii comunei,
„
,
ei.
Justiţi
terul
desemnaţi de Minis

A

judecătoreşti

instanțelor

,

Da

din circumscripţia

Unul din impiegaţii
alului, va îndeplini functribunalului, desemnat de preşedintele tribun 33, &; L. Fr. din 12 Febiunea, de secretar al comisiunii. (Civ. Rom. |
5
|

ruar 1872 şi 15 Decembr. 1928).

Art. da. — Ministerul public

va

publica

în Monitorul

Oficial şi

de reconstituit, cu invitarea
în ziarele ce apar în judeţ, lista registrelor deţine sau primi, cu orice
găsi,
că orice autoritate sau particular va
de familie, referitor la un act ce
titlu, un extract legalizat, sau livret
ă în termen de şase luni de la
urmează a fi reconstituit, să le depun
de la data când actul
sau
l
publicarea în Monitorul Oficia primărie,în o fielună
judecătoriei sau
grefa
la,
a ajuns în mâinile sale, fie la
aria legaţiunilor

la cancel
tribunalului reședinței sale, iar în străinătate
şi 15 Decembrie 1923).
1872
arie
Febru
12
sau consulatelor. (L. Fr. din
schimbul unei copii
în
Art. 45. — Această depunere se va face
care va servi
liberă,
hărtie
pe
certificate pentru conformitate, dată
e ca actul
itoar
doved
putere
aceeâş
avea,
va
şi
drept dovadă de primire
epus.
tele sau actele au. fost
dep Autorităţile mai sus indicate, unde extrac
reconstituirea registrede
unii
comisi
e
trimit
le
depuse, sunt datoare a
85, 1188; L. Fr. din
33,
lor, prin scrisoare recomandată. (Civ. Rom. 32,
:
12 Februarie

1872 şi 15 Decembrie
—

1923).
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Art,

46.54.

Art.

“LEGEA

46.

—

Primarii

ACTELOR

STĂRII

comunelor

ale

CIVILE

Codul

căror

registre

civil

urmează a

fi

reconstituite, vor întocmi şi trimite comisiunii lista persoanelor ce locuiau
în comună la epoca pentru care urmează a se reconstitui registrele şi
cari

ar fi fost în situaţiune

de a determină încheerea

unui act de stare

civilă, arătând şi reşedinţa lor actuală, (L. Fr. din 12 Februarie

1872 Şi

15 Decembrie 1923).
Art. 47. — Lista, se va publică prin îngrijirea preşedintelui comiSiunii în modul prescris de art. 44, cu invitațiunea ca persoanele trecute
în listă să se prezinte, în termen de un an dela publicare, la primăria

locului reședinței

lor, iar

în străinătate la cancelaria

consulatelor, şi să arate cunoştinţele
sau a membrilor familiei lor.

ce au

privitor

legaţiunilor

sau

la starea, lor civilă,

Cel ce face declaraţiune va aduce orice acte justificative şi va indică registrele ce ar puteă permite controlul celor afirmate.
Declaraţiunea va fi transmisă împreună, cu actele ce o sprijină, prin

scrisoare recomandată, comisiunii de reconstituire.
ruarie 1872 şi 15 Decembrie 1923).
|

(L. Fr. din

12 Feb-

Art. 48. — Reconstituirea se va, întemeiă, pe extractele legalizate
ale actelor stării civile, pe registrele ţinute de reprezentanţii diferitelor
culte şi pe orice acte şi registre ce ar puteă conţine substanţa actelor
stării civile, pe declaraţiile celor interesaţi, precum şi pe mărturiile tertelor

persoane,

ambele

sprijinite

pe actele

invocate.

(Civ.

L. Fr. din 12 Februarie 1872 şi 15 Decembrie 1923).
Art. 49. — Comisiunea se va pronunţă prin hotăriîri

se vor afişă în termen

de 3 zile dela; pronunțare

Rom.

1198;

colective ce

la oficiul stării civile.

In cazul neînscrierii în registre, partea, interesată sau Ministerul
public se vă adresă tribunalului care va judecă potrivit dispoziţi
unilor
aliniatului II al art. 31 şi următoarele. (Pr. civ. Rom. 66 bis; L. Fr.
din
12
Februarie

1872 şi 15 Decembrie

Art. 50. — Intreaga, procedură

intea, instanţelor

de drept

comun,

1923),

în

de reconstituire, precum şi cea îna-

cazul articolului precedent
scutită de timbru şi se face din oficiu. (L. Fr. din 12 Februarie , este
1872 şi
15 Decembri
e

1923).

Art. 51. — Modul întocmirii nouilor registre, în baza datelor adunaie de comisiune, se va stabil prin un regulament special.
(L. Fr. din
12 Februarie
Art.

1872 şi 15 Decembrie 1923).
52. — Actele reconstituite au puterea

recunoaşte actelor stării civile.
Rectificările

se vor

face potrivit art. 41.

doveditoare

ce

legea

(Civ. Rom. 33,

84, 85, 1188;
Pr. civ. Rom. 66 bis; L. Fr. din 12 Februarie 1872 şi 15 Decemb
rie 1923).
„Art. 53. — Când nu vor fi existat registre sau se vor fi pierdut
ori

distrus în totul sau în parte, când registrele
actul invocat a fost omis, partea interesată

nu sunt regulat ţinute sau
dovedind mai întâi, prin

orice mijloace, că din aceste împrejurări se găsește în imposib
a produce copie de pe actul ce invoacă, va puteă, apoi stabili ilitate de
faptele de
stare civilă prin mijloacele dreptului comun. (Civ. Rom.
33; Civ. Ital.
364 al. ultim).
E
„Art. 54. — In cazurile prevăzute de articolul precedent.
tribunalul,
după cererea, celor interesaţi sau a procurorului, va constat
ă
faptul
stării
civile şi va ordonă înscrierea, în registre după
datele stabilite.
Cererea, va fi judecată de urgenţă cu citarea rudelor
cele mai
apropiate şi direct interesate şi a ofițerului
stării civile, faţă fiind şi
Ministerul public.
„_ Dispoziţiunile art. 32 şi următoarele se vor aplică
şi în acest caz.
(Civ. Rom. 33, 35,
86;

Pr. civ. Rom.
—

66 bis;

152—

Civ.

Ital. 366 al. 1).

Codul

civil

„

„Art.

LEGEA

35.

căruia se află
făcută.

(Civ.

—

Cererea

ACTELOR

CIVILE

Art,

se, va judecă, de tribunalul

oficiul stării civile

Rom.

STĂRII

unde

55-64

în circumseripţiunea

înregistrarea

urmă

să fi fost

84).
Despre

actele

de

naştere.

Ă

Art 56. — Declaraţiunea de naşterea unui copil se va face verbal
la ofiţerul 'stării civile al locului în termen de 3 zile de la uşurarea femeei.
Declarantul sau va înfăţişă certificatul de verificarea naşterii liberat de medic, moaşă sau agent sanitar, sau va prezentă doi martori
cari să confirme exactitatea faptului declarat. (Civ. Rom. 41, 42, 43).

Art. 57. — Sunt ţinuţi să declare naşterea tatăl, iar în caz de
împiedicare a acestuia moaşa, medicul, ori cine a fost de faţă, persoana,
în locuinţa căreia a avut loc naşterea şi mama, de-i va fi cu putinţă.

(Civ. Rom. 42; Elv. Ord. 25 Februarie 1910, art. 59; L. Ard. NNRUI/1894,
art, 35, litera f).
Art. 58. — Actul

de naştere

şi ora naşterii, sexul

luna. ziua

|
data înregistrării,

va cuprinde:

copilului, prenumele

ce i se

va

anul,

dă şi

confesiunea căreia va aparţine; prenumele, numele, vârsta, profesiunea.
părinţilor; locul naşterii copilului când este deosebit de loşi domiciliul
pă
r; menţiunea de verificarea, naşterii. (Civ. Rom. 43;
părinţilo
cuinţa
L. Arâ. XXXVI/1904, art. 9).
Art. 59. — Nu vor puteă fi întrebuințate ca prenume, numele de
familie precum şi cuvintele cari ar constitui o manifestare politică (L.Fr.
din 41 Germinal, anul XI, art. 1).
Art. 60. — Inregistrarea, gemenilor se va face pentru fiecare copil
ultim).
separat în ordinea naşterii. (L. Ard. XXXVI/1904, art. 9, al.
de 24
termen
în
i
declaraţ
fi
vor
morţi
Art. 61. — Copiii născuţi
(Elv.
mort“.
„născut
a
menţiune
face
va.
se
naştere
de
ore. Pe actul

.-

art. 20).
Ord. 25 Februarie 1910, art. 53 al. 2, 63 al. 2; L: Ard, XSXVI/1904,
în reînscris
fi
va
im
nelegit
copil
unui
Art. 62. — Numele tatălui
dacă declaraţiunea a fost făcută

numai

gistrul de naşteri,

de însăşi tatăl

Sau împuternicitul său cu procură specială şi autentică.
Numele mamei va fi în totdeauna declarat şi înscris în registre.
(Civ.

Rom.

43,

304;

1910,

Februarie

25

Ord.

Elv.

art.

59;

L.

Ard,

a),

XSXIU/1894; L. Ard. XXXVI/4904, art.9, al. penultim).
să-l preArt. 63. — Cel ce găseşte un copil nou născut este dator
efectele
şi
tele
vestmin
cu
zinte de îndată autorităţilor poliţieneşti locale,
loc

:

timp şi de
ce sar fi găsit asupra lui şi să arate - circumstanţele de
j
găsit.
în care a fost
mai
Poliţia va încheiă proces-verbal constatator a circumstanțelor

-

la stabilirea idensus arătate şi va face menţiune de tot ce poate ajută
fost încredințat.
i-a
copilul
căreia
tităţii, arătând instituţiunea sau persoana,
lui stării
ofițeru
trimis
fi
va
bal
ul-ver
proces
zile
În termen de două

civile, care va dă

prenume

şi

nume

copilului,

înscriindu-l în registre,

din oficiu, în termen
iar un extract de pe actul de naştere va fi trimis
a fost încredinţat.
copilul
căreia
nei
persoa
sau
de trei zile, instituţiunii
anterior, înscrisă,
eră
ui
Dacă ulterior se stabileşte că naşterea copilul

ceă

de

a doua

(Civ. Rom.

înscriere

44; Pr, civ.

va

Rom.

fi anulată

66

60, 61; L. Ard. SSXIII/1894, art. 40).
64. — Când

prin ordonanţă prezidenţială.

bis; Elv. Ord. 25

naşterea va aveă

loc

Februarie

1910, art.

j

j

întrun spital, casă de să- :

Art.
sau addirectorii
nătate, penitenciar, azil sau alte instituţiuni similare,
d
indicân
civile,
stării
ministratorii vor încunoştiinţă în scris pe ofiţerul
datele necesare înregistrării.
-

26370, — Codul Civil adnotat.

—

„=

105

—

43

|

Art.

65-71.

LEGEA

ACTELOR

In baza, acestei comunicări
în registre.

STĂRII

CIVILE

Codui

civil

se va face înscrierea, actului de naştere

(Elv. Ord. 25 Februarie

1910,

art. 54

al. ultim,

55 al. ultim;

L. Ard. XXXIII/1894, art. 37).
Art. 65. — In caz de naştere în timpul unei călătorii maritime,
actul de naştere se va încheiă în 24 ore dela uşurarea femeii, pe vasele
militare

de comandant,

iar pe celelalte

vase,

de căpitan,

patron

sau cei

ce îndeplinesc această funcţiune.
Dacă naşterea are loc în timpul opririi în port şi debarcarea este
cu neputinţă, sau portul fiind străin, nu se află agent diplomatic ori

consular, actul va fi încheiat în aceleaşi
de circumstanţele mai sus arătate.

condițiuni, făcându-se

menţiune

Actul va, fi înscris la sfârşitul listei echipajului. (Civ. Rom.
Fr. 59, L. din 8 lunie 1893 şi 7 Februarie 1924).

45; Civ.

Art. 66. — In cel dintâi port unde vasul se opreşte, dacă portul
este în ţară, ofiţerul care a instrumentat este dator să depună două copii

de pe act căpităniei portului sau autorităţii care
portul este în străinătate, depunerea

mai

apropiat port.
Unul din exemplarele

o înlocueşte, iar dacă

se face la consulatul român

actului depus

va rămâne

în

din cel

arhiva acestor

autorităţi, iar cel de al doilea va fi trimis spre înregistrare ofițerului
stării civile al ultimului domiciliu în ţară al tatălui, sau al mamei cână

tatăl nu e cunoscut; iar în lipsa domiciliului lor la oficiul stării civile
al primului sector al Capitalei. (Civ. Rom. 46, 47; Civ. Fr. 60, L. din
8 Iunie

1893).

Art, 67. -— Dacă naşterea are loc pe un vas fluvial, aeronavă sau
în tren, declaraţiunea, naşterii trebue să fie făcută de persoanele arătate
de art. 57 la ofiţerul

Despre
,

Art. 68. —

stării civile al locului

de debarcare.

(Civ. Rom.

42).

actele de recunoaşterea copiilor naturali.
Actul de recunoaştere a copilului natural se va men-

ționă de ofiţerul stării civile, în rubrica de adnotări, a actului de naştere
înscris în registru. (Civ. Rom. 48; Civ. Fr. 62; L. Ard. XXXIII/1894, art. 44).
Art. 69. — In cazul prevăzut de art. 66 1), declaraţiunea de recu-

noaşterea, unui copil va putea fi primită de ofiţerii instrumentari arătaţi
în acel articol şi cu formele acolo indicate.
„„„„. Depunerea, şi transmiterea copiilor se va, îndeplini potrivit dispo-

ziţiilor

art. 66, cu deosebire

civile al locului unde

(Civ.

Rom.

este

45, 46, 47, 48;

că trimiterea se va, face ofițerului stării

înscris actul
Civ. Fr.

Despre

62;

actele

de

de naştere al celui recunoscut.

L. din

8 lunie

1893).

căsătorie.

Art. 70. — Declaraţiunea, de căsătorie se va face de viitorii soți
în persoană sau prin act autentic ori legalizat înaintea ofițerului stării
civile al domiciliului sau reședinței unuia din ei. (Civ. Rom. 49; Civ, Fr.
166,

L. din 21 Iunie 1907).
Art. 71. — Declaraţiunea de căsătorie a viitorilor soţi va cuprinde:
numele, „prenumele, vârsta, profesiunea, confesiunea si reşedinţa
lor;

naționalitatea, locul naşterii, calitatede
a necăsătoriți, văduvi sau
gradul de înrudire; numele, prenumele, profesiunea şi domiciliudivorţaţi;
l părinților precum şi a persoanelor chemate să deâ, consimţăm
ântul.
Dacă, viitorii soţi au copii care prin efectul căsătoriei ar deveni
.

1) Legiuitorul a voit să facă
trimetere
i
i

a la art. . 65 i ar nu 66 cum s-a trecut dini eroare;
cu Eigectul de lege, actualul articol 65, purta
numărul 66, însă prin Suprimarea
unor articole
iscutării sale îc Parlament, Dumerotaţia
articolelor din proect a suferit modificări,

-

—

154—

cauza este căă

din

proect

cu

Codul

civil

.

LEGEA

legitimi, declaraţiunea,
locul

şi data

naşterii

ACTELOR

STĂRII

CIVILE

Art.

72-49.

numele şi prenumele acestora,

va mai cuprinde

o româncă

lor; în cazul cână

se căsătoreşte

cu

își păstrează naționalitatea, de

un străin şi declaraţiunea acesteia dacă

origină. (Civ. Rom. 49, 304; L. pentru dobândirea şi perderea, naţionalităţii române, art. 36, 38; L. Ara. XXXIII/1894, art. 54).
„Art. 72. — Ofiţerul stării civile, primind cererea, va dispune facerea,
publicaţiunilor în localitate, dacă viitorii soţi locuesc acolo de cel puţin
trei luni, iar în caz contrariu, publicaţiunile se vor face şi în localitatea,
|
unde ei au avut ulţimul domiciliu).
Dacă unul in viitorii soţi este incapabil, publicaţiunea, se va face
şi la, domiciliul celor chemaţi să deă, consimţimântul. (Civ. Rom. 49, 50,

60, 93, 134, 132, 133; Civ. Fr. 167, 168; L. din 21 Iunie 1907 şi 9 August
1919;

L. Belg.

Art.
afişării,

din

73. —
datele

26 Decembrie

de

Actul

menţionate

1891).

publicaţiunea

în declaraţie

căsătoriei
şi indicarea

va

cuprinde

data

ca, cei îndreptăţiţi,

cari au cunoştinţă de lipsa oricărei din conâiţiunile de fond ale căsă- .
toriei, să facă opoziţie în termen de 10 zile de la data afişării.
Actul de publicaţiune se afișează şi va rămâne afișat la uşa casei
comunale

timp de 8 zile. (Civ. Rom. 49, 50; L. Ar. XXXIII/1894, art. 54).

Art. 74. —

a) tatăl sau

Pot face opoziţie la căsătorie:

majori, în ordinea

mama,

bunii sau

arătată,

bunele,

fraţii sau surorile, dacă sunt

întemeindu-se pe“ neîndeplinirea, ori căreia

condiţiunile de tonă ale căsătoriei;
b) autorităţile de protecţie ale. incapabililor, numai pentru motive
,
de incapacitate;
dar
soţi,
viitorii
din
unul
c) persoana legată prin căsătorie cu
N
,
|
numai pentru acest motiv;
este
d) ministerul public, în toate cazurile în cari ordinea publică
,
1956).
155,
154,
153,
interesată. (Civ. Rom. 5,127 urm,
şi prezenArt. 75. — Opoziţiunea va fi făcută, în patru exemplare
a efectuat
care
civile
tată personal sau prin împuternicit ofițerului stării
se întecari
pe
motivele
oponentului,
publicaţiunea; va arătă calitatea

din

şi alegerea

meiază, precum

tinte să, judece opoziţia.
art. 78).

(Civ.

domiciliului la, sediul judecătoriei compeRom.

52,

157;

Elv.

Ord.

25 Februarie

1910,

pentru facerea,
i, 76. — După expirarea termenelor prevăzute vor trimite,
ofiafişările
făcut
opoziţiilor, ofiţerii stării civile cari au
afial
constatator
procesul-verbal
ordonat,
terului stării civile care le-a
Rom.
(Civ.
actele referitoare.
sării împreună cu opoziţiile ivite şi toate
i

55; Elv. Ord. 25 Februarie 1910, art. 79).
Art. 77. —

Ofiţerul stării

civile care a

ordonat publicaţiunile va

sau fără calitate.
înlătură opoziţiile făcute peste termen,
păstrând unul din exemplare,
civile,
In celelalte cazuri ofiţerul stării
circumseripţiei şi fiecărui
judecătoriei
exemplar
va, trimite de îndată un
108 al. 3, 110 al. 1).
Elv.
dintre viitorii soţi. (Civ. Rom. 52, 54; Civ.
în camera de conhotări
va
părţile
Art. 78. — Judecătoria citând
de 3 zile dela pronunțare.
siliu, cu drept de recurs la, tribunal în termen
de 5 zile.
termen
în
Recursul se va judecă cu precădere
orice taxe sau
Citaţiile

se

vor

emite

din

oficiu,

scutite

timbre.

fiind

de

|

întârziere
Dispozitivul hotărîrii rămase definitivă va, fi trimis fără publicarea.
ordonat,
a
care
civile
stării
de grefierul instanţei. ofițerului
,
(Civ. Rom. 53, 54%, 158, 159, 160).
un proces-verbal în
încheiă
va
Art. 79. — Ofiţerul stării civile
datele menţionate
lângă
pe
cuprinde,
va
care
registrul de publicaţiuni

— 758 -—

Art. 80-86.

LEGEA

ACTELOR

STĂRII

CIVILE

Codul eivi]

în declaraţie, data şi locul în care s'au făcut publicaţiunile, constatar
ea,
că termenele legale au fost respectate şi menţiune de opoziţiunile primite,
de înlăturarea, respingerea sau retragerea lor. (Civ. Rom. 49, 53).
Art. 80. — Ofiţerul stării civile la care sa făcut declaraţia de căsătorie sau cel competinte, potrivit art. 70, va primi declaraţiunile, va

procede

la

celebrarea

ei, după

expirarea

facerea opoziţiilor,—dacă nu sunt opoziții,
înlăturate, retrase sau respinse.

termenului

sau

dacă

prevăzut

pentru

cele făcute au fost

De nu se va fi celebrat căsătoria în termen de un an de la
declaraţiunii prevăzută de art. 70. declaraţiunea şi toate celelalte data
acte
rămân fără etect. (Civ. Rom. 30, 51, 54, 59, 60, 61, 152; Civ. Ev.
113;
Elv. Ord. 25 Februarie 1910, art. 85 al. 2).
|
Art. 81. — Pentru motive grave, procurorul tribunalului locului
unde se găsesc viitorii soţi poate se acorde dispense de publicaţiuni
sau
de orice termen.
In străinătate aceste dispense vor fi acordate de agentul diplomatie

sau

consular ce urmează a celebră căsătoria,
Dispensa, este valabilă 15 zile. (Civ. Fr. 169, L. din 21

Iunie 1907;

L. Ard. XNXXI/1894, art. 36).
.
Art. 82. — Românul se va puteă căsători în străinătate, fie înaintea
agenţilor diplomatici sau consulari, şi în acest caz forma căsătoriei va
fi supusă legii române; fie la, ofiţerul stării civile al locului, potrivit
formelor prevăzute de legea străină. (Civ. Rom. 2, 34%, 152; L. pentru reorganizarea Minist. Afacerilor străine din 13 Februarie 1894, art. 23).
Art. 83. — Căsătoriile celabrate în străinătate înaintea agenților
diplomatici sau consulari vor fi precedate de publicaţiuni
în con“formitate cu art. 72—73 iar afişarea se va face la uşa,făcute
legaţiei sau
consulatului.
Opoziţiile vor fi judecate de judecătoria domiciliului soţului căruia
i se face opunere la căsătorie, iar dacă domiciliul acestuia, este
în străinătate, de judecătoria 1 Bucureşti. (Civ. Rom. 2, 152).
Art. 64. — Căsătoriile celebrate în străinătate înaintea, autorităţilor:
competinte

a locului.

prevăzute de legea
Românul însă
căsătoriei prevăzute
Haga, 30 Mai 1902,
Art.

85.

—

obţinute,

nevoie

de alte publicaţiuni

decât cele

Inaintea ofițerului stării civile care celebrează, căsătoria,

viitorii soţi trebue

pensele

nu vor aveă

străină.
|
va trebui să îndeplinească condiţiunile de fond ale
de legea lui naţională. (Civ. Rom. 2, 54, 152; Conv.
ratificată 3 Iunie 1904, art. 1, 51).
.
să prezinte actele de

actele

de deces

ale

naştere şi de va

ascendenţilor,

dovada

fi cazul dis-

căsătoriei prin moarte sau judecată, sau desfiinţarea căsătoriei desfacerii
anterioare,
convenți

ile matrimoniale, precum şi orice acte prevăzute
legi speciale.
„__. Când actele arătate mai sus se găsesc înregistrate la,de ofiţerul
stării
civile care
la dosarul

urmează a, celebră căsătoria, ele vor fi alăturate
din oficiu
căsătoriei. (Civ. Rom. 35, 53, 61; Civ. Elv. 105, al. final;
L. Ard.

NNXIII/1894, art. 50, al. 2).

|
x At. 86. — Străinul care se căsătoreşte în România, înaintea,
autorităţilor ţării, este supus legii

române în tot ceeace priveşte condiţiunile
de formă ale căsătoriei.
____Elva prezentă ofițerului stării civile un certifica
t liberat de legațiunea sau consulatul său, conţinând dispoziţiunile
legii
sale naţionale
cu privire la condiţiunile de fona ale
căsătoriei.
Acest certificat va puteă fi eliberaţ și de
Ministerul Afacerilor
român.ast. (Civ.
Rom. :2, , 152; ; Conv. IV, H aga, 30 Mai
3Străin
Iuniee 1904.
4)
ificată.
30 Mai 1902,: ratifi
cată
„—

756

—

Codul

civil

87. —

„Art.

Când

LEGEA

ACTELOR

unul

din

STĂRII

87-94

imposibilitatea .

dovedeşte

soţi

viitorii

Art.

CIVILE

de a-şi procură extracte, va puteă dovedi data şi locul naşterii lui sau
decesul ascendenţilor, prin declaraţiunea, sub jurământ a doi martori,

făcută la judecătorie sau înaintea ofițerului stării civile.
sau
că
7;
să
nu

Procesul-verbal constatând aceste declaraţiuni va fi semnat de martori
va arătă cauza, pentru care ei nu au semnat și va purtă menţiunea
el va servi numai la căsătorie. (Civ. Rom. 56, 57; L. jud. oc. 50 al.
Civ. Ital. 80).
Art. 88. — Ofiţerul stării civile, înaintea căruia viitorii soţi vor
se căsătorească, va refuză celebrarea căsătoriei dacă va constată că
sunt îndeplinite condiţiunile de fond sau de formă ale căsătoriei.
In acest caz se va urmă conform art. 36. (Civ. Rom. 54; Civ. Elv.

114; L. Ard. SSXIII/1894, art 60).
Art. 89. — Consimţimântul persoanelor chemate să deă autorizarea,
poate

la, căsătorie

fi verbal

caz el va fi

sau în scris. In acest din urmă

dat în formă autentică sau printr'o declaraţiune făcută înaintea ofițerului

sau reşedinţei
stăpii civile care a ordonat publicarea, ori al domiciliului
persoanei ce autoriză.
EI va cuprinde numele, prenumele, profesiunea şi domiciliul viitorilor soţi, al celor ce dau consimţimântui, precum şi calitatea lor.
132,
Consimţimântul dat nu mai poate fi retras. (Civ. Rom. 29, 131,
1122).
Februarie
133; Civ. Fr. 73 al. 2, L. din 28
comunală,
Art. 90. — Căsătoria se va celebră în public la casa
a doi
prezenţa
în
şi
persoană
în
şi
faţă fiind viitorii soţi împreună

martori

|

majori.

unei boli
Câna unul din: viitorii soţi este împiedicat, din cauza
pe tecivile,
stării
ofiţerul
comunală,
casa
la,
grave, să se transporte
lăsând
casă,
altă
în
şi
meiul unui certificat medical, va putea oficiă
L. din
Fr.
Civ.
151:
61,
Rom.
(Civ.
însă publicului libertatea de a asistă.
L. Ard.
1317;
Germ.
Civ,
1,2;
al.
116,
Elv.
Civ.
27 Octombrie 1919;

-

N>XI/1894, art. 37).
91. —

Art.

plinite formele legale, va luă declaraţiunea
condiţiunilor

că sunt înde-

Ofiţerul stării civile examinând şi găsind
nu sunt

ce

prin

constatate

martorilor pentru stabilirea,
consimţământul

acte, va luă

el n'a fost dat prin aci
persoanelor chemate să autorize căsătoria, dacă, dacă voesc să se căsa-

soţi
scris; apoi va întrebă pe rând pe viitorii
afirmativ, va pronunţă în
lor
răspunsul
la
şi
torească unul cu celălalt
Rom. 61; Civ. Elv. 117;
numele legii unirea lor prin căsătorie. (Civ.

L. Ard. XSXI/1894, art. 39).
Art. 93. — Actul de căsătorie
cuprinde:

confesiunea,

domiciliul,

naşterii lor; prenumele
miciliul

se

redactă

va

martorilor;

profesiunea

şi numele

declaraţiunile

„nouilor

căsătoriţi,

şi va

numele,

vârsta,

precum

şi locul

prenumele, numele şi do-

părinţilor;

căsătoriţilor;

persoanelor chemate

îndată

de

locul, anul, luna şi ziua căsătoriei ; prenumele,

să

consimțământul

autorize

lor la

căsătoria, cum

precum şi a
în numele legii unirea
şi constatarea că Ofiţerul stării civile a declarat
, art. 10).
XXXVI/1904
Ara.
L.
62,
61,
Rom.
lor prin căsătorie. (Civ.
menţiune de

căsătorie,

—

In

Art.

93.

Câna

căsătoria

celebrarea căsătoriei.

registrul

de

este celebrată

publicaţiuni

se va

face

de un alt ofiţer. al stării civile decât

actul de căsătorie va
cel care a ordonat publicaţiunile, un extract de pe
unde publicaţiunea
civile
stării
ofițerului
fi trimis în termen de 5 zile
|
sus.
mai
prescrisă
menţiunea,
face
a
este trecută spre
să aibă loc decât
Art. 94. —

Binecuvântarea religioasă

— 1751 —

nu va puteă

Art.

95-103.
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după înfăţişarea, actului constatator al săvârşirii căsătoriei. (Const. 23;
Civ. Elv. 118 al. 2).
Art. 95. — Ofiţerul stării civile va liberă la cererea soţului un

iivret de familie, în care va înscrie căsătoria efectuată. In acest livret
se va face la cererea soţului menţiune de orice schimbare în starea

civilă a persoanelor cari alcătuesc familia sa. (Fr. L. din 5 Aprilie 1884,

art. 136).

Despre actele de moarte.
Art. 96. — Incetarea din viaţă se va declara verbal ofițerului stării
civile al locului, în termen de 24 ore de la moarte. (Civ. Rom. 66; L. Ard,

XXXIII 1894, art. 68).
Art. 97. — Sunt de o potrivă îndatoraţi a declară moartea, membrii

familiei, cei cari au fost faţă la, încetarea din viaţă şi vecinii.
Dispoziţiunile art. 64 sunt aplicabile şi în acest caz. (Civ. Rom. 64;
Flv. Ord. 25 Februarie 1910, art. 66; L. Ara. XXXIII/1894, art. 69),
Art. 98. — Persoana ce găseşte un cadavru e obligată să anunţe de
îndată autoritatea, poliţienească a locului. Când identificarea. cadavrului
sa putut face, autoritatea poliţienească va, încheiă proces-verbal, cuprinzând pe cât cu putinţă, indicaţiunile necesare înscrierii şi îl va trimite

ofițerului stării civile competent, în termen de maximum 24 ore; când
identitatea cadavrului nu poate fi stabilită, trimiterea procesului-verbal

se

va face tot în acelaş

registreze moartea
mai
Elv.

termen,

urmând

ca ofiţerul

stării civile să în-

indicând semnalmentele cadavrului şi menţiunile cele

amănunțite ce i-au fost furnizate
de autorităţi. (Civ. Rom. 67, 6;
Ord. 25 Februarie 1910, art. 69).
Art. 99. — Certificatul de moarie încheiat de medic, sau de agentul

însărcinat cu verificarea, se va prezentă ofițerului stării civile la declararea decesului. In caz când în comună nu sar găsi nici unul din
aceşti funcţionari, ofiţerul stării civile se va, asigura personal de adevărul faptului declarat. (Civ. Rom. 63; L. Ara. XXXIII/1894, art. 70 al 1).
Art. 100. — Actul de moarte va cuprinde data înregistrării, data,
morţii (anul, luna, ziua şi oray, prenumele, numele, vârsta,
confesiunea,

profesiunea, locul naşterii și domiciliul decedatului; prenumele și numele

părinţilor

decedatului,

precum

și

ale

soţilor,

trăiește, a murit sau e divorțat; menţiune
Rom. 65; L. Ara. XXXVI/1904, art. 11).
„Art. 101. — In caz de deces în timpul

circumstanţele

prevăzute

de art. 65, se va

oferii instrumentari desemnaţi
arătate.

de

cu menţiune

dacă

verificarea

acesta,

morţii. (Civ.

unei călătorii maritime şi în

întocmi

în acel articol

şi

actul

în

după

24

formele

ore de

acolo

Dapunerea copiilor se va efectuă potrivit art. 66.
Actul se va trece în registrul stării civile al ultimului domiciliu
al
defunctului; iar dacă acest domiciliu este necunoscut
sau în străinătate,
la oficiul stării civile al primului sector al Capitalei. (Civ.
Rom. 71,
72; Civ. Fr, L. 7 Fevruarie 1924).

Art. 102.— Dacă moartea are loc pe o aeronavă,
sau în tren, declaraţiunea, morţii se va tace la ofiţerul un vas fluvial
stării civile a
locului unde cadavru va, fi depus.
Art. 103. — Inmormântarea, sau încinerarea, se va, puteă,
face numai
cu ja orizarea ofițerului stării civile şi după 36 ore
de la încetarea, din
viaţă.
|
Când moartea a fost însă provocată de o boală
infecțioasă, autorizarea se va puteă da şi înainte de expir
area, acestui termen, după dispozițiunea, sau
avizul

serviciului

sanitar.
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Art. 104—111.

Când sunt bănueli asupra cauzelor morţii, autorizaţiunea de înmormântare sau încinerare nu se va puteă qă decât cu prealabila încuviinţare a parchetului. (Civ. Rom. 63, 67, 68; Pr. p. Rom. 28; L.. Ard.
RXRIII/1894, art. 73).

Despre

actele

— Actele
104.

Art.

în caz de mobilizare.

stării civile întocmite
stării

civile

privind

militari,

pe

marinari,

şi

alte persoane urmând armata, vor fi încheiate în timp de mobilizare
potrivit regulelor prescrise mai sus, cu excepţiunile din articolele următoare. (Civ. Rom. 73; Civ. Fr. 99—98, L. din 8 Iunie 1893, 28 Februarie
1922 şi 11 Decembrie 1924).
Art. 105. — Ofițerii stării civile militari, competenţi să instrumenteze
în cazul prevăzut de articolul precedent, vor fi determinaţi prin decret
regal. (Civ. Rom. 74; Civ. Fr. 93—9%, L. din 8 Iunie 1893, 28 Februarie
|
1922 şi 11 Decembrie 1924).

Art. 106. — Prin îngrijirea Ministerului de Răsboi, fiecare formațiune

mobilizată va aveă registre pentru trecerea actelor de naştere, căsătorie
şi moarte. Registrul va fi ţinut într'un singur exemplar şi va fi numerotat,
şnuruit, sigilat şi parafat de comandantul sau şeful unităţii ori formaţiunii
mobilizate pe lângă care funcţionează ofiţerul stării civile. (Civ. Rom.
75, 76; Civ. Fr. 93—98, L. din 8 lunie 1893, 28 Februarie 1922 şi 11 Decembrie 1924).
Art. 107. — n afară de menţiunile prescrise de art. 53, 92 şi 100,
actele stării civile privitoare.la militari vor, mai face menţiune de connăstingentul, numărul matricul şi unitatea, căreia aparţine tatăl noului
defunctului
al
căsătorie,
de
actele
la
cut la actele de naştere, al soţului
la actele de moarte. (Civ. Fr. 92—98, L. din 8 lunie 189, 28 Februarie
1922 şi 11 Decembrie 1924).
zile de la
Art. 108. — Declaraţiunea naşterii va fi făcută în zece
1893, 28
lunie
8
din
uşurarea femeii. (Civ. Rom. 77; Civ. Fr. 93—98, L.
Februarie 1922 şi 11 Decembrie 1924).
unităţii căArt. 109.—n caz de căsătorie, ofiţerul stării civileal
care
declaraţia,
reia aparţine viitorul soţ, este competinte să primească,
funccare
lângă
pe
unităţii
al
zi
de
ordin
se va aduce la cunoştinţă, prin
NE
5
ţionează ofiţerul stării civile.
de la trecerea
zile
25
după
Căsătoria, va puteă fi celebrată numai
a
_
,
în ordinul de zi.

Dispensa prevăzută de art. 81 va fi dată de

imediat

superioare

(Civ. Rom.

comandantul „unităţii

funcţionează ofiţerul stării civile.

celei pe lângă care

79; Civ. Er. 93—98, L. din 8 Iunie

1893,

28 Februarie

1922

,
_
,
şi 11 Decembrie 1924).
altă
sau
ambulanţă
spital,
Art. 110. — In caz de moarte întrun
sau şeful formaţiunii va
formaţiune sanitară militară, administratorul
caz de moarte în timîncheiă proces-verbal constatând moartea; iar în
sanitare, coformaţiuni
unei
predat
pul luptei, sau înainte de a fi fost
va încheiă,
moartea,
constatând
unităţii,
al
apropiat
manâantul cel mai
toate
cuprinde
vor
proces verbal. In ambele cazuri, procesele-verbale
DR
,
„
menţiunile necesare înregistrării.
civile

Pe temeiul proceselor-verbale mai sus arătate, ofiţerul stării
93—9%,
va face trecerea în registru. (Civ. Rom. 81, 82; Civ. Fr.

militare
1924).
1. din 8 lunie 1893, 28 Februarie 1922 și 11 Decembrie
militare va
civile
stării
ofiţerul
zile,
cinci
în
cinci
Din
Art. 141. —

trimite prin postă o copie a tuturor
a) cei de la alte formaţiuni

—

actelor înregistrate:

decât
759

cele sanitare,
—

părţii

sedentare;

Art,

112-116.

LEGEA

ACTELOR
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Codul civi]

b) cei de la formațiunile sanitare, părţii sedentare ale corpului din
care face parte tatăl noului născut, soţul sau defunctul.
|
In caz când nu se va cunoaşte corpul de trupă căruia aparţine

persoana, trimiterea se face Ministerului de Răsboi, însoţită de toate indicaţiunile cari ar putea duce la stabilirea unităţii căreia aparţine.
Ministerul stabilind unitatea va trimite copia părţii sedentare.
Menţiune de această trimitere se va face pe fiecare act. (Civ. Rom.

78, 80, 81, 82; Civ. Fr. 93-98, L. din 8
şi 11 Decembrie

1924).

lunie

1893,

28

Februarie 1922

Art. 112. — In termen de 3 zile de la primirea copiilor, partea. se-

dentară va complecta, datele rămase necomplectate în act, servindu-se
de foaia matricclă şi va trimite extracte ofițerului stării civile al locului

domiciliului tatălui, iar de este necunosc-t acest

loc, al mamei

pentru

actele de naştere, al domiciliului soţului pentru actele de căsătorie, al
ultimului domiciliu al defunctului pentru actele de moarte,
Când domiciliul este în străinătate, trimiterea se va face oficiului

sector al Capitalei.

stării civile al primului

Ofiţerul stării civile primind extractele, va înregistră
gistrele sale. (Civ. Rom. 83; Civ. Fr. 93—9, L. din8 lunie
bruarie 1922 şi 11 Decembrie 1924).

Art. 113.
— Ofițerii

tinţi să instrumenteze

stării civile prevăzuţi de

şi în actele unde

actul în re189, 28Fe-

art. 105 sunt compe-

ar fi interesate

persoane

nemi-

litari, însă numai în cazul când funcţionarea autorităţilor comunale nu
ar mai puleă fi asigurată, ca urmare a circumstanțelor provenind din
starea de răsboi. In acest caz, trecerea, alribuţiunilor stării civile asupra

ofițerilor stării

civile militare,

cât şi

încetarea,

va tace prin deciziune ministerială a Ministerului

acestor

atribuţiuni,

Justiţiei,

se

după inter-

venirea, Ministerului de Interne, luându-se şi avizul Ministerului de Răsboi.

Partea, sedentară, de îndată ce autorităţile comunale şi-au reluat
funcțiunile, va trimite extracte de pe actele stării civile ofițerului stării

civile pe care cel militar l-a înlocuit, spre a se conformă ultimului alineat
al articolului precedent. (Civ. Fr. 93—98, [.. din 8 Iunie 1893, 28 Februarie
1922 şi 11 Decembrie 1924).
Art. 114.
— Data încetării atribuţiunilor de ofiţeri ai stării civile

militare se va, fixă, prin deciziune ministerială; în cazul
deciziune nu a intervenit, atribuţiunile lor încetează de
trecerii

armatei

pe picior de pace.

când o atare
drept, în ziua,

In ziua încetării atribuţiunilor, registrele vor fi încheiate şi după
verificare că s'au trimis extracte potrivit dispoziţiunilor art. 111 se vor
înaintă, Ministerului de Răsboi pentru păstrare. (Civ. Fr. 93—98, L, din
3 lunie 1893, 28 Februarie 1922 şi 11 Decembrie 1924).
Dispoziţiuni

penale.

„Art. 115
— Abaterile
.
de la dispoziţiunile art, 3, alin. III, 4—19 inclusiv, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 45, 56, 58, 60, 62, 63, alin. III, 64,
77,
91, 92, 93, 95, 106, ale funcţionarilor acolo prevăzuţi, vor fi urmărite

înaintea judecătoriei şi pedepsite cu amendă civilă de la
1000 la. 3000
lei. (Civ. Rom. 36, 54; L. jud. oc. 51).
Art. 116.— Ofiţerul stării civile care va liberă certificatul
de efectuarea

publicaţiunilor înainte de respingerea opoziţiunilor
sau va
celebră fără dovada, efectuării publicaţiunilor sau respingerii făcute,
opoziţiun
ilor
sau fără consimţimântul celor chemaţi de lege pentru
autoriza
rea
căsătoriei, sau având cunoştinţă de vreo împiedecare la
căsătorie sau de
lipsa vreunei condițiuni pentru validitatea ei, se
va pedepsi după cere—
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117-124.

rea ministerului public sau persoanelor interesate cu închisoarea, corecțională dela 6 luni la 2 ani şi cu amendă penală dela, 2000 la 5000 lei.
(Civ. Rom.

36, 54).

art. 117. -— Orice persoană, obligată să facă declaraţiunile prescrise

de

art.

47,

57,

63,

64,

Y7

şi 9, care le va fi omis sau

sunt

cade

făcute

cu

bună

sub o învinuire

ştiinţă

mai

că

nu

corespund

grea, se va

adevărului,

pedepsi

cu

termen,

peste

făcut

se va pedepsi cu amendă penală dela 500 la 1500 lei.
Art. 118.— Când aeclaraţiunile referitoare la actele

stării

când

amendă

civile

faptul

nu

penală de la

1000 la 3000 lei.

a reţinut un
Art. 119.— Orice persoană particulară care cu ştiinţă
amendă pecu
pedepsi
va
se
44
art.
de
arătate
extract în contra celor
,
nală, de la 1000 lei la 5000 lei.
distruge vreun
Art. 120. — Oricine va ascunde, tăinui, sustrage sau
sau suschimbă
a
de
scopul
în
44,
art.
în
arătat
act de stare civila
corec-

închisoare
primă starea civilă a unei persoane, va fi pedepsitde cula 5000 la. 10000 lei.
penală
amendă
cu
şi
ţională dela tan la 3 ani
să modifice sau
Dacă actul ascuns, tăinuit, sustras sau distrus, fără de devoluţiune
ordinea
schimbe
să
suprime starea civilă, are de urmare
dela 2 luni până la un anşi
a unei succesiuni, pedeapsa va fi închisoarea
amenda penală de la 1000 la 5000 lei.
Cu aceleaşi pedepse şi după aceleaşi norme,

se vor

pedepsi

şi cei

civilă a unei persoane
cari în scopul de a modifică sau suprimă starea,
dacă legea penală nu
numai
vor fi tăcut declaraţiuni mincinoase, afară,
mare.
prevede o pedeapsă mai
exceptând pe cea
Art. 121. —Cânăd în urma unei hotăriri penale,

a se face o rectificare, sau
pronunţată în materie de fals, va fi necesar
l tribunalului va, procede
0 înscriere în registrele stării civile, procuroru
le, art. 4i, 53 şi
următoare
şi
31
potrivit dispoziţiunilor alin. Il al art.
35).
rom.
(Civ.
civile.
următoarele, înaintea instanţelor
îndreptăţită Ja săvârArt. 122. — Preotul sau orice altă persoană
a actului re- *
celebrare
la
procedă
şirea ceremoniei religioase, care va
stării cioficiul
sau extractul de la
ligios fără să se fi prezentat buletinul
lei.
5000
la,
la 1000
vile, se va pedepsi cu amendă de
legea de faţă le-a lăsat în păstrare
cărora
e
Persoanel
—
Art. 123
încheiate, vor fi pedepsite, în cazul
registrele actelor stării civile anterior după aceste registre, sau face mencând vor refuză să elibereze extracte
de la 2 luni până

e corecțională
ţiunile prevăzute de art. 414, cu închisoar
1a, 10000 lei. (Civ.
5000
la
de
penală
la un an şi cu amendă
Dispoziţiuni

Rom. 36).

tranzitorii.

inclusiv, art. 151—161 inclusiv,
Art. 124. — Se abrogă art, 21—86
la
iunea, celebrarea şi opoziţiunile
privitoare la starea civilă, publicaţ
orice
şi
um
are în Vechiul Regat, prec
căsătorie, din codul civil în vigo
AI
A
|
dispoziţiuni contrarii.
şi 276 din
246
art.
legi,
i
ente
Prin derogare de la art. 14 al prez aplice hotăririlor pronunţând
nuă, să se
codul civil din Vechiul Regat conti
ol
nea însă prevăzută de acest artic
pţiu
scri
tran
desfacerea căsătoriei;
orie.
căsăt
de
actul
este înlocuită prin menţiune pe
de desfacerea căsătoriei se
In Basarabia, transcrierea hotărîrilor
rior intrării în vigoare a acestei
va, face pentru căsătoriile încheiate le ante
din 12 Noemvrie 1919, iar
legii
legi, în conformitate cu dispoziţiuni
art. 246 şi 276 din codul civil
entru cele încheiate posterior, potrivit
precedent. (Civ. Rom. 246, 276).
aplicabil în Vechiul Regat şi alin.
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dispoziţiunile legilor XXXIII

XXXVI

din

anul

1904,

privitoare

la

civile; art. 28—37 inclusiv, 39, 40, 121—125 inclusiv a]
1894, asupra căsătoriilor, în vigoare în Ardeal, Banat,

ramureş,
de

faţă.

precum şi orice legi, ordonanţe

Ari.

87, 88,

şi

”

inclusiv

din

codul

civil general

69—82

actele stării

legii XXXI din
Crişana şi Ma-

dispoziţiuni

126. — Se abrogă dispoziţiunile art.

126—131

din anul 1894,

contrare legii

inclusiv,

austriac,

legea

art. 86,

Mai 1868 F. L. î. No. 47, în privinţa căsătoriei catolicilor ;» legea din 25
din 9
Aprilie 1870, F.L. |. No. 51, referitoare la actele stării civile
persoanelor cari nu aparţin unui cult sau bisericilor recunoscute de ale
lege ; ordonanţa, din

29 Mai 1876, F. L. [. No. 77, a Ministerului de Interne,
Culte
Şi Justiţie, referitoare la :căsătoria, evreilor, precum şi
orice alte patente,
ordonanţe sau
ispoziţiuni în vigoare în Bucovina, contrare legii de faţă,
cu privire

la actele
Art. 127. — Se
inclusiv, 61, 65, 66,
„90, 92, 93, 94, 97 şi

stării civile, publicarea şi celebrarea căsătoriilor.
abrogă deasemenea, şi art. 25—31 inclusiv, 33—36
67, 72,721, 73, 74, 74, 16, 78—83 inclusiv, 85, 87, 8:.,
98 din codul civil rus (colecţia legilor ruse, vol. XI,

partea, 1); dispoziţiunile referitoare la naştere şi moarte
cuprinse în statutul consistoriului duhovnicesc ortodox, cele conţinute
în adunarea, statutelor confesionale creştine Şi necreştine relativ la
aceste acte, precum
şi art.

1460*

—1460€1

inclusiv din procedura

civilă rusă,

ce regulează starea, civilă a persoanelor prevăzute în ucazul din
17 Aprilie 1905; art,
24-a, 38—58 inclusiv din înaltul ucaz din 17 Octomvr
ie 1906 (colecţia

legilor art. 1728); art. 24-a, 35, 37—51 inclusiv din
ucaz de asemeni orice alte dispoziţiuni în vigoare partea II a aceluiaș
în Basarabia, contrare legii de faţă.
Art.

128.
— Se abrogă

dispoziţiunile

cuprinse

art. 22 al legii
din 9 Martie 1880 şi art. 78, alin. ultim din legea, de
pentru
organizarea
Dobrogei din 1 Aprilie 1914.
Art. 129. — Publicaţiunile de căsătorie făcute
m legilor anterioare se vor reface dacă au trecut 3 luni de la ultimaconfor
zi a publicaţiunii.

(Civ.
de

Rom.

Art.

49 urm.).

130
— Ofițerii
.
stării civile

faţă au pierdut

această

confesionali, cari

calitate, sunt

autorizaţi

în temeiul legii

şi obligaţi ca în for-

mele întrebuințate şi conform legilor atunci în vigoare
să elibereze
tracte din registrele confesionale.
Ofițerii stării

civile laici, cari au

ex-

avut căderea,

să instrumenteze sau
să păstreze actele stării civile conform legilor anterio
are, la încetarea
atribuţiunilor vor încheiă registrele stării civile
şi
le
vor
încredinţă împreună, cu întreaga, arhivă autorităţii comuna
le de reşedinţă.
Art. 131. — Registrele ţinute înainte de
în aplicare a prezentei legi, precum şi extractele eliberate din punerea
aceste
registre
, vor purtă
şi pentru viitor valoarea, lor probatorie.
Art. 132. — Dispoziţiunile art. 60 din codul penal al
Vechiului Regat
se estind în tot cuprinsul ţării în ce priveşte infracți
unile
prevăzute în
legea, de faţă.
„Art. 133. — Un regulament de administraţie publică
va desvoltă dispoziţiunile legii, întomind formulare
pentru toate registrele şi actele
stării civile, pentru extracte, etc., precum
şi pentru orice altă chestiune
în legătură cu buna aplicare a legii.

Art. 134. — Legea, de faţă va intră în vigoare la
1
—[

[00

— 762—

Ianuarie 1929,

EXPUNEREA
a
din

21

Legei

Februarie

1928,

privitoare

DE
la

actele

în „Monitorul

publicată

MOTIVE
Oficial“

stării civile
No. 44 din 25 Februarie

1928..

Evenimentele cele mai de seamă ale omului sunt: naşterea, căsătoria şi.
moartea, cari stabilese starea civilă. a persoanei fizice şi îi manifestă existenţa.
|
în sânul societăţii.
Din momentul naşterii, ființa omenească este învestită cu capacitatea dea aveă drepturi şi îndatoriri, devine un subiect de drept, o personalitate juridică care dispare odată cu viaţa. Insă sunt drepturi cari în cursul vieţii nu
pot fi exercitate decât la anumite epoci, când persoana se consideră că este

aptă să îndeplinească anumite

operaţiuni

şi să răspundă de faptele

juridice

săvârşite.
Astfel, la majoritate, potrivit codului civil, oricine poate dispune de persoana şi bunurile sale; la pubertate poate să se căsătorească și să-şi întemeieze

o familie; după dreptul

penal, la un

anumit interval de timp de la naştere,

persoana se consideră ca răspunzătoare de faptele sale; potrivit dreptului
îndeplini
publie, capătă putinţa de a intră în o funcţiune a Statului, sau de a

din cari
serviciul militar. De aci se naşte nevoia constatării oficiale a faptelorfamilia
şi.
lor

persoanelor şi îndatoririle

izvorese drepturile
societatea.

în

cu

relaţiunile

În timpurile vechi ștarea civilă a persoanelor se stabilea prin notorietate
seripCând era contestată, se recurgeă, la dovada cu martori şi la

şi posesiune.
la nesfârşite fraude,
tele de familie (casnice). Dovada cu martori însă dădeă loc
pe mărturiile pertemeiu
mare
puie
nu
să
aşa că se recomandă judecătorilor,
soanelor

arătate

ca

martori

cari

de împricinaţi,

ci să ţie

prin situaţiunea lor erau

seamă

în

de

stare

depunerile

să

ru-

cunoască şi

şi persoanelor
se recurgeă la simple:
să certifice naşterea sau botezul. De multe ori deasemenea
certificate.
la
sau
serise
atestaţiuni
şi prin acte
Naşterile, căsătoriile şi decesele mai puteau fi încă stabilite
primul loc
ţineă
vremuri
emanate de la autoritatea bisericească, care pe acele
în Stat.
creştină ;
Orice persoană trebuiă să facă parte din o comunitate religioasă
sfin-

delor

Prin administrarea
în afară de comunitatea creştină nu eră stare civilă.
fie părtaş la aceste trei să
chemat
eră
clerul
telor taine credincioşilor creştini,
a nup-

dând benedicţiune
evenimente. Administrând botezul, constată naşterea;
religioase aleceremoniile
la
ţială viitorilor soţi, constată căsătoria; procedând
verifipresupuneă
taine
acestor
ea
Administrar
înmormântării, stabileă decesul.
de a.
Inainte
primeă.
le
carea prealabilă a condiţiunilor spirituale ale celui ce
de rit:
că sunt creştini,
uni prin căsătorie pe ambii soţi, trebuiă să se asigure
în pământul sfânt,
cadavru
un
înmormântă
a
de.
înainte
catolice, ortodox, ete.;

cinste.
trebuii să se asigure că defunctului i se cuvine această
botezurile, căsăînscriau
care
în
registre
Preoţii au luat obiceiul să ţină
o parte pentru
de
pe
general,
eră
nu
obicei
acest
Insă
toriile şi înmormântările.
iar pe de altă.
carte,
de
că mulţi din membrii clerului parohial erau neştiutori
—
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parte din cauză că nu eră obligator şi prescris sub o pedeapsă eclesiastică oare-

care.

(Droit Coutumier Francais, Henri Beaune).
Autoritatea laică a profitat de această situaţiune şi prin deosebite dispoziţiuni, ordonanţe, decrete şi legi, a căutat să deă un caracter oficial registrelor

parohiale, stabilind în acelaș timp regule pentru întocmirea actelor stării civile,

pentru trecerea acestora în anumite registre a căror ținere şi păstrare eră riguros reglementată. A stabilit totdeodată şi puterea doveditoare a actelor de .
stare civilă cuprinse în registre și a extraselor din aceste registre.
In Franţa. In secolul XVI şi XVII, legea civilă a dat un caracter oficial

registrelor parohiale. Prin ordonanța de la

Villers-Cotterete din August 1539,

ordonanța din Mai 1579, asupra poliţiei generale a regatului și prin ordonanța
din Aprilie 1667, privind reformarea justiţiei, s'a impus parohiilor catolice
obligaţia de a ţine în dublu registre numerotate şi parafate în cari să se înscrie
botezurile, înmormântările şi căsătoriile şi cari registre numai singure să stabilească în justiţie existenţa acestor evenimente. La finele fiecărui an, unul din

exemplare trebuia să fie depus la grefa tribunalului (baillage) şi prin declaraţia
din 9 Aprilie 1736 au fost obligate parohiile catolice să înscrie în ambele re-

gistre actele de stare civilă de îndată şi fără a lăsa locuri libere, acte cari să
fie semnate de declaranţi.
În ceeace priveşte pe protestanți, miniştrii cultului lor, în anul 1598, prin
edictul de Nantes, au fost autorizaţi să întocmească şi să păstreze actele de

stare civilă, edict revocat prin declaraţiile din 16 Decemvrie 1685 şi din 1724
şi apoi prin edictul din 9 Aprilie 1736. Din această cauză membrii clerului

nu mai

puteau

înscrie naşterile; căsătoriile celebrate de

pastor

o valoare; iar decesele trebuiau să fie declarate de rudele cele

nu

mai

aveau nici

apropiate

sau de vecinii judecătorului locului, care consemnă declaraţiunea într'un registru
special ţinut de el, sistem generalizat şi adoptat mai târziu de legiuitorul francez.

înlocuind pe judecătorul locului prin primar sub denumirea de ofiţer al stării
civile. Prin decretul din 18 Noemyrie 1787 sa dat protestanților plenitudine
a
stării civile,
|
Această situaţiune nu puteă dăinui la nesfârşit. Starea civilă nu trebuie
să atârne de deosebitele credinţi religioase ale cetăţenilor aceluiaş
Stat şi se
impuneă ea o singură autoritate cu caracter civil să fie însărcinată cu constatarca, întocmirea şi păstrarea actelor stării civile.
Acest principiu a fost consfințit în Franţa prin Declaraţiunea Adunării
constituante

din

1791,

iar

prin

legea

din

20

Septemvyrie

1792

s'a pus

în starea, civilă a, cetăţenilor, ale cărei dispoziţiuni au fost trecute şi
civil francez. (Titlul II, art. 34—102 inclusiv, decretat la
11 Martie
Muntenia, Moldova și Principatele Unite. Ca, şi în celelalte ţări,

o regulă

în codul
1803).
în Mun-

tenia, şi Moldova starea civilă a persoanelor eră stabilită prin notoriet
ate și
posesiune şi când eră contestată se recurgeă la dovada cu martori
şi
la
seriptele de familie. Insă fiindcă starea civilă a persoanelor atârnă
de
starea,
lor
religioasă şi fiindcă

o serie de afaceri casnice erau date spre judecare judecătorilor eclesiastici ortodoxi, preoţii ortodoxi, mai cu seamă cei de
la, orașe, ţineau
registre în cari înscriau botezurile, căsătorile, înmormântările;
iar Mitropoliile
în registre speciale înscriau şi hotăririle de divorţ.
(Vezi pravila Matei Basarab

Glava CDXII).

|
Prin Regulamentul organie, pus în aplicare în Munteni
a la Iulie 1831 şi
în Moldova la Ianuarie 18532, cu constatarea
stării civile, alcătuirea actelor
stării civile și cu ţinerea registrelor au fost însărcinaţi
miniștrii şi funcţionarii

diverselor confesiuni religioase (parohii, pastorii, rabinii,
etc.). (Regula mentul
organical Munteniei, cap. VIII 3; R gulamentul
organic
al
Moldovei, cap. IV,
anexa litera

Q; Manualul administrativ al Moldovei, tom.
II 855
pag. 430,
instrucțiunile departamentului averilor biseric
eşti ; Decretul Domnesc sub No.
—

1764

—
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şi instrucţiunile publieate prin Monitorul Oficial No. 13

1864).

!

După unirea Moldovei eu Muntenia, în 1865, punându-se în aplicare codul
civil, ţinerea actelor stării civilea fost încredinţată comunelor (vezi regulamentul

din

2 lunie

1865,

23

Ianuarie

şi 3 Decemvrie

1866).

In Dobrogea. Prin legea de organizare judecătorească a Dobrogei din 30
Martie 1886 sa lăsat în competinţa hogilor şi cadiilor constatarea şi ţinerea,
actelor stării civile ale mahomedanilor eu obligaţia de a trimite ofițerului stării
civile al locului copii de pe actele încheiate spre a le înscrie în registrele lor.
In Bucovina. Starea civilă a locuitorilor din această provincie, până la
răpirea

aceea

ei de către

Austria

la

1 Mai

1775,

eră

supusă

a locuitorilor din Moldova.

aceloraşi

norme

ca şi

|

Impărăteasa Maria 'lheresa prin patenta din 20/I1/1784, ea măsură admi-

nistrativă, impune parohiilor constatarea
înscrierea acestor evenimente în registre
obligaţie e impusă şi preoţilor ortodozi
Aulie 29/1V/1'86.
Mai târziu se recunoaşte legalitatea
misiunea

religioasă

armeano-ortodoxă

nașterilor, morţilor şi căsătoriilor şi
potrivit unor formulare date. Această
din Bucovina prin $ 44 al decretului
registrelor stării

civile ţinute de co-

din Suceava de preoţii Lipoveni din comu-

nele: Riala Keirnica şi Climăuţi și de funcţionarii civili din comunele Lipoveni,
Lucaveţi şi Mihodra.
Pentru creştinii evanghelici s'a dispus în acelaş mod prin decretul Aulie
din 18/VII/1784, cu obligaţiunea ea pastorii să trimită parohiilor de rit romano-

catolie câpii după registrele lor.
Ținerea registrelor stării civile a persoanelor

de rit

mozaic

s'a mai re-

gulat prin publicaţiunile administraţiunii ţării din 8/IX/1891 F. L. 1. No. 18
şi din 28/VI/1895 F. L. I. No. 20.
Pentru persoanele cari nu. aparţineau unei biserici sau confesiuni religioase
recunoscute prin lege, ţinerea actelor stării civile sa încredințat prefecturilor
respective, iar localităţilor cu statut propriu, autorităţii comunale. (Legea din
9/1V/1870 F. 1. 1 No. 5l; a se vedea şi legea asupra căsătoriilor din 25 Mai
1868 F. L.I. No. 47.)
Actele sunt scrise în limba întrebuințată de oficiul parohial sau mittieal
respeotir.

Din cauza acestui sistem, întemeiat pe confesiunile părţilor, în

numărul

unde se găsese locuitori de deosebite confesiuni,

de stare civilă se măreşte prea mult, pe când pentru
circumpscripţiile' mitrieale se lărgesc simţitor.

comunele

oficiilor matriculare

minoritățile confesionale

In Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș, până la 1 Oetom-

yrie 1895

aproape

eră

aceeaş

ca

situaţie

şi în

Bucovina,

când .prin

legile

XXIII din 18 Decemvrie 1894 şi XXXVI din 1904 privitoare la registrele
stării civile şi prin legea NXXI referitoare la căsătorie, s'a secularizat starea
civilă a persoanelor şi s'a îneredinţat constatarea, nașterilor, deceselor şi cele-

brarea, căsătoriilor unor anumiţi funcţionari laici, conducători de matricole,
creându-se în acest scop şi circumpseripţiuni teritoriale, numite cercuri de
Ii
stare civilă.
1895
Octomvrie
1
de
înainte
ţinute
civilă,
stare
Registrele confesionale de

de către miniştrii diferitelor

confesiuni,

s'au

departe

valoarea

lăsat în păstrarea

acestora, cu

obligaţia, ca la, cererea, celor interesaţi, să elibereze extracte din aceste registre,
extracte

cari

vor

aveă

și mai

de acte autentice.

Basarabia până la:28 Mai 1812, când a fost răpită de Rusia,
muită de aceleaşi legi şi obiceiuri ca şi ţara mamă Moldova.

In urmă în ceeace priveşte actele stării civile, sau

pilite

de soborul

din

Kiev

din anul

1644

—
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1722, precum şi art. 857—926 din colecţia codurilor rusești, tomul IX, cartea
II, precum şi alte dispoziţiuni din procedura civilă rusă.
Pentru creştinii ortodoxi, catolici, luterani, precum şi pentru mahomedani,
evrei şi caraimi, înscrierile în registrele stării civile se face de parohiile respective cari îndeplinese ceremoniile religioase legate cu nașterea, căsătoria şi
înmormântarea. În ce priveşte răscolnieii şi baptiştii, înserierile se fac în oraşe
" de către organele poliţieneşti, iar la sate de către voloste.

Registrele

de

stare

civilă

se ţin în dublu

exempiar; pentru catolici și

răscolnici se dresează câte un proces-verbal constatând naşterea, moartea sau
căsătoria; pentru ceilalţi se completează formularele anumite stabilite. Inscrierile se face în limba oficială: rabinii în limba oficială şi ebraică, iar luterani:
în limba rusă, numai cu începere de la 3 lunie 1891.

Extrase din registrele stării civile se eliberează pentru

creştinii ortodoxi

numai de eonsistoriu. Partieularii pot să iă de la preot certificate de naştere,
căsătorie sau moarte, îndată după îndeplinirea slujbei religioase, însă aceste
documente nu capătă deplină putere decât dacă sunt confirmate de consistoriu.

La celelalte confesiuni creştine, extrasele se liberează de către parohi sau pastori, la evrei de către rabini cu atestarea administraţiilor comunale orăşeneşti
pe baza condicelor matricole ce le păstrează, pentru mahomedani de către imami
sau mulabhi, iar pentru secta rascolnicilor și a baptiştilor de către autoritatea

poliţienească sau voloste.
Unindu-se

ţările

.

surori,

provincii din Vechiul Regat,

în

Basarabia,

Bucovina,

urma răsboiului

Transilvania

pentru desrobirea

şi celelalte

neamului

românesc, fiecare din aceste părţi au rămas sub imperiul legilor lor speciale.
Constituţia, din 29 Martie 1923 a dispus, pe de o parte, revizuirea tuturor codicelor şi legilor existente şi unificarea lor, iar pe de altă parte darea actelor
stării civile în atribuţia legii civile, adică laicizarea acestor acte. (Art. 23 şi
137 Const.).
Ca urmare acestor dispozițiuni constituționale, s'a unificat întreaga administraţie a României-Mari prin legea din 14 Iunie 1925, împărțind întreg teritoriul în judeţe şi judeţele în comune rurale, comune urbane, comune urbane
reşedinţe de judeţ şi municipii, prin art. 60 s'a dat primarului şi atribuţiunea
de ofiţer al stării civile, putând să delege această atribuţiune pentru naşteri
şi decese, în comunele urbane unui membru al delegaţiunii permanente comunale,

în

municipii

directorului

sau

şefului

de

serviciu

respectiv,

iar

în comu-.

nele rurale şi notarului, care în orice caz îngrijeşte ca actele stării civile să
se întocmească conform legii și le contrasemnează. (Art. 366). Celebrarea căsătoriei se face însă numai de către primar sau un membru al delegaţiunii permanente desemnat de el.
Pentru. punerea în aplicare a acestor dispoziţiuni eră de neapărată trebuinţă ca de îndată să să se facă şi revizuirea tuturor legilor privitoare la starea,
civilă, şi să se întocmească proiectul de lege pentru unifiearea, lor.

La alcătuirea acestui proiect, în afară de dispoziţiunile codului civil din
Veehiul

Regat ce regulează

această materie.

normă de dispoziţiunile legilor XXXIII/1894,

am

ţinut seamă

şi ne-am servit ea

XXXVI/1904 şi XXXI/1894, în

vigoare în Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, şi am adoptat
şi modul utilizat acolo de înregistrarea actelor stării civile pe rubrici în registrele stării civile, aceasta pentru a uşură lucrarea ofițerului stării civile. De

asemeni ne-au folosit şi inovaţiunile introduse în codul civil francez privitoare
la deelaraţiunea, nașterilor, publicarea căsătoriilor, precum și legile speciale
pentru

„_

reconstituirea registrelor de stare civilă distruse.

Din codul civil svițeran am adoptat dispoziţiunea potrivit căreia, viitorii
x xp
a
:
x
.
.
să
soţi se pot căsători
în orice comună dind. ţară,x ca condiție
ea publicarea, căsătoriei să fi fost făcută la, locurile anume determinate prin lege.
—
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„Proiectul de lege ce prezint deliberărilor d-voastre
privitoare

civilă,

stare

de

ofițerului

la competinţa

dispoziţiuni

cuprinde

întocmirii

la modul

şi rec-

ţificării actelor de stare civilă şi înscrierii lor în registre; la controlul, păs+rareaşi reconstituirea registrelor; dispoziţiuni speciale pentru încheierea actelor de naştere,

întocmite

şi cele

şi moarte

căsătorie

de

în timp

mobilizare.

Legea, de unificarea actelor de stare civilă urmărind a se pune în aplicare
înainte de a se fi făcut unificarea codului civil şi trebuind să cuprindă dispoziţiuni ce fac parte din materia stării civile, bunăoară celebarea, căsătoriei,
opoziţiune la căsătorie, ete., a fost nevoe ca odată cu punerea ei în vigoare

să se modifice sau să se abroge o serie de rândueli cuprinse în legile Vechiului

Regat şi ale ținuturilor unite și să se reguleze predarea registrelor de stare
civilă ţinute de ofiţerii stării civile, cărora legile existente le recunoșteau
această

calitate.

Ministrul justiţiei,

STELIAN

POPESCU.

Raportul care însoţeşte Legea privitoare la actele stării civile,
ei în
din 21 Februarie 1928, (Mon. Of. 44/1928), cu ocazia depunerei
desbaterea Senatului.

Domnilor
Proiectul de de
Senatului cu Mesagiul
luându-l în cercetare,
Secţiunea

lege relativ la actele stării civile, adus în deliberarea
regal No. 3132 dela 1 Noemvrie 1927, secţiunile d-voastre,
l-au admis toate, numind delegaţi:
1 pe d. Dim. Th. Arţăreanu;
»

»

„OIL

„
ps

Noemvyrie
la

şedinţă

Senatori,

„
,„
»
1

IV
V
71
VIL

»

Dauş;

Ludovie

» Mihail Mora;

» N. Tănăsescu;
» IL. U. Soricu;
» Al. Alimăneseu, şi
Stoianovici, cari,
„

1927, sub preşedinţia d-lui senator Dim.
raportorul

comisiunii

II, care

întrunindu-se

în

ziua

de

18

Th. Arţăreanu, luând parte

a fost convocat,

şi, luând

din nou

în

şi raportul comisiunii respective,

cercetare sus arătatul proiect de lege, precum
i
l-a admis pe considerentele următoare:
motive a d-lui Ministru de Jusde
expunere
larga
totul
în
u-ne
Insuşind
al chestiunii, vedem că reistoric
tiţie, care ne-a dat şi un amănunţit studiu

din 1791 şi apoi prin
voluţia franceză prin Declaraţiunea,. Adunării constituante
pentru actele de
generală
din 20 Septemvrie 1792, a stabilit o normă
legea,
şi în
stare civilă, prevăzând anume dispoziţii, cari au trecut apoi
Moldova,
cu
i
Muntenie
unirea
după
imediat
francez şi de aici,

Codul civil român.
Ideea

impusă

Codul civil
în 1865, în

_

prin

revoluţia

franceză

este că

„starea, civilă nu

trebue

să

ale aceluiaș Stat“, din
atârne de deosebitele credinţi religioase ale cetăţenilor
civil să fie însărcinată
caracter
cu
care cauză trebue ca „o singură autoritate
civile“.
stării
actelor
a
păstrare
şi
cu constatarea, întocmirea
adus astăzi în dis[deea aceasta este călăuzitoare şi în proieetul de lege
lipsurile contoate
de
seama
ţinut
s'a
cuţia Senatului. Pentru desăvârşirea ei
fost larg priau
cari
Regat,
Vechiul
din
civil
Codului
statate în dispoziţiunile

ile introduse
menite,— prezentul proiect de lege folosindu-se de toate inovaţiun
mai mult cecât
dă
corespun
să
cată
El
civil francez şi elveţian.

în Codurile
stabilind răspunderile,
rinţelor vieţii de astăzi, uşurând: şi precizând formalităţile,
pe rubrica în care
civile
_ sancţiunile și controlul, hotărînd înregistarea actelor

—
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se tree aproape
fiecăruia devine
bigamia.
Prin legea
vernează actele

ACTELOR

STĂRII

CIVILE

automat toate schimbările de stare civilă. Actul de naştere al
astfel un act public, complet ferit de fraudă şi împiedicând
a
de faţă se pune capăt haosului şi lipsei de control care „gude stare civilă de la noi. Se stabileşte o singură procedură, o

singură lege. Avem astăzi un regim în Ardeal, un altul în

Vechiul Regat, pe

când în Basarabia stărue sistemul învechit și absolut nesigur al actelor de
stare civilă ținute de Parohii, iar în Bucovina un complicat sistem bazat pe
confesiuni şi cu acte redactate în toate limbile vorbite acolo.
Aducând unificarea tuturor actelor de stare civilă întrun sistem cn caractur absolut civil și controlat de Justiţie, actualul proiect de lege, pe lângă
garanţiile pe cari le prezintă, prevede şi însemnate măsuri peniru a feri
registrele de stare civilă de distrugere. Se fac tablouri anuale, şi la fiecare
10 ani, de toţi născuţii, căsătoriţii şi morţii, iar registrele anuale, făcute în

dublu exemplar, trec în grija a două autorităţi: unul rămânând

la Oficiul de

stare civilă, iar celălalt înaintându-se spre păstrare tribunalului.
Pe lângă inovaţiunea potrivit căreia viitorii soţi se pot căsători în orice
comună din ţară, proiectul de faţă mai impune reconstituirea, registrelor de
stare civilă, dacă o forţă majoră le-ar distruge.

Pe aceste considerente, d-lor senatori, vă rog să binevoiţi a votă, prezentul

proiect de lege.

DAUŞ.

Raportor, LUDOVIC

Raportul

care însoţeşte Legea

cu ocazia

depunerei

privitoare Ia actele stării civile

ei în desbaterea

Adunării

Deputaţilor.

Domnilor Deputaţi,
Comisiunea, de legislaţiune civilă, comercială şi criminală a Adunării Deputaţilor întrunindu-se în numărul cerut de regulament în ședințele din 27,
28,
29, 30, 31 Ianuarie și 1 Fevruarie a. c., sub preşedinţia d-lui N. D.
Chirculescu

ŞI, în lipsa

sa,

sub

preşedinţia

d-lui

Cezar

Pascu,

a luat

în

tare „Legea privitoare la actele stării civile“, proiect votat
de 12 Decemvrie 1927,
|

deaproape

de

Senat

cerce-

în ziua

„„„

Comisiunea, împărtăşind motivele din documentaita, expunere de motive ale
de justiţie, constatând că proiectul răspunde la o necesitate
grabnică— ceeace justifică, prezentarea lui ca un capitol separat, ce va
face
insă
d-lui ministru

vOiți

parte integrantă
a-l votă.
Preocuparea

legea, supusă
mai

simple

din codul civil unificat,

de căpetenie

a

comisiunii

deliberărilor d-voastre să fie

și să marcheze

diferitelor provincii

ce va urmă
— vă

roagă să bine-

|

pe cât

posibil

ale țării,

de

legislaţiune

cât - mai

clară,

o continuitate

cu

cu

civilă

a

fost ca

formalităţi cât

vechile legiuiri ale

, Din această cauză am fost nevoiţi uneori să ne
depărtăm de la altimul
stadiu al doctrinei şi jurisprudenţei şi să adoptăm soluțiuni
cari însă sunt mai
conforme

cu obiceiurile

şi tradiţiile noastre.

Ținând seama că, proiectul de faţă, reglementează şi uniformiz
ează numai
formele de constatare a stării persoanelor, ne-am
ferit pe cât a fost eu putință
ca prin

el să aducem vreo indieaţiune sau atingere raporturi
lor de drept ce
fi determinate şi precizate în noul cod civil unificat, ce
sperăm
a fi supus
cât mai curând deliberărilor d-voastre. Astfel,
vor

zate

pentru

constatarea recunoaşterilor

virea în fond a acestei mari probleme,

—

copiilor

ce

dispoziţiunile de formă
naturali nu însemnează

rămâne
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fi
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soluţionată — până la
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ce prezintă 'variaţiuni destul
codul unificat — de dispoziţiunile actuale în vigoare
m
.
ţării.
ale
ii
provint
le
diferite
de importante în
ivă:. sunt juslegislat
nea:
comisiu
mai importante introduse de

. Modificările

tificate

precum

DE

urmează :

IE

șteri şi legitimări,
Am socotit că nu este nevoe de registre de recunoa
Ă
ele de născuţi, ca
registr
în.
onate
menţi
întrucât recunoaşterile vor fi trecute şi
, actelor de cătrecerea
prin
ă
juridic
lor
a
valoare
şi legitimările ce îşi capătă
E
sătorie în registrele respective.
că ar necesită,
nea:
eraţiu
consid
pe
şi
practie
Am înlăturat ca fără interes
eivile de la
stării
i
narii oficiulu
o muncă zadarnică — ceeace ar distrage pe funcţio
liste alani
10
în
10
din
alcătui
a
de
multiplele lor îndatoriri— obligaţiunea.
a
'anuală
rea
indu-ne cu alcătui
fabetice de născuţi, căsătoriţi și morţi, mulţum
:
|
acestor fel de liste.
indicat: organele de control
Comisiunea, ţinând seama că prin art. 20 a.
civilă — a părăsit sistemul pre— pentru regulata ţinere a. registrelor de stare registrele judecătoriei respective
conizat în proiect de a trimite la, finele anului taj: aq) .de a lipsi” pentru un
spre controlare, sistem ce aveă îndoitul desavan le în cari: zi cu zi se pot
de registre
interval anumit pe ofiţerul stării civile
cari €l singur e îndreptăţit: a eliberă,
din
şi
cări
reetifi
şi
ţiuni
adnota
produce
destul de încăreate :cu o.sarcină ce
extracte, şi b) de a împovoră judecătoriile
într'un interval aşă de scurt, cât
n'ar fi putut-o îndeplini în mod conştiincios
sacrificarea multor interese. S'a păstrat
reclamă legea şi împrejurările, decât cu:
Regat, după care un rând de re-.
astfel sistemul actual în vigoare în Vechiul în arhiva tribunalului, şi ca congistre rămân în arhiva primăriei şi celălalt grefierului judecătoriei de a eliberă
dreptul
secinţă. a acestui lucru sa suprimat
E
:
.
extracte.
a înpentru
şi”
civilă
stare
de
actelor
ate
Pentru a dă mai multă autorit
totul
cu
t
suprima
am
,
de conflicte juridice
lătură posibilitatea şicanării în caz
ojudecăt
at
larg
dreptul
înţeles
bine
alineatul al doileaal art. 24, rămânând în cazul când cinevă ar. contestă derilor de a se pronunţă asupra probelor, stare civilă; am menţinut cu. modul
de
claraţiunile consemnate în vreun act
re
rudența constantă a instanţelor judicia
jurisp
prin
ă
stabilit
unea
situaţi
acesta,
ăi
că
din Vechiul Regat. alineat al art. 55, pe consideraţiunea
ultimul
t
suprima
a
unea
Comisi
rigorile
e
persoan
să cadă asupra acelei
faptul dolosiv al unei persoane face
dreptul inerent existenţei lui, de a-şi
ridice
să-i
poate
nu
codului penal, dar
stabili statul său civil.
termenul declaraţiunilor de naşLa actele de naştere, Comisiunea a redus
sanitare, cari reclamă inoculări
lor
cerinţe
tere de la cinci zile la trei, din cauza
într'un termen foarte scurt.
obligatorii preventive la cei născuţi, incumbă în prim rând obligațiunea, de a.
Deasemenea pe tatăl căruia îi
şi atunci
aceasta, nu numai când lipseşte dar
civile.
face deelaraţiunea, lam scutit de
stării
l
Ofiţeru
la
de a merge
e,
când e împiedicat de diferite împrejurări
multipl
prea
ţiilor
publica
tăţile
“La căsătorii, Comisiunea, găsind formali
unde trebuesc afişate.
dreptul
le-a simplificat limitând locurile
căsătoriile, pe de o parte â ridieat
înlesni
a
Deasemenea pentru
pe de
iar
ie,
căsător
la
uni
opoziţi
face
a
de
rea
unehilor şi mătuşilor viitorilor soţi
rezolva
pentru
e,
ură cu termene scurtat
altă parte a introdus reguli de proced
oriilor
judecăt
ința
compet
în
dându-le
cât mai grabnică a acestor împiedi| cări,
să se
respective.
din art. 8l prin care părţile ce vor
Comisiunea a găsit căinovaţiunea
civile,
stării
l
Ofiţeru
de
t
elibera
unui certificat
căsătorească, vor puteă, pe baza
ori unde în ţară, nu e fericită,
ze căsătoria
celebre
să
ţia,
declara
principiul
unde a făcut
ca atare a înlăturat-o menţinând
căsătoria
ei poate fi chiar primejdioasă și
celebră
&
ent
compit
civilă
de stare
actualmente în vigoare că Ofiţerul
san:
86370,

—

Codul

Civil adnotat.

—
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primit
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sau

al

domiciliului

ori

căreia

dintre părţi. S'a mărit însă termenul de 6 luni la un an pentru valabilitatea
declaraţiunilor şi publicaţiunilor fiindcă e posibil ca evenimente neprevăzute

(doliu, boale) să treacă peste voinţa părţilor şi să fie pricina întârzierii celebrării

căsătoriei.
Tot pentru a înlesni căsătoriile, comisiunea a găsit necesar să înlăture
anumite prohibiţiuni, dând posibilitate rudelor celor ce voese a se căsători, de
a figură ca martori, fie la alcătuirea actelor necesare, fie la, celebrarea căsătoriei.
Tot în acest scop şi cao măsură de siguranță s'a ridicat dreptul de revocare al

consimțământului

odată

dat,

consimţământ

ce va rămâne

valabil

dacă

căsătoria

loe în interval de un an de la data declaraţiunii.
privinţa actelor de stare civilă întocmite în caz de mobilizare, Comisuprimat publicaţiile la căsătorie, ce nu-şi mai aveau raţiunea de a fi,
seamă că între persoanele care urmează armata pot fi şi streini, a

lărgit competinţa Ofiţerului de stare civilă, care

va

indiferent de naționalitatea viitorilor soţi.
Pentru neîndeplinirea îndatoririlor, fie din partea

partea, particularilor,

proiectul

prevede

putei,

sancţiuni, pe

celebră

căsătorii,

funcţionarilor, fie din

cari

Comisiunea

le-a

caracterizat precis, adăugând în acelaşi timp dreptul judecătorilor de a acordă
cireumstanţe ușurătoare.
Comisiunea ţinând seamă că pentru noua situaţiune ereiată prin această
lege, pe de o parte e nevoe de un timp mai lung atât pentru formularea
registrelor necesare, cât şi pentru pregătirea, organelor administrative ce vor

aplică, legea, iar pe de altă parte că ar fi nepotrivit a se seinda operaţiunile
de înregistrare. ale actelor de stare civilă în mijloc de an, a modificat proiectul

de lege în sensul vederilor consiliului legislativ, fixând data intrării lui în
vigoare. la 1; Ianuarie 1929.
Comisiunea, în conformitate cu art. 92 din regulamentul interior al Adunării
Deputaţilor, a, ales pentru cercetarea amendamentelor ce eventual s'ar prezentă

în desbateri, pe d-nii: NicolaeD. Chireuleseu ca

Ionescu,

Cesar Pascu, Al. A.

subsemnatul ca raportor.

Doneseu

și Dr. I.

preşedinte,

Colbazi

Raportor, VASILE

ca

pe

d-nii

VEPMEIGAT
ă

foa7

Sfârşitul volumului al cincilea;

—
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Tutela tatălui şi a mamei (art. 9343—848).
Despre tutela numită de tatăl sau mamă(art. 349—351)..
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Despre tutela ascendenților (art. 352—354).
Despre tutela aleasă de către consiliul de familie (art.
cn
355—8360)
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minoritate (art. 342).

VI. — Despre necapacitatea, excluziunea și destituirea din tutelă
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