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1265, 1272 urm., 1295, 1315 urm., 1685, 1697, 1727 urm., 1751, 1824 

urm., 1895 urm., 1909; Com. 490, 811; Pr. civ. 58 urm., 406, 

492 urm.; Civ. Fr. 516). 

Tezi. fr. Art. 516. — Tous les biens sont meubles ou immeubles. 

INDEX ALFABETIC 
(la qoctrină). 
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Brevete 3. 
Bunuri, a se vedeă cuvân- 
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Bunuri cari pot fi preţu- 

ite 12. 
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nei 12. 
Bunuri unite 10, 
Bunuri vacante 6. 
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Bursă 16 
Creanţe 3, 16. 
Drepturi, a se vedeă cu- 

vântul: „Bunuri“ şi 3, 16, 
Furt 12. 
Imobile 4, 5, 13, 15, 17. 
Imobile incorporale 4. 
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Lucruri, a se vedeă cuvân- 
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Doctrină. 

|, Cuvintele: „lucruri“ şi „bunuri“, nu 
sunt sinonime, deoarece lucrul este genul 
iar bunul este specia. Prin „lucruri“ se 
înțelege tot ce are fiinţă în realitate sau 
numai în imaginaţie, adică tot ce este lipsit 
de personalitate. (Alexandresco, ed. 2-a 

JI, partea I, p.125, 126; Nacu, |, p. 110; G. 
Piastara, II, p 16), 

9, Prin „bunuri“, se înţeleg lucrurile cari 
sunt susceptibile de a fi proprietate pu- 
blică sau privată. (Mourlon, ed. 7-a, |, No. 
1332; Planiol, ed. 6-a, ], No. 2170, 2171; 
Planol et Ripert, III, No. 51; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 126; Nacu, 1, p. 710; 
Matei Cantacuzino, p. 38; Plastara, IL, p. 
16; Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, Tratat de drept 
civil român, |, No, 1612). 
3, Prin „lucruri“ se înţeleg nu numai 

lucruri materiale ci şi un oarecare număr 
de bunuri incorporale cari sunt drep- 
turi, cum sunt: creanțţele, rentele, brevetele 
etc. (Planiol, ed; 6-a 1, No. 2174, 217% urm;; 

Planiol et Ripert, III, No.51; Colin et Ca- 

pitant, ed. 4-a, ], p. 674, 675; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea I, p. 126; Nacu, 1, p. 71i; 
Matei Cantacuzino, p. 38). „ 

4. Sunt patru clase de bunuri: 1) Imo- 

bile propriu zise; 2) imobile incorporale ; 
3) mobile propriu zise; &) mobile incor- 

porale. (Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.676). 
5, Bunurile în general se împart în: 

1) corporale sau incorporale; 2) mobile 

sau imobile; 3) private sau publice. (Pla- 

niol, ed 6-a, I, No. 2173 urm.; Planiol et 

Ripert, III, No. 52 urm.; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1, p. 674; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 127 urm.; Nacu, 

|, p. 741 urm.; Matei Cantacuzino, p. 38 
urm.; Plastara, II, p. 18 urm.; GC. Haman- 

— 1 — 
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Art. 462 

giu, IL. Roselti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

I, No. 1613 urm.), , Ă 

$, Lucruril6 materiale se_ împart în: 

1) Lucrurile cari se consumă prin primă 

întrebuințare, şi cele cari nu se consumă 

prin prima întrebuințare; 2) “Lucrurile 

fungibile și cele nefungibile; 3) Lucru- 

rile cu stăpân şi cele vacante şi fără 

stăpân. (Planiol, sd. 6-a, I, No. 2173 urm.: 

Planiol et Ripert, HI, No. 5: urm.; Colin 

et Capitant, ed. 4-a, [, p. 674; Comp.: Ale- 

xandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 127 urm ; 

Nacu, I, p. 712 urm; Matei Cantacuzino, 

p. 40 urm.; Plastara, II, 19 urm.; C. 

Hamangiu, 1. Rosetli-Bălănescu şi Al. Baâi- 
coianu, I, No. 1612 urm.). 

Z, Lucrurile pot fi divizibile şi indivi- 
zibile (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 129; Nacu, |, p. 716, 717; Plastara, |], 
„.20). 

P 8. Lucrurile mai pot fi prezente şi vii- 
toare. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 129). 

9, Lucrurile mai pot fi principale şi acce- 
sorii. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 129; Nacu, |, p. 717; Plastara, II, p. 20). 

10. Lucrurile mai pot fi simple, unite 
sau compuse. Alexandresco,-ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 129). 

(|. Lucrurile mai pot fi în comerţ sau 
în afară, de comerţ. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 130; Matei Cantacuzino. 
p. 3%, 40; Plastara, II, p. 18; C. Hamangiu, 
i. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, |, 
No. 1613, 1620), 

12. Lucrurile mai pot fi clasificate: 
1) Lucruri pierdulie sau furate şi lucruri 
nepierdute sau nefurate; 2) Lucruri certe 
şi lichide sau necerte şi nelichide ;3) Lucruri 
supuse sau nesupuse stricăciunei sau pe- 
riciunei; 4) Lucruri cari întrec o valoare 
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determinată şi lucruri cari nu intrec o 

anumită valoare; 5) Lucruri cari pot fi 
preţuite şi lucruri cari nu pot fi pre- 

țuite etc. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 13% urm.)- , A , 

43, In unele cazuri legiuitorul consideră 

acelaş lucru, când mobil, când imobil, după 

starea anumită în care el se gusește. (De- 

molombe, IX, No. 87; Aubry et Rau.il, 

164, p. &; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2191; Pla- 

niol et Ripert, III, No. 6%). , 

44. Mobileie sunt luciuri Curi nu au v 

situaţiune fixă şi cari pol fi unşcate din 

tr'un loc într'altul. (Planiol, eul. 6-a, Î, No. 
2191; Planiol et hipert, III, No. 6%; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 0675; Nacu. |, p.71î; 
Plastara, II, p. 21; C. Hamangiu, |. losatti- 
Bălănescu şi Al. Băicuianu, [. No. 1681). 

15, Imobilele sunt lucruri cari au o situa 
țiune fixă si nu pot fi mişcate din loc în 
loc. (Planioi, ed. 6-a, I, No. 219; Planiol et 
Ripert, III, No. 64; Colin et Capitant, ed. 4-a, 
I. p. 675, 679, Nacu, 1], p. 717: Plastara,ll, 
p. 21; C. Hamangiu, |. losctti-Bălânoscu şi 
Al. Băicoianu, I, No. 1630). 

16. In ciasa mobilelor incorporale inirâ 
toate drepturile de creanţă între cari se 
enumără şi titlurile de bursă, fondurile de 
stat, acțiunile şi obligaţiunile societăţilor 
ete. (Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 676). 
47. Distincţiunea în trebunuri mobile şi 
imobi!e are aplicaţiune teritorială şi tre= 
bueşte rezolvată prin aplicaţiunea regulei: 
„lex rei sitae“. Tribunalele franceze (ro- 
mâne) vor aplică legea străină pentrua 
puteă determină natura unui bun situat în 
străinătate şi vor aplică logea franceză 
(română) pentru a determină natura unui 
bun situat în Franţa (România). (Pillet, 
rait€ pratique, 1, No. 349): Pillet et Niboyet, 

Manuel, No. 368; = et et. NIboş 
No. 68), o. 368; Planiol ot Hipert, Ii, 

CAPITOLUL 1. 

Despre imobile. 

„Art. 462. — Bunurile sunt imobile sau 
prin destinaţiunea lor, sau prin obiectul 
(Civ. 463 urm., 467 urm., 471 
517). 

Tezi. fr. Art. 517. — Les biens sont im par leur destination, ou par lobjet auquel 

prin natura lor, sau 
la care ele se aplică. 

» 1750, 1777; Pr. civ. 492; Civ. Fr. 

î meubles, ou par leur nature, ou ls s'appliquent. 

Bibliografie (continuare) 
_Consranrinescu Jac. N., Despre ipoteci, p. 33 urm 

Doctrină, 

|. Imobilele sunt 
lexandresco, ed. 2 
nota 3). 
2, In principiu bunurile imobile sunt prin 

urbane sau rurale. (A- 
-a, Il, partea 1, p. 140, 

patura, lor. (Planiol, ei. 6-a, |. No. i: El no et Ripert, III, No. 9: Colin et 
mapitant, ed. 4a, ], p. 679; Comp C. Ia- mangiu, |. Ro c ie o lanu, I, No. fosa) Bălinescu şi Al. Bâico- 

3. Imobilele prin natura lor cuprind şi
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imobilele prin incorporaţie. (Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea I, p. 140; Comp.: C. 
Hamangiu, 1. Rosebli-Bălânescu şi Al. 
Băicoianu, 1, No. 1639). Ă 

4, Intre imobilele prin natura lor şi 
imovilele prin incorporaţie, exisiă o mare 
deosebire ue oarece cele dinlâi rămân lot- 

deauna imubile, pe când cele de al doilea 
pot deveni mobile îndată ce sunt deslipite 
de pământ. (Al-xandresco, ed. 2-a, Ii, 
partea |, p. 143; Comp.: C. Hamangiu, |, 

Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, |, 

No. 1639 urm.). 
5, A doua categorie de bunuri imobile 

sunt acele can deşi mobile prin natura 
lor, devin imobile din cauza destinaţiei 
lor, devenind accesoriile unu: imobil. (Pla- 
niol, ed. 6-a, 1, No. 2201, 2110; Planiol ei 
Ripert, III, No. 69. 75; Colin e! Capilant, 
ed. 4-a, 1, p. 679, 632; Alexandresco, ed. 
9-a, Il, partea 1, p. 140, 15%; Nacull, 
p. 721; C. Hamangiu, |. Roselii-Bălânescu 
şi Al. Băico'anu, I, No. 1638, 1645 urm.). 

G, Destinaţiunea lucrurilor mobile care le 
transformă caracterul în imobile, nu poate 
rezultă dintr'o convenţiune încheială între 
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proprietar şi un creditor, ci ea rezultă 
numai din lege. (Aubry et Rau, II, $ 164, 
noia 31 bis; Planiol et Ripert, III, No. 82). 

7, Lucrurile incorporale, adică dreptu- * 
rile sunt consideraie ca imobiliare, când 
obiectul lor este imobiliar. (Aubryet Rau, 
ed. 5-a, II, $ 164, text şi nota 1,p. 6; Pla- 
niol, ed. 6a, 1, No.2201; Planiol et Ripert, 
JI, No. 69; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 
680; Alexanadresco, ed. 2-a, III, parlea 1, p, 
140; Nacu I, p. 721; Maltei Cantacuzino 
p. 42; C. Hamangiu, |. Roselti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, 1, No. 1638, 1663 urm.). 

$. La cele irei clase de imobile prevă- 
zuie de art. 517 c. civil fr. (462 c. civ. rom.) 
se mai adaogă imobilele prin declaraţia 
persoanei în domeniul câreia, ele se găsesc. 
(Mourlon, «d. 7-a, 1, No. 1347; Planiol, 
ed. 6-a, 1, No. 2201, 2234, 92235; Planiol et 
.Ripert, III, No. „69, 96; Colin et Capitant, 
ed 4-a, I, p. 680, 692), 

9, Bunurile mai pot fi imobile şi prin 
determinarea legei. (Demolombe, IX, No. 
94; Plaslara, ]], p. 21; Comp.: Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2201; Planiol et Ripert, III, 
No. 69, 96). | 

Art. 463. — Fondurile de pământ şi clădirile sunt imobile 
prin natura lor. (Civ. 464, 465, 469, 470; Civ. Fr. 518). 

Text. fr. Art. 518. — Les fonds de terre et les bâtiments "sont immeubles 
par leur nature. 

INDEX ALFABETIC? 
(la doctrină).ş 

Acţiune 22. Întenţie 15, 16. 
Arendare 1. Locaţiune 11. 
Atelier 14, Locuinţă 14. 
Bâlci 17, Magazii 14, 17. 
Barage 14. Mine 9, 10,11. 
Bordei 18. Moară 3. 
Cărbune, a se vedza cu- 

vântul: „Mine“, 
Cariere 9, 10, 11. 
Case de locuit 14. 
Circe 17. 
Clădiri 1, 3, 13—24. 
Comoară 12. 
Concesiune minieră 11. 
Construcţii, a se vedea cu- 

vântul: „Clădiri“. 
Cot 17. 
Dâi âmare 24. 
Despăgubiri 22. 
Dig uri 14, 
Domeniul pu blic 23, 
Drept ce super: cie 5, 6,7, 
Fond de pămân: 1, 2, 13. 
Hambare 14. 
Imobile 1,5, 7, 8,9,13—16, 

18, 19, 20 23. 
Imobile prin incorporaţie 
3 4,13. 

Imobile prin natura lor 1 
3, 4, 5, 7, 13, 15, 16,18, 
19, 20, 23, 

Imobile prin obiectul la 
care se aplică 8, 

Inchiriere 11.   

Mobile 4, 6, 10, 11, 12, 17, 
21, 22, 24. 

Nisip, a se vedeă cuvân- 
tul: „ ariere“. - 

Păcură 9, 10, 11, 
„Pavilion, 17. 
Petrol 9. 10, 11; 

1 Plantaţii, a_se -vedeă cu- 
vinte e: „Recolte“, „Ve- 
getale“. 

Poduri 14. 
Puţuri 14. ; 
Recolte, a se vedea cuvân- 

tul: „Vegetale“ şi 3. 
Serbare 17. 
Subsol 2. 
Superficie drept 5, 6, 7. 
Suprafaţa 2. 
Terenuri, 1, 2, 13, 
Terţ detentor 19—22. 

evi 3. 
igani 18. 
uburi 3. 

Tuneluri 14. 
Urloae 3. 
Vânzare 11, 24. 
Vegetale, a se vedea cu- 

vântul: „Recolte“. şi 1. 

Doctrină. 

4. Sunt imobile prin natura lor: 1) tere- 
nurile; 2) vegetalele aderente de pământ; 

3) clădirile. (Pianiol et Ripert, III, No. 70; 
Conm:p.: Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 680; 
Matei Cantacuzino, p. 42; Plastara, II, p. 21 
urm.; C. Hamangiu, I. Rosetii-Bălănescu 
şi AJ. Băicoianu, 1, No. 1639 urm.). 

2, Fondurile de pământ sunt imobile 
prin excelenţă şi cuprind suprafaţa şi sub- 
solul. (Planiol et Ripert, II], No. 71; Colin 
et Capilant, ed. 4-a, I, p. 680; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 44l; Matei Canta- 
cuzino, p. 42; Plastara, II, p. 21; C. Ha- 
mangiu,' |.  Rosetti-Bălănescu, . şi Al. 
Băicoianu. I, No. 1640). 

3. Sunt imobile prin incorporaţie: 4) clă- 
diriie şi alte construcții ; 2) morile de vânt 
sau de apă aşezale pe stâlpi; 3) recoltele 
şi orice plantaţii prinse de rădăcini; 
4) urloaele sau ţevile pentru aducerei apei 
la un pod sau la o casă. (Alexandresco 
ed. 2-a, III, partea I, p. 143). 

A, Intre imobilele prin natura lor şi 
imobilele prin incorporaţie există o mare 
deosebire, deoarece cele dintâi rămân tot- 
deauna imobile pe când cele de al doilea 
devin mobile îndată ce sunt deslipite de 
pământ. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 143). - 

5, Dreptul de superficie, după o părere, 
este de natură imobiliară. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, Ş 164%, p. 14; Dâiloz,Rep,, Biens, 
No. 143; Suppl., Biens, No. 36; Laurent, 
V. No. 458). 

6, După altă părere, dreptul de superficie 
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Art. 463 

este de natură mobiliară. (Marcade, Art. 

518). 
7. In părerea care admite că dreptul 

"de superficie este de natură imobiliară, 

după un sistem, acest drept intră în clasa 

imobilelor prin natura lor. (Aubry etRau, 

ed. 5-a, II, Ş 164, p. 14, Dalloz, R&p., Suppl., 

Biens, No. 36). 

8, Dupa un alt sistem, dreptul de super- 

ficie întră, în clasa imobilelor prin obiectul 

la care se aplică. (Laurent, V, No. 458). 

9, Minele şi carierele sunt imobile. (Dal- 

loz, Rep., Biens, No. 28; Planiol, ed. 6-a, 

I, No. 2204; Planiol et Ripert, III, No. 71; 

Alexandrasco, ed. 2-a, III, partea |, p. î41, 

149). 
10, Substanțele extrase din mine sau 

cariere sunt.de natură mobiliară. (Dalloz, 

Rep. Biens, No. 2; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 142, nota 1). 

|, Concedarea, dreptului de a exploată 

păcura, cărbuni, nisip etc, constitue o 
vânzare mobiliară iar nu o locaţiune. (Lau- 
rent, XXV, No. 8, 63; Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 10, 781; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea |, p. 142 text şi nota 2, 
146, nota 3; M. A. Dumitrescu, Codul .de 
Comerciu comentat, II, p. 37; Contra: Tro- 
plong, Louase, I, No. 93; Guillouard, Lou- 

- age, I, No. 14). 
(2. Comoara care se află în pământ, 

este mobilă şi nu poate fi considerată ca 
un produs ordinar sau extraordinar al 
pământului. (Demolombe, IX, No. 99; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 14%, 
nota 1). 
43, Clădirile sunt imobile prin natura lor, 

întrucât sunt incorporate fondurilor. de 
pământ pe care suni clădite; ele sunt de- 
numite imobile prin :ncorporaţie. (Demo- 
lombe. IX, No. 97, 9; Mourlon. ed. 7-a, l, 
No. 1349; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, 
p. 6; Dailloz, Râp. Biens, No. 18; Laurent 
V, No. 406, Planiol ed. 6-a, 1, No. 22%; 
Planio! et Riperi, III, No. 73; Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, I, p. 681; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 143; Nacu, 1, p. 722 
Plastara, Il p. 21, text şi nota 1; C. Ha: 
mangiu, |. Rosetii-Bălănescu şi ăico- 
ianu, |, No. 1642). șI Al. Bâico 

14. Prin „clădiri“ se înţeleg nu numai 
casele propriu zise, cum sunt: casele de 
locuit, magazinele, atelierele, hambarele 
etc. ci şi diferite lucrări ca: poduri, puțuri, 
diguri, barage, tuneluri etc. (Planiol, ed. 
6-a, 1, No. 2207; Planiol et Riperţ, III. 
No. 3: Colin et Capitani, e. 4-a,l, p. 681; 
„ Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălă, i AL 

Ba goiaau, I, No. 1643), „eseu Și AL 
5, Caracterul unei clădiri, de i i 

prin natura sa, după o părere, nu doica 
de voința proprietarului de a, incorporă 
peniru vecie aceasta clădire solului, ci de 
însâşi, faptul că, ea este incorporâtă so- 
lului. (Demolombe, IX, No. 107; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, Il. $ 164, p.6; Dalloz; he 
Biens, No 19; Suppl., Biens, No. 3; Lat 
rent, V, No. 411; Bauâry et Chauveau 
Des biens, N6. 28 urm.; Planiol ed. 6-a, J, 
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No. 2208; Planioi et Ripe t, III, No. 73; 
Alexandrescâ, ed. 2-a, III, partea |, p. 145, 

text şi nota 2; C. Hamangiu, |. Roselti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1643). 

16. După alta părere, pentru ca 0 clă- 

dire să fie considerată ca imobil prin na: 

tura sa, trebueșşte ca intenţia proprietarului 
să fie de a incorporă pentru vecie clă- 

direa, solului. (Taulier, 'Pheorie raisonnse 

du code civil, Il, p. 144), 

47, Construcţiunile volante, puse pe pă- 

mânat, fâră tundamenate sau piloti, nefiind 

incorporate fondului de pământ, sunt 

mobile; astfel sunt: un pavilion construit 

într'o grădină pentru. o serbare şi fiind 

destinat apoi să fie ridicat, un magazin 
de comerţ construit întrun bălci, numai 

pentru durata lui. un cortpentru un circ 
ete. (Delvincourt. I, p. 335; Duranton,1V,No 
20;  Demolombe, IX, No. 10%; Monrlon, 
ed 7-a, 1, No. 135%; Dulloz, Rep., Biens, 
No. 19, Laurent, V. No.4ii, Planiol, er. Ga, 
I, No. 2208; Planiol et hipert, Il, No. 73; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 681; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea ], p. 15; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălânescu si Al. 
Băicoianu |, No. 16%). 

18. Bordeile pe care le fac ţiganii în 
pământ sunt imobile. (Alexandresco. ed. 
2-a, II, partea 1. p. lt). 

19. Pentru ca o clădire să fie imobil 
prin natura sa. nu este necesar ca ea să 
fi fost construită de proprietarul pă- 
mântului, ci poate sii ti fost construilă 
chiar de un lerţ, detentor. (Duranton. IV. 
No. 20; Demolombe, IN, No. 104: Demante, 
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, Il, No. 
341 bis; Mourlon, ed. T-a. 1, No. 1349; 
Aubrv et Rau, ed. 5-a, Il, $ 10%, p 7; Dal. 
loz, R&p., Biens; No. 20 urm.: Suppl. Biens, 
No. 4; P. Pont, Privileges et hvpothăques, 
No. 359 urm.: Laurent, V, No. 412, 415; Huc, 
Le o % Baudry et Chauveau, pes biens, 

niol et Ripente III Na eee 
ed. 2-a, NIL, partea 1, p. 143, 144, 153, nola 
Ii Roostara, II p. 22, nota; C liamangiu, 
es pepe ălânescu şi Al. Biicoianu, |, 

20, Clădirile construi S i 
sunt imobile prin natia Ie ee Sri 

Gazul când proprietarul pământului are 
legii aaa obligaţia de a le lui. în virtutea 
folosinţei. ci i Și convențiuni, la expirar' a 
şi-a ceea Și ÎN cazul când constructorul 

gaţia, ca la expira sau, şi-a luat oh 
râme clădirile Pai să-și sine, să dă 
rezultat. (Dalloz Rep.. Si 1 iona Noi Baudrv et Ch p.. Suppl. Biens, No.3: 
urm, + * auveuu, Des biens, No. % 

m.; Alexandresco, ed. > 
p. At, nota î; Plaslara. În 3 PARA 7 

upă i Dărera bt ” 
constructârul că părere, an cazul când 
dreptul de a dărâmă la i Și-a rezerval 
folosinţei. aceste la, ri curile la expirarea vineoubi | p 40 ădiri unt mobile. (Del- 

AT „ nota +; Comp.: Demo: lombe, IX 38 
UI, $ 164, Gol Aubry et Rau, ed. a, 
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99, Acţiunea constructorului pe terenul 

altuia, prin care cere ridicarea, construc- 

ţiilor sau o indemnitate, este de natură 

mobiliâră. (Dalloz,. Rep., Biens, No. 26; 

Plastara, II, p. 23, nota). 

23, Construcţiunile făcute pe un teren 

aparţinând domeniului public, în baza 

unei permisiuni a Administraţiunei publice 

„chiar revocabilă, sunt imobile prin na- 

tura, lor. (Dalloz, R&p., Suppl., Biens, No. 3). 

94, Vânzarea unei clădiri pentru a fi 

dărâmată iar materialul să-l ia cumpă- 
rătorul, este o vânzare mobiliară. (Duran- 

ton, IV, No. 113; Demolombe, IX, No. 412 

urm.; Aubry et Rau, II, $164, text şi nota 

19 p. 11; Laurent, V, No. 422, 495, 429; 

Huc, 1V, No. 15; Planiol, I, No. 2243; Ale- 

xandresco, ed. %-a, III, partea I, p._ 143, 
nota 9; M. A. Dumitrescu, ÎI, p. 36; Plas- 
tara, II, p. 23, nota) , 

25, Sunt imobile prin natura lor, obiec- 

tele cari formează o parte integrantă şi 

„constitutivă a unei clădiri cum sunt: 

scările, balcoanele, marchizele, paratrăs- 

netele, uşile, ferestrele, obloaneie, parche- 

„tele, lemnaria, etc. (Pothier, Communaut€, 

No. 54, 57, 59, 60; Demolombe, IX, No. 291, 

293; Masseet Verg6 sur Zachariae, II, 

$ 254, nota 24, p. 16; Demante et Colmet 

de Santerre, Il, No. 340 bis, 1; Mourlon, 

ed. 7-a, 1, No. 1354; Aubry et Rau,ed. 5-a, 

II, $ 164, p. 23; Laurent,V, No. 409,481; Bau- 
&ry et Chauveau, Des biens, No. 9%, 9%; 
Planiol, ed. 6-a, 1, No., 2209; Planiol et 
Ripert, II], No. 74, 88; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea ], p. 145; Nacu, 1, p. 122; 

C. Hamangiu, LI. Roselti-Bălănescu şi Al. 

Băicoianu, 1, No. 1644). 
06, Ferestrele scoase în mod provizor 

dela, o clădire pentru a se tace reparaţiuni, 
după o părere, trebuesc considerate ca 
mobile. (Laurent, V, No. 422). 

97. După altă părere, ferestrele scoase 

în 'mod provizor de la o clădire, pentru a 
se face reparaţiuni, rămân imobile. (De- 
molombe, IX, No. 110, 111; Aubry et Bau, 
ed. 5-a, ÎI, $ 164, nota 19, p. 12; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 122; Planiol, 

1, No. 2240; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
„partea I, p. 14, nota). 

28, Cheile dela uşile uneiclădiri, după 

o părere, sunt imobile prin natura lor, 
sau mai bine zis prin incorporaţie. (De- 
molombe, IX, No. 295; Mass6et Verg€ sur 
Zachariae, Îl. $ 254, nota 24, p. 16; Mour- 
lon, ed. 7-a, I, No. 1351; Aubry et Rau, 
„ed. 5-a, II, $ 164, p. 23; Baudry et Chau- 
'veau, Des biens. No. 9; Alexandresco, 

.ed, 2-a, III, partea 1, p. 145). 
29. După altă părere, cheile dela ușile 

unei clădiri sunt imobile prin destinaţiune. 
Duranton IV, No. 70; Planiol, 1, No. 2223); 

Art. 464. — Morile de vânt, 

DESPRE IMOBILE Art. 464 

Planiol et Ripert, III, No. 88; Comp.: 
Pothier, Communaute, VII, No. 60). 

30. A se vedei: art. 462 .şi 469 din 
codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|, Conform art. 463 şi 464 cod. civ. sunt 
imobile prin natura lor clădirile, morile de 
vânt sau de apă, aşezate pe stâlpi — de 
unde rezultă că construcţiunile numai a- 

tuncea, pot fi consideraie ca imobile prin 
natura lor, dacă sunt incorporate solului. 
cu un caracter de perpetuitate, aşa încât 
să fie socotite ca confundându-se cu Însuşi 
solul; dacă ele nu sunt încorporate so- 
lului cu acest caracter, ci numai în mod 
provizer în vederea unui anumit scop şi 
cu posibilitatea de a fi mutate după lre- 
buinţă, atunci ele nu pot fi socotite ca 
imobile prin natura lor şi să fie consi- 
derate că fac corp cu pământul; în acest 
din urmă caz, dacă ele nu au fost afec- 
tate solului de către însuşi proprietarul 
fondului,— aşa cum prescrie art. 468 cod. 
civ. — ci de către un terţiu, atunci ele nu 
pot fi considerate nici ca imobile prin des- 
tinaţie în sensul acestui text de lege, ci 
sunt şi rămân obiecte mobile cari aparțin 
terțiului care le-a atașat solului în mod 
provizor. 

In speţă, Curiea de fond a constatat în 

mod suveran prin însuşirea motivelor de 
drept şi de fapt ale hotărirei primei in- 
stanţe că concasorul, rezervorul de apă, 

ce! de patrol şi linia ferată în chestiune 
mau fost încorporate în prundiş, cu carac- 

ter de perpetuitate, că incorporarea lor 
nu s'a făcut de către proprietarul fondului 
ci de câtre intimatul conceşionar în ve- 
derea exploatării ; din convenţiunea inter- 
venită între ei nu rezultă că intimatul ar 
fi convenit să le imobilizeze pentru pro- 
prietarul fondului; pe temeiul acestor 
constatări, cum şi pe temeiul expertizei 
efectuate şi a depunerilor martorilor au- 
diaţi, pe care nu le-a denaturat şi din 
care rezultă că obiectele menţionate pot. 
fi demontate și mulate din loc în loc, — 

cu drept cuvânt Curtea a motivat că aceste 
obiecte nu pot fi considerate nici ca imo- 
bile prin natura lor, nici ca imobile prin 
destinaţie, ci ca bunuri mobile, 
Judecând astfel Curtea de fond a făcut 

o justă aplicaţiune a principiilor rezultând 
din art. 463 şi 46% cod. civ.pe care nu 

le-a violat, cum şi a art. 468 cod. civ. n'a 

comis nici un exces de putere, nici o 
denaturare sau eroare gravă de fapt. 
(Cas. 1, 1956 din 16 Martie 1926,*Pand. 
Săpt. 35/1926). 

sau de apă, aşezate pe stâlpi, 

sunt imobile prin natura lor. (Civ. 462, 473; Civ. Fr. 519). 

Tezt. fr. Art. 519. — Les moulins ă vent ou ă eau, fixes sur piliers et 

faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. 
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Art, 465 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Clădiri 4, 10. . . | Mori de vânt sau de apă 
Destinaţie 6. 1 urm. 
Fabrici 12, Posesor precar 9. 

Proprietar 9, Imobile prin destinaţie 6. 
na ? £ Râu navigabil 7, 8. Imobile prin încorporaţie 
1—5,7 | Bâu nenavigabi! 7. | Imobile prin natură 1—5, | Redactarea articolului 4. —10, Stâlpii morii 1 10, 12, Maşini 12. Tăetori de lemne 12. Mașini hydraulice 12. Unelte 10, 11. 

Mobile 6, 7, 1, Vânzare 11. 

Doctrină. 

|. Textul art. 464 c. civ. rom. este mai bine redactat decât art. 519 e. civ. fe. de- 
oarece prevede că morile de vânt sau ae apă penlru ca să fie imobile trebuie să fie aşezate pe stâlpi iar nu prinse de ștâlp! cum pare că cere articolul francez. (Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 1, p. 141, nota 1; Comp.: Nacu, 1, p. 722; C. Hamangiu, I. Roselti-Bălănescu şi Al. Băicoianu 1, No. 1643, nota 1), - 2, Morile de vânt sau de apă așezate pe stalpi sunt imobile prin incorporaţie. (Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 146). 9. Morile de vânt sau de apă, aşezale pe stâlpi sunt imobile prin natura lor, ind- ferent dacă ele au fost aşezate pe stâlpi peniru vecie sau în mod temporar. (Dalloz, Rep., Biens, No. 3]; Comp.: Demolombe, IX, No.125; Masse et Verge sur Zachariae, II, $ 253, nota 21, p. 10; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 344 bis, 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, p. 7. 
4, Dacă moara, nu este aşezată pe stâlpi ci face parte dintr'o clădire ea este tot imobil prin incorporaţie. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea, I, p. 146; Nacul, p. 722). 5. Chiar dacă moara nu ar aveă nicio legătură, pe stâlpul pe care este așezată ea, este imobil față de textul art. 464 c. civ. rom. după care controversa care există în Franţa nu poate aveâ loc la noi. (Alexan- "dresco, ed. 2-a, III, partea ], p. 146; Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu i Băicoianu, I, No. 1643, nota 1). ȘI AL „_6. Morile noaşezale pe stâlpi care să fie incorporaţi pământului sunţ mobile ; ele 

Tezi. fr. Art. 520, — Les des arbres non encore recueillis, 
ils sont meu bles. - 

1 une partie seul 
meabl p ement de la râcolte est coupe, 

DESPRE IMOBILE 

„472 urm., 
Civ. Fr. 520). 

râcoltes pendantes par les racine ă sont pareillement imm 5 
Das que les Srains sont coupes et les fruits q ce 

Codul civil 

însă pot fi imobile prin destinaţie dacă 
indeplinesc condiţiunile prevăzute în art. 
468 c. civ. român. (Alexundresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 146. , 

7. După o părere, morile de apă, aşe- 
zate pe stâlpi, sunt imobile numai în cazui 
când sunt aşezate pe un râu nenavigubil, 
sau neflotabil, iar nu şi în cazul când sunt 
așezale pe un râu aparţinând domeniului 
public. (Laurent, V, No. 418). 

8. După altă părere, morile de apă, sunt 
totdeauna imobile, chiar atunci când sunt 
aşezate pe un râu aparţinând domeniului 
public. (Duranton, 1V, No. 24: Den'olombe, 
IX, No. 126 urm.; Dalloz, Rep., Bions. No. 
32; Suppi., Biens, No. 9). 

9, Morile ue vânt sau de apă asezate. pe 
stâlpi sunt imobile prin natura lor, indile- 
rent dacă ele au fost uşezate pe slălpi de 
proprietarul sau de posesorul precar al fon- 
dului. (Duvergier sur Toullier, III, No. îi, 
nota e; Lemolombe, X, No. 123; Demunte el 
Colmet de Santerre, 11, No. 341 bis, II: Mar 
cade, Art. 519, No. 2; Dalloz, hep., Biens, No. 31; Mourlon, ed. 7-a, Î, No. 1350; Contra: Delvincourt, 1, p. 135, nota 4: Toulher, III, No. 11). 
__10. Obiectele şi uneltele cari fac parle integrantă şi constitulivă a unei mori de vânt sau de apă, aşezală pe slâlpi, sun. imobile prin natura lor sau mai bine zis prin incorporaţie, când sunt incorporate zidirei morei şi face parte din clădire. (De- mante et Colmet de Santerre, II, No. 340 bis,I; Dalloz, Rep. Biens, No. 5y; Laurent, V, No. 409: Alexandresco, ed. 2-a, MII, partea I, pag. 146). 

(|. In cazul când aceste obiecte sunt se- parale de pământ, fie în mod efectiv. lie prin vânzarea lor în mod separat de pământ, ele devin mobile. (Dalicz. Rep. Biens, No. 59), 
12. Dispoziţiunile arl. 519 c. cic. fr. (446 C. CIV. rom.) îşi 

„et Rau. ed. 5-a,I!, $164.p. 6, 3; Laurent. Y, No. 410; Nacu 1, p. 723). 

484, 524, 972, 1295, 

5, et les fruits 

taches, qucique non enlevâs, 

cette partie seule est 
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Codul civil 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Administraţie 14. Minereu 15. 
Arbori, a se vedea cuvân- Mobile 5, 6, 7, 10. 11,12, 14, 

tul: „Pepiniere“ şi 7. 15. 
Arbuşti, a se vedea cuvân: Opozabilitate 13. 

tul: „Pepiniere“, Pepiniere 4—10. 
Arendare 5, 11. Personal drept ţ3. 
Capacitate 14, Plantaţii 1, 2, 8, 14. 

siune 15. i in 
Culegerea fructelor 4, 11. Pomi, a & pNeAeă Cp 
Drept personal 13. ici Plantațiie cpi 
Fructe, a se vedea cuvân- Proprietate 41, 12. 

tul: „Recolte“ şi 7, 11, 12, Recolte, a se vedea cu. 

APA 5 vântul: „Fructe“ şi î, 

Imobile prin incorporaţie 1 14, 
1—4, 8, 9, 11,12 | Seminţe 3. 

Imobile prin natură, a se _j Tăierea plantelor 4, 12, 13, 
vedeă cuvintele: „Imo- 14, 
bile prin incorporaţie“. | Terţi 13. 

Inchiriere 5. î1. i Transplantare 8, 10. 
Lăzi 6. ; Vânzare 10, 12—15, 
Locaţiune 5, 11. 1 Vase 6. 

Doctrină, 

4, Recoltele de orice natură şi orice 
plantaţii în genere prinse de râdăcini, sunt 
imobile prin incorporaţie. (Alexandresco, 
rd. 2-a, LII. partea, 1, p. 146; C. Hamangiu,], 
Rosetti-Bălanescu şi Al. Băicoianu, |. 
No. 1641). | 

9, Plantele devin imobile din momentul 
ce au prins rădăcină în pământ. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, Il, partea 1, p. 149). 

93, Dispoziţiunile art. 520 c. civ. fr. (405 
c. civ. rom.) îşi. găsesc aplicaţiunea, în 
sens invers, şi la semințele cari sunt se- 
mănate în pământ şi cari pierd caracterul 
lor de lucruri mobile de îndală ce sunt 
puse în pământ.. (Demolombe. IX, No. 
429, 130; Dalloz, Rep., Suppl., Biens, No. 
10; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea |, p. 
149; Plastara,: II, p. 24 nota 1; C. Ha- 
mangiu, |. Roseltti- Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, Î, No. 1641). 

4. Dispoziţiunile art. 520 c. civ. îr. (465 
€. Civ. rom. îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
produsele unei pepiniere cari sunt imobile 
în mâinile proprietarului pepinierei, cât 
timp nu sunt tăiate şi culese. (Marcad, 
art. 520, No. 2; Mourlon, ed. T-a, 1, No. 
1358; Dalloz, Râp., Biens, No. 55; Suppl. 
Biens No. 15; Huc, IV, No. 26; Planiol, 
ed. 6-a 1. No. 2206; Pianiol et Ripert, III, 
No. 72; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea], 
p. 150, 160 text şi nota 5). 

5, Arborii unei pepiniere plantați de un 
grădinar pe locul inchiriat sunt mobile. 
(Duranton, IV, No. 44; Demolombe, IX, 
No. 146; Masse et Verge, II, $ 253, noia 11, 
p. 8; Marcade, art. 520, No. 2; Aubryet 
Rau, ed. 5-a, II. $ 164, nota 18, p. 9; Lau- 
rent, V, No. 420; Huc, IV No. 26). 

6. Produsele unei pepiniere cari sunt 
plantate în lăzi sau vase sunt mobile. 
(Demolombe, IX, No. 144, 145,413; Mourlon, 
“6d. 7-a, I, No. 1357; Demante et Comet de 
Santerre, II, No. 347 bis, 11; Aubry et Rau, 
II, $ 464, nota 15, p. 10; Dalioz, Rep, 
Biens, No. 56; Supp. Biens, No. 15; Huc, 
TV, No.25; Baudry et Chauveau, Des biens, 

DESPRE IMOBILE Art. 465 

No. 47; Laurent, V, No..457; Planiol. edţ 
„6-a, 1, No. 2256; Pianiol et Ripert, III, No. 
72; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 149, nota 3, 16;C. Hamangiu, l. Rosetti- 
Bălănescu si Al. Băicoianu,.L, No. 1641; 
Contra: Duranton, IV, No. 45). 

7, Fructele căzute din pom şi cele fu- 
rate de pe copac sunt mobile, deoarece 
ele devin mobile din momentul când au 
încetat a, îi alipite de sol prin orice mod. 
(Demolombe, V, N». 132; Piastara, | p. 
24, nota 1; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 
1359; Planiol et Ripert, III, No.78; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 146 urm). 

9. Arborii diu pepiniere şi plantelecare 
au fost scoase din pământul care le-a 
produs şi au fost transportate şi au fost 
puse în alt pământ pentru a creşte mai 
departe, sunt considerate ca imobile prin 
natura lor. (Duranton, 1V, No. 44; Demo- 
lombe, LX, No. 157; Masse, et Verge, II, 
$ 253, nota 11, p. 8; Mourlon. ed. 7-a,ll, 
No. 1358; Aubry et Rau, ed. 5, 1], $ 16%, 
p. 11; Dailoz, Rep, Biens, No. 55; Laurent, 
V, No. 420; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 47; Comp.: Marcade, art. 521, No. 2; 
Alexaniresco. ed. 2-a, III, partea 1, p, 150, 
nola 1). 

9, Chiar dacă arbuștii ar fi plantați de 
puţin timp, ei sunt imobile. (Dalloz. Rep. 
Biens, No. 57; Obligations, No. 4874). 

10. Produsele unei pepiniere dacă au 
fost scoase din pepinieră şi au fost trans- 
portate într'un alt pământ, în scopul de a 
rămâne acolo provizoriu până vor fi vân- 
dute, devin mobile. (Duranton, IV, No. 4; 
Demolombe, IX, No. 148; Mass€ et Verge. 
II, $ 253, nota 11. p.8; Movrion, ed. 7-a, 
1, No.1358; Aubryet Rau,ed. 5-a, Il, $ 164%, p. 
11; Dalloz , Rep. Biens, No. 55; Suppl. Biens, 
No. 55; Laurent, V, No. 420; Baudryet 
Chauveau, Des biens, No. 47; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 150, nota 1; Comp.: 
Marcade, art. 521, No. 2; Nacu, I, p. 723), 

1], Recoltele cari se ţin încă de rădăcini 
şi fructele de pe arbori neculese încă, sunt 
imobile numai faţă cu proprietarul fon- 
dului; arendașul are asupra lor numai un 
drept mobiliar. (Demolombe, IX, No. 155; 
Laurent, V, No. 419; Colin et Capitant, ed. 
4-a, 1, p. 680; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lămescu și Al. Baicoianu, 1, No. 161; 
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No 1357). 

(2. Fructele cari se țin încă prinse de 
rădăcini sunt considerate ca mobile în pri- 
vinţa celui care le cumpără în mod sepa- 
rat de pământ pentru a le tătă, deoarece 
ele sunt. considerate ca imobile nuraai 
faţă cu proprietarul pământului. (Meriin, 
Repertoire, Meubles, No. 4 bis; Delvin- 
court, I, p. 517; Tonllier, III, p. 15; Du- 
ranton, IV, No. 40; Demolombe IX, No. 166 
urm.; Mourlon, ed. 7-a,I, No.1361; Aubry 
et Rau, ed, 5-a,Il, $ 264%, p. 12, 13; Dalloz, 
Rep., Biens, No. 37; Suppl., Biens, No. 12; 
Laurent, V, No. 428 urm.; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, 1, p. 680; Alexandresco, ed. 
2-a, II, partea 1, p. 146 urm.; Matei Can- 
tacvzino, p. 4%; C. Hamangiu, 1. Ro- 
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Art 466 DESPRE 

i Ş 
selli- Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1641). , 

Dreptul cumpărătorului unor fructe 
prig:e de rădăcini, fiind un drept per- 
sonal, el nu este opozabil celui care ar 
fi cumpărat mai în urmă, dela acelaş 
vânzător, pământul şi ceeace se gasește 

e el. (Demolombe IX, No. 183 urm. ; Dal. 
oz, Rep., Suppl., Biens, No. 12; Laurent 
V, No. 432 Comp.: Maltei Cantacuzino, 

. 44), 
PA Vânzarea recoltelor. şi plantațiilor 
cari urmează a fi deslipite de pământ, 
fiind o vânzare de natură mobiliară, poate 
fi consimţită, în genere, de toţi acei cari 
au numai. capacitatea de a administră, 
(Duranton, IV, No. 36; Demolombe, IX, 

Codul civil IMOBILE 

„180; Aubry ct Rau, Il, $ 104, text şi 
No 190 p. 13; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 52; Alexandrosco, ed. 2-a, III, 

tea ], p. 147, nota). 
PB. Minbreul neextras Încă, când dreptul 
lui de exploatare a făcut obiectul unei 
cesiuni, trebuește să fie considerat ca un 
lucru mobil, a cărui cesiune constitue o 
vânzare mobiliară, (Demolembe, LX, No. 
1€0; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, ş 164, text 
și nota 31, p. 14, 15; Dalluz, Rep, Supl. 
Biens, No. 13, Laurent V, No. 427; Ale 
xandresco, ed. 2-a, III. purtea p: 142, 1%, 
nota 3; Matei Cantacuzino, p, 44). 

16. A se vedea: art. 466 şi 403 din codul 
civil cu notele respective. * 

Art. 466. — Arborii ce se taie, devin mobile. (Civ. 465, 43, 529 urm.; Civ. Fr. 521). 

Text. fr. Art. 521: — Les coupes ordinaires des bois taillis ou de fataies mises en coupes râglâes, ne deviennent meubles qu'au fur et î mesure que les arbres sont abattus. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAc. N., Despre ipoteci, p. 48; UnaEA H., Nofă, sub C. Paris, 16 April 1924, Jur. Gen. 1925 No. 729. 

Doctrină, 

î. Pădurile netăete sunt considerate ca, imobile numai față cu proprietarul pămân- tului; ele devin mobile faţă cu cel carele cumpără separat de sol pentru a, le tăia. (Delvincouri, |, p. 517; Toullier, II], p. 15; Duranton, IV, No. 40; Demolombe, IA, No. 166 urm.; Moulon, ed. 7-a, |, No. 1364 ; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, p. 12, 13; Dalloz. Rep, Biens, No. 37; Suppi., Biens, No. 12; Laurent, V, No. 498 urm. ; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 680; Maltei Canta- cuzino, p. 4.; Plastara, II, p. 23; C. Ha- mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Bai- coianu, 1. No. 1641). 
2, Dreptul de exploatare a unei păduri, constitue o vânzare iar nu o locaţiune. (Alexandrescu, ed. 2-a, III, partea I, p. 142, nota 2, 146, nota, 3). 
3. Vânzarea unei Păduri pentru tăere, separat de fond, nu trebueşte transcrisă. (Aubry et Rau, II, $164, p. 43; Troplong, De la transcription, No, 83; Laurent, Ş No. 432; Alexandresco, ed.» | IL. p. 147, nota). 
4. Dreptul cumpărătorului unor arbori netăiaţi fiind un drept personal, el nu este opozabil celui i 

-a, III, partea, 

No. 183 urm.; Dalloz, Rep, Suppl. peer LX, 12; Laurent, V, No. 43; Er pe e: Cantacuzino, p. 44). 

5, Dacă aceiaş pădure a fost vândulă, separat de pămiint, pentru tăore, succesiv la doi cumpăriitori, trebueşta preferit acel cumpărător căruia i sa făcul predarea; predarea rezultă dintr'un început de ex- ploatare a pădurii. (Merlin, heperto.re, Meuble, No.4 bis; Laurent, V, No. 2 ; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 53; Alex- andrescu. ed. 2-a, 1Il. partea I, p. 148 notă) „ Dacă aceiaş pădure a fost vândută, separat de pământ, pentru tăiere, succesiv la doi cumpărători. va ti preferit? cum- părătorul caruia i ă chiar dacă posterior celalt cumpărâtor ar fi cumpărat prin act separat şi pământul pe care a crescut pădurea. (Proudhon, Du omaine prive, No. 97, 132; 'Toullier LIlA No. 1; Duranton, 1Y, No. 40 urm,.; De molombe, IX, No. 164, 165; Troplong, Vente, No. 352; Aubry et Rau, od. 5-a, 1], ş 1%, nota 22; Laurent, V. No. 430) Ă Ze Proprietarul unei păduri bună pentru tăiere, grevată de ipotecă, poate vinde pădurea, pentru tăiere, fără ca creditorul ipolecar să se poale opună deoarece pă: urea vândulă, pentru har esle ee her rată ca mobilă. (Merlin, Repertoire, Taillis, No. » Demolombe, IX, No. 187; Aubrv si du, ed. 5-a II, $ 164, nota 29: Pont, Pri- d, eges et nypothoques, 1, No. 363; Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 535 Comp.: roplong, Hypotaques, No. 404, 824). . se vedea: Art. zez a: vi] cu notele respectiva” 405 din codul civil 
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(Codul civil 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

|, Cumpărarea. unei păduri pentru a fi 
săială şi revândultă, spre a se realiză un 
beneficiu, constitue un act de comerţ căci, 
'deşi prin natura ei, pădurea este un imobil, 
fiind alipită solului, când însă se vinde 
entru a fi tăiată, ea se consideră ca un 

lucru mobil şi, prin urmare, cel ce revinde 
spre a beneficiă de câştig, face un act de 
speculaţiune și de comerţ. 
Aș fiind, în speţă, instanţa. de fond bine 

a condamnat în baza legii speculei pe 
recurentul, care a vândut lemne din pă- 
dure cu un preţ mai mare ca cel legal. 
(Cas. S. II, Deciziunea penală No. 1556, din 
18 Maiu 1935. Jurispr. Rom. 14/1925, Pand. 
Rom. 1925, II], 429; Trib. Prahova S. I. 162 
din 13 Aprilie 1926.- Jur. Gen. 1926 No. 997) 

9, Contractul prin care se dă în tăiere o 
pădure nu poate fi decât un contract de 
vindere-cumpărare mobiliară. În adevăr, 
-deşi doctrina clasică susţinea că plantele 
și arborii încă prinşi prin rădăcini de 
pământ au un caracter imobiliar, deoarece 
atâta timp cât nu sunt incă separate de 

DESPRE IMOBILE Art. 467 

sol, plantele şi arborii nu se pot deplasă 
dela un loc la altul fără a se deterioră sau 
modifică substanţial, totuș majoritatea doe- 
trinei şi jurisprudenţei moderne consideră 
că în asemenea cazuri nu poate.fi vorba 
decât de o vânzare mobiliară — şi cu drept 
cuvânt — pentru că ceeace părţile au în 
vederea la încheierea unui asemenea con- 
tract nu este starea actuală. de pendenţă 
a plantelor sau arborilor, ci tocmai va- 
loarea lor după ce au fost separate de sol, 
sau, în alţi termeni, le consideră, după 
expresiunea, prof. Planiol, mobile prin 
anticipație. 

Iar contractul de vindere sau de darea 
în tăiere a unei păduri nu are nici un 
raport de asemănare cu contractul de 
arendă: pe când în acesta din urmă 
obiectului îl constitue posibilitatea de folo- 
sinţă, care nu se poate cunoaşte şi deter- 
mină precis încă dela încheierea contrac- 
tului, în caz de vinderea unei păduri spre 
tăiere obiectul este dejă cunoscut şi deler- 
minat în întinderea sa încă dela început 
(Trib. Orhei, 19 Jan. 1926, Pand. Rom. 1926 
III. 40.) | 

93, A se vedea: art. 1294, nota 1. 

Art. 46%. — Animalele ce proprietarul fondului dă arendașului 
pentru cultură, sunt imobile pe cât timp li se păstrează destinațiunea 
lor. (Civ. 462, 468, 503; Pr. civ. 407, 410, 493; Civ. Fr. 522). 

Text. fr. Avi. 522. — Les animaux que le proprictaire du fonds livre au 
fermier ou au mâtayer pour la culture, estimes ou non. sont cens6s immeubles 
tant qu'ils demeurent attaches au fonds par l'effet de la conveution. 

Ceux qu'il donne ă cheptel ă d'autres quau fermier ou mâtayer, sont 
meu bles. 

Bibliografie (continuare). 

"CONSTANTINESCU JAc. N.. Despre ipoteci, p. 37. 

. INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Industrie 19. 
Interpretare 18. 
Locaţiune 1—12, 44—18, 
Mandatar 4, 5. 

Accesor 9. 
Animale 2 — 18. 
Arendare 1 — 12, 141— 18. 
Bărbat dotal 5. 
Cheptel 12. Mobile 3, 12, 15, 17. 
Comerţ 19. Moșii 19. 
Cultură 4 urm. Posesor 6. 
Deturnare 17. 
Dijmă 10, 12; 
Dotă 3, 
E xpirarea contractului 16. 
Expresă declaraţie 13. 
Furt 17. - 

Preţ 8, 11. 
Prezumpţiune 13. 
Proprietar 1, 2, 4, 1—18. 
Reprezentant legal 4, 5. 
Sporul animalelor 14. 
Sustragere 17. 

Imobile prin destinaţie 1, Terţi 6, 15. 
2, 4-11, 13, 14, 16, 17. „Tutor 5. 

Inchiriere 1 — 12, 14— 18, Vânzare 15. 

Doctrină. 

|. Art 467 de codul civil presupune că mo- 
şia este dată în arendă, iarart. 468, afară de 
paragratul privitorla semințe, presupune 
că proprietarul cultivă singur moşia sa. 
(Alexandresco, ed, 2-a, Ili, partea I, p. 156; 

C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, I, No. 1653, p. 890). 

9, Numai animalele pe care proprietarul 
fondului le dă arendașilui pentru cultură, 
sunt imobile prin destinaţiune, deoarece 
potrivit dispozițiunilor art. 522 c. civ. în. 
(467 c. civ. rom.) numâi el are puterea de 
a imobiliză animalele. (Proudhon, Du do- 
maine privâ,I, No. 116; Taulier, Il, No. 153; 
Duranton, IV, No.59;-Demolombe, IX, No. 
203, 204: Mourlon, ed. 7-a, |, No. 1365; 
Dalloz, Rep., Biens, No. 65; Suppl., Biens, 
No. 16; Laurent, V, No. 447; Planiol, ed. 
6-a, I, No. 2216; Planiol et Ripert, III, No. 
80; Colin et Capitant, ed. &-a, I, p. 6%; 
Alexandresco, ed. 2-a, II], partea 1, p. 153, 
nota i, 155, 156, text şi nota 3; Nacu, |], 
p. 725; Plastara, II, p, 25, 30 nota; C. Ha- 
iangiu, |. Rosetti-Bălănescu și Al. Băico- 
ianu, I, No. 1649). - 

3, Animalele pe care arendaşul le pune 
pe tondul arendat pentru cultură nu de- 
vin imobile prin destinațiune, ci-şi păs- 
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trează calitatea de mobile. (Proudhon, 1, 
No. 116; Taulier, Thâorie raisonnee du 
code civil, II, p. 153; Duranton, IV, No. 
59: Demolombe, IX, No. 203, 204; Carre, 
Lois de la procedure, II, p. 436; Mourion, 
ed. 7-a,], No. 1365; Dalloz, Rep., Biens, 
No. 65; Suppl., Biens, No. 16; Lavrenti, V, 
No. 447; Planiol, ed, 6-a, I, No. 2216; vla- 
niol et Ripert, III, No. 80: Alexandresco, 
ed. 2-a, Il], partea I, p.153, nota 1, 155, 156, 
texi şi nota 3; Nacu, ], p. 725; Plastara, 
II, p. 26). 
4. Deisemenea devin imobile prin des- 

tinaţiune, şi animaleie ce le dă arendașului 
pentru cultură, reprezentantul legal sau 
mandatarul proprietarului fondului. (De- 
molombe, IX, No. 205: Aubry et Rav, ed. 
5-a, II, $. 164, p. 15,16; Dalloz, Rep. Suppl,, 
Biens, No. 16; Planiol et Ripert, III, No. 
80; contra: Laurent, V, No. 438). 

5, Animalele pe care le dă arendaşului 
pentru cultură, bărbatul dotal sau tutorui 
minorului, cari au arendat bunurile dotaie 
sau ale minorului, devin imobile prin 
destinaţiune. (Dalloz., Rep., Suppl., Biens, 
No. 16). 

6. Animalele pe cari posesorul „animo 
domini“ le dă arendașului pentru cultură, 
fie că posesorul este de buna credinţă 
sau de rea credinţă, devin faţă de terti, 
imobile prin destinaţiune. (Demolombe, IX, 
No, 208, 209; Marcad6, art. 524, No. 4; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, p. 42; 
Dalloz, Rep., Suppl., Biens, No. 16; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 81; Cump.: Planiol, 
ed. 6-a, 1, No. 2217; Plastara, II, p. 26, 27; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălăneseu şi Al. 
Băicoianu, 1, No. 1649, Contra: Duranton, 
IV, No. 59; Laurent, V, No. 437). 

7, Sunt considerate ca, imobile nu numai 
animalele pe cari proprietarul fondului le 
dă arendașului pentru cultura propriu zisă, 
a fondului, ci toate animalele pe cari pro- 
prietarul le atașează fondului, fără distinc- 
țiune. (Demolombe, IX, No. 235, 239; Mar- 
cade, urt. 522, No. 4; Mourlon, ed. 7-a, 1, 
No. 1367; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, 
texi, şi notele 38 urm,, p. 17; Comp.: Prou- 
dhon, Du domaine priv6, I, No. 147; Plas- 
tara, II, p. 26, nota 1. 

8. Sunt considerate ca imobile. anima- 
lele pe cari proprietarul fondului le dă 
arendaşului peniru cultură, chiar în cazul când s-a fixat un preț aparte pentru 
locaţiunea fondului şi un alt preţ pentru 
Neahiunca animalelor. (Dalloz, Rep., Biens, 

o. 71), 
9, Chiar dacă animalele afectate pentru cultură, ar fi întrebuințate în mod acce- soriu şi la, alte lucrări de pe moșie cari nu ar fi în interesul exploatării, ele rămân tot imobile prin destinaţiune, dacă ele servesc 

totodată, şi la, exploatarea moşiei, (Laurent, V, No. 446; Alexandresco, ed. 2-a, III partea I, p. 156, nota 4). ! 
10. Animalele date de către proprietar arendaşului său pentru cultură, sunt imo- 

bile prin destinaţiune, fie că arenda este plătiă în bani, fre că este plătită în dijmă. 
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(Alexandresco, ed. 2-a, III, parlea ], p. 
156). , 

(|, Animalele date de către proprielar 
areudaşului pentru cultură sunt :mohile 
pr.n destinaţie, chiar dacă ele uu fost pre- 
uite prin contractul de arendă. (Laurent, 
V, No 444; Alexandresco, ed. 2-a, Il], pai- 
tea ], p. 157; C. Hamangiu, 1. Rosetli-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1653). 

12. Animalele pe cari proprietarul le 
dă ă cheptel, adica pentru a îi hrănile şi 
crescule în schimbul unei plăţi consislând 
din o parte din productu, altuia decât 
arendaşul, rămân mobile de oarece nu 
sunt aicctale exploatării fondului. Această 
soluţiune care este prevăzulă de art. 522 al. 
2 c€. civ. în. de şi nu este trecută în codul 
civil român, se impune și la noi. Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. .157, 158; 
Comp.: Nacu, ], p. 795): 

13. Imobilizarea animalelor prin desti- 
națiunca proprietarului, când nu este în 
mod expres exprimală, trebuuşie să rezulte 
dintr'un fapt care s'o constate în mod cert, 
de oarece ea constituind v dervgaţiune 
dela dreptul comun, nu se presupune. 
(Dalloz, Rep., Biens, No. 68; Comp.: Lau- 
rent, V, No. 444, 445; Baudi y el Chauveau, 
Des biens, No. 64; Alexandresco, ed O-a, 
HI, partea I, p. 157). 

14. Sporul animalelor pe care proprie: 
tarul, fondului le dă arendaşului pentru 
cultură, esie şiel imobil prin deslinaţiune. 
(Lalioz Rep., Biens, No. 72). 

15. Animalele pe cari proprietarul fon- 
duiu le ua arendaşului pentru cuitură, 
pierd caracterul lor de imobile prin des- 
tinaţiune, de îndală ce proprielarul le vinde arendaşului sau unei alte persoane. 
chiar dacă au rămas încă pe fondul aren- 
dat. (Dalloz, Rep., Biens, No. 67, 432; Huc. IV, No. 23; Colin et Capitant. cd. 4-a, 1 p. 685; Alexandresco, ed. 9-a, III, partea I, p. 157; C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, 1, No. 1653). 

16. Expirarea contractului de aren- are, nu face ca animalele pe cari pro- prietarul tondului le-a dat arendaşului Sera puultură, să-şi piardă caraclerul 
m e prin deslinaţi . i 

Bions No 5, ațiune. (Daloz, hep, 

„ Cu toate că animalele cari pr prielarul fondului le da arendăşului pentru cultură, devin imobile prin jdestinaţiune ele rămân însă mobile din punctul de ve- deie al deturnări şi sustragerei lor frau. în dese: (Dalloz, Rep., Suppl., Biens, No. ; ol <€ -8: Ip. 9728 'pert, III, No. 78; Plastara, 

8. Cu toate că art. 522 c. civ 7 C. Clv. rom.) vorbeşte numai de A oa pe care le dă proprietarul, arendasulu: 
său pentru cultură, totuși dispoziţiile aces- pui articol Îşi găsesc aplicavune şi la ce- le ale lucruri prevăzute în art. 52% c. civ. 236. Apic Y- rom). (Demolombe, 1X, No. pci Aubry et Rav, |, $ 164,p.19; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 65; Alexan. 
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dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 156, nota 
1, 159), 

19, Cu toate că art. 522 c.civ. în. (467 
c. civ. rom.) vorbeşte numai de moşii, 
totuși dispozițile sale îşi găsesc aplica- 
țunea şi la fondurile industriale şi co- 
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cu dispoziţiile art. 524 c. civ. fr. (468 c. 
civ. rom.). (Demolombe, IX, No. 224; Lau- 
rent, V, No. 436, 460, 463; Alexandresco, 
ed. 2-a, II], partea I, p. 156, nota. 2). 
20, A se vedeâ:art. 468 din codul civil 

cu notele respective. 
merciale deoarece, ele trebuesc combinate 

Art. 468. — Obiectele ce proprietarul unui îond a pus pe 
ele 1) pentru serviciul şi exploatarea acestui fond sunt imobile 
prin destinațiune. 

Astfel sunt imobile prin destinațiune, când ele s'au pus de 
proprietar pentru serviciul şi exploatarea fondului: 

Animalele afectate la cultură; 
Instrumentele arătoare; 
Semințele date arendașilor sau colonilor parţiari ?); 
Porumbii din porumbărie; 
Lapinii ținuți pe lângă casă; 
Stupii cu roi; 
Peștele din iaz (heleștaie); 
Teascurile, căldările, alambicurile, lăzile *) și vasele; 
Instrumentele necesare pentru exploatarea. fierăriilor, îabricelor 

de hârtie și altor uzine; 
Paele și gunoaiele. 
Mai sunt imobile prin destinaţiune: toate efectele mobiliare 

ce proprietarul a așezat către fond în perpetuu. (Civ. 462, 467, 
469, 473, 503, 1454 urm., 1466 urm., 1730 $ 2, 1746, 1150, 1824, 
1909; Pr. civ. 406, 407, 493; L. p. înființarea Băncii agricole, 
Art. 7; Civ. Fr. 524). 

Tezt. fr. Art. 524. — Les objets que le propritaire d'un fonds y a placâs 
pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. 

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont €t6 places par le 
propriâtaire pour le service et lexploitation du fonds: | | 

Les animaux attachâs ă la culture; 
Les ustensiles aratoires; 
Les semences donnces aux fermiers ou colons partiaires; 
Les pigeons des colombiers; 
Les lapins des garennes; 
Les ruches ă miel; 
Les poissons des 6tangs; 
Les pressoirs, chauditres, alambies, cuves et tonnes; 

„Les ustensiles n6cessaires ă l'exploitation des forges, papeteries et autres 
usines; 

Les pailles et engrais. | 
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le pro- 

priâtaire a attaches au fonds ă perpâtuelle demeure. 

1) Din eroare se zice „ele* în loc de „el. 
2) „Coloni parţțiari*, se numesc arendaşi 

matură, adică în o parte din fructe. 
3) Din eroare se zice „lăzilei, în loc de „căzile:, în art. francez... „cuves*. 

i cari cultivă pământul, plătind proprietarului arenda în 
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-15, 46, 47. 
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Lapini 58, 59, 
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Legume 52, 
Locaţiune 4, 7, 11, 12, 30, 

32, 41, 44-34, 56, 63, 66, 
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Maşine 3, 13, HD. 
Meseriaş 83, 
Moară 85, 86, 
Moarte 24. 
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56-59, 62, 63, 65, 66, 68, 
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Peşti 57, 64, 65, 66. 
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64, 67, 72, 74, 75, 85, 86, 93, 9%, 107, 110, 111. 
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Recolte 70, 108, 109, 
Reprezentant 4, 5, 6,7, 
Sape 44. 
Seminţe 48—52, 108, 
Societate 3, 
Spirt 70, 
Stațiune balneară 94, 9, 9 
Stupi cu roi 61, 62, 63, Succesiune 24, . 
uverană apreciere 19, 82, Teascuri 70, 

Teatru 96, 97. 
Terţi 8, 
Tipografie 88. 
Transport 73, 89, 90, 
Trăsuri 91, 
urmă de oi 37, 

Unelte de agricultură 44-47, 
Urmărire silită 50, 108, 109, 
Ustensile 14, 78, 80—83, Vzină 18 14, 76, 78, 80—82, 8 Ă 
Uzuleuct 11, 12, 30, 31, 63, 66, 74. 

Vaci 35, 
Vagonete 79. 
Vânat 60, 91. 
Vânzare 17, 23, 36, 73, 106, 
Vase 70—74, 90, 

Vecinicie 15, 343, 103 
Vermi «le mătase 68, 69. 
Vir 26—, 70—73, 
Vin 70, 73, 

Doctrină, 

Î. Art. 467 din codul civil. presupune, că proprietarul a dat moşia sa În arendă, iar ari. 468 presupune că proprietarul cultivă singur MoOŞia sa. (Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. i56;C. Hamangiu. I. Roselti-Balânescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1653, p 890). Ă , 2. Lucrurile mobiliare nu devin imobile prin destinaţiune decât în cazul când au fost puse pe un fond de călre proprietarul acestui fond. (Demolombe, IX, No. »0> urin.; Demante et Colmet de Santerre, n: No. 339 bis; Mourlon, ed. 7-a, |, No. 1365, Aubry et hau, ed. 5-a, LI, $ 164, p. 15,18: Dalloz, Rep., Biens, No. 119; Suppl., Biens. No. 31; Laurent, V, No. 43%: THuc, LX, No. 19; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 59; Planioi, ed 6-a, | No. 2216; Plamol et Ripert, III, No. 80; Alexandre=co, ed. 2-8, III, partea 1, p. 153, uota 1, 153: Plastara II, p. 25, 30, nota;CC. Hamangiu, 1. Rosetii- Bălănescu şi Al, Băicoianu, |. No. 1649). 9, Maşina pe care o societale ar pune-o într'o casă, proprielatea unuia dintre aso- ciaţi, nu devine imobilă prin destinaţiune, 

; Mass6 et Verge, I, $ 254, nota 2, p. 1; Dalloz, Rep., Biens, No. 120). 
4. Obiectele mobiliare puse peun fond de către reprezentantul proprietarului fon- dului, pot deveni imobile prin destinaţiune. (Aubry et Rau, ed. 5-a, ÎL Ş 164, p. 16; Dalloz, Rep, Supe Biens, No. 31, Planioi et Ripert, III, No. 0; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, Il, partea 1, p.169; N 5, Reprezentantul! egal al unui proprie- tar incapabil, poate imobiliza obiectele 

206; Aubry et Rau, II, $ 164, p. 46; cade, art. 522 ; Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 59; Planiol” et Ripert, II, No. 80; Nacu, 1, P. 726; Contra: Lavrenţ. vV. No, rai Alexandresco, ed. 2-a. III, partea > D. 10 
6. Obiectele mobiliare ale soţului dotat puse de către el pe un fond dotal apar- ținând Saţiei sale, pentru exploatarea aces- tui fond, devin imobile, prin destinaţiune ca şi când fondul ar aparține însuși so- tului dota]. (Duranton, IV, No. 47; Demo- lombe, IX, No. 208; Contra. Lavrent, V, No. 438; Alexandresco. „9. I, p. 169). Co. ed. 2-a, III, partea 

— 192 — 

  

; 

i 
$



Codul civil DESPRE 

7, Când locatarul lucrând in numele 
proprietarului şi ca reprezentant al său, 
pune pe fondul închiriat oarecare lucruri 
mobile pentru serviciul acestui fond, ele 

devin imobile prin destinaţiune. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Biens, No. 31). 

8, bPosesorui „animo domini“ al unui 

fona, fie că este de bună credinţă sau de 
rea, credinţă, în relaţiile cu terţi trebueşte, 
asimilat cu proprietarul în ceeace priveşte 
destinaţiunea imobiliară a obiectelor puse 
pe fondul posedat. (Demolombe, IX, No. 

208, 209; Marcade, art. 524, No. 4; Aubry 

et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, text şi nota 3%, 
p.16; Huc, IV, No. 19; Baudry et Chauveau, 

Des biens, No. 59; Planiol, ed. 6-a, ÎI, No. 
2917; Planiol et Ripert, Il, No. 81; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 169; 
Plastara, Il, p. 26, 27; C. Hamangiu, |. 
Roselti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 

1649; Contra : Duranton, IV, No. 59; Comp.: 

Laurent, V, No. 437). 
9, Destinaţiunea care dă lucrurilor mo- 

bile, caracterul de Imobile, nu depinde 
de declaraţiunea pârţilor contractante ci 
din faptele şi imprejurările determinate de 
lege. (Aubry et Rau, II, $164, nota 31 bis, 
p. 15; Laurent, V, No. 433; Huc, IV, No. 

21; Planiol et Ripert, III, No. 82; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 169), 

10, Pentru ca un obiect imobil să devie 

imobil prin destinaţiune se cere condi- 
țiunea ca proprietarul fondului să fie în 
acelaş timp şi proprietarul obiectului mobil. 
(Demolombe. IX, No. 216; Huc, IV, No. 20; 

Baudry et Chauveau, Des biens, No. 59; 

Planiol, 1, No. 2217; Planiol et Ripert, Il, 

No. 80, 81: Alexandresco, ed. 2-a, ll, partea 

I, p. 169, text şi nota 1; C. Hamangiu, | 
Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, 1. No. 
1649). ; 

i. Obiectele mobiliare puse pe fond de 

către uzufructuar, locatar sau embaticar 

după o părere, nu devin imobile prin des- 
linaţiune, chiar în timpul cât durează fo- 
losinţa. (Pothier, Communaul€, No. 62; 

Proudhon, ], No. 166; Coin-Delisle, art. 

524, No. 27; Demolonbe, IX, No 240, 211; 

Marcads, art. 524, No. 4; Mass et Verge,. 

II, $ 254%, nota 2; Mourlon, ÎI, No. 1365, 

nota 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164%, 

text şi notele 33, 34, p. 16; Dalloz, Rep, 

Suppi., Biens, No..31; Laurent, V, No. 434, 

437; Huc, 1V, No. 19; Baudry et Chauveau, 

Des biens, No. 59; Pont, Privileges et hi- 
pothăques, I, No. 372: Planiol, ed. 6-a, IL 
No. 2216; Planiol et Ripert, III, No. 80; 
Comp.: Alexandresco. ed, 2-a, III, partea 
|, p. 153, nota 1, 155, 156 text şi nota 3, 
169, 170; Plastara, II, p. 26). 
42, După altă părere, obiectele mobiliare 

puse pe fond de către uzufructuar, locatar 
sau embalicar, devin imobile prin des- 
tinaţiune, însă această imobilizare in- 
cetează la sfârşitul folosinţei. (Taulier, 
Thâorie raisonnee du code civil. II, p. 153; 

. Duranton, IV, No. 59; Dalloz, Rep., Usu- 
fruit, No. 40). 

13, Antichrezistul unei uzini sau fabrici, 

IMOBILE Art. 468 

dacă înlocueşte maşinele vechi prin aitele 
noi, lucrează în locul şi numele proprie- 
tarului, aşă încât maşinile devin imobile 
prin destinaţiune. (Dalloz, Rep., Biens, No. . 
24). 
14, Ustensilele mobile puse de către 

antichrezistul unei uzini sau fabrici, nu 
devin imobile prin destinaţiune, in cazul 
când aceste ustensile nu înlocuesc pe 
altele uzate, nici nu este obligat prin 
convenţiune să le pue în uzina sau fabrica 
dată în antichreză. (Dalloz, Rep., Biens, No. 

„15. Pentruca imobilizarea agricolă sau 
industrială să aibă loc, nu este necesar 
ca obiectul mobil să fie așezat pe fond în 
perpetuu, această condiţiune nu este cerută 
decât pentru obiectele prevăzute de art. 524 
al. ultim şi 525 c. civ. îr. (468 al. ultim, 469, 
c. civ. rom). (Aubryet Rau, II, $ 164, .nota 
32, p. 15; Laurent, V,No. 434, 41; Huc, 
IV, No. 21; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 61; Planiol et Ripert, III, No, 
84; Alexandresco, ed. 2-a III, pariea |, 
p. 168; Contra.: Demolombe, IX, No. 19%). 

16, In cazul când cauzele care au pro- 
dus, imobilizarea, prin destinaţiunea obiec- 
telor mobiliare, dispar, încetează şi imobi- 
lizarea şi obiectele redevin mobile. (Dalloz, 
Reâp., Biens, No. 128; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 157, 176). 
47. Când proprietarul dărueşte sau vinde 

obiectele mobile separat de fond, aceste 
obiecte pierd caracterul lor de imobile 
prin destinaţiune şi redevin mobile. (De- 
molombe, IX, No. 322 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 164, p. 26; Dalloz. Râp., Biens, 
No. 129; Suppl., Biens, No. 33; Laurent 
V, No. 476; Huc, IV, No. 35; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 92; Planiol e; 
Ripert, III. No. 80; Colin et Capitant, ed. 
4-a, |, p. 685; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 177, nota 3). 

18. Cu toate că destinaţiunea care îace 
ca obiectele mobiliare să devie imobile, re- 
zultă numai din faptele determinate de lege 
totuşi voinţa proprietarului constitue un 
element esenţial de imobilizare, care re- 
zultă din intenţia proprietarului fondului 
şi uzul la care a destinat obiectele mo- 
bile. (Daloz, Râp., Biens, No. 131; Suppr, 
Biens, No. 33; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 156, 157, 158). 

19, instanţele de fond apreciază in mod 
suveran dacă, lucrurile mobile au devenit 
imobile prin destinaţiune, aceasta fiind o 
chestiune de fapt şi de intenţiune a pro- 
prietarului fondului. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Biens, No. 33). 
20. Imobilizarea prin destinațiune a 

unor obiecte mobile, poate încetă prin 
voinţa proprietarului fondului. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Biens, No. 3%; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, |, p. 177; C. Hamangiu, 
1. Roselti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1649). 

29|, In tot timpul cât obiectele mobile 
se găsesc pe fond şi servesc la exploatarea 
lui, imobilizarea, prin destinaţiune a acestor 
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"obiecte continuă, (Dalloz, Rep. Suppl., Biens,, No. 34), | , 
22, Faptul că obiectele mobile aşezate . pe un fond şi devenite imobile prin desti- naţiune, au tost deplasate de fond pentru scurtă, vreme, nu face să inceteze 1mobi- lizarea, lor, deoarece pentru ca, ele să, redevie mobile se cere ca să existe din partea proprietarului foniului intenţia unei deplasări definitive. (Demolombe. IX, No. 323; Dallos, Rep., Biens, No. 128; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 177). 23. Dacă din cauza, oareșcăror „Împre- jurăru, obiectele mobile devenite imobile prin destinaţiune, nu mai pot servi, la scopul pentru care au fost ataşate de fond, ele pierd caracterul de imobile prin des- tinațiune. (Dalloz, Rsp., Biens, No. 133; Alexandresco, ed. 2-a, III, Partea I, p. 177, 178; C. Hamangiu, [. -Rosetti-Bălăne cu și Al. Băicoianu, |, No. 1649). , 24, Ipoteca asupra unui imobil la, care sunt atașate şi obiecte mobile devenite imobile prin deziinaţiune, se întinde şi asupra acestor obiecte; prin urmare dacă proprietarul acestui imobi] incetează din viață, şi succesiunea sa este vacantă, cu- ratorul nu are dreptul să vândă separat obiectele devenite imobile pria destinaţiune pantru a servi la, plată creditorilor chiro- grafari, îa detrimentul creditorilor ipo- tecari. (Dalloz, R<p., Biens, No. 135; Pla- niol et Ripert, III, No. 78; Alexan1resco, ed. 2-a, III, partea, I,p.176; Comp.: Plastara, II, p. 25; C. Hamangiu, L. Rosstti-Bălănescu şi AL Băicoianu, I; No. 1659), « Enumeraţia, făcută de legiuitor în 

şi exploatarea, acestui tonă, (Coin-Delisle, 

nota 16, p. 13; Mourlon, ed. 7-a, |, No. 1373; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, nota 37, p. 17; Laurent, V, No. 434 Baudry e! Chauveau, Des biens, Na. 4; Planioi ed. 6-a, I, No, 2219, 2220; Planiol et Riperi, III, No. 8 ed. 4-a, |, p. 686; Alexandresco, ed. 2-a, 

Yle, devin imobile prin destinaţiune,. (Po- thier, De la Communaui6, No. 39; Coin- Delisle, art. 524, No, 28; Proudhon.1, No. 141; Taulier, II, p. 147; Duranton, IV, No. 69; Demolombe, IX, No. 234; Demante et RabrY et Rau, IL 164%, 19; Dalloz €p., Biens, No. 104; Loutehi, V, No. 451; Huc, 1V, No. 27; Baudry et Chauveau, Des 
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biens, No. 71; Planiol, ed. 6-a, [. No. 2220); Planiol et Ripert, III, No. 85; Colin e Capilant, ed. 4-a, I, p. 68; Alexa ndresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 159; Plastara, II, p.. 28, nota 1; C, Hamangiu, |. Roseti Bălănescu şi Al. Biicoianu, 1, No. 1653), 27, Aracii din vie, rămân imobili prin destinaţiune, chiar când sunt scoşi din pământ toamna pentru a fi îngropată viţa de vie. (Dalloz, R6p,, Biens, No. 105). 2B. Araci: inainte de a fi fost întrevbuin= ţa, prin punerea lor in pimânt sunt mobile. (Dailoz, Rep., Biens, No. 104). 29, Dică însă aracii an fos aşezaţi pe foai de către proprielar ei sunt imobile prin destinaţiune chiar înainte de ari puşi în pământ. (De molombe, IN, No. 251: Demante et Colmet de Santerre. II, No. 346 bis, III; Aubry et Rau, II, ş 16$, p. 19; Laurent, V, No. 451; tluc, IV, No. >7; Ba dry et Chanveau, Des biens, No. 71; Planiol, I, No. 2220; Alexandresco, od. 2-a, IL, partea I, p. 159). 
30, Aracii puşi pe fond de către aren- daș sau uzutructuar, rămân mobile, (Lu u- rent, V. No. 453; Al*Xandresco ej dea, II, nartea [| p. 159; Contra: Duranto , IV, No. 69), 
31. Garuurils înfipte în pământ, chiar construite de un nzufructuar .au locatar sunt imobile. (Dalloz. Rep.. Biens. No. 105). 2, Dispoziţiunire art. 524 c. civ. fe. (468 €. Civ. rom.) işi găsesc aplicaţiunsa atăt în cazul când proprietarul exploateaza însuşi fondul său căt şi în cazul când el l-a arendat. (Dalloz, Rep, Biens, No. 74 Suppl.. Biens, No. 18: Alexandresco, ed. 2-a, LUI, partea I, p.155 text şi nota 3: Plastara, II, p. 29, nota; C. Hamangiu, |. Raiplli- Bălănescu şi AL Băicoianu, |, No. 1553). 
33, Ceeace determină imobiliza rea prin destinaţie a obiectelor mobile, este voinţa proprietarului de a afecta pentru servi- ciul şi exploatarea fondului său, pentru totdeauna anumite animale, oricare ar fi gradul de utilitate al acestei afectaţiuni. (Dalloz, Rp, Biens, No. 80; Comp.: Prou- 

deslinaţiune numai animalele afectate pen. tru cultura fondului, iar nu şi cele cari, deşi Proprii pentru cultură, insă Sunt numai crescute şi hrănite pe foni. (D.. molombe, IX, No. 268, 269; Dalloz, Râp., 

„1653; Omp: Aubry et Rau că. Sa, ÎI. ș 164, nota 55, p. 20. Planiol, Dra în No. 2220; Planiol i 

No. 55) 
nIol et Ripert, IN, 

95. Chiar în cazul când animalele cari 
sunt afectate la, cultura fondului sunt hră- nite pe alt teren decât cel pe care lucrează, ele sunt tot imobile prin destinaţiune: (Dalloz, Rsp, Biens, No. 76). 35. Animalele Cumpărate pentru a fi 
iNgrăşate pe un fond şi apoi revândute nu pot fi Considerate ca afectate pentru 
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cultură şi deci să aibă caracterul de imo- 
bile prin destinaţiune. (Proudhon, Du do- 
maine privâ, 1, No. 119; Durantun, IV, No. 
56; Demolombe, IX, No. 242, 243; Masse 
et Vergă, II, $ 254, nota 8; Marcade, art. 
522; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 3164, p.17; 
Dalloz, R&p., Biens, No. 77: Planiol ]. No. 
2220; Planiol et Ripert, III. No. 85; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea ], p. 158; 
Nacu, I, p. 125; C. Hamangiu, 1. Hosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1653; 
“Contra: Mourlon, ed. 7, 1. No. 1367; Lau- 
rent, V, No. 443; Huc, IV, No. 22: Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 66; Comp.: 
Huc, 1V, No. 22; Plastara, II, p. 2%, nota 
1, 28, nota 1). 
37, O turmă de oi pusă pe fond peniru 

totdeauna și în scopul de a produce în- 
grăşăminte, esle imobilă prin destinaţiune, 
deoarece este afectată la cultura pămân- 
ului. ((:oin-Delisle, art. 524, No. 14, 3%; 
Proudhon, Du domaine prive, 1, No. 177; 
Demolombe, IX, No. 235, 239; Marcadă, 
art. 522, nota 4; Dalloz, Rep., Biens, No. 
77; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 164, p.17; 
Laurent, V, No. 443; Huc, 1V, No. %; 
Alexandresco, ed. 2-a, ]II, partea 1, p. 158; 
Comp.: Planiol, ed. 6-a, I, No. 2220; Pla- 
niol et Hipert, III, No. 85: Plastara, II, p. 
26, nota 1, 28, nota 1; C. Hamangiu, |. 
Roseţtii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 
1653). , 
38. Intr'o fermă al cărei scop este pre- 

pararea brânzei şi în care nu se cultivă 
decât furaje necesare vacilor cari pro- 
duc laptele, sunt considerate ca imobile 
prin destinaţiune, atât vacile cari dau 
laptele cât şi animalele întrebuințate la 
cultura furajelor. (Proudhon, Du domaine 
prive, I, No. 117; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 164, nota 40, p. 17; Dalloz, Rep,, Biens, 
No. 178; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2220; Planioi 
et Ripert, III, No. 85; Comp.: C. Hamangiu, 
|. Rosetli-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ], 
No. 1653). 
39, Caii de călărie, trăsurile, etc., în- 

trebuinţaţi de personalul stăpânului fon- 
dului sau de căire proprietar nu sun! imo- 
bile prin destinaţiune. (Demolombe, 1X, 
No. 240, 270; Dalloz, Rep., Biens, No. 76; 
Laurent, V, No. 444; Baudry ct Chauveau, 
Des hbiens, No. 66; Planiol, I, No. 2219; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, parlea , p. 158; 
C. Hamangiu, Il. Rosetti-Bălănescu și Al. 
Băicoianu, I, No. 1653). 

40. Pasările și animalele domestice din 
curte nu pot fi considerate ca imobile prin 
destinaţiune. (Demolombe, 1X, No. 24. 
276; Troplong, Venle, I, No. 323; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, p. 17: Laurent, 
V, No. 450; Baudry e. Chauveau, Des biens, 
No. 66; Planiol, ed. 6-a, ], No. 2220; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 85; Alexandtresco, 
ed. 2-a, Ul, partea I, p. 158; C. Hamangiu. 
1. Roselli-Bălănescu şi Al. Băicoianu, |], 
No. 1653). 
i. in cazul când o persoană este şi 

proprietarul unui pământ şi arendașul 
unei alte bucăţi de pământ, animalele cari 
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sunt proprietatea sa şi pe cari le între- 
buinţează la cultură, sunt considerate, 
după o părere, ca imobile prin destina- 
țiune dacă ele sunt întrebuințate la culti- 
varea proprietăţei, deşi servesc şi la cul- 
tura terenului arendat. (Dalloz, Rep. Biens, 
No. 82). 
42, După o altă părere, în acest caz 

numai partea din anima ele necesare pen- 
tru cultivarea proprietăţii vor fi conside- 
rate imobile prin destinaţie, iar celelalte 
vor fi mobile. (Dalloz, Rep., Suppl., Biens 
No. 82). ” 
43, După a treia părere, dacă proprie- 

tarul are destul pământ pentru a puteă 
întrebuință toate animalele. ce le posedă, 
ele vor fi toate considerate ca imobile prin 
deslinaţiune, iar în cazul contrar, vor fi 
fi considerate ca mobile. (Proudhon, Du 
domaine priv€, 1, No. 116; Dalloz, Râp,, 
Biens, No. 82). 
44, Sunt imobile prin destinaţie, unel- 

tele de agricultură pe cari proprietarul 
le-a datarendaşului sau le-a pus el singur 
pe fond pentru serviciul şi exploatarea 
lui ca: plugurile, sapele, coasele, maşinile 
de treier, eic. (Alrxandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 159; Comp.: C. Hamangiu, |. 
Roselti-Bălăncscu și Al. Băicoianu, I, No. 
1653). 
45, Instrumentele arătoare puse pe fond 

nu de către proprietarul fondului, ci de 
către arendaş, chiar dacă ar îi necesare 
exploatării fondului, rămân mobile, de 
oarece potrivit dispoziţiunilor art. 522 şi 
524 c. cv. în. (467 şi 468 c. civ. rom.) nu- 
mai proprietarul fondului poate imobiliză 
prin destinaţiune, anumite lucruri mobile. 
(Dalloz, Rep., Biens, No. 83; Alexandresce, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 153, nota 1, 156 
text şi nota 3). 
46, Instrumentele de grădinărie ire- 

buese cuprinse între instrumentele ară- 
toare și deci considerate ca imobile prin 
destinaţiune. (Demolombe, IX, No. 247 bis; 
Aubry et Rau II, $164, nota 42, bis, p. 18; 
Baudi:y et Chauveau, Des biens, No. 67; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 159; 
Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
și Al. Băicoianu, I, No. 1653). 
41. După altă părere, instrumentele de 

grădinărie, afară de împrejurări excep- 
ționale, trebuesc considerate ca făcând 
parte din mobilier, deoarece dispoziţiile 
art. 524 c. civ. în, (468 c.civ.rom.) își gă- 
sesc aplicaţiunea numai la instrumentele 
agricole propriu zise. (Planioi, ed. 6-a, 1, 
No. 2220; Planiol et Ripert, III, No. 8). 
48, Nu numai seminţete date arenda- 

şilor sau colonilor parţiari sunt imobile . 
prin destinațiune ci şi cele pe cari pro- 
prietarul le cultivă singur. (Coin-Delisle, 
art. 524, No, 39; Taulier, Theorie raisonnee 
du Code Civil, II, p. 148; Duranton, IV, 
No. 57.58; Demolombe, IX, No. 248; Masse 
et Verg6, II, $ 254, nota 11; Marcad, art. 
524, No. 4; Aubry et Rau, ed. 5-a II, 8164, 
nota 44, p. 18; Dalloz. Rep., Suppl. Biens, 
No. 19; Laurent, V, No. 455, 456; Huc, IV, 
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No. 24; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,_p. 159; Plastara, II, p 29 notă; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, I, No. 1653). | 
49. Semințele date arendaşilor sau co- Ionilor parţiari sunt conşiderate ca imo- bile prin destinațiune, chiar înainte de a fi fost semănate în pamânt; de îndată ce au fost semănate ele devin imobile prin natura lor sau mai bine zis prin iacor- poraţie. (Duranton, IV, No. 57 ; Demolombe, IX, No: 248; Masse et Verg€, II, $ 254, nota 11; Marcade, art, 524, No. 4; Mour- lon, I, No. 1370; Dalloz, Rep. Biens, No. 84; Laurent, V, No. 454; Colin et Ca- pitant, ea. 4-a, I, p. 685; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 160; C. Hamangiu, 1 Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Î, No. 1653: Contra: Polhier, De la Communauls, No. 33). 
50, In cazul când proprietarul a dat arendașului său o cantitate de seminţe cari deşi au devenit imobile prin destina- țiune şi dacă după ce ele au fost semă.- nate, un creditor al arendaşului urmâă- reşte recolta, culeasă, creditorul este obli- gat a nu urmări o cantitate de seminţe echivalentă cu acea pe care a dat-o pro- prietarul arendașului debitor. (Dalloz, Rep. Biens, No. 84). 
5i, Semințele arendașului chiar dacă sunt destinate a fi puse în pământ, rămân mobile, deoarece numai proprietarul are dreptul, potrivit dispoziţiilor arţ, 524 c. civ. fr, (468 c. civ. Tom.), să le imobilizeze; de indată, însă ce „aceste seminţe au fost puse în pământ, ele devin imobile. prin incorporaţie. (Laurent, V, No. 454, 455; Alexandresco, ed. 2-a, TII, partea, I, p. 180, nota 4), 

p. 147; Duranton, IV, No. 69; Mourlon, ed, pa L No. 1859; Laurent, V, No: 456; E IV. No, 25); 
se 53, După altă părere, bulbii şi cepele, nu devin imobile decât după ce au fost puse în pământ, (Demolombe, IX, No. 251). 

Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, I, No. 1653 P. 8%, nota, 1). 

cari trăesc într:o Porumbărie închisă. (Demolombe, IX, No. 276; Laurent, Y, No. ; Huc, IV, No. 28; Baudryet Chauveau, es biens, No 69; Alexandresco, ed. 2-a, „Il, partea, I, . 161) 6, Porumbeii aduşi de către arendaş, stinați la exploatarea 
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fondului iși păstrează caracierul de mo- bile. (Demolombe, IX, No. 276 bis; Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 161). 57, Porumbeii din cuşti şi peştii din ba- zinuri sunt lucruri mobile, nefăcând parte dia fond, deoarece nu intră în categoria lucrurilor considerate ca imobile prin des: tinaţiune de art. 524 ce. civ. fr. (468 c. civ. rom). (Pothier, Communaut6, No. 41: Proudhon, 1. No. 123, 125, 127; Mourlon, "ed. 7-a, 1, No. 1371; Demolombe, IX, No. 278; Aubry et Rau. ed. 5-a, LL, $ 164, nota 49, p. 19; Dalloz, Rep, Biens, No. 85; Lau- reni, V, No. 45; uc, IV, No.z8; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 63; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 686; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p._ 161, nota 1, 162, nota 3; C. Hamangiu, ]. Roselti-Bălănescu şi AL Băicoianu, Î, No. 1653; Comp.: Nacu, I, p. 726, 727). AR 58. Porumbeii din porumbărie și la pini, ținuți pe lângă casă, devin mobile de în- dată ce au fost prinşi. (Dalloz, Rep., Biens No. 85), 
59. Spre deosebire de textul francez, şi dreptul nostru, iepurii de mosc (lapini), chiar dacă nu trăesc întrun loc deter- minat în stare sălbatecă (lapins de ga- renne) ci pe lângă casă, para fi imobile prin destinaţia proprietarului, totuşi deo- sebirea de redacţie a textului nostru nu 

lea I, p. 161; Comp.: Demolombe, IX, Roi 276; Laurent, V, Ne, 450; Huc, IV, No.>; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 69). 0. Vânatut de orice fel închis Într'un 

lombe. IX, No. 275; Marcadă,art, 524, Nn.4; Aubry et Rau, II, ş 164, nota 51, p.15; Pla- niol, ed. 6-a. 1, No. 2220; Planioi et Rip ri, III, No. 85; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea], p. 162,16; c. Hamangiv, Il. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, I, No. 1653). 
6i. Stupii cu Toi Chiar dacă nu sunt puşi în pământ ci aşezaţi numai pe pă- mânt, sunt imobile prin. destinaţie. (Ale- Xandresco, ed. 2-a, II], partea |, p. 162; 

exploatarea, fondului ci la uzul personal al Proprietarului, nu sunţ imobile prin destinaţie, ci mobile. (Demante et Colmet de Santerre, II. No. 346 bis, VI; Alexan- dresco, ed. 2-a, II], partea I, p. 162). 63. Stupii cu albine puşi pe fond de 

346 bis, VI; Alexandres 2- | partea I. p. 163). Co 94 20, Ul, 64. Peştii din iazuri sau bălți puşi de proprietar pentru serviciul şi exploatarea fondului, sunț imobile prin destinaţie, (Ale- xandresco, Ș. 2a, III, partea J, p. 162). „ Peştele di iaz devine i i în- dată ce au fost ridicaţ stă i A 
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pentru a se scurge apa în vederea pes- 
cuirei. (Proudhon, Dom. publ., V, No. 1579; 
Dalloz, Rep., Biens, No. 85). , 
66. Peştele din ape curgătoare sau din 

mare şi acel pus în iazuri de către aren- 
daș sau de uzufructuar, rămâne mobil. 
(Demoloro be, IX, No, 276, 276 bis ; Laurent, 
V, No, 450; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 69; Alexândresco, ed. 2-a, III, 
partea |, p. 162, nota 3; Comp. Nacu, 1, 

„p. 727). 
67. Bărcile puse de proprietarul unui 

lac pe acest lac pentru serviciul pescui- 
tului, devin imobile prin destinaţiune. 
(Proudhon, Dom. publ., V, No. 1569; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III partea 1, p. 163). 
68. Viermii de mătase după o părere, 

nu sunt imobile prin destinaţiune ci mo- 
bile. (Demolombe, IX, No. 278; Huc, IV. 
No, 31; Aubry et Rau, Il, Ş$ 164, p, 20: 
Laurent, V, No. 464; Huc, IV, No. 31). 

69. După oallă părere, viermii de mă- 
tase pot fi declaraţi imobile prin desti- 
nație deoarece fac parte din exploatarea, 
sgricolă. (Baudry et Chauveau, Des biens, 
No, 70; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2220; Pla- 
niol et Ripert, III, No, 85; Colin etCa pi- 
tant, ed. 4-a, ], p. 686; Alexandresco, ed. 
2-a III, partea, 1, p. 162). 
10. Teascurile, caldările, alambicurile, 

căzele şi vasele, precum şi toate aparatele 
cari servesc a preface productele fondului 
în via, spirt, oleiu, ete. sunt imobile prin 
destinaţiune oricare ar fi mărimea lor şi 
indiferent dacă sunt sau nu aderente de 
fond, (Dalloz, Rep. Biens,. No. 86; Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2220; Planiol et Ripert, III, 
No. 85; Alexandresco, ed. 2-a III, partea], 
p. 163: Comp.: C. Hamansiu, l. Roseltii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, |, No. 1653). 

ZI. Căzile şi vasele unui cultivator de 
vie care nu este proprietar, cum ar fi un 
arendaș sau un uzufructuar, nu sunt 
considerate ca imobile 'prin destinaţie ci 
ca mobile. (Dalloz, Râp., Biens, No. 87; 
Laurent, V, No. 453; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea |, p. 156, nota 3, 163). 

12, In cazul când un cultivator de vie 
este in parte proprietar şi în parte aren- 
daș al viei altei persoane, căzile şi vasele 
sale vor fi considerate ca imobile prin 
destinaţie numai în proporţia necesară 
exploatării fondului său, iar pentru rest. 
ele sunt considerate ca mobile. (Dalloz, 
Rep.. Biens, No. 87). . 
13, Vasele destinatea transportă vinul 

şi a fi vândute odată cu el, sunt mobile. 
(Duranton. IV, No. 62; Demolombe, IX, 
No. 253; Dalloz, Râp., Biens, No. 86; Suppl., 
Biens, No. 214; Laurent, V. No. 453; Huc, 
IV, No. 33; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 71; Planiol, ed.6-a, 1, No. 2220; 
Planiol et Ripert, II, No. 85; Colin et Ca- 
pitaat, ed. 4-a, 1, p. 685; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea Î, p. 156; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, |, 
No. 1653). 
14, Vasele destinate a conţine băutura 

proprietarului şi a oamenilor săi de ser- 

DESPRE IMOBILE Art. 468 

viciu sunt mobile. (Demolombe, IX. No. 253; 
Dalloz, Rep., Biens, No. 87; Laurent, V, 
No. 453; Huc, IV, No. 3; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 71; Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea |, p. 163). 
„45, Numai proprietarul poate să imobi- 

lizeze prin destinaţia agricolă, industrială 
şi comercială, anumite lucruri, deoarece 
numai el este „reprezentantul interesului 
agricol sau industrial iar nu detentorii tre- 
cători ai fondului cari pot aveâ un interes 
opus. (Alexandreseo, ed. 2-a, II, partea |, 
p. 153, nota 1, 155,156, nota â; C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Alex. Băicoianu 
I, No. 1649). 

16. Deoarece formula întrebuințată de 
art. 52% c. civ. fr. (468 e. cv. rom.) este 
generală, dispoziţiile acestui articol se 
aplică la orice uzină industrială, (Planiol, 
ed. 6-a, 1, No. 2221; Planiol et Ripert, III, 
No. 86; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 165, 166; Plastara, II, p. 29, notă; C. 
Hamangiu, I. Roselti-Bălănescu şi Alex. 
Băicoianu, I, No. 1654). 
71. Prin fierării se înțeleg fabricile în 

care se lucreaza fierul, oţelul, spija, etc.. 
(Demolombe, IX, No. 265; Aubry et Rou, 
II, $ 164, p. 21; Alexandresco, ed: 2-a, III, 
partea I, p. 165, nota 1). 
18. Pentru ca instrumentele necesare 

la exploatarea fierăriilor, fabricelor de 
hârtie şi altor uzine să fie considerate.ca 
imobile prin destinaţiune, trebueşte ca ele 
să servească la exploatarea unui imobil a 
cărui destinaţie industrială să fie bine 
constatată. (Demolombe, XI, No. 268; Da-. 
lloz, Rep., Biens, No. 90; Suppl., Biens, 
"No. 23; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 22214; Pla- 
nioi et Ripert, III, No. 86; Plastara, II, p. 
29, notă; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, 
I, p. 687; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 166; C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălă- 
nescu, şi Alex. Băicolanu, |, No. 1654). 
79, Când clădirea în care sunt puse ma- 

şinile industriale, prezintă un caracter spe- 
cial industrial. sunt considerate ca imobile 
prin destinaţiune, nu numai mașinile ci şi 
tot ce conţine clădirea şi serveşte la ex- 
ploatarea industriei cum sunt camioa- 
nele, vagonetele, etc. (Planiol, ed. 6-a, |, 
No. 2221; Planioi et Ripert, III, No. 8%; 
Colin et Capitant, ed. 4a 1, p. 687; Comp.: 
Plastara, II, p. 20, notă; C. Hamangiu, ], 
Rosetli-Bălănescu şi Alex. Băicoianu, |, 
Na. 1652, 1654). 
80. Oricare ar fi valoarea şi greutatea, 

instrumentelor necesare pentru exploata- 
rea ferăriilor, fabricelor de hârtie şi altor 
uzine, ele. sunt imobile prin destinaţiune. 
(Dalloz, R&p., Biens, No. 90, 91). , 

8I. Pupă altă părere, pentru ca instru- 
mentele să fie imobile prin destinaţiune, 
trebueşte ca, e'e să fie agenţii necesari ai 
sistemului special de producţie la care 
este consacrat stabilimentul. (Demolombe, 
IX, No. 268 urm.; Dalloz, Râp., Biens, 
No. 23). , 
82. Tribunalele vor apreciă în mod suve- 

ran, dacă instrumentele întrebuințate într'o 
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ină sunt necesare exploatării . fondului 
industrial şi deci au devenit imobile prin 
destinaţie. (Laurent, V, No. 462; Alexandre- 
sco ed. 2-a, III, partea I, p. 165, 166; Plas- 
tara, II, p. 30, nota; Comp.: C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Alex. Băicoianu, |], 
No. 1655). , 
83. Dispoziţiunile art. 524 cod. civ fr. 

(468 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea - 
la sculele pe care le întrebuințează un 
simplu meseriaş în exercitarea profesiunei 
sale într'un ajeiier. (Duranton, IV, No. 65; 
Demolnmbe, IX, No. 261 urm., 265; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, text şi nota 59, 
p. 21; Dalloz, Rep., Biens. No. 90: Laurent, 
V, No. 465; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 221; 
Planiol et Ripert, III, No. 86; Alexandresco, 
ed. 2-a, II], partea, 1. p. 165, nota 4, 166; 
Plastara, Il, p. 29, nota, 30; C. Hamangiu, 
I, Rosetti-Bălânescu şi Alex. Băicoianu, 1, 
No. 1654). | 
84, Aprovizionările cu cârpe pentru 

fabricile ve hârtie şi cu cârbune „pentru 
fierarii nu pot fi considerate ca imobile 
prin destinaţie, ci sunt lucruri mobile. 
Dailoz, Rep., Biens, No. 99). , 
85, Caii întrebuinţaţi de proprietarul 
unei mori în serviciul acestei mori, după o 
părere sun! imobile prin destinaţiune. (Dal- 
loz, Rep, Biens, No. 91; Comp.: Pianio!, 
ed. 6-a, I, No. 2221; Planiol et Ripert, ]II. No. 8; Colin et Capitant, ed. 4-a, LA 
687; Alexandresco, ed. 2-a, Il, partea | p. 159). 
86. După altă părere, caii întrebuințaţi 

de proprietarul unei mori, trebuesc cou- sideraţi ca lucruri mobile. (Duranton, IV. No. 56). 
87. Caii întrebuinţaţi într'o fabrică du bere sau altă uzină ca să puie în mişcare mecanismul ei, trebuesc consideraţi ca imobile prin destinaţiune. (Demolombe, IX, No. 269; Demante «ţ Colmet de San- terre, II, No. 346 bis, II, VII; Laurent, V, No. 466; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 159; Comp.: Plan:ol, ed. 6-a, 1, No. 2221; Planiol et Ripert, III, No. 86; Colin et Capitani, ed. 4-a, ], p. 687; Contra; Duranton, IV, No. 56), 

" 98. Presele de imprimerie puse întrun stabiliment adaptaţ şi consacrat pentru exploatarea, unei imprimerii, trebuese con- siderate ca imobile prin destinaţiune ; dacă, insă ele sunt așezate într'o casă care nu este afectată în mod special pentru im- primerie, sunt mobile. (Toulier, II, p. 152; Demolombe, IX. No. 265; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 164, text şi nota 58 p. 24; Dalloz, Rep., Suppl., Biens, No. 24; Lau- rent, V, No. 465; Comp.: Planioi,” ed. 6-a, | No. 221; (Ale xandresco. ed. 2-a, II partea . > Contra; 
par 5) p Duranton, IV, 
89. Caii şi căruțele destinate a trans- poriă obiectele fabricate în afară, de uzină nu pot fi co-siderate ca imobile prin des: tinațiune ci ca mobile, (Duranton. IV, No. 56; Demolombe, IX, No. 269 bis: Aubry et Rau, ed. 5-a, II, ş 164, nota 55; Laurent, 

? 
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V, No. 466: Alexandresco, ed. 2-a, II] 
partea I, p.165; Contra: Colin et Capitant 
ed. 4-a, 1. p. 687). 
90. Vasele destinate a transportă berea 

din fabrici la clienţi, fiind necesare la 
exploatarea fondului, sunt considerate ca 
imobile prin destinațiune. (Laurent, Y, 
No. 467). | , , 

91, Caii de lux şi de trăsură şi echipa 
jele de vânătoare nu pot fi cunsiderate ca 
imobile prin destinaţiune, ci ca mobile. 
(Demolomte, 1X, No.240; Laurent, V,No. 
44; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2210; Plastara, 
IL, p. 31). PI 
92, Le asemenea nici automobilul per- 

sona! al unui industriaș. (Planiolet Ripert, 
Ii, No. 8%; C. Hamangiu, |. Rosetu-Băla- 
nescu și Al. Băicoianu, ÎI, No, 1652). 
93. Cu loale că art. 524 c. civ. fr. (408 

c. Civ. rom.) vorbeşte numai de deslinaţia 
agricolă şi industrială, totuşi imobilzarea 
poale aveă loc şi prin destinaţiune comer: 
cială, când clădirea este construita în mod 
expres pentru exploatarea unui comerţ 
determinat și când materialul aparține 
proprietarului clădire: şi chiar prin des. 
tinaţiune civilă, la casele de raport. (Lau- 
rent, V, No. 463; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 77 urm.; Pianiol, ed. Ga. ], No. 2219, 2222 ; Planiol et Ripert, Il. No. R4. 87; Cohn et Capilant, ed. 4-u, 1, p. GR7, 088; Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 1, p. 10; Plastara, II. p. 31; C. Han.anpiu, |. Ro- setti-Bălănescu și Al. Băicoianu. 1. No, 1651, 1655, 1t56,, 
94, Trebuesc considerate ca imobile prin destinaţiune, obiectele cari servest la ex- loatarea directă a isvorului şi la distri- uirea apei intr'o stațiune de ape termale. 

(Coin-Delisle, art. 524, No. 58; Demolombe, 
IX, No. 267; Aubry et Rau. Il, $ 164, p. 20: Laurent, V, No, 464: Huc, IV, No. 4; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 79: Planiol, ed. &a, 1, No. 2222; Planol et Ripert, III, No. 87; Alexandresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 167). 
95. Obiectele destinate la locuinţa şi 

(Demolombe, IX, No. 273; ed. 6-a, 1, No. 92%. Planiol 
No. 87). 
96. Maşinile. decorurile şi alle efecte mobiliare puse într'un teatru, clădit anume de însuşi. Proprietarul. sunt considerate ca imobile prin destinaţiune. (Toulier, Theorie raisonnee du code civil, II. p. 453; Duranton, IV, No.66;D LN 

EV: V, emolombe, IX, No. 

op. : Plauiol, 
et hipert, III. 

No. 87: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 167; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Baicoianu, 1, No. 1655: Con- tra: on Deliele, ari. 524, No. 6p, ) „ Decorurile, costumele, etc. cari ar apa. ține unei trupe ambulante ve teatru. 
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nu sunt considerate ca imobile prin des- 
tinaţie, ci ca, mobile. (Aubry el Rau, 1, 
$ 164, nota 60, p. 22; Laurent V, No. 467; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p, 167; 
nota 3). 
98. Insțalaţia complectă a unui hotel de 

bă. de mare cu cazine, trebuește consi- 
derată ca imobilă prin destinaţiune. (Lau- 
rent, V, No. 464; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 
2222; Planiol ej Riperi, III, No. 87; Plastara, 
II, p. 30. nota 31; Comp.: C. Hamangiu, |, 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, |, No. 
1655). 
99. Mobilele cari servesc la exploatarea 

unui hoiel sau a unei cafenele, după o 
părere nu sunt imobile prin destinaţiune, 
ci mobile. (Demolombe, IX, No. 264; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, WU, Ş 164, p. 22). 
100. După altă părere, când clădirea, în 

care au tost puse imobilele, este construită 
în mod special pentru hotel şi nu ar pntea 
primi o altă întrebuințare decât făcân- 
du-se o transformare radicală, mobilierul 
servind la exploatarea hotelului devine 
imobil prin destinațiune. (Laurent, V, No. 
453; Baudry et Chauveau, Dzs biens, No. 
78; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2222, Planiolet 
Ripert, III, No, 87; Colin et Capitant, ed. 4-a, 
I, p. 687; Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 167; Comp.: Plastara, II, p. 30, nota; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, 1, No. 1655), 

101. Obiectele cari se află în edificii 
consacrate cultului şi afectate special în 
acest scop, trebuesc considerate ca, imo- 
bile prin destinaţie. (Pothier, Communauls, 
No. 61; Merlin, Repertoire. 1, Biens, $1, 
No. 5; Demolombe, IX, No. 317, 318; Lau- 
rent, V, Na. 468; Planiol, ed. 6-a, I, No.. 
224; Planiolet Ripert, III, No. 88; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 167; C. Ha- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicu- 

“ianu, Î, No. 1656; Comp.: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 83). 
102. Când obiectele consacrate cultului 

sunt puse într'o câmeră transformată în 
paraclis, ele rămân mobile deoarece lip- 
seşte fondul. (Laurent, V, No. 468: Ale- 
xandresco, ed 2a, III, partea 1; p. 168). 
103. Calea ferată aşezată pe pământ 

este imobilă prin destinaţiune, când este 
construită penlru vecie, fie de un conce- 
sionar sau de Stat pe pământul cumpărat 
în vederea, aşezării liniei ferate, fie că 
este construită pe un teren, închiriat în 
vederea acestui scop. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Biens, No. 5). 

104. Paele şi gunoaiele numai la ţară 
sunt considerate ca imobile deoarece 
numai acolo constituiesc mijloace de ex- 
ploatare ; când ele se găsesc în oraş sunt 
considerate ca, lucruri mobile. (Dalloz, 
Re€p., Biens, No. 103). 
105, Prin cuvântul: „gunoaie“ (engrais) 

se înţeleg, orice fel de îngrăşăminie na- 
turale sau artificiale pentru pământ, (Dal- 
loz, Rep, Biens, No. 101; Laurent, V, No. 
458; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 16%). 
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106. Pentru ca paele și gunoaiele să 
poată fi considerate ca imobile prin des- 
linație, trebueșta ca ele să servească de 
îngrăşăminte pe fond, pentru exploatarea 
lui iar nu ca intenţia proprietarului să 
fie de a le vinde. (Demolombe, IX, No. 250; 
Dalioz, Rep., Biens, No. 100; Suppl., Biens, 
No. 27; Laurent, V, No. 459; Alexaniresco, 
ed, 2-a, III, partea, [, p. 16%; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu, şi Alex. Băicoianu, 
1, Nn 1653), 
107. Paele sunt considerate ca imobile 

chiar dacă nu au fost puse pe fond de 
către proprietar, ci este deajuns ca ele să 
fi fost recoltate pe fond chiar de arendaş, 
de oarece ele sunt destinate a fi întrebu- 
ințate pe acest fond pentru îngrăşămintea, 
lui. (Dalloz; Rep., Suppl., Biens, No. 27; 
Huc, IV, No. 27; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 2; Comp.: Planiol et Ri- 
pert, III, No. 85; Colin et Capitant, ed. 4-a, 
I, p. 685, 686; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ], p. 163, 164%; C. Hamangiu, [. Ro- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 1, No.1653). 
108. Deoarece paele sunt considerate ca 

imobile prin destinaţie, creditorul care a 
făcut o urmărire de recolte puse în snopi, 
este obligat să treere recoltele şi să ur- 
mărească apoi numai vânzarea semin- 
ţelor. (Dalloz, Rep, Biens, No. 100). 

10939. in cazul insă când un creditor ur- 
măreşte fructele prinse de rădăcini, vor fi 
urmărite şi paele, deoarece vânzarea lor 
se face pe picior, înainte de a se fi sece- 
rat. (Dalloz, Rep., Biens, No, 100). 

110. Furajelepuse pe ui fond de către 
proprietar pentru hrana animalelor afec- 
tale la cultură, după. o părere, sunt 
considerate ca imobile prin destinaţie. 
(Demolombe, IX, No. 250; Mass et Vergs, 
II, $ 254, notă 17; Dalloz, Rep, Biens, 
No. 102: Suppl, Biens, No. 27). 

11]. După altă părere, furajele puse pe 
un fond de către proprietar pentru hrana 
animalelor afectate la cultură nu pot fi 
considerate ca imobile prin destinaţie, 
decarece nu sunt destinate în mod direct 
şi imediat la exploatarea fondului. (Coin- 
Delisle, art. 524, No. 66 urm.; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, Il. $164. nota 43, p. 18; Lau- 
rent, V, No. 458; Huc, IV, No. 27; Baudry. 
el Chauveau, Des biens, No. 72; Planiol 

„ed. 6-a, IL. No. 2220; Planiol et Ripert, III 
No. 85; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea | 
p. 164). " 

(12. Dupăce paele şi gunoaiele au fost 
aruncate pe pământ, ele devin imobile 
prin 'incorporaţie. (Alexandresco, ed. 2-a, 

III, partea 1, p. 164). 
1|3, A se vedea: art. 461. şi 469 din 

codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare. dela 1924 până la 1927) 

4. Distincţiunea făcută de legiuitor în 
“bunuri principale şi accesorii, presupune 
un raport de dependenţă a unui buu faţă 
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Art. 469 

"de celalt, indiierent dacă este creat prin 
puterea nalurei sau! prin voinţa omului, 
consistând în destinaţiunea ce-o dă unui 
bun din patrimcniul său, și acest raport 
de dependenţă nu subzistă decât atâla 
timp cât subzistă şi destinaţiunea. Numai 
prin voinţa expresă şi manifestă a proprie- 
tarului se poate constitui acest raport de 
dependenţă, această destinaţiune a bunu- 
rilor,-aceaslă calitate de principal şi acce- 
soriu, principiu care se aplică chiar la 
lucrurile nemișcătoare prin natura lor. 

In speţă, însă, arendaşul morei militare 
Obor, neavând calitatea de proprietar 

DESPRE IMOBILE 

asupra acestui imobil el nu pulea creă . 
imobilul ca bun principal, iar instalaţiile 
şi maşinăriile ca bunuri accesorii afectate 
industriei morăritului. (Trib. Iitov, s.l com. 
381 din 16 Aprilie 1924, Jur. Gen. 1925 
No. 449). 

2, Construcţiile numai atunci pot fi con- 
siderate ca imobile prin natura lor, dacă 
suni incorporate solului cu un caracter : 
de perpetuitate, aşă încât să fie socotite 
ca contundându-se cu însuşi solul; dacă. 
ele nu sunt încorporate solului cu acest 

Codul civil 

caracter ci numai în mod provizoriu în 
vederea nnui anumit scop şi cu posibili- 
tate de a fi mulate după lrepuinţă, atuuci 
nu pot fi socotite ca imobile prin natura 
lor; nefiind afectate solului de insuşi pro- 
prietarul fondului, vor fi considerute ca 
mobile. (Cas. 1, 1956 din 16 Martie 1936 
Pand. Sâpt. 35/1926). , 

9, Pentru ca obiectele ce proprietarul 
unu fond le pune pe el, pentru serviciul 
şi exploatarea fondului, să devină imo- 
bile prin destinaţiune, trebuie ca așezarea 
lor pe fond să fie făcută de însuşi pro- 
prietarul fondului şi ele să aparţină aces- 
tuia, intrucât art. 468 c. civ. vorbeşte nu- 
mai de proprietarul fondului şi pentru 
chestiunea imobilizării prin destinaţiune 
— operaţiune pur intelectuală —nu se 
pune, cum este şi firesc, decât pentru lu- 
crurile cari sunt în patrimoniul aceluia 
care e şi proprietarul fondului, deoarece 
numa! în acest caz poale fi vorba de un 
raport de dependinţă — creat de proprie- 
tarul fondului — între fond şi Incru. (Trib, 
Ilfov, secţia 1 com., sent. Na. 1202 din 1926. 
Jurispr. Gen. 1926, No. 1758). 

Art. 469. — Proprietarul se presupune că a aşezat către fond 
în perpetuu efecte mobiliare, când acestea sunt întărite cu ghips, 
var sau ciment, sau când ele nu se pot scoate fără a se strică 
sau deterioră, sau fără a strică sau deterioră partea fondului 
către care sunt așezate. 

_” Oglinzile unui apartament se presupun aşezate în perpetuu, când parchetul pe care ele stau, este una cu boaseria !) camerei. 
Aceasta se aplică şi la tablouri şi alte ornamente. 
Statuele sunt imobile când 

când ele s'ar puteă scoate fără 
468, 519, 1199, 1200.urm. 1325, 1750, 
Fr. 525). 

Teat. Jr. Art. 525, — 

ou ă chaux ou ă ciment, 

ils sont attachâs. 

el e sunt așezate  înadins, chiar 
fractură sau deterioraţiune. (Civ. 

Le proprittaire est censt avoi : 
„2 | 

oir attach des effets mobiliers â perpetuelle demeure, quand i 

Les glaces d'un appartement sont lorsque le parquet sur lequel elles sont 
Il en est de mâme des tableaux et autres Quant aux statues, elles sont immeubles lo 

recevoir, encore qu'ell 
niche pratiqute pour les 
fracture 'ou dâtârioration. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Antichităţi 25. Arendare 2 Apă 28, Bănci 2 Apreciere Suverană 5. Basseliat 12 Arbuşti 32, : Bazin 26. DR 
| ———_ 

1) Adică: lemnăria. 

cens€es mises â 

1824; Pr. civ. 493; Civ. 

: ă son fond 
ils y sont scellâs en plâtre ou lorsqu'ils ne peuvent âtr 5 e 

uă e ) e d&taches sa tre fractures et detGriorâs, ou sans briser ou dâtâriorer ] laauc a partie du fonds ă laquelle 

, perpetuelle demeure. 
attachâes fait corps avec la boiserie. 

ornements. 
; rsqu'elles sont places dans une 

es puissent &tre enlevces sans 

Gybiotecă 24, sau clectricitate 28. < 2 
ovoare 1), 24 Geasornie 15, | Curte 16,26.” hei 20, 21. D e 8. 

Ensaize că! eplasare 3. 
Electricitate 28, 
Enumerare enunciativă + 
Enumerare limitativă 3, 

Comerţ 19, 20, 21, 
Comptoir pentru gaz. apă



Codul civil 

Fântână 20, 2, 

Gaz 28. 
Grădină 16, 23, 
Imobil prin destinaţie 1—9, 

12—16, 20, 22, 28. 
Imobil prin incorporație 

21. 
Inchiriere 2, 
intenţie 6, 8, 18, 
Lăzi 22, - 
Lemnărie 13, 
Locaţiune 2. 
Magazin 20. 
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Oglindă 7, 8, 10, 
Ornamente 9, 10. 
Perpetuitate 1, 5-18, 22. 
Piedestal 16. 
Plante 22. 
Posesor 2. 
Proprietar 1,2, 5, 6, 8, 9, 19. 
Reparaţie 8. 
Rezervor 26. 
Sonerie electrică 27, - 
Statui 16, 17. 
Suverană apreciere 5. 
Tablouri 9, 10, 11. 
Tablou indicator de so- 

nerie 27. 
Mobile 10, 11, 17, 18, 19, ; Tapiserie 14. 

23. —27. “Femporar, a se vedeă cu- 
Monezi 23. vântul: „Perpetuitate“. 
Nişe 16. Uzufruct 2. 
Obiecte de artă 18, 25. Vase 22. 
Obloane 20, 21. Vecinicie 1, 5—18, %, 

Doctrină. 

4, Potrivit dispoziţiilor art. 524 al. ultim 
şi 525 c. civ. îr. (468 al. ulţim şi 469c. civ. 
rom.), proprietarul unui fond, poate să 
imobilizeze prin destinaţie lucruri mobile, 
asezându-le pe fond pentr. totdeauna ca 
un accesor al acestuia. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1. p. 171; C. Hamangiu,ll, 
Roselti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 1, No 
1657), 

9, Numai proprietarul are dreptul a imo- 
bihză prin destinaţiune lucruri mobile pe 
fondul său, iar nu orice detentor precar 
al fondului cum ar fi chiriaşul, uzufruc- 

“tuarul, etc., deoarece proprietarul este 
totdeauna liber să desființeze ce a făcut 
detentorul. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea |, p. 171, 172; Plastara II, p. 30, nota). 

3, Enumerarea prevăzulă de art. 525 c. 
civ. fr. (469 c. civ. rom.) după care lucru- 
rile mobile devin imobile prin destinaţiune, 
după o părere, este limitativă. (Laurent, 
V, No. 469 urm.). 

4. După altă părere, dominantă, enu- 
merarea împrejurărilor, când lucrurile 
mobile prin natura lor devin imobile prin 
destinație, din art. 525 c. civ. îr. (469 c. civ. 
rom.) este numai enunciativă. (Proudhon, 
Du Domaine privă, 1, No. 149; Duvergier 
sur Toullier. III, No. 15, nota a; De- 
molombe, IX, No. 309; Masse et Verg6 
sur Zachariae, II, p.16; Aubry et Rau, ed. 
5-a, Il, $ 164, text şi nota 67, p. 24; De- 
mante et Colmet de Santerre, 1, No. 347 
bis, IV ; Dalloz, Rep., Biens, No. 109; Suppl. 
Biens, No. 28; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2226 
urm, ; Planiol et Ripert, II, No. 90; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, ], p. 687; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 175; C. 
Hamangiu, I. Roselti-Bălănescu, și Al. 
Băicoianv, 1, No. 1662). 

5, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă lucrurile mişcătoare au fost 
așezate de către proprietar, în spirit de 
perpetuitate, pe fond. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 175), 

G. Ceeace dă unui lucru mobil carac- 
terul de imobil prin destinaţiune, potrivit 
dispoziţiunilor art. 524 al. ultim şi 525 c. 
civ. fr. (468 al ult. si 469 c. civ. rom.) 
este faptul material al unei aderenţe apa- 

Art. 469 

rentă și durabilă, iar nu intenţia proprie- 
tarului imobilului. (Demolombe, IX, No. 
281; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 164, nota 
67, p. 24; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 86; Planiol et Ripert, III, No. 89, 90; 
Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1374,1375; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 688; Ale- 
xandresco, ed. 2, III, partea I, p. 155, 171: 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, I, No. 1659 urm.). 

7, O oglindă este imobilă prin destina- 
țiune atunci când este imposibil să fie 
ridicată fără a se rupe, chiar dacă nu 
este incorporată la imobil în modul pre- 
văzut de art.525c, civ. fr. (469 c. civ.rom.). 
(Proudhon, 1, No. 149; Rolland de Villar- 
gues, Meubles-Immeubles, No. 93; Duver- 
gier sur Toullier, III, No. 15, nota a; De- 
molombe, IX, No. 309; Dalloz, Rep., Biens, 
No. 109; Masse el Verge€ sur Zachariae, II, 
$ 254, nota 21, p. 16; Aubry et Rau,ll, 
Ş 164, p. 34; Huc, IV, No. 36; Baudryet 
Chauveau, Des biens, No. 89; Planiol, ed. 
6-a, I, No. 2228; Planiol et Ripert, III, No. 
90, 91; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p.688, 
689; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 173, nota 1; C. Hamanegiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1662; 
Contra: Laurent, V, No. 469, 470). 

8. Oglinzile devenite imobile prin des- 
linaţiune, nu redevin mobile prin faptul 
că au fost detaşate pentru a îi reparate, 
deoarece pentru ca ele să redevie mo- 
bile se cere să existe din partea, proprie- 
tarului casei intenţia unei deplasări defi- 
nitive. (Dalloz, Rep., Biens, No. 114; Huc, 
IV, No. 36). 

9. Tablourile şi alte ornamente, sunt asi- 
milate oglinzilor şi devin imobile în ace- 
leaşi condițiuni. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 164, p. 25; Baudry et Chauveau, Des 
biens No. 90; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2228; 
Planiol et Ripert, III, No. 91; Ale xandresco 
ed. 2-a, Il], partea 1, p. 173). 

10. Dacă oglinzile, tublourile şi alte cor- 
namente sunt fixate pe zid numai prin le- 
gături temporare şi cari nu denotă spi- 
ritul de perpetuitate al proprietarului fon- 
dului, ele rămân mobile. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea |], p. 173). 

(|. Tablourile dacă vor fi aşezate într'o- 
galerie anume construită pentru aceasta 
și dacă nu sunt unite cu fondul pentru 
perpetuitate rămân mobile. (Demolombe, 
IX, No. 315; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 90; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 173). 

12, Sunt imobile prin destinaţiune bas- 
reheiurile construite sau aplicate la o fa- 
țadă. (Dalloz, Rep., Biens, No 115). 

13, Deasemenea este imobilă prin desti- 
națiune, lemnăria care câptușește pereţii 
unei camere. (Proudhon, Du domaine prive, 
1, No. 149; Dalloz, Rep.. Biens, No. 113, 
11%; Comp.: Planiol, ed. 6, I, No. 2229). 

14, Tapiţeriile fixate de ziduri şi cari nu 
-pot fi detaşată fără a fi deteriorate şi fără 
a se deterioră zidul pe care au fost fixate, 
sunt imobile prin destinaţiune. (Aubry et 
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u. ed. 5-a, II, $ 164, p. 3%; Baudry et 
Ceuavsaut Des biens, No. 90; Pianioi ed: 
6-a, 1, No. 2228; Alexandresco, ed. 2, III, 
artea !, p. 173). , , | 

P 15. e Peg considerat ca imobil prin 
destinaţiane, un ceasornic aşezat pentru 
totdeauna într'o parte a clădirei special 
aranjată pentru a fi pus acolo. (Merlin, 
Re&:.., Biens, $ 1,No.5; Demolombe, IX, No. 
316; Aubry et Rau, ed. 5-a,1l, $164p. 
25; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
„17%. . 

P 16. 3tatuele aşezate în o curte sau gră- 
dină pe pedestale înfipte în pământ, sunt 
imobile prin destinaţiune ca şi atunci când 
sunt aşezate în nişe. (Merlin, R6pertoire, 
Biens, $ 1, No. 5; Demolombe, IX, No. 312; 
Mass et Vergă, II, $ 25%, nota 23, p. 16; 
Mourloa, 1, No. 1376; Dalloz, Rep., Biens, 
No. 109; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2228: Planiol 
et Ripert, Iu, No. 91; Contra: Toullier III, 
No. 15; Taulier, II p. 153; Demante et 
Colmet de Santerre, II, No. 37 bis, IV; 
Comp.: Laurent, V, No. 471; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, I, p.688 689; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 174. , i 

47. Statuele aşezate în camere şi cari 
nu sunt aderente zidurilor, putând fi mu- 
tate din loc în loc rămân mobile. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 174; 
Comp.: Nacu, 1, p. 728). 

18. Un obiect de arlă care a fost făcut 
să adere de zid numai în scopul de a se 
evită un accident, rămâne mobil deoarece 
nu există intenția de imobilizare. (Baudry 
et Chauveau, Des bieas, No. 87, notă; 
Plastara, II, p. 32, nota 1). 

19. Dacă proprietarul unui fond așează 
» pe fond lucruri pentru un timp determinat 

și pentru uzul său personal, acele lucruri 
nu devin imobile prin destinaţiune ci îşi 

- păstrează calitatea, de mobile. Astfel ar fi 
de exemplu firma pe care ar pune-o un 
comerciant la imobilul unde îşi exercită 
comerțul său şi care nu poate rămâne 
alipită pe imobil decât în timpul cât îşi 
exercită acolo comerţul. (Demolombe, IX, 
No. 283; Aubry et Rau, Il, Ş 164, p. %; 
Laurent, V, No. 497: Baudry et Chauveau, 
De biens, No. 84; Alexandresco, ed. 2-a, LU], 
partea I, p. 167, 471, nota î, 173). 
20. Sunt imobile. prin destinaţiune: 

obloanele mobile ale unui magazin, ca- 

„ Art. 410.—Urloaele sau ţevile ce servesc lor la un fond de pământ, sau la vreo casă din proprietățile Ia cari servesc. (Civ. 462; Pr. civ. 493; Ci 
Text. fr. Art. 523.— Les tuyaux servant ă la 

sont immeubles et 
maison ou autre heritage, 
sont attach. -- 

Doctrină. 

1. După o părere, urioaele Sau ţevile cari servesc pentru conducerea apelor la un fond de pământ sau la vreo casă sunt 
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pacul unei fântâni, covoarele scărilor, 
cheile dela uşile unei case, etc. (Mourlon, 
ed. 7-a. I, No. 1374; Dailoz, Rep, Biens, 
No. 118: Planiol, e. 6-a, 1, No. 2223, 2225; 
Planiol et Ripert, Ill. No, 88; Plastara, II, 
p. 31: Comp.: Durantoa, LV. No. 70; Po- 
thier, Communaui6, No. 60). , 
21. După altă părere, toate aceste lucruri 

sunt imobile prin natura lor sau mai bine 
zis prin incorporaţie deoarece fac parle 
integrantă dintr'o_ clădire şi servesc la 
complectarea ei. (Demolombe, IX, No. 293. 
urm,; Demante et Colmet de santerre, îl, 
No. 340 bis, |: La rent V, No. 409, 481; 
Aubry et Rau, II, $ 164, p.18, 23; Baudry 
el Chauveau, Des biens, No. 93: Al xun- 
dresco, ed. 2-a, Ill-a, partea |, p. lt, 
172). 
22, Florile şi arbuştii plantați în lăzi 

sau în vase, dacă au fost aşezaţi în per- 
pstuu pe fond, sunt imobile prin destina- 
țiuae. (Duranton, IV, No. 45; Dalloz, Rep. 
Riens, No. 56; Comp.: Planiol. ed. B-a.l, 
No. 2223; Planiolet Ripert, III, No. 88; Ale. 
xandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 173). 
23, Băncile dintr'o grăilină nu sunt con- 

siderale în general cu imobile, ci ca mo- 
bile. (Demvlombe, IX. No. 314; Baudry et 
Chauveau, Des biens No. 88; Planini. ed 
6-a, [, No. 2223; Planiolet Ripert, IlI, No. 
88; Alexandresco, ed. 2-a, II, parteu 1, p. 
173. nota 4). 
24, Cărţile cari compun o bibliotecă 

sunt mobile. (Demolomhe, IX. No. 315: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 173). 
_25, Colecţiile de monezi şi alte antichi- 

tăţi ce se găsesc întrun imohil, rămân 
mobile. (Demolombe. IX, No. 315; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, p. 173). 
26, Rezervorul sau havuzul de tinichea, 

aşezat intr'o curte şi care nu are nici o legătură cu pământul, nu este imobil prin 
destinaţie ci mobil. (Alexandresco, ed. 2-a, II, partea |, p. 174). 

27. Tabloul indicator a! unei sonerii 
electrice este mobil. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 174). 
28. Comptorul pentru gaz, apă şi elec- iricitate este imobil prin estinaţie. (Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p.'174 nota, 3). ” 
„29. A se vedeă: art. 463 şi 463 din codu civil cu notele respective. 

pentru conducerea ape- 
„ Sunt imobile și fac parte 

v. Fr. 523). 

conduite des eaux dans une font partie du fonds auquel ils 

imobile prin destinaţiune (Toulli . ier, INI Taulier, Thâorie raisonnt d code civil, TI, p. 147; Mareadeo 
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Codul civil 

9, După altă părere, urloaele sau ţevile 
cari servesc pentru conducerea apelor la 
un fond de pământ sau la vreo casă 
sunt imobile prin natura lor ca şi pă- 
mântul sau clădirile la cari sunt încor- 
porate. (Duranton, IV. No. .45; Demo- 
lombe, IX, No. 149; Aubryet Rau, ed. 5-a, 
II, $ 164 text şi nota 5, p. 7; Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 1356; Dalloz, Râp., Biens, No. 
27; Suppl., Biens, No. 8 Laurent, V, No. 
409; Huc, IV, No. 18; Bandry et Chau- 
veau, Des biens, No. 5%; Planiol, ed. G-a,1, 
No, 2209; Planiol et Ripert, III, No. 4; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 681; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 141, 

nota 2, 151; Matei Cantacuzino, p. 47; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Alex. 
Băicoianu, I, No. 1644). 
2, Dacă însă tevile nu sunt incorpo- 

râte pământului şi identificate cu el, ele 
nu mai pot fi considerate ca imobile prin 
incorporaţie, ci ca imobile prin desti- 
nație. (Demolombe, IX, No. 150; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ITI, partea 1, p. 151, 
nota 5). 

4, Dispoziţiunile art. 523 e. civ. fr. (470 
c. Civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
tevile cari servesc la conducerea gazului 
sau electricităţei şi la aparatele cari sunt 
adaptate la aceste ţevi şi cari sunt nece- 
sare la funcţionarea lor. (Eluc, IV, No. 18; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 54; 
Planiol et Ripert, III, No. 74; Colin et 
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Capitant, ed. 4-a, 1, p. 681; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 151; C. Hamangiu. 
1. Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, £; 
No. 1644). 

5. Chiar dacă ţevile de canalizare sub- 
terană au fost puse de un posesor precar 
al fondului, iar nu de către proprietar, 
ele sunt imobile prin natura lor sau prin 
incorporaţie. (Huc, IV, No. 18; Planiol 
et Ripert, III, No. 74; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 151). 

6. Pentru ca urloaele şi ţevile ce ser- 
vesc pentru conducerea apelor la un fond 
de pământ să fie considerate ca imo- 
bile prin încorporaţie, nu se cere ca ele 
să fie aşezate în pămâni, ci au acest 
caracter chiar când sunţ aşezate deasu- 
pra pământului. (Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea 1, p. 151). 

1. Urloaele şi ţevile cari servesc la, 
scoaterea apei dintr'un lac sunt imobile 
prin incorporaţie. (Demante et Colmet de 
Santerre, II, No. 345 bis; Huc, 1V, No. 18; 
Baudry et Chauveau, Des biens. No. 54; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 131). 

Ș. Jevile puse sub pământ pot con- 
stitui un imobil distinct şi independent, 
sau să se alipească la o clădire căreia îi 
îormează unul din elementele ei, chiar 
dacă ar îi situate la, o mare distanță de 
clădire. (Planiol et Ripert, III, No. 4; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 681). 

Art. 471. — Sunt imobile prin obiectul la care se aplică: 
uzufructul lucrurilor imobile, servitudinile, acţiunile cari tind a re- 
vendică un imobil. (Civ. 462, 474, 517, 520, 565, 576 urm, 
Civ. Fr. 526). 

1750; 

Tezi. fr. Art. 526. — Sont immeubles, par l'objet auquel ils sappliquent: 
L'usufruit des choses immobiliăres; 
Les servitudes ou services fonciers; 

Les actions qui tendent ă revendiquer un immeuble. 
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Art. 471 DESPRE 

Doctrină. 

a Drepturile sunt mobiliare şi imo- 
bilăra "aL păi natura lucrului care face 
obiectul dreptului şi câte „odată Prin o 
alegere arbitrară a legiuitorului. (Pla- 
niol, ed. 6-a, LI, No. 92195, 2231; Planiol et 
Ripert, III, No. 93; Colin et Capitant, ed. 
4-a, I, p. 690; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea [, p. 178, 179; Nacu, |, p. 
730; Matei Cantacuzino, p.. 42; Plastara, 
II, p. 54, 3%; Hamangiu, LI. Rosetti- 
Bălănescu şi Al, Băicoianu, I, No. 1663, 
1664).: _ 

2. Dreptul de proprietate al unui imo- 
bil este dreptul imobiliar prin excelenţă, 
deoarece el se confundă cu însuşi imo- 
bilul. (Demolombe, IX, No. 334; Demante 
et Colmet de Santerre, I[, No. 350 bis, IV; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, IL $ 162 p. 3. 
nota 2, $ 165, nota 2, p. 30; Baudry et 
Cliauveau. Des biens, No. 103: Laurent V. No. 484; Planio), ed. 6-a, 1. NO. 2231; Pla- 
niol et Ripert, III No. 93; Colin et Capi- iant, ed. 4-a, Î, p. 690; Alexandresco, ea. 2-a, III, partea I, p. 180, text şi nota 4; Nacu, ÎI, p. 730; Matei Cantacuzino, p. 4; Plastara II. p. 32: Comp.: C. Hamangiu. ]. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I. No. 1664). , 

3. Uzufructul este mobil sau imobil, după cum el este stabilit asupra unui lucru mobil sau imobil; prin urmare uzufructul este imobiliar când este sta- bilit asupra bunurilor imobile prin na- tura sau prin destinaţia, lor. (Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1379; Dalloz, Rep., Biens, No. 1379; Privileges et nhypothăques. Ny. 801; Usufruit, No. 64; Suppl., Biens, No. 35; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2231; Planiol et Ripert, III, No. 93; Colin et Capitant, ea. 4-a, 1, p. 690; Alexandresto, ed. 2-a, ITI, partea, I, p. 179; Matei Cantacuzino, p. 43; Plastara, II, p. 32; C. Hamangiu, I.. Ro- etaj Bălănescu şi Al Băicoianu, I, No. 

4, Servituţile cari 
ale proprietăţii imobilelor, sunt drepturi reale cari împrumută, Hatura  bunuri- lor asupra cărora se exercită şi deci sunţ 

sunt desmembrări 

„totdeauna imobiliare. (Mourlon, ed. 7-a, |, No. 52; Dalloz, h6p., Biens, No. . 152 Planiol, ed. 6-a, I, No. 2231; Planiol et Ri- pert, II, No. 93; Colin eţ Capitant, ea. 4-a, |, p. 690; Alexandresco, ed. 2-a, III, Partea 1, p. 179; Matei Cantacuzino, p. 43; C. Hamafigiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1663, 1664). 
5, Enumerarea prevăzută la, art. 526 c. 

civ. în. (471 c. civ. rom) nu este limita- 
tivă, ci emunciativă, (Pothier, De la Com- munaute, No. 68; Duranton, IV, No. 79 urm.; Demolombe, IX, No. 335; Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 165, p. 30, 31; Dalloz; Râp,, Enregistrement, No. 2261, 2268; Pro- priete, No. 73; Laurent, V, No. 485; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 690; Nacu, 1, p. 
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730; C. Hamangiu, ÎI. Nosetti-Bălănescu 
si A), Băicoianu, I, No. 1663). de 
. G. Astfel sunt imobiliare: areptul de 
uz Şi de abilațiune deși nu sunt pre- 
văzute de art, 326 c. civ. îr. (471 c. civ. 
rom.) între drepturile imobiliare. (Duran- 
ton, IV, No. 72, 50; Demolombe, IX, No. 
335; Mourlon, I, No. 1379; Aubry et Pau. 
ed. ba, II, $ 165, text şi nota 3 p. du at: 
Dalloz, Râp., Enregistrement, No, „2267, 
2268; Laurent, V, No. 4185; luc, IV, No. 
37; Baudry et Chauveau, Des biens, No 
104;  Planiol, ed, 6-a, 1, No, 2331; Planioi 
et Ripert, III, No. 93; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 690; Alexandresco, cd. =-a, 
III, partea I, p. 179; Matei Cantacuzino, 
p. 43; C. Hamangiu, 1. Itosetti-Bălănescu 
și Al. Băicoianu. 1, No. 1663, 1664). 

7, Ipoteca asupra unui imobil, după o 
părere, constitue un drept imobiliar şi 
acţiunea ipotecară este o acţiune de na- 
tură imobiliară. (Pothier. De la Commu- 
naut6, No. 76; De Yhypoth&que, cap. |, 
sect. 2, $ 1; Aubry et Rau. ca. wa. $ 
165, text şi nota 4, p. 3i; Pont. [lv po- 
tneques, I, No. 326, urm; Dalioz, Rep, 
Suppl., Action, No. 33: Laurent, V, No. 
456; XXX, No. 174: Guillouard. Privilâges 
et hypothâques, II, No. 631: DBaudry «. 
Loynes, Privil. el hypoth.. II. No. 893; Alexanăresco, ed. 2-a. III, purtea i. p 
179; Nacu, 1, p. 730; C. IMamangiu. |, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1663, 1664; Comp.: Planiol, ed. G-a, I, No. 2231; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 69%; Matei Cantacuzino, p. 43; Plastara, II. p. 32), 

8. După altă părere, ipoteca asupra unui imobil când garantează plata unei creanţe mobiliară, constitue un drept mobiliar. (Delvincourt, III, p. 293; Du- ranton, XIX, No. 241: Demolombe, IX, No. 471, 472; Mareadă. art. 520. N». 4 Troplong, Iypothăque, II. No. 17; Dalloz, hep., Biens, No. 151; Demante et Colmet de Santerre IX, No. 75 bis. III; Ilue, XIII. No. 168) 

9. Privilegiile cari se exercită asupra imobilelor sunt imobiliare. (Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 180: Nacu. 1, p. 130; Matei Cantacuzino, p. 43; C. Haman- siu, IL. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. I, No. 1663). 
10. Dreptul de bezman sau embatic şi dreptul de superficie. sunt imobiliare, (Laurent, V, No. 455; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p.69: c€. Ilamangiu. I. Rosetti julănescu şi Al. Băicoianu. [. No. 1663, 

11. Dreptul ae antichreză este imobi- liar. (Colin et Capitant, ed. 4-a. I, p. 690). 12. Prin cuvântul: „acţiune“, din art. 526 c. civ, îr. (471 c. civ. rom.), se înţelege dreptul însuşi dedus în justiție. iar Du faptul de a lucră în justiţie. pentru a. re- clamă un drept. (Pothier, Communaută, No. 69 urm.; Dalloz. Rep.. Biens, No. 153: Planiol, ea. 'G-a, I, No. 2233: Planiol et 
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Ripert, III, No. 95, Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea |, p. 181; Matei Canta- 
cuzino, p. 42; Plastara, II, p. 17; C. Ha- 
mangiu, II,  Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, 1, No. 1668). 

42. Acţiunile se împart în mobiliare 
şi imobiliare, după natura, dreptului ce 
au de obiect. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, 1, p. 181; Matei Cantacuzino, p. 42, 
43; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, I, No. 1668). 

14, Acţiunile primindu-şi 
caracterul dela drepturile din cari de- 
curg, sunt personale şi reale. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 181, 182; 
Matei Cantacuzino, p. 43). . 

15, Acţiunile reale sunt mobiliare şi 
imobiliare după obiectul lor; acţiuni 
mixte nu există. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 182, 183; Comp: AL C. 
Şendrea, 287; G. Tocilescu, I, partea II, 
p. 45 urm.). 

16. După altă părere, în dreptul ac- 
tual există şi acţiuni mixte. (Demolombe, 
IX, No. 467). Ă 

17. Nu numai acţiunile în revendi- 

care, ci şi acele cari tind la dobândirea 

proprietăţii sau a unui desmembrământ 

al acestei proprietăţi, sunt imobile prin 

obiectul lor, (Pothier, Communauts, No. 

69; Demolombe, IX, No. 345, 852; Mour- 

lon, ed. T-a, 1, No. 1380; Marcad6, art. 
526; Aubry et Rau, II, $ 165, p. 33; Dalloz. 
Rp. Biens, No. 153; Laurent, V, No. 488 
urm; Huc, IV, No. 37; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 108; Pianiol, ed. 6-a, 
I, No, 2933; Planiol et Ripert, LII, No. 9%; 

natura şi 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
183, 1%; Comp.: Colin et Capitant, ed. 
4-a, |, p. 691; Matei Cantacuzino, p. 43; 
Plastara, II, p. 33; C. Hamangiu, [. Ro- 
seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1668). Ă 

18. Sunt imobiliare: acţiunile în nuli- 

tate, în resciziune sau în revocare a con- 

tractelor translative de proprietate ÎLNOr 

biliară, peniru violenţă, dol, eroare, inca- 

pacitate, supravenire de copii, neexecu- 

tarea condiţiunilor. (Demolombe, IX, No. 
352; Dalloz, Râp., Action, No. 165; Biens, 
No. 155; Suppl., Action, No. 24; Laurent, 
V, No. 290, 488; Planiol, ed. Ga, [, No. 
2%33; Planiol et Ripert, III, No. 9; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 692; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 183; Matei 
Cantacuzino, p..43; Plastara, II, p. 33 
text şi nota 1; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1669). 

19. Deasemenea este imobiliară, după 
o părere, acţiunea în rezoluţiune a unei 
vânzări de imobil, pentru neplata preţu- 
lui. (Troplong, Vente, No. 624 urm.; Au: 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 1605, text şi nota, 
12, p. 33, 3%; Dalloz, Rep., Biens, No. 15; 
Suppl., Action, No. 2%; Laurent, V, No. 
492; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2233; Planiol 
et Riperi, I]lI, No. 9%; Plastara, If, p. 33; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi A. 
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Băicoianu, ÎI, No. 
Capitant, ed. 4a, 1, p. 692). 
20, După altă părere, acţiunea în re- 

zoluţiune a unei vânzări de imobil, pen- 
tru neplata preţului, este mobiliară. 
(Proudhon, Du domaine priv6, -I, No. 
196; 'Taulier, Thâorie raisonnâe du code 
civil, II, p. 156; Demolombe, IX, No. 354, 
355; Demante et Colmet de Santerre, II, 
No. 356 bis, 111). 
24. Acţiunea cumpărătorului în con- 

tra vânzătorului pentru predarea unui 
imobil determinat, este după o părere, 
mobiliară deoarece nu are de obiecr 
imobilul, ci un fapt, cumpărătorul deve- 
nind proprietar al imobilului în virtutea 
contractului. (Laurent, V, No. 490; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 184). 
22. După altă părere, această acţiune 

este imobiliară. (Demolombe, IX, No. 352). 
23, In cazul însă când imobilul vân- 

dut nu a fost determinat în individuali- 
tatea sa, acţiunea cumpărătorului în 
contra vânzătorului. este imobiliară, de- 
oarece tinde la dobândirea unui imobil. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 165, p. 3; 
Laurent, V, No. 490; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 184). 

94. Deasemenea este imobiliară acţiu- 
nea, de răscumpărare în materie de vân- 
zare de imobile, (Dalloz, Râp, Action, No. 
165; Biens, No. 155; Planiol, ed. 6-a, 1, 
No. 2233; Planiol et Ripert, III, No. 9%; 
Plastara, II, p. 3; C. Hamangiu, I. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 
1669). 

25, Deasemenea este imobiliară, după 
o părere, acţiunea în garanţie exercitată, 
de către cumpărătorul unui imobil, ame- 
ninţat de evicţiune, în contra vânzătoru- 
lui. (Taulier, II, p. 156; Demolombe, IX, 
No. 311; Troplong, Vente, No. 435, 54%. 
Pailoz, Rep. Biens, No. 161). 
26. După alţii, această acţiune este 

mobiliară, deoarece are de obiect o obli- 
gațiune de a face a vânzătorului. (Lau- 
rent, V, No. 491; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 18%). 

217. Dacă însă evicţiunea a avut loc, 
acţiunea cumpărătorului în contra vân- 
zătorului este mobiliară. (Pothier, Vente, 
No. 108; Proudhon, Du domaine priv, |, 

1669; Comr.: Cotin et 

No. 178, 179; Demolombe, IX, No. 371; 
Troplong, Venie, [, No. 436, 543; Dalloz, 
Rep, Biens, No. 161; Comp. Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 184, text 
şi nota 4). 

928. Acţiunea de anulare a unei vân- 
zări de imobile dotale, introdusă de fe- 
meie, este imobiliară. (Demolombe, IX, 
No. 359). 

929. Deasemenea este imobiliară, ac- 
țiunea în revendicarea unei servituţi sau 

în negarea, ei. (Aubry et Hau, ed. 5-a, 1], 
$ 165, p. 33; Dalloz, Rep., Suppl.,. Biens, 
No. 39; Plastara, II, p. 33, nota 1; Comp. 
Planiol et Ripert, 11, No. 95; Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, I, p. 691; Matei Cantacu-



      

Art. 471 

zino, p. 43; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, [, No. 1668). Ă 
30. Acţiunile confesorii şi negatorii 

ale servituţilor sunt imobiliâre, (Laurent, 
V, No. 489; Planiol et Ripert, III, No. 9%; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 691; Matei 
Cantacuzino, p. 43; Plastara, II, p. 33, 
nota 1; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, LI. No. 1668). 
2. Acţiunea în revocare sau reduc- 

țiune a unei donaţiuni sau legat imobi- 
liare, care întrece cotitatea disponibilă. 
este imobiliară. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 
22383; Planiol et Ripert, III, No. 95; Colin 
et. Capitant, ed. 4-a, I, p. 692; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 183; Plas- 
iara, II, p. 33, 34%; C. Hamangiu, II. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, 1, No, 
1669). 
39. Acţiunea unui creditor ipotecar 

contra. terţului posesor al imobilului ipo- 
tecat în scopul de a-l constrânge să plă- 
tească, sau să delase, este imobiliară. 
(Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 691; 
Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă 
nescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1668). i 

33. Acţiunea pentru plata indemni- 
tății datorită pentru trecerea la un loc 
întundat, este mobiliară. (Dalloz, Râpu 
Suppl., Biens, No. 39). 
34, Acţiunea în predarea unui lucru 

imobil, care prin efectul acestei predări, 
trebueşte să devie mobil, are un caracter 
mobiliar. (Demolombe, IX, No, 159 urm.; 
Dailloz, Rsp., Suppl., Action, No. 21). 
35. Acţiunea acelui care a cumpărat 

o pădure pentru tăere, este mobiliară. 
(Dalloz, Rep, Biens, No. 162). 
36. Deasemenea este mobiliară, acţiu- 

nea celui care a cumpărat o casă pentru 
a 0 dărâmă şi a-i luă materialul. (Dalloz, 
Râp.. Suppl., Action, No. 21). 
31, Acţiunea în nulitate a unui legat de bunuri imobiliare, este imobiliară. (Planiol, ed, 6-a, I, No. 2233; Planiol et Ripert, III, No. 95). 
38. Obligaţia de a da este mobiliară sau imobiliară, după natura lucrului care trebuește să fie dat, (Pothier, Com- „ munaute, No. 69; Des choses, II, $ 2; De- molombe, IX, No. 350; Baudry et Chau- Veau, Des biens, No. 109; Planiol. ed. 6-a, I, No. 2232; Planio! e Ripert, III, No. 94: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I p. 185; Plastara, 11, p. 54 C' Hamangiu Rosetti Bălănescu și AI Băicoianu, € Na: 1665, 1666; Comp. Colin et Capitant, cd. 4a_l, p. 691; Matei Cantacuzino, p, 43). 29. Dacă obligaţia de a da are de o- 

lucru imobil, 

thier, Communaută, VII, No. %3; iombe, IX, No. 350; Aubry et Rau. în $ 165, Pe Bauâry et Chauveau, Des biens, NO. 110: Alexaniiresco, ed. 3-a, 11 , 
1 ăr : ed. 2-a, III, partea, 
40. Dacă obligația este alternativă, 
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având de obiect mobile sau imobile, na- 
tura dreptului rămâne necertă până Ia 
executarea opţiunei creditorului. (Demo- 
lombe, IX, No. 350; Aubry et Rau, II, 3 
165, p. 39: Baudry et Chaveau, Des bien» 
No. 110; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1. p. 185). Ă 
Zi. ea obligația este facultativă 

pentru debitor. pentru determinarea drep- 
tului, se va aveă in vedere natura presta- 
ţiei principale. (Demolombe, IX. No. 351;, 
Aubry et Rau, II, $ 165, p. 40; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 185). | 

Obligaţiunile de a face sau a nu 
20 oana mobiliare. chiar 
dacă ele ar fi privitoare la un imobil, de- 
oarece au de obiect un fupt al omului. 
+Pothier, Des choses, II, $ 2; Demolombe 
IX, No. 372 urm.; Aubry et Nav. II, $ 165. 
p. 36; Laurent, V, No. 49%; Huc, IV, No. 
52: .Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
130; Planiol, ed. 6-a. 1. No. 2232: Planio! 
et Ripert. III, No. 94: Colin et Capitanut. 
ed. 4-a, I. p. 690, 691: Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea IL. p. 186; Matei Cantacu- 
zino, p. 43; Plastara. II, p. 34; C. Ilaman- 
giu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
I, No. 1667). 
43, Deasemenea este mohiliară arţiu- 

nea în executarea unei obligaţiuni de a 
face. (Demolomhe, IX. No. 374: Daltoz. 
Rep. Biens. No. 163; Suppl.. Riens. No. 
38; Colin et Cabitant, ed. ta, I, p. 6090. 
691; Alexandresco. ed. 2-a. III, partea |. 
pag. 186; Matei Cantacuzino. vag 43: 
Plastara, II, pag. 34: C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1667). 

44. Acţiunile privitoare la starea per: 
soanelor nu pot fi clasificate, ele fiind 
cârmuite de legi speciale. +Demolombe. 
IX, No. 327; Aubry et Rau, II, $ 165, p. 
40; Baudry et Châuveau, Des biens. 'No. 114; Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 1, 
p. 186). 
„45. A se vedea: art. 1368 din codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
î. Faptul că în contractul denumit „bail ă nourriture: există înserată clauza de întreţinere, al cărei gquantum nu poate îi determinat, nu exclude competinţa ju- decătorului de ocol în cazu] unei acţiuni in reziliere, pentru inexecuţia acestei clauze. In adevăr nu se poate susţine că acţiunea, în reziliere pentru neexecu- fare de sarcini, are ceva analog unei ac- țiuni în pensiune alimentară, care de si- Sur poate constitui o cerere nedetermi- nată. Conform arţ, 60 1. j.o. și 69 pr. civ petiţiunea va cuprinde. ., obiectul cere- rei. In speţă, obiectul cererei



Codul civil DESPRE MOBILE Art. 472—473 
, 

obiectul la cari se aplică „acţiunile cari zice că aceste acţiuni ar fi referitoare la 
und ia revendicarea unui imobil“. In ge- un dr. de creanţă. Ele constituesc re 
neral acţiunile în justiţie nu constituese cursul la justiţie pentru a obţine dela ea 
bunuri sau drepturi' aparte, ci ele nu un act de autoritate: restituirea unui 
sunt, decât drepturile deduse în justiţie, imobil injust alienat“. 
Drepturile însăşi nu sunt mobiliare sau Rezultă de aci că astfel de acţiuni au 
imobiliare, decât prin efectul legei şi în- un caracter imobiliar. 
trucâi se referă la mobile sau imobile. Contractul de bail ă 'nourriture, conti- 

In principiu acţiunile privesc fie un nândo obligaţiune de a face, inexecuua 
drept real, fie un drept personal. Tipul acesteia dă naştere unei acţ. în reziliere, 
acţiunei reale este în adevăr acţiunea în fiind vorba de o sarcină cuprinzătoare 
revendicare. Sunt insă acţiuni anumite, . de prestaţiuni succesive. Acţ. aceasta nu 
cari nu pot fi clasate nici în cadrul acţi- poate fi decât imobiliară, ca privind re- 
unei personale sau de creanţă nici în ca-  stituirea unui imobil. (Trib. Dolj. S. 4, 
drul acţiunei reale tip. Jurnal 3469 din 2 Martie 1926, Jur. Gen. 

Ex.: Act. în nulitate, rescizie, revocare, 1926 No. 817). 
privitoare la un imobil. „Nu sar putea 

CAPITOLUL Il. E 

Despre mobile. 

Art. 412. — Bunurile sunt mobile prin natura lor, sau prin 
determinațiunea legei. (Civ. 461, 473 urm., 1751, 1909; Pr. civ. 
406 urm., 411; L. propr. liter. (Mon. of. 68/923), art. 7; Civ. Fr. 527). 

Tezt. fr. Art, 527. — Les biens sont meubles par leur nature, ou par 
la, determination de la loi. 

Doctrină. 3, Mai există o clasă de mobile care 
deşi imobile, însă convenţia părţilor le 

4. Spre deosebire de imobile, mobilele consideră ca despărțite de pământ, ca 
se împart numai în două clase: 1) Mobile mobile prin - anticipație, pentru că sunt 
prin natura lor şi 2) Mobile prin deter- destinate a deveni mobile mai târziu; ast- 
minarea, legei. fel ar fi vânzarea, unei case spre a fi dă- 

Prin urmare nu există şi clasa mobile-  râmată, a recoltelor wentru a, fi tăate, 
lor prin destinaţia, lor şi este lesne de în- etc. (Demolombe, IX, No. 112 urm.; Du- 
țeles pentru ce nu există această specie  ranton, îV, No. 113; Aubry et Rau, II, $ 
de mobile, deoarece este imposibil ca un 164, text şi nota 19, p. 11; Laurent, V, 
imobil să devie mobil prin destinaţie sau No, 422, 425, 426; Huc, IV, No. 15; Planiol, 
accesiune. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1385; 1, No. 2237, 2241, urm; Planiol et Ripert, Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. II, No. 9, 102 urm.; Alexandresco. ed. 
186, 187; Nacu, 1, p. 730). 2-a, III, partea I, p. 143, nota 2, 187, 188, 

2, Art. 527 c. civ. fr. (472 e. civ. rom.) nota 3; Matei Cantacuzino, p. 44; C. Ha- 
arată că „bunurile sunt mobile şi prin  mangiu, I. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băico- 
determinarea legei“. Lucrurile mobile des-  ianu, 1, No. 1620, 162 urm.). 
pre care se vorbeşte în această dispozi- 4. Materialele deslipite de imobil pen- “iune sunt în realitate mobile incorporale, tru cauză de reparaţie sau din cauza adică mobile prin obiectul la care ele se unui accident, nu devin: mobile, ci rămân 
aplică; ele se mai numesc şi mobile in- imobile. (Demolombe, IX, No. 110, 111; corporale. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1355;  Aubry et Rau, II, $ 164, p. îl; Baudry ct 
Laurent, V, No. 497; Planiol, ed. 6-a, 1,  Chauveau, Des biens, No. 192; Planiol, 1, 
No. 2237, 2244: Planiol et Ripert, III, No. No. 2240; Planiol et Ripert, III, No. 100; 98, 107; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p.  Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 1, p. 144. 
693, 694; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Nota 7, 188, nota 3; Contra: Laurent, V, 
I, p. 186, nota 4, 189, 191; Nacu, 1, p. 731; No. 422, 49%). 
G. Plastara, II, p. 35; C, Hamangiu, 1. 5. A se vedeă: art. 461, 463, 465—470 din 
Rosetti-Bălănescu şi A]. Băicoianu, 1, Codul civil cu notele respective. 
No. 1670, 1676). | 

Art. 413. — Sunt mobile prin natura lor, corpurile cari se pot 
transportă dela un loc la altul, atât acele care se mișcă de sine, 
precum sunt animalele, precum și cele cari nu se pot strămută 
din loc decât prin o putere străină, precum sunt lucrurile neîn- 
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Art. 474 
1 

DESPRE MOBILE Codul civil 

suileţite. (Civ. 467 urm., 472, 504 urm., 827, 1310, 1316; Com. 490; 
Civ. Fr. 528). 

. 7 

Text. fr. Art. 528. — Sont meubles par leur nature, les corps qui „peu- 
vent se transporter d'un lieu ă un autre, soit qu ils se meuvent par eux-mtmes, 
comme les animaux, soit qu'ilş ne puissent changer de place que par leffet 
d'une force Etrangtre, comme les choses inanim6es. 

Doctrină. 

|. Clasa mobilelor prin natură, cu- 
prinde toate lucrurile materiale cari nu 
sunt nici mobile prin natura lor, “nici 
imobilizate prin destinaţia lor. (Planiol 
et Ripert, III, No. 100; C. Hamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1671; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a], 
p. 693, 694; Nacu, I, p. 730). 

92. Mobile însufleţite sunt astăzi numai 
animalele.  (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 187). 

8. Mobilele prin natura lor se clasifică 
în lucruri fongibile şi nefonzibile, după 
cum se pot sau nu înlocui unele prin al- 
tele. (Dalloz, Râp., Biens, No. 177). 

4. Lucrurile fonsgibile sunt acele cari 
nu pot fi întrebuințate fără a fi consu- 

mate sau distruse. cum sunt: banii, grâ- 
nele, etc. (Dalloz, Bep., Biens, No. 177). 

5. Caracterul de fongibilitate a lucru- 
rilor mobile mai poate depinde de inten- 
țiunea. părților contractante şi de scopul 
pe care lau avut când sau contractat. 

(Dalloz, Nep., Biens, No. 177. 
G. Dreptul de proprietate a unui lucru 

mobil, este mobil prin natura sa. (Mour- 
lon, ed.î-a. Î. No. 1389; Planiol ct Ripert, 
III, No. 108; colin et Capitant. cd. Aa, 
p. 693. Comp.: Demolombe, IN. No. 410; 
Aubry et Rau, It, Ș 15. p. 35; Raudrv et 
Chauveau, Des bicns, No. 125: Planiol. 1. 
No. 2245; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea, |, p. 189; Plastara. LI, p. 35; C. Ia: 
mangiu, I.  Hosetii-Bălănescu şi AI, 
Băicoianu, 1, No. 1676. 1677). 

Z. A se vedeă: art. Ali. 465—470 din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 414. — Sunt mobile prin determinaţiunea legei, obligaţi- 
unile şi acţiunile care au de obiect sume exigibile sau efecte mobi- 
liare, acțiunile sau interesele în companii de finanțe, de comerciu 
sau de industrie, chiar și când capitalul acestor companii constă 
în imobile. 

___ Aceste acțiuni sau interese se socot ca mobile numai în pri- vința fiecărui din asociaţi şi pe cât timp ține asociaţiunea. 
Sunt asemenea mobile prin determinaţiunea legei, veniturile perpetue sau pe viață asupra Statului sau asupra  particularilor. (Civ. 339, 462, 468 471, 472, 523, 527, 550, 1275, 1639, urm., 1837; Pr. civ. 408 $ 2; C. com. 77 urm,, 131, 166—167; Civ. Fr. 529). 
Tezt. fr. Art. 529. — Sont meubles par la dâtermination de la loi, -obligations et actions qui ont 

mobiliers, les actions ou intârâ 

les pour objet des sommes exigibles ou des effets 6ts dans les compagnies de finance. d 
i , 1 g e, de comrnerce ou d'industrie. encore que des immeubles d&pend « tiennent aux compagnies, Ces actions ou in de ehaque associ6 seulement, tant que dure la sociâte „Son aussi meubles par la, dâtermination de la, loi ou viagăres, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. 

pendants de ces entreprises appar- 
terets sont reputâs meubles i Vesard 

les rentes perpetuelles 
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Codul civil DESPRE 

imobile 25—30, 33, 34, 35, Proprietate artistică şi lite- 
4, 42, rară 16, 

Rente 5, 13, 33 —43, 
Rente constituite 41, 43. 
Rente fonciare 41, 43. 
Rente gratuite 40. 
Bente oneroase 40, 41. 
Rente perpetui 39. 
Rente viagere 39, 4. 
Rente vremelnice 39. 
Servitute de trecere 10. 
Societate 23 —37. 
Stat 42. 
Subrogaţie 36, 
Succesiune 34, 35, 36. 
Sultă 41. 

.. Termin 6. 
Terţe persoane 29. 
Testament 34, 35, 36. 
Urmărire silită 27, 28, 30, 

Imprumut 31. 
Ingetare din viață 34, 35 

Industrie 16, 17, 18. 
Interese 24, 25, 27, 29. 
Îpotecă 8, 26—29, 3, 
Legat 34, 35, 36. 
Lichidare 32, 33, 
Mărci de fabrică 16. 
Moarte 34, 35, 36. 
Mobile 1—17, 19—25, 29, 

31, 82, 34, 35, 3%, 42, 4, 
Mobile incorporale 1, 
Obiect 1. 
Obligaţie 4, 5, 14, 31. 
'Obligaţie de a face 14. 
Ofciu ministerial 15. 
Oneros 40, M. 
Partaj 11, 27, 34. 3. Uz 20, 
Particulari 43, Uzufruct 20. 
Persoană morală 37. Venit 38. 

- Vindere-cumpărare 12, 13, Preţ 12, 
Privilegiu 8, 21. 
Proprietate 15, | 

Doctrină. 

1, Art. 529 c. civ. în. (474 c. civ. rom), 
arată care sunt imobilele prin determina- 
țiunea legei. Aceste lucruri sunt în reali- 
tate mobile prin obiectul la -care ele se 
aplică; ele se mai numesc și mobile în- 
corporale sau drepturi mobiliare. Mour- 
lon, ed. 7-a, I. No. 1385; Planiol, ed. 6-a. L. 
No. 2237, 2244; Planiol et Ripert, III, No. 
98. 107; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 693, 
"694; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 186, nota 4, 189, 191; Nacu, 1, p. 731; G. 
Plastara, II, p. 35; C. Hamangiu, LI. Ro- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, [, No. 
1670, 1676). 

9, Enumerarea prevăzută de art. 529 
c. civ. fr. (44 ce, civ. rom.), este enuncia- 
tivă, iar nu Jlimitativă. (Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea I, p. 197). Ă 

2, Mobilele prevăzute de art. 529 c.eiv. 
în. (424 c, civ. rom.), sunt drepturi. Ca- 
racterul drepturilor este în regulă gene- 
rală mobiliar şi numai prin excepţie este 
imobiliar. (Planiol et Ripert, III, No. 
107; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, ], 
p. 693, 69%). , 

4, Cuvântul: „obligaţie“ din art. 529 
c. civ. în. (4% c. civ. ron), înseamnă 
dreptul de creanţă al creditorului în 
contra debitorului. (Demoiombe, IX, No. 
405; Mourlon, 1, No. 1390; Baudry et Chau- 

Alexandresco, veau, Des biens, No. 127; 
ed. 2-a, INI, partea LI, p.1%90; Plastara, 
II, p. 3%, 37; C. Hamangiu, I, Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ], No. 1679, 
1681; Comp.: Laurent, V, No. 500; Planiol 
et Ripert, III, No. 110, nota 1; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 696, 697; Nacu, I, 
D. 791). 

5. Din faptul că art. 529 c, civ. în. (474. 
c, civ. rom.), dispune ca obligaţiunile și 
acţiunile cari au de obiectţ sume exigibile 
sunt 'mobile prin determinarea legei, nu 
rezultă că creanţele sumelor lor care nu 
sunt exigibile în prezent, sunt imobile; le- 
giuitorul a voit aci să distingă creanţele 
exigibile de rente. (Demolombe, IX, No. 
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MOBILI: Art. 474 

406; Mourlon. ed. 7-a, 1. No. 1392; Dalloz, 
Rep., Biens, No. 119; Laurent, V, No. 50; 
Huc, IV, No. 41; Planiol, IL. No. 2249; Bav- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 128; Pla- 
niol et Ripert. III, No. 110; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, 1. p. 696; Alexanâresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 190; C. Hamangiu. 1. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 
1680). i 

G. Prin urmare, sunt mobiliare crean- 
ţele cu termen. iMourlon, ea. 7-a, I, No. 
1392; Dalloz, Râp.. Contract de mariage, 
No. 584; Planiol et Ripert, III, No. 110; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 69%: Ale 
xandresco, ed. 2a, III, partea I, p 
199, 191). 

1. Deasemenea sunt mobiliare crean- 
tele condiţionale. (Mourlon. ec. 7-a, I, No. 
1392: Dailloz, Râp., Contrat de mariage, 
No. 584; Planiol et Ripert, III, No. 110; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
190. 191). 

8. Faptul că o creanţă ,mobiliară este 
“ garantată priu o hipotecă sau un privi- 

legiu asupra imobilelor, nu o face să de- 
vie imobiliară, ci rămâne tot rnobiliară. 
(Pothier,  Communaută, VII, No. 76; De- 
molombe, IX, No. 405; Aubry et Rau, II, 
3.165, p. 36; Huc, IV, No. 52; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 129; 
Dalloz, Râp., Contrat de matiage, No. 
585; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 191, nota 1). 

9, Deasemenea faptul că o creanţă 
mobiliară “este garantată prin o anti- 
creză, nu o face să devie imobiliară, ci 
rămâne tot mobiliară. (Dalloz, R6p., Con- 
trat de mariage, No. 585). 

10. Acţiunea pentru plata indemniza- 

ției cuvenită pentru o trecere la un loc 
înfundat, este mobiliară. (Dalioz, Rep, 
Suppl., Biens, No. 4). 

(|. Acţiunea pentru plata unei sulte 
rezultată dintrun partaj imobiliar, este 
imobiliară. (Dalloz, R6p., Contrat de ma- 
riage, No. 590), _ : 

12. Preţul unui imobil vândut, însă 
neplătit încă, constitue o creanţă mobi- 
tiară. (Dalloz. Rep., Biens, No. 180; Suppl. 
Biens, No. 4). 

12. Acţiunea pentru plata preţului 
unui imobil vândut şi neplătit încă este 
de natură mobiliară. (Dalloz, Râp., Biens, 
No. 154; Contrat de mariage, No. 587). 

14, Obligaţiunile de a face sau de a 
nu face, sunt totdeauna de natură mobi- 
liară. (Planiol, ed. 6-a, Î, No. 2232, 2250; 
Planiol et Riperi, III, No. 110; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, I, p. 696; Matei Canta- 
cuzino, 'p. 43; C. Hamangiu, II. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Î, No, 1679). 

15, Oticiile ministeriale cari pot formă 
obiectul unui drept de proprietate. sunt 
mobile. (Demolombe, IX, No. 437, 43; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 165, text şi 
notă 9î, p. 38; Dalloz, Reâp., Biens, No. 
212; Office No. 32; Planiol, ed. 6-a, I, No. 
2246; Planiol et Bipert, III, No. 109; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 694, 695). 
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Art. 434 

„ Drepturile de proprietate artistică 
şi 16. Drepturi alipite la brevetele de in- 
venţiune, la mărcile de fabrică, şi Ja toate 

- Producţiunile talentului şi indusir,ei, sunt 
mobile. (Taulier, Thâorie raisonnâe du 
code civil, V, p. 46; Demolombe, IX, No. 
4917, 438, 439; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
165, text şi nota 28, p. 38; Laurent, V, No. 
512; Huc, IV, No.41; Baudry. et Chau- 
veau, Des biens, No. 168; Planiol, 1, No. 
2248; Planiol et Ripert, III, No. 109; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, î, p. 694; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 197; Nacu, 
I, p. 133; Matei Cantacuzino, p. 4; Plas 
tara, II, p. 3; C. Hamangiu, 1,  Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1682), 

17. Fondurile de comerţ sau de in- 
dustrie, sunt mobile; ele sunt universa- 
lităţi şi se compun din elemente COrpo- 
rale şi incorporale ca: mobilier, mărfuri, 
firmă, clientelă. etc. (Demolombe, EX, No. 
403. 440; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 165, 
p. 39; Dalloz, Rep, Biens, No. 513; Lau- 
rent, V, No. 513; Huc, 1V, No. 41; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 169; Planiol 
Î, No. 2247; Planiol et itipert, III, No. 109; 
Colin et Capitant, ea. 4-a, |, p. 695; Lyon- 
Caen et Nenauli, Trait6 de droit commer- 
cial. III, No. 241; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 197; Nacu, I, p. 733; Matei Cantacuzino, p. 44; C. Hamangiu, I. Ro- setti-Bălănescu şi Al, Băicoianu, 1, 1684). 

18. După altă părere, fondul de co- meri este o reuniune de obiecte cari îşi păstrează fiecare natura sa particulară si rămâne supus regulilor cari îi sunţ proprii. (Thaller et Percerou, Trait6 66 mentaire de droit commercial, No. 79, 86). 19. Cu toate că codul civil nu vorbeşte de drepturile reale mobiliare, totuşi drep- turile reale cari se exercită asupra unui lucru mişcător, sunt mobiliare. (Planiol, ed. 6-a, I, No. 2245. Planiol et Ripert. III, No. 108; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 694;  Alexandresco, ed. 2%a, III, partea 1, p. 189; Matei Cantacuzino, p. 42, 43; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1677, 16%; Comp.: Nacu: T p. 731; Plastara, II, p. 35). 
20. Drepturile de uzuiruct şi de uz şi în genere drepturile reale când au de obiect lucruri mobile, sunt mobile, (Pla- Diol, ed. 6-a, 1, No. 2245; Planiol et Ripert, III, No. 108; Colin et Capitant, ea. 4-a, 1], p. 694; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, IL, p. 189; Matei Cantacuzino, p. 4, 43; Piastara, II, şi, 35; Comp. Mourlon, ea. 7-a, I, No. 1389; C. Hamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1678). i. Privilegiile asupra mobilelor sunt drepturi reale de natură mobiliară, (Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 189; Plastara, II p.3%; C. Hamangiu, 1. Ro- setti-Bălănescu ŞI Al. Băicoianu, I, No. 1628; Comp.: Planiol,. ed. 6-a, 1, No. 2945; Planiol et Ripert, III, No. 108). | . Amanetul este totdeauna un drept real mobiliar, deoarece nu se aplică de 
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cât lucrurilor mobile. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 18%; Plastara, II, p, 
35; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu, şi 
Al. Băicoianu, I, No. 1678; Comp.: Planio!, 
ed. 6-a, 1, No 2245; Planiol et hiper. III, 
No. 108; Coiin et Capitant, cd. 4-a, 1], p, 
694). | 
da. Prin cuvântul „companii“, din art. 

529 c. civ. fr. (474 c. civ. rom.), se Înţeleg 
societăţile în genere mari sau mici, iar 
nu numai societăţile cari fac operatiuni 
întinse, (Demolombe, 1X, No. 415: Luu- rent. V, No. 505; Planiol, 1, No. 226; Planiol et Ripert. IIi, No. 116; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 191, 
nota, 3). 

24. Cu toate că există deosebire între „acţiune“ și „interes“, leziutorul nu face nici o distincţie în privinţa clasificării lor; ambele sunt mobile, deoarece intinderea responsabilităţei ausociaţilor nu poate in- fluența natura, drepturilor lor în socie tate. (Demolombe, IX. No. 411; Aubry et Rau, II, $ 165. nota 20, p. 36; Laurent, V, No. 502; Huc, 1V, No. 42: Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 132, p. 1U8. nota 1; Planiol et Ripert. III. No. 114; Alexan- dresco, ed. 2-a, 
2; Plastara, 

ed. 4a, 1, p. 

în cazul câna o societate este proprietară de imobile. acţiunile sau interesele într'o societate sau mai bine zis drepturile pe cari le are un axociat Ja o cota-parte din acţiune, actual şi viitor al acestei societăţi. sunt bunuri mobi- liare, (Mourlon, ed, t-a, 1, No, 1393, 1395: Dailoz, Rp, Suppl., Biens. No. 45; Pla- niol, ed. 6-a. I. No. 2238; Planiol et Ripert. III. No, 115; Colin et Capitant, ea. 4-a, | p. 703; Alexandresco. ed. %-a. III. partea I, p. 192; Nacu, 1, p. 738: Matei Cantacu- zino, p. 44; C. Hamangiu, |. Nosetti-Bă- lănescu şi AJ. Băicoianu I. No. 1686. 1687). 26. Unul dintre asociaţi nu are drep- tul ca în timpul duratei societăței să vândă sau să ipotecheze o parte din imo- bilele societăței corespunzătoare dreptu- rilor sale; el are numai dreptul să cedeze drepturile sale în societate. (Demolombe. „No. 419; Mourlon, ed, 7-a, I, No. 1394, p. 669, text şi nota 1: Aubry et Rau, II, 165, p. 37; Dalloz, Rcp.. Biens No. 183: 
Bauâry et Wahl, is; Planiol et 'Ri ert, III, No. A exandresco, ea. 2-a, NA re 9). 

1% 

partea 
27. Creditorii Particulari ai unui 

, edit 
nuia dintre asociaţi, nu au dreptul ca. în tim- pul duratei societăţei să ia ipotecă asupra imobilelor ggeietăţei, nici să le urmă- rească şi să le vânaă ici i împărţeala soi esă Pro voace 

bunurilor soci i 
j 

etăţei de dizolvarea ei, ă d însuşi debitorul asociat ar utea- Aceşti creditori au dreptul area Ss mărească şi să vândă acţiuni] inte. resele debitorului lor. (Duranie SAU inte: 
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119 urm.; Demolombe. IX. No. 417. 419; 
Marcad, art. 529, No. 1; Dalloz, R6p. 
Biens, No. 183; Laurent, V, No. 504; Ale 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p.193). 
28. In cazul însă când societatea a 

acordat unui creditor al unuia dintre 
asociaţi, o ipotecă asupra imobilelor so- 
cietăţei pentru garantarea datoriilor aso- 
ciatului debitor, ereditorul are dreptul 
să urmărească şi să vândă imobilele 
ipotecate. (Dailoz. Rep., Biens, No. 184). 

29, Numai în privinţa asociaţilor şi 
a terţelor persoane cari ar lucră cu fie- 
care asociat în parte, se consideră ca 
mobile acţiunile şi interesele societăţilor, 
iar nu şi în privinţa însăşi societăţei sau 
a terţelor persoane cari ar lucră cu ea; 
"prin urmare, când fondul societăţei este 
imobiliar, drepturile sale sunt imobiliare 
şi ea are dreptul să vândă, sau să ipote- 
cheze imobilele sale. (Demolombe, IX, No. . 
419; Mourlon, ed. T-a, I, No. 1397; Aubry 
et Rau, II, $ 165, p. 37; Laurent, V, No. 
504; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
140; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 192, 193; Plastara, II, p. 36, nota 2). 

30. Creditorii unei societăţi au drep- 
tul să urmărească imobilele societăţei. 
(fAlexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 

31. Obligaţiunile societăţilor, adică, 
cele rezultate din împrumuturile sale, 
sunt deasemenea mobile. (Nacu I, p.733; 
Plastara, îl, p. 37; C. Hamangiu, Î. Ro- 
seti Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 

). 

39. Chiar după dizolvarea. societăţii 
şi până la complecta ei lichidare, dreptul 
asociaţilor asupra bunurilor societăţii, 
după o părere, rămâne mobiliar. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 165, p. 36, 37; Dalloz, 
Râp., Suppl., Biens, No. 45; Laurent, V, 
No. 503; Huc, XI, No.29; Baudry et Chau- 
veau, Des hiens, No, 142; Planiol, I, No. 
2261; Planiol et Ripert, III, No. 116; Co- 
lin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 704; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 19%: C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AJ. 
Băicoianu, I, No. 1687).. 
23, După altă părere, după dizolvarea, 

societății, asociaţii devin coproprietarii 
imobilelor societăţii, fiecare pentru partea, 
sa. (Taulier. Thâorie raisonnce du Code 
civil, TI, p. 161, Marcadă, art. 529, No. 1; 
Dalloz, Rp, Biens, No. 182). 

34. Dacă unul dintre asociaţi înce- 
tează, din vieaţă şi după decesul său socie- 
tatea a continuat, legatul bunurilor sale 
mobiliare, va cuprinde şi imobilele cari 
ar cădeă în lotul reprezentantului de- 
functului asociat, la împărţeala averei 
societăţii. (Dalloz, R€p., Biens, No. 191; 
Comp.: Planiol et Ripert, III, No. 115). 
25. Dacă asociatul încetează din vieaţă 

după dizolvarea societăţii. sau dacă prin 
decesul său se operează dizolvarea socie- 
tăţii, legatul bunurilor sale mobiliare nu 
va cuprinde şi imobilele cari vor cădea 
în lotul reprezentantului defunctului aso- 
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ciat. la împărţeala averei societăţii, de- 
oarece în acest caz se vor aplică princi- 
piile efectului declarativ al partajului, 
(Dalloz, Rep., Biens, No. 191). 

326, In cazul când asociatul încetează 
din vieaţă şi el a legat dreptul său în so- 
cietaie, legatarul va fi subrogat în drep- 
turile defunctului asociat. (Dalloz, Rep. 
Biens, No. 191). 
27. Dispoziţiunile art. 529 c. civ. fr. 

(474 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
numai la societățile cari constituesc o 
persoană morală distinctă de aceă a aso- 
ciaților. (Aubry et Rau, II, $ 165, text şi 
nota 22, p. 37; Laurent, V. No. 505; Huc, 
IV, No. 43; Planiol, I, No. 2260; Baudry 
ei Chauveau, Des biens, No. 134, 135; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 116; Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, I. p. 704; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I. p. 194; Nacu, 1, p. 733; 
Plastara, II, p. 36, nota 2; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, |, 
No. 1685), : 
38. Renta este o creanță care are de 

obiect o prestație periodică fie în natură 
îie în bani numită anuitate sau venit 
(arrârage). (Planiol, ed. 6, 1, No. 2251; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 111; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, 1, p. 697; Alexandresco, ed. 
2%a, III. partea 1, p. 1%; Plastara, II, p 
39; C. Hamangiu. I[. Rosetti-Bălănescu si 
Al. Băicoianu, I, No. 1688. 

29. Rentele poi fi perpetue sau vre- 
melnice sau viagere. (Planiol, ed. Ga, 1, 
No. 2254; Planiol et Ripert, III, No. 113; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 697, 6%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
195; Plastara, Iî, p. 39, 40741; C. Haman- 
giu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
I. No. 1689 urm.). 
40. O altă clasificaţie a rentelor este 

în rente constituite cu titlu gratuit şi 
vente stabilite cu titlu oneros. (Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2254; Planiol et Ripert, III, 
No. 112; Colin et Capitant, ed. 4-a, Ip. 
697; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 196). 

4 |. Rentele constituite cu titlu -oneros 
pot fi de două feluri: rente constituite, 
adică acele cari sunt constituite în schim- 
bul unui capital in bani şi rente fonciare, 
adică acele constituite în schimbul unui 
imobil în natură. (Planiol, ed. 6-a, L. No. 
2254; Planiol et Ripert, III, No. 112; Colin 
et Capilant, ed. 4-a, 1, p. 698, 699, 700; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
196, 197; Piastara, II, p. 4i; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
IL, No. 1690. , 

42, Rentele asupra Statului sunt mo- 
bile, afară de cele cari au fost declarate 
imobile. (Dalloz, Rp, Biens, No. 19%; 
Suppl., Biens, No. 47; Comp.: Planiol, ed. 
6-a, 1, No. 2256; Pianiol et Hiperi, III, No. 
113; Colin et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 701, . 
102; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |, 
p. 197; Nacu, I, p. 333; C. Hamangiu, |. 
Roseitti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1691).
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43, Reniele asupra particularilor, con- 
stituite, fonciare sau viagere și chiar 
când sunt garantate printr”o hipotecă, 
sunt mobile. (Dalloz, Rep., Rente constit., 

BUNURILE ÎN RAPORT CU CEI CE LE POSED Codul civil 

No. 28; Suppl, Hente _constit,, „No. 16; 
Comp.: Matei Cantacuzino. p. 447. N 
44. A se vedeă: art. 471 din codul civil 

cu notele respective. 

CAPITOLUL. Il. 

Despre bunuri în raportul lor cu cei ce le posed. 

Art, 475. — Vericine poate dispune liber de bunurile ce sunt 
ale lui, cu modificaţiunile stabilit e de legi. 

Bunurile care nu sunt ale particularilor Sunt administrate ŞI 
nu pot fi înstrăinate decât după regulele şi formele prescrise 
anume pentru ele. (Civ. 199 urm., 390 urm., 426 urm., 445, 454, 
458, 480 urm., 1243, 1248, 1265 
1706, 1801 urm., 1845; Pr. civ 

» 1285, 1296, 1306, 1307, urm, 
. 67, 75, 80, 291; Com. 16, 112; Constituțiunea nouă; L. rurală din 1864, art. 7; L. din 13 Febr. 1879; L. din 10 lunie 1884 p. 

Civ. Fr. 537). 
Domeniul Coroanei; L. Agrară; 

Text. Fr. Art. 637. — Les particuliers ont la libre disposition dea bien: qui leur appartiennent, sous les modifications €tablies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas ă des particuliers, sont administrts et ne peuvent âtre aliâns que dans les formes et suivant les râgles qui leur sont particuliăres, 

Doctrină. 

|. Prin cuvântul „a poseaâ“ din ru- brica capitolului III din codul civil ro- mân, se înţelege a fi proprietar. (Alexan- dresco, ed. 2-a, IN, partea 1. p. 199, nota 4), 
2. Persoanele civile sau morale nu există şi nu pot fi subiecie de drepturi decât în măsura în care le este acordată existenţa. (Beudant, L'eiat et la capacite iles personnes, I, p. 1, 2; Comp.: Nacu, 1, p. 116, 119). 
3. Persoanele civile Sau morale sunt de două categorii: Î) Unele a căror exis- tenţă este legată de organizarea politică si administrativă a ţării, precum sunt : Statul, judeţeie, comunele, stabilimentele bublice şi 2) Altele cari au o existentă brivată, care nu depinde de organizarea 

„7 Art. 416. — Drumurile mari, In Sarcina Statului, fluviile şi r țărmurile, adăugirile către mal şi mării, porturile naturale Sau artifi Și în deobște toate părțile din proprietate particulară, sunt consi niului public. (Civ. 478, 495 urm, 

politică și administrativă a ţării. cum sunt: stabilimentele recunoscute ca fiind de utilitate publică, societăţile comerciale sau civile. (Beudant. L'âtaţ ct la capacits des personnes, 1. p. 3; Mourlon, ed. î-a. |, No. 1419, 1420; Comp. Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 200, 215, 216: Nacu, I. p. 114, 742, 743). 
ia Bunurile pot formă obiectul pro- prietății  particularilor sau persoanelor morale. (Mourlon. cd. î-a, IL. No. 1419 1420; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea |. p. 200; Nacu, |. p. î34: Plastara. |, p. 19. 5. Averea particulară a Suveranului. se consideră ca un bun Privat. (Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 200, nota 1). 
6. A se vedea art: 476 şi 480 din codul civil cu notele respective. 

drumurile mici și ulițele cari sunt âurile navigabile sau plutitoare, locurile de unde s'a retras apa ciale, malurile unde trag vasele pământul României cari nu sunt derate ca dependențe ale dome- , 499 urm., 963, 1310, 1844, 1845; Constit, 19, 20. pm» 582, 587, 646, 647, 
regimului apelor (Mon. of. Mon. of. 143/924), Art. 6 urm.; 

3 L. pentru drumuri Art. 1,6; 137/924) Art. 1, 8;[. Energiei Civ. Fr. 538). 
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Teat. fr. Art. 588. — Les chemins, routes et rues ă la charge de PEtat, 
les fleuves et sividres navigables ou flottables, les rivages. lais et relais de la 
mer, les ports, les havres, les rades, et gântralement toutes les portions du 
territoire francais qui ne sont pas susceptibles d'une propriât6 privâe, sont 
considâres comme des dependanees du domaine public. 

INDEX, ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune poseşorie 6. 
Administraţie 31. 
Albia râului 36, 37. 
Alienabilitate, a se vedeă 

cuvântul:  „Inalienabi- 
litate“ şi 8, 50. 58. 

Aluviune 4. 
Antichităţi 32. 
Apă 22, 23, 42. 
Apărarea ţării 38, 
Apeduct 13. : 
Apreciere suverană 41, 37. 
Arhive _52. 
Arsenal 47. 
Bacuri 3%) bis. 
Bătaia tunului 42. 
Bibliotecă 47, 52, 56, 
Biserică 49, 3. 
Braţele râului 28. 
Cale ferată 15. 
Călugări 50. 
Camera deputaţilor 48. 
Canale 3%). 
Cărţi 52, 
Cazarme 47. 
Cheiuri 15, 
Cimitire 25. 
Clădiri 47, 50, 51. 
Comerţ 5, 6, 8, 10, 5. 
Comune, a se vedeă cuvin- 

tele; „Domeniu privat“, 
„Domeniu publică, „Ju- 
deţ“, „Stat* şi 1, 2,7,14, 
16—25, 34, 54—58, 

Comunale lucruri 7. 
Conducte 23. 
Corăbii 26, 27. 
Deputaţi 48. 
Documente 52. 
Domeniu privat 2 bis, 4, 

10, 30, 51, 5%. 
Tomeniu public 1—3, 
5—8, 10—28, 30 bis, 3%, 
38, 4i-—49, 52—57. 

Dovadă contrară 18. 
Drept internaţional 42. 
Drumuti 12, 13, 14, 15,16, 

37 
Drumuri de fier 13. 
Edificii, a se vedea cuvân- 

tul: „Clădiri“. 
Enumerare enunciativă 9. 
Fântâni publice 22, 23, 24. 
Faună 43. 
Fluvii navigabile, a se 
vedeă cuvântul: „Râu“ 
și 26, 30, 32, 33, 36, 37. 

Flux 39, 40. 
Frontieră 4, 
Furtună 39. 
Gară 45. 
Grădini publice 21. 
Graniţă 44. 
Hale 56. 
Iaz 43. 
Imprescriptibilitate, a se 

vedea cuvântul: „Pres- 
cripție* şi 5. 

Inalienabilitate, a se vedea 
cuvântul: „Alienabili- 
tate“, şi 5. « 

Inchisori 47, 33, 
Inundaţie 37. 
Islaz comunal 7. 
Judeţ, a se vedeă cuvin- 

tele: „Com ne“, „Dome- 
niu privat“, „Domeniu 
public“, „Stat“ şi 1,2, 
16, 34, 3, 

95701. — Codul Civil adnotat. — VI | 

    
  

Legea regimului apelor 41. 
Lemnărie 27. 
Locuinţă 50, 51. 
Lucruri comunale 7 
Lucruri mobile 52; 
Maluri 32-—34, 37--41, 44 6, : 

Mânăstire 49, 20, 
Mare 38—44, 46. 
Mobile lucruri 32. 
Monezi antice 32. 
Monumente 51, 
Muzee 47, 52. 
Navigaţie 26, 28, 29, 3, 

38, 43 

mune“, şi 14,17—20, 
22, 36, 

Piaţă publică 17. 
Plutire 26— 29. 
Poduri 13, 30 bis, 
Port 45, 46. 
Posesorie acţiune 6. 
Prescripţie, a se vedeă cu- 

vântul: „Imprescriptibi- 
litate“, şi 8, 50, 

Prezumpţiuni 18, 
Primărie 35. 
Probă contrară 18. 
Promenade publice 2). 
Proprietar riveran 18, 32, 

3 

45, 
Oraş, a se vedeă cuvântul: 

„Co 35 

Proprietate particulară 30 
31, 32, 40, 50. 

Râu, a se vedeă cuvântul: 
„Fluviu* şi 26, 27, 29—33, 
36, 37, 40, 44. 

Râuri canalizate 29, 
Râuri navigabile 26, 3%, 

32, 33, 36, 37. 
Râuri nenavigabile 31, 
Râuri neplutitoare 31. 
Râuri plutitoare 27, 32, 33 

36, 31. 
Recurs 11. 
Regimul apelor 44, : 
Riverani 18, 32, 33, 35. 
Salhanale 56. 
Şanţuri 12, 30, 
Sate, a se vedeă cuvântul: 
„Comune“, şi 18, 19, 20. 

Scăderea apelor 37. 
Şcoli 47, 54. 
Senat 48 
Serviciu public 47. 
Servitute de trecere 35. 
Spital 53, 56. 
Stabilimente publice 53. 
Stat, a se vedeă cuvintele: 

„Comune“, „Domeniu 
privat“ „Domeniu „pub- 
lic“, „Judeţi, şi 1—5, 10, 
11, 14—16, 34, 38, 4+7—49, 
51, 

Statui 52, 
Strade 14, 16—19. 
Suverană apreciere 11, 37. 
Tablouri 52, 
Țărmuri, a se vedeă cu- 

vântul: „Maluri“. 
Teatru 47, 57. 
Trecere 33, 34, 35. 
Tun 42 
Uliţe, a se vedea cuvân- 

tul: „Strade“. 
Universitate 48. 
Vase 26, 27, 3) bis 32, 

46, 
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|. Domeniul public se poate împărţi 
în trei clase, cuprinzând fiecare bunurile 
destinate uzului -general: domeniul public 
al Statului, domeniul public judeţean şi 
domeniul public comunal. (Dalloz, Râp, 
Domaine public, No. 15, 20; Planiol, ed. 
6-a, 1, No. 3066, 3088; Planiol et Ripert, 
III, No. 122; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, 
p. 705, 712; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 214, 215; Comp.: Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 1419, 1428; Nacu, I,p. 114, 
115, 140 urm.; Matei Cantacuzino, p. 39; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, I, No. 1692). 

9, Dispoziţiile art 538 c. civ. fr. (476 ce. 
civ rorn.), îşi găsesc aplicaţiunea la toate 
aceste clase în care se poate împărți do- 
meniul public. (Dalloz, Rep., Domaine pu- 
blic, No. 15; Planiol, ed. G-a, I, No. 3066; 
Planiol et Ripert, III, No. 122; Colin et 
Capitant, ed. 4-a. I, p. 705; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 214, 215; Nacu, 
1, p.115; Comp. C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Palinescu Şi Al. Băicoianu, 1, No. 16%, 
1720). 

9 bis. Domeniul Statului se împarte în 
domeniu public şi în domeniu privat (Co- 
lin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 705; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 200, 214, 

-215; Plastara, 1, p. 19; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1695; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1423, 
1424; Planiol, ed. 6-a, I, No. 3059; Planioi 
et Ripert, III, No. 117; Nacu, I, p. 114, 
115; Matei Cantacuzino, p. 39). 

3, Bunurile cari sunt. excluziv consa- 
crate uzului public, fac parte din dome- 
niul public al Statului. (Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 705; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea, I, p. 200, 214, 215; Nacu, |, p. 
140; Matei Cantacuzino, p. 39; Plastara, 
ÎI, p. 18, nota 1, 19; C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1696, 1700; Comp.: Mourlon, ed. 7-a. I. No, 
1423, 1424; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 306%; 
Planiol et Ripert, III, No. 117). Ă 

4, Bunurile cari deşi aparţin Statului, 
însă nu sunt consacrate în mod excluziv 
uzului public, fac parte din domeniul pri- 
vat al Statului. (Colin et Capitant, ed. 
4-a, 1, p. '%05; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
pantea, I, p. 200, 201, 214, 215; Matei Can- 
tacuzino, p. 39; Plastara, I, p. 19; C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, 1, No. 1696; Comp.: Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 1423, 1424; Planiol, ed. 6-a, 1, 
No. 3065; Planio!l et Ripert, III, No. 118, 
119, 132 urm.). 

5, Bunurile cari fac parte din dome 
niul public sunt inalienabile şi impres- 
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criptibile, deoarece sunt afară din co- 
meţ, (Mourlon, ed. 7-a, IL, No. 1423, 1424; 
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 3064; Planiol et 
Ripert, III, No. 119; Colin et Capitant, ed. 
4-a, 1, p. 706; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Î, p. 202, 214, 215; Matei Cantacu- zino, p. 40; Plastara, I, p. 19; C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
IT, No. 1700, 1709), 

6. Deoarece bunurile cari fac „parte din domeniul public sunt atară din. Co- merţ, ele nu pot face obiectul unei acţiuni posesorii. (Alexandresco, ea. 2-a, III, par- tea. Î, p. 202). | ii 7. Nu trebuie şă confundărn lucrurile cari intră în domeniul public comunal, cu lucrurile comunale care servesc la uzul numâi a locuitorilor Comunei, cum ar fi un islaz comunal. (Nacu, I,p. 741, 749). „ Bunurile cari fac parte din dome niul public, de îndată, ce intră în comerţ prin încetarea lor în mod ' expres sau tacit de a mai servi la uzul public, sunt alienabile şi prescriptibile. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I,p. 202; Planio] et Ripert, III, No, 119; Matei Cantacuzino, p. 40; C. Hamangiu, 1, Rosetti-Bălănescu Şi AL Băicoianu, 7, No. 1700, 1704). 
9. Enurerarea, prevăzută de art. 538 Şi 940 e. civ. fr. (476 şi 478 c. civ. rom.), nu este  limitativă, ci numai enunciativă. (Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea 1, p. 211; C. Hamangiu, 1, Rosetti-Bălănescu Şi AL. Băicoianu, I, No. 1693, 1705, 1716), O. In concluziune, fac parte din do- meniul public al Statului, toate bunurile cari prin natura lor sau prin declaraţia legei, hu pot face obiectul unei proprie- tăți private şi sunt afară din comerţ, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p, 212; Comp: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 708, '709). 
ii. Tribunalele constată, și apreciază, în mod sumar dacă un bun face sau .nu parte din domeniul Public al Statului şi constatările de fapt ale instanţelor de fond scapă cenzurii instanțelor de recurs. fAloxandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 

sunt marginele drumurilor si santurile. (Dalloz, Rep, Domaine public, No, 17; Supri,. Domaine public, No. 3; Alexan. dresco, eq. 2-a, III, partea 1, p. 203, 
12, Deasemenea, şi podurile, apeduc- tele, €tc., construite pentru serviciul dru- murilor, (Demolombe, IX, No. 457; Dal- oz Rep.. Domaine public, No. 17: Planiol, 1. No. 3078; Planiol et Riperi, III, No. i, Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 404; C. Hamangiu, y, Rosetti-Bă]ă- nescu şi Al Băicoianu, I, No. 1716), 14. Cu toate-că art. 476 c, civ. rom, arată că şi ulițele fac parte din dome- 
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părţile de drumuri ale Statului cari tra- 
Darie oraşele, deoarece celelulte străzi 
din oraşe fiind construite pe  proprie- 
tatea comunei fac parte din domeniul pu- blic al comunei. (Planiol, ed. G-a, I, No. 
3069; Alexandresco, ed. X-a III, partea |, 
p. 203, 204; Nacu, ], p._ 17), , 

15. Drumurile de fier de interes ge- 
neral, construite sau concedate de Stat, sunt considenate cu «lependenţe ale do- meniului public. (Daloz. ep,  Domaine public, No. 23; Planio! et Hipert, III, No. 128; Colin et Capitani, ed. f-a. |, p. îlz, 713; Alexanaresco. cd. 2-a, III, partea | p. 204; Nacu, I. p. 737; Plastara. I, p. 19; C. Hamangiu, I. Nosctti-Bălănescu şi AJ, Băicoianu, I. No. 1707: Comp.: Laurent, VI, No.29 urm. Huc. IV, No.5%; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 17%; Planiol, I, No 3072), 

, 16. Drunurile judeţene cari sunt în sarcina judeţelor, precum şi cele comu- nale cari sunt în sarcina comunelor fac parte din domeniul public cu toate că art, 558 e. civ. fr, (476 c. civ, rOIN:) arată că fac parte din domeniul public numai drumurile mari, drumurile mici Şi stră- zile cari sunt în sarcina Statului. (Dal- loz, Râp.. Domaine public, No. 13; C. Ila- mangiu, |. Hosetti-Bălă nescu şi Al, Băico- ianu, I, No. 1706; Comp.: Mourlon ed. T-a, I, No. 14%: Huc. 1YV. No. 93: Planiol, 1, No. 3069; Planiol et Ripert, TIL, No. 128! 140; Colin ei Capitant, ed. 4-a. 1 p. 712, 13; Alexandresco. cd. 2-a, III. pariea |, p. 203, 214, 215; Nacu. ], p. 736. T7A7, 738, 740, 741). 
42. Străzile şi pieţele publice fac parte din „domeniul public comunal, (Mourlon, ed, i-a, ], No. 1428; Dalloz, Rep., Domaine public, No, 23; Suppl., Domaine public No. 4; Colin et Capitant, ed, 4-a, 1, p. 03; Hamangiu. TI. Rosetti. ălănescu şi AJ, Băicoianu, I, No. 1706; Comp.: Huc, 1V, a 3: meniol. I, No. 3009; Aexandresro, „Xa, » Partea, 1. p. 203 o „IL 

p. 740, 741) Ţ 14, Nacu, ] 
a. Terenurile lăsate de riverani în dealungul străzilor în Oraşe și sate sunţ Lresupuse că fac parte din străzi şi prin urmare sunţ considerate ca dependinţe ale domeniului public comunal, prezum- 

maine Public, No, 4; Comp.: Alexandresco. ed, 2-a, 11], partea, I, p. 203, nota 2) 19. Străzile întundate în oraşe şi sate fac parte din domeniul Public comunal. (Mourlon, ed. T-a, 1, No 1428; Rep. Domaine public, No. 23). 

Parte din domeniul public comuna]. (Ale- xandresco, ed. 2-a, III, Partea 1, p. 214). 29, „Fântânele publice construite în oraşe şi comune pentru uzul locuitorilor, îac parte din domeniu] public al comunei. (Dalloz, Rep., Domaine public, No. 25;



Codul civil 

Suppl., Domaine public, No. 8 Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 214; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 

Băicoianu, I, No. 1716). , 
23, Conductele prin care trece apa şi 

se distribue la fântânele publice, îac par- 
ie Gin domeniul public comunal. (Aubry 
et Rau, II, 8 169, p. 59; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 215). 

094. Apele cari alimentează fântânile 
publice, fac parte din domeniul public al 
comunei, deoarece formează un acce- 
soriu al fântânelor. (Aubry et Rau, II, $ 
169, p. 58; Troplong,. Preseriphon, I, No. 
168; Laurent, VI, No. 66; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 214, nota 4). 
25. Cimitirile fac parte din domeniul 

public comunal. (Mourion, I, No. 1428; 
Huc, IV, No. 69; Planiol ei Ripert, III, 
No. 130; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 
713; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea |, 
p. 214). 
26. Fluviile şi râurile navigabile sunt 

acele pe cari pot plută vasele şi corăbiile. 

(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1425; Planiol, ed. 
6-a, I, No. 3070. Planiol Ripert, III, No. 
126: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 205; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, I, No. 1708). 
97. Râurile plutitoare suni acele pe 

cari nu pot pluti vasele şi corăbiile, însă 
poate pluti pe ele ieginăria. (Mourlon, ed. 
1-a, No. 1425; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 3070; 
Planiol et Ripert, III, No, 126; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 2%; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi A. 
Băicoianu, I, No. 1708). 
28. Brajţele unui râu navigabil -sau 

plutitor, chiar dacă ele ar fi nenaviga- 
bile, fac parte din domeniul public. (Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 17%; Pia- 
niol, ed. 6-a, No. 3070. Planiol et Ripert, 
III, No. 126; Alexandresco, ed. a, III, 
partea I, p. 207; Plastara, II, p. 18, nota 

29. Râurile canalizate devenite navi- 
gabile sau plutitoare fac parte din dome- 
niul public. (Laurent, VI, No. 13; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 20; 
Comp.: Planiol, ed. 6-a. 1, N. 3071: C. Ha- 
mangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, I, No. 1707). 

20. Canalele şi șanțurile săpate pe 
proprietăţi particulare şi întreţinute de 
către proprietarii locurilor pe unde trec, 
chiar dacă ar curge întrun râu naviga- 
bil şi chiar dacă aceste canale ar fi navi- 
gabile, nu fac parte din domeniul pu- 
blic. (Dalloz, Râp., Suppl., Eaux, No. 14; 
Comp.: Laurent, VI, No. 14; Planiol, I, 
No. 3071; Planiol et Ripert, III, No. 127, 
141; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 207; C. Hamangiu, [. Rosetii-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, I, No, 1707). 

20 bis. Fac parte din domeniul public: 
podurile, vasele şi bacurile întreţinute de 
Şiat. (Dalloz, R&p., Domaine public, No. 
94 . ” 

34, Din dispoziţiile art. 538, 561, 563 
şi 645 ce. civ. îr. (476, 300, 502 şi 983 c. civ. 
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rom.), rezultă că râurile nenavigabile şi 
neplutitoare nu fac parte din domeniul 
public, ci aparţin proprietarilor riverani. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III; partea I, p. 208, 
375 urm.; Comp.: Demante «et Colmet de 
Santerre, II, No. 314 bis. II, 396, bis, I; 
Laurent, VI, No. 301; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 418). 
39, Potrivit dispoziţiilor arț. 556 şi 

650 c. civ. îr. (495 şi 58 c. civ. rom) ma- 
lurile râurilor sau fluviilor chiar naviga- 
bile sau plutitoare aparţin proprietarilor 
riverani, iar nu domeniului public, sub 
condiţiunea ca să se lase drumul necesar 
pentru conducerea vaselor. (Laurent, VI, 

No. 8; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 207, 377; Comp.: C. Hamangiu, 1. Ro- 
setli Bălănescu și Al. Băicoianu, 1, No. 
1713). | 
33, Proprietarii riverani deşi sunt 

proprietarii malurilor chiar dacă râul 
sau fluviul ar traversă proprietatea lor, 
nu au dreptul să oprească pe particulari 
de a traversă apa cu luntrea dela un mal 
la celalt. (Demolombe, X, No. 147; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
207, nota 5) 

24, Deasemenea Statul, Judeţul sau 
Comuna nu au dreptul să împiedece pe 
particulari de a traversă un rău naviga- 
bil sau plutitor dela un mal la celalt 
(Alexandresco, ed. 2-a III, pariea II, p. 
207, nota 5). 
25. Proprietarii riverani nu sunt obli- 

gaţi să sufere o servitute de trecere pe 
locul lor în folosul particularilor. (Demo- 
1ombe, X, No. 148; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 207%, nota 5). 
36. Albia unui râu navigabil sau plu- 

titor cât timp apa nu sa retras din ea 
face parte din domeniul public. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p.'208). 

37, Peniru a puteă şti care este albia 
unui râu şi de unde începe malul, se va 
luă ca normă mărimea apelor obişnuite, 
nsputându-se ţine seamă de inundaţii. 
sau scăderi; această chestiune este de 
fapt şi de atributul suveran al instanţe- 
lor de fond. (Laurent, VI, No. 8: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 208). 

28. Ţărmurile mării fac parte din do- 
meniui public al Statului, deoarece sunt 
necesare navigaţiei şi pot servi la uzul 
public şi la apărarea ţării. (Laurent, 
VI, Nr. 6, 42; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. I, p. 209; Nacu, 1, p. 739). 

29. Prin ţărmul sau malul mării se 
înţelege locul până unde ajunge apa 
mării când este mai umțlată, iar nu şi 
locul până unde ajunge în caz de îur- 
tună,. (Demolombe, IX, No. 457 bis.; Lau- 
rent, VI, No. 6; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 175; Planiol, IL, No. 3073; 
Planiol et Ripert, III, No. 125; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 209; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, I, No. 1îli; Comp.: Mourlon, 
ed. i-a, î, No. 1425; Nacu, [. p. 139). 

40. Nu pot fi considerate ca făcând 
parte din domeniul public maritim tere- 
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nurile cari nu sunt în contact direct cu 
apele mării, chiar dacă ar fi acoperite cu 
apă câte odată din cauza, umilării apei 
mării şi a împingerei înapoi a apelor 

„Unui râu vecin cu marea. (Demolombe, 
IX, No. 475 his; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 175; Planiol, 1, No. 3073; 
Planiol et Ripert, III, No. 125; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 209). _ 
Al. Aluviunea formată pe malul mă- 

rii iace parte din domeniul public. de- 
oarece malurile mării fac parte din do- 
meniul public şi aluviunea este un acce- 
soriu a malurilor. (Laurent, VI, No. 42; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p.210; 
Comp: Mourlon, ed. 1-a, I, No. 1495; Nacu 
I, p. 739. C. Hamangiu, I[. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, I, No. 1711). 
49, Apa mării este un lucru comun al 

tuturor, deoarece nu constitue o porţiune 
a, teritoriului Statului, Dreptul interna- 
țional public admiteă că ţările limitrofe 
mării sunt stăpâne. pe mare până unde 
poate ajunge bătaia tunului. (Dalloz, Rp. 
Propriete No, 81; Laurent, VI, No. 5; Des- 
pagnet, No. 413; Planiol, I, No. 3074; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 124; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 210. Nacu, I,p. 738, 739; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, I. No. 1712), 

438. lazurile de apă sărată fac parte 
din dorneniul public, ca dependente ale 
mării, când sunt formate din apele mării, 
sunt populate cu aceiaş faună ca şi ma- rea. vecină şi când comunică, printr'o eşire directă cu marea. (Planiol et Ripert, 
III, No. 124), 
44, Legea regimului avelor din 1924, a asimilat cu țărmurile mării, țărmurile 

râurilor formând frontiera. Prin urmare, 
țărmurile acestor râuri fac' parte din do- 
meniul public a! Statului şi sunt supuse 
unui regim analog acelui al tărmurilor mării. iC. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- nescu și Al. Băicoianu, I, No. 1713). 
45. Fac parie din domeniul public : porturile deschise navigaţiunei, gările, cheiurile fluviilor. „(Dalloz, Rp, Do- maine public, No. 17, 24; Planiol, 1, 3025; Planiol et Ripert, III, No. 130; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 210, 211; Comp: C. Hamangiu, 1. Rosetţi-Bălăne- scu şi Al. Băicoianu, 1, No. 1714, 1716), 
46. Prin expresiunea, „Malurile unde trag vasele“ (les rades), se înţelege par- tea mării. unde se adăpostesc vasele, aş- teptând timpul favorabil ca să intre in pori. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1425; Ale- o presco, ed. 2-a, III, partea I, p. RU, nota 
47, Fac parte din domeniul public al Statului : clădirile consacrate unui ser- viciu public, cum sunţ: închisorile, ca- zarmele, arsenalele, teatrele, şcoalele, mu- - Zeele, bibliotecele. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea T, p. 211, 213; Nacu, i, p. 740, 1; Comp.: Planiol, 1, No. 3078; Planiol et Ripert, III, No. 130; Colin ef Capitant, ed. 4-a, Ip. 110; €. Hamangiu, I. Rosetti- Bălănescu şi AJ. Băicoianu, 1, No. 716). 
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- Bălănescu şi AJ, Băicoianu 
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48. Deasemenea fac parte din dome- 
niul public al Statului edificiile naţionale 
cum sunt: Universitățile, Camera depu- 
taţilor, Senatul. (Colin cet Capitant, ed. 
4-a, I, p. 710; Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea I, p. 212; Comp.: Planiol, ed. G-a.]. 
No. 3078; Planiol et lipert, III, No. 130; 
Nacu, 1, p. 740, 741)., 
49. Deasemenea bisericile si mănăsti- 

rile. (Aubry et lau, LI. 8 169, text şi nota 
9, p. 55; Laurent, VI. No. 37; Iuc, IV, 
No. 61; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 3078; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 130; Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, I. p. 710; Alexandrescu. 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 213; Comp.: C. 
Hamangiu, |. Rosetii-Bălănescu Şi AL 
Băicoianu, I, No. 1716). 
50. Clădirile construite de călugări în 

afară de incinta, mănăstirei, nu fac parte 
din domeniul public al Statului și deci sunt alienabile şi preseriptibile. (Alexan- 
dresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 218, nota 2). 
Bi. Eaiticiile și monumentele întrebu- ințate ca, locuinţă pentru serviciile admi= Distrației fac parte din domeniul privat taptatului. (Planiol et Nipert, III, No, 

52. Lucrurile mobile cati servesc uzu- lui public, fac parte din domeniul Public. Astfel, fac parte din domeniul public: tablourile, statuele,. Monczi vechi şi alte antichități din muzee publice, cărţile din biblioteci publice. documentele din a- hive, etc. (Iluc. IV, No. G2: Planiol, ed, 6-a, I. No. 3079; Planiol et Bipert. III. No. 131; Colin eţ Capitant, cd, 4-a, 1, p. 710, TI1: Alexandresco, ed. 3-a. III. partea |. p. 218; Comp. Cc. Hamangiu, 1. Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu. I. No 1717). 53. Mai fac parte din domeniul pu- blic judeţean, în afară de drumuri şi po duri, închisorile, spilalurile şi alte stali- limente publice. (Colin et Capitant. cu. 4-a. 1, p. 710: Alexandresco. ed. a. IT, partea IL, b. 215; Nacu, 1, p. 740, 741). 54, „Bisericile „Şi şcolile fac parte din domeniul publice al comunei. (Mourlon. ed. T-a, I. No. 1428; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 3078; Colin et Capitant, ea. 4-a, |. p. 710. 713; Aiexandresco, ed. R-a, JI, partea 1. p.. 214; Comp.: C. Hamangiu. [. Nosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, 1. No. 1716) 55. Localul primăriei câ comunei, face partie din do comunal. (Mourlon, ea. 7-a. I Aubry et, Rau, II $ 169, p. 60; Laurent. VI. No. 64; Colin et Capitant, ea. 4-a. |, p 710; Alexandresco, ed. 2-a II], partea |, p. 215; Contra: C. Hamangiu, I. Rosetti 
» IL, No. 1716). 
Spitalele, hi- 

56. Halele, salhanalele. bliotecile ce se află în oraşe şi aparţin comunei, fac Parte din domeniul public comunal. (Colin et Capitant, ed. 4-a, p. 110; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Î, p. 245; Comp.: Aubry et Rau, ed. S-a. 1] $, 169, p. 6% Planiol, i. No. 3078 pri et Ripert, III, No. 130; Nacu, I, p. 740). 
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54. Teatrele comunale fac parte din 
domeniul public al comunei. (Aubry et 
Rau, II, $ 169, p. 61, 63; Alexandresco, eâ. 

2-a, III, partea [, p. 215; C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, I, No. 
1716; Comp.: Planiol et Ripert, III, No. 
133; Nacu, 1, p. 740). 
58. Bunurile cari fac parte din dome- 

BUNURILE ÎN RAPORT CU CEI CE LE POSED Art. 477 —4%78 

niul privat al comunei, sunt în comerţ în- 
să nu pot fi înstrăinate decât după anu- 
mite forme. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1428; 
Planiol, ed. 6-a No. 3065; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 134 urm; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea, I, p. 215; C. Hamangiu, 1. 
(sili Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 

702). 

Art. 411. — Toate averile vacante și fără stăpân, precum ŞI 
ale. persoanelor cari mor fără moștenitori, sau a căror moșşteniri 
sunt lepădate, sunt ale domeniului public. (Civ. 499, 646, 648, 
649, 652, 653, 680, 681, 695 urm., 724 urm., 1845; [. pol. rur. 
45 urm.; Civ. Fr. 539). 

Tezt. fr. Art. 539. — 'Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des 
personnes qui dâcădent sans hâritiers, ou dont les succesions sont abbandonnces 
„appartiennent au domaine public. 

Doctrină. 

4. Art. 539 c. civ. în. (477 c. civ. romi), 
arată că bunurile enumerate fac parte 
din domeniul public. Expresiunea de „do- 
meniu public“ întrebuințată în acest ar- 
ticol este greşită, deoarece aceste bunuri 
fac parte din domeniul privat al Statu- 
lui, “iar nu din domeniul public; prin 
urmare ele sunt alienabile şi prescrip- 
tibile. (Demolombe, IX, No. 458; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 170, p. 63, 64; Mourlon, 
ed. î-a, 1, No. 1425; Dalloz, Rep., Biens, 
No. 261; Domaine public, No. 41: Laurent, 
VI, No. 39; Huc, IV, No. 66; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 183; Planiol, I, 
No. 3083; Planiol- et Ripert, III, No. 133; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 707; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 219, 
nota 5; Nacu, I. p. 735, 743; Matei Canta- 
cuzino, p. 39, 40). ! 

2. Dispoziţiile art. 539 şi 113 c, civ. fr. 
(4îc şi 645 ce, civ. rom.), în ceeace priveşte 
bunurile vacante şi fără stăpân, işi gă- 

Art. 418. — Porţile, zidurile, 

sesc aplicaţiunea numai la imobile şi la 
universalităţi imobiliare. (Demolombe, IX, 
No. 461; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 9 urm.; Dalloz, Râpu Propriete, 
No. 179; Laurent, VI, No. 39; Huc, V, No. 
4: Baudry et Wahl, Successions, Î, No. 9; 
12; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
. 215 text şi nota 4; Matei Cantacuzino, 
p. . 

3. Bunurile mobiliare vacante consi- 
derate în mod individual şi ca, obiecte 
particulare, aparţin primului ocupant. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
213, note 4; Nacu, 1, p. 743, 744; Matei 
Cantacuzino, p. 40). 

4.„ Bunurile Statului cari nu servesc la 
uzul public şi cari formează averea. pri- 
vată a Statului, sunt în comerţ şi prin 
urmare sunt alienabile si prescriptibile. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
213; Planiol et Ripert, III, No. 118, 119). 

BB. A se vedeă art. 646, 652 şi 680 din 
codul. civil cu notele respective. 

șanțurile, întăriturile pieţelor de 
rezbel şi ale fortărețelor, îac şi ele parte din domeniul public. 

Aceste lucruri reintră în comerciu când nu mai servesc la 
uzul public 1). (Civ. 476, 647, 1844, 1845; Civ. Fr. 540, 541). 

Text. fr. Art. 540. — Les portes, murs, fosses, remparts des places de 
guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 

Tezi. fr. Art. 541. — Il en est de mâme des terrains, des fortifications et 
remparts, des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent ă 
VEtat, s'ils n'ont 6t€ valablement alienâs, ou si la, proprittă n'en a pas ât€ 
prescrite contre lui. 

Bibliografie (continuare). 

SrReLiCEscU AL, Notă sub. Cas, [, 641 din 6 Noembrie 1913, Pand. Rom..1925, 1, 89. 

1) In art. francez 540 corespunzător, lipseşie acest ultim aliniat însă principiul lui se găseşte cuprins îa art. 541 c. civ. fr, 
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Art. 949 BUNURILE ÎN RAPORT 

Doctrină. 

Terenul militar sau zona de forti- 
ricliii. tace parte din domeniul public, 
(Dalloz, Rep... Place de guerre, No. 14; 
Suppl. Place de_ guerre, No. 52; Comp. 
Planiol et Ripert, II], No. 129; C. Haman- 
giu; I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

No. 1715). , 
L 2 cre dacă. dependinţele domeniu- 
lui publice militar ar fi arendate pentru 
cultură sau în alt scop, acest lucru nu schimbă - destinaţia principală a pietelor de răsboi şi a fortăreţelor. (Dailoz, Rep. Domaine public, No. 38), _ | 3, Toate lucrurile prevăzute de art. 

CU CEI CE LE POSE: Codul civi] 

540 c. civ. fr. (478 c. civ. rom.), sunt ing SO erp şi  imprescriptibile. (Aloxan- 
dresco. ed. Za. IIL partea 1, p. 211). 

4. Incetarea serviciului public a lu- cerurilor prevăzute de art, 540 şi 541 c, civ, îr. (478 c. civ. rom.), le face să intre în 
domeniul privat al Statului şi care le poate în acest caz înstreină sau pot fi prescrise. (Planiol ot Ripert, III, No. 199: 
Colin et Capitant, ed. 4-a, |], p. 709; Ale xandresco. ed. 2-a, Il, partea |, p. 211; Matei Cantacuzino, p. 4: C. Hamangiu, I. ozo Bulăr escu si Al. Băicoianu, I, 

1, 1704, 1715), 
Ne, 179 se vedeă art. 476 din codul civi) cu notele respective. 

Art. 419. — Poate aveă cineva asupra bunurilor, sau un drepl de proprietate, sau un drept de folosință, sau numai servitu (Civ. 480 urm., 517 urm., 565 urm., 576 urm,, 1720, 1740, 174; Civ. Fr. 543), 

Tezt. fr. Art. 543. — On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriet, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers î prâtendre. 
INDEX ALFABETIC 

(a doctrină). 
Abitaţie 10, | Embatic 21, Acţiune :9. Emfieoză 24. Amanet 16, 96. Enumerare enunciativă 12 Antichreză 27, 28, 29, 13, Arendare 34, 35, Enumerare limitativă Bezman 21. 

14, Bunuri 1. 10, Folosinţă 10, onvenţie 11, 12, 13, 19, Gaj 16, 26. Corelaţie 2. 
Creanţă 15, 16. 
Creditor 4, 15. 
Debitor 2, 15, 
Definiţie 3, 4.6,8. 
Desmembrământ de pro- 

prietate 10—13, 19, 
Diferenţă 15. 
Drepturi 1—8, 5—21, 23— 35 

Imobile 24, 33, 
Inchiriere 34, 35, 
Ipotecă 15, 16, 25. 
Legi reale 33 
Locaţiune 34, 35, 
Lucruri 4, 

Ă Mobile 24, 33, 
Moştenire 17. 
Obligaţie 2, 4, 15. a. 
Ordine publică 13, Drept de abitaţie 10. Patrimoniu 5, Drept de folosință 10, Posesiune 22, 23, rept de proprietate, a se Prescripţie 19. vedea cuvântul: „Pro- Privilegiu 16, 23. prietate“. | Proprietate 10, 11, 19, 16, 

Drept de retenţie 30—33, 11, 18, 23, ” 
Drept de servitute 10, 15 Restricţiune 13, Drept de superficie 18,19. etenţiune 30—33, Drept personal 5, 8, 21, Servitute 10, 15, 28, 29, 31, 32, 35, tatut real 3, Drept real 5, 6,7, 10—20, Subsol 20, 34 23-—27, 30, 34, , Succesiune 17, Drept. real accesoriu 44, Superficie 18, 19, 5. 16. 

Terţe perso ă 
Drept real 1mobiliar 7, zi persoane 28, 20, 3 
Drept real mobiliare 7. Uz 10, Pi, real principal 14, Uzufruct 10.   

Doctrină, 
i. E:xpresiunea, „bunuri“ din art, 543 

€. civ. în, (479 e. civ, rom,), 

pra unui drepţ, '(Marcad6, arţ. 543; Ale- xandresco, ed, 2-a, I omp.: Mourlon, ed. 

2. Un drept dă naştere la o obligatie din partea debitorului. dreptul şi obliga: ţia fiind corclative. (Alexandresco, ed. 2-a. Iil. partea I, p. 916), 
38. „Dreptul consistă în facultatea ce o are o.persoană de a face sau de a cere un lucru“. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 216). , 4. „Obligaţia consistă în nocesitatea de a face sau a nu face un lucru în fa- voarea altuia (creditorul)“, (Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 216). 
5. 'Toate drepturile cari formează pa- trimoniul unei persoane, sunt reale sau personale. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 218; Nacu, I, p. 745; Plastara, II, p. 49, 50; Comp. Mourlon, ed. 7-a. | No. 1429; Plastara, II, p. 45). 6. Drepturile reale sunt acele drepturi ce le are cinevă asupra unui lucru, adică relaţiunea ce există dela un lucru către 0 persoană. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pp tea 1, n ZI Nacu, p. 745; E laștara, »P. , - Comp.: Mou ed. 7- 

No. 1439), p rlon, ed. 7-a, 1, 
__2, Drepturile reale sunţ mobiliare şi imobiliare. (Alexandresco, ed. 2a, II], partea 1, p. 217; Matei Cantacuzino, p, 43). 8. Drepturile Personale sunt acele ce le are cinevă, asupra unei persoane anu- mite pentru a obține un lucru sau un fapt. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 217; Plastara, II, p. 50 . Acţiunile primesc caracterul drep- turilor din care decurg. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 219; Matei Can- tacuzino, p 

„10. Asupra bunurilor, art. 543 c. civ. Civ, *)» dispune că cinevă nu poate a ei feluri de dreypuri. : Un drept de proprie



Codul civil 

tate, care se confundă cu obiectul său şi 
toate celelalte drepturi nu sunt decât 
desmembrămintele dreptului de proprie _ 
tate; un drept de folosință, adică uzu= 
fructul, uzul şi dreptul de habitaţiune; 
un drept de servitute reală. (Mourlon, ed. 
7-a, 1, No. 1429; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
8 1%, text şi nota 1, p. 73; Huc. IV, No. 
13; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 714; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 219, 220; 
Nacu, I], p. 746, 747, 748; Matei Cantacu- 
zino, p. 43; Plastara, II, p. 45, 46, 111, 112). 

| |. Enumerarea prevăzută de art. 543 
e. civ. fr. (479 c. civ, rom.), după o părere 
este limiiativă şi părţile nu pot prin con- 
vențiunea lor să creeze şi să organizeze 
alte desmembrăminte ale proprietății, în 
afară de cele prevăzute de lege. (Demo- 
lombe, IX, No. 519). Ă 

19, După altă părere, dominantă, enu- 
merârea prevăzută de art. 543 c. civ. în. 
(479 c. civ. rom.), nu este limitativă şi 
părțile pot, prin convenţiunea lor, să 
creeze alte desmembrăminte de proprie- 
tate decât cele prevăzute în moă expres 
sau implicit de lege. (Toullier, III, No. 
69; Demante -et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, Il, No. 378 bis, IV; Dalloz, Rep., Pro- 
pri6tâ. No. 59, 65, 73, 14; Supnl., Propricte, 
No: 25; Laurent, VI, No. 8 urm. Huc, 
IV. No. 73: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 193; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 225). 

12. In părerea celor cari arată că 
enumerarea. prevăzută de art. 543 c. civ. 
în. (409 c. civ. rom), nu este limitativă, 
se pune o restricţiune, ca prin operarea 
desmembrământului prin  convenţiunea 
părţilor, să nu rezulte o situaţiune con- 
trară legilor sau ordinei publice. (De- 
mante et Colmet de Santerre, II, No.378 
bis, IV; Dalloz. Râp.. Suppl., Pronriti, 
No. 25; Huc, IV, No. 74; Laurent, VI, No. 
34 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, Ii, partea 
1, p. 995; Comp.: Dalloz, Râp., Propriste, 
No. 65, 68; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 193). , 

14. Drepturile reale mai pot fi de două 
feluri: 'drepiuri reale principale şi drepturi 
reale accesorii. (Colin et Capitant, ed. 4-a, 
p. 714; Matei Caniacuzino. p. 45; Plas- 
tara, II, p. 45, 46, 48. 111, 112, 113). 

15. intre drepturile reale principale şi 
drepturile reale accesorii există o mare 
diferenţă: Drepturile reale principale cum 
este servitutea, etc., nu pct fi nimicite 
fără voia persoanei care se bucură de 
ele; pe când drepturile reale accesorii 
cari sunt ataşate la o creanţă, cum este 
ipoteca. etc.. not fi nimicite fără voia cre- 
ditorului, debitorul având dreptul să se 
libereze de obligaţia sa, plătind datoria 
sa. chiar în contra voinţei creditorului. 
(Mourlon, ed. 7-a. No. 1430; Comp. Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 714). | 

16. Dacă legea nu prevede între drep- 
turile reale în art. 543 c. civ. fr. (419 c. 
civ. rom.), şi dreptul de gaj, de privilegiu 
şi de ipotecă, cauza este că ea nu se 
ocupă decât de drepturile reale princi- 

BUNURILE ÎN RAPORT CU CEI CE LE POSED Art. 479 

pale, adică, de drepturile cari subsistând 
prin ele înşile ca proprietatea, au o exis- 
tenţă stabilă şi permanentă. Drepturile 
de gaj, de privilegiu şi de ipotecă sunt 
totdeauna, accesorul unei creanţe a cărei 
plată o garantează şi deci nu pot există 
iără ea. (Mourlon, ed. 7-a, ÎI, No. 1429; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 714; Comp.: 
Matei Cantacuzino, p. 45; Plastara, II, p. 
44, 45, 48). 

- 17. Dreptul de moştenire este cuprins 
în enumeraţia prevăzută de art. 543 c. 
civ. îr. (479 c. civ. rom.), deoarece el con- 
sistă în dreptul de proprietate al moste- 
nitorului asupra bunurilor succesiunei. 
(Demolombe. IX, No. 478; Dalloz. Rep. 
Propri6t€, No. 59; Laurent, VI, No. 83; 
Baudry et. Chauveau, Des biens, No. 191; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p.224; 
Comp.: Duranton, IV, No. 236), 

18. Drepiui de superificie, fiind un 
drept privitor la suprafața solului, con- 
stitue un drept de proprietate parţial. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. 8 172, p. 7% 
Huc, IV, No. 73; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 221 urm.; Nacu, Î, p. 748). 

19. Dreptul de superiicie constitue un. 
desmembrământ al proprietăţii şi poate 
fi stabilit prin convenţiune sau prin pres- 
cripţie. (Demolombe, IX, No. 483; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. II, $ 923, text şi-nota 6, 
p. 623, 624; Dalloz, R6p., Propri6te No. 76; 
Suppl., Propriât6 No. 27; Laurent. VIII, 
No. 418; Alexandresco, ed. 2-a, III, parteu 
I, p. 223). 
20. Dreptul subfeţei pământului este 

un drept real. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 221 urm). 

Di. Emtfiteoza, besmanul sau embati- 
cul, nu este un drept real, ci conferă em- 
baticarului numai un drept personal. 
(Demolombe, IX, No. 483; Troplong, Lo- 
uage, I, No. 30; Aubry et Rau, ed. a, Il. 
ș 223, p. 628, 624: Laurent. VIII. No. 340 
urm.; Comp.: Mourlon, ed. 7-a, I, No. 
1429, 1431; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, 
p. 114; Plastara, II, p. 47, 48. 116, 11%; 
Contra: Merlin, Questions de droit, Em- 
phyteose, section 5, $ 8: Proudhon, Du 

domaine prive, II, No. 710; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 220; Nacu, 1, p. 748). 

29, Posesiunea nu constitue prin ea 
însăşi un drept real, ci numai o stare de 
fapt care se distinge de dreptul de pro- 
prietate. (Pothier, Traite de la possesion, 
IX, No. 82; Troplong, Prescription, I, No. 
219 urm., 233; Aubry et Rau, ed. 5a, IL, 
$ 177, p. 107, 108; Laurent, VI, No 8; 
XXXII, No. 264; Bauâry et Chauveau, 
Des biens, No. 190; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 
2266; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 

„p. 224, 225; Plastara, LI, p. 118, 119; C. 
Hamangiu, LI. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu I, No. 1724 urm.). 

23. După altă părere, posesiunea con- 
stitue un drept real, deosebit de dreptul 
de proprietate. (Duranton, IV, No. 245; 
Demolombe, IX, No. 482; Demante et 
Coimet de Santerre, II. No. 378 bis. VIII; 
Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 1499). 
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Art. 480 

24. Privilegiile asupra mobilelor şi 
asupra imobilelor, sunt drepturi reale. 
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1429; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 714% Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 220; Nacu, |, p. 
747.748; Matei Cantacuzino, p. 43; Plas- 
tara, II, p. 48, 113). 
23. Ipoteca este un drept real, după 

majoritatea doctrinei. (Mourlon, ed. 7-a, 
1, No. 1429; Colin et Capitant, ed. 4-a, ], 
p. 714; Alexandresco, ed. 2a, III, partea, 
I, p. 221; Nacu, 1, p. 747; Matei Cantacu- 
zino, p. 43; Plastara II, p. 48, 113). 
26. Amanetul este un drept real. 

(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1429; Laurent, 
XĂVIII, No. 562; Baudry et Loynes, Nan- 
tissement, I, No. 92; Colin eţ Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 714; Alexanâresco, ea. 2-a, III, 
partea I, p. 220, 221; Nacu, 1. p. 748; Ma- 
tei Cantacuzino, p. 43; Plastara, II, p. 48, 
113). 
24. Antichreza, după o părere, este un drept real. (Pothier, Trait6 de Yhypo- theque, No. 223; Durânton, XVIII, No. 560; Mourlon, III, No. 1929; Huc, XII, No, 411; P. Pont, Petits contrats, II, No. 1277 urm:; Guillouară, Nantissement, No. 249 urm.; Planiol, II, No. 2501; Colin et Capi- tant, ed. 4-a, 1, p. 714; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea TI, p. 220; Nacu, 1, p. 748; Comp.: Plastara, II, p. 48, 113). 

"28. După altă părere, dreptul de anti- chreză este un drept personal neopozabil terţelor persoane. (Troplong, Nantisse- ment, No,. 57%; Laurent, XXVIII, No. 561 urm.). 
29. După a treia părere, dreptul de antichreză, deşi personal, este opozabil terţelor persoane. (Baudry et Loynes, Nantissement, I, No. 209). 
30. Dreptul ae retenţie, după o pă- rere, este un drept real. (Duranton, XIX, No, 8; Mourion, III, No. 1244; „. Pont, Petits contrats, II, No. 1292, Gouillouard, Droit de râtention, No. 22 urm.; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 220; Nacu, I, p. 748; Comp. Plastara, II, p. 48, 117). 

DESPRE PROPRIETATE Codul civij 

31. După altă părere, dreptul de rc 
tenție este un drept personal, neopozab.| 
terțelor persoane. (Troplong, Nantisse- 
ment, No. 442 urm., 552 urm. Privilăges 
et hypotheques, I, No. 255 urn;; Laurent, 
XXIX, No. 292). _ 
32. După a treia părere, cu toate că 

dreptul de retenţie este un drept personal, 
el este opozabil terțelor persoane. (Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, III, 8 256 bis, text şi 
nota. 20, p. 194; Baudry et Loynes, Nan- 
tissement, 1, No. 227 urm.). , 

238. In materie de drept de retenţie a- supra mobilelor corporale sau imobile 
lor, în caz de conflict de legi, se va apli- 
că legea situaţiei bunurilor. (Gouillouard, 
Droit de râtention. No. 37 urm. Baudry 
et Loynes, Nantissement, [, No. 251). 
24, Dreptul care izvorăşte pentru chi- riaş sau arendaş din contractul de închi- riere sau arendare după o părere este real. (Tronlong, Louago. I. No. G urm; 

II, No. 473 urm; Dalloz, Râp. Suppl., 
Louage. No. 130). 

35. După altă părere, dominantă, dreptul chiriaşului sau arendaşului este personal. (Duranton, IV, No. 73; XVII, No. 139; Duvergier, Louage. 1, 'No. RS, 279; Proudhon. Traite de lusufruit. |, No. 102; Demolombe. IX. No. 49%, 493; Mourlon, ed. -a, I, No. 2500: III. No. 709 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 165, nota 19, p. 36; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 198 bis, XIII urm.;  Lau- rent, V, No. No. 485: VI, No. 75: XXV, No. 9 urm.; Huc, X, No. No. 273, 341. P. Pont, Privileges et hypotheques. I. No. 385; Guilouard, Louage, 1, No. 25, 299; Priviloges et hypothăques. II, No. 655; Bauâry et Wahl, Louage, 1, No. 20. 648 urm.; Baudry et Lovnes. Privileges et hy- Potheques, I, No. 228; Planiol, e. Ga, II, No. 2158; Alexandresco. ed. 2-a. III. par- tea I, p. 21 nota Î: Plastara, II, p. 46, rm.). 
6. A se vedeă art. 471 şi 480 din co- dul civil cu notele respective. 

TITLUL II 

Despre proprietate. 

în limitele determinate de lege !). (Civ 475 e . , 4 , urm. 575, 581 urm., 585, e A 275 479, 481 urm, 
841 urm, 998, 999 

1000, 1306, 1310; Const. 17 urm.; L, rurală, Arţ. 7; L. din 1879 
pentru menţinerea art. 7 din liter. (Mon. of, 68/923) Art. 1 apelor (Monit. of. 137/924), Ast 
Ea 

1) La acest articol precum şi la art, 998 si îi a N PRR 
denţa Privitoare la actele administrative de autotira000 *- SIviI s'au făcut “rimiterile Ia doctr 

L. rurală; Legea agrară; L, propr 2, 18, 21, 24, 29; L. regimului 2 urm.;L. Minelor, (Monit. oficia] 

ioa şi Jurispru- 
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Codul civil 

143/924), Art. 1 urm.; Le 
Civ. Fr. 544).. 

DESPRE PROPRIETATE Art. 480 

gea asupra numelui din 18 Mart. 1895; 

Text. fr. Art. 544. — La propritte est le droit de jouir et disposer des 
choses de la manidre la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage 
prohib6 par les lois ou par les râglements. 

ALEXANDRESCO D, Notă sub C. Rennes 22 Noemvrie. 192 
sub Trib, Nontron, Dordogue.9 

Bibliografie (continuare). 

d'Avesnes, Nord, 3 Martie 1920, Jur. Gen. 1925 No. 1482; 
CHRISTOFOREANU E., „Rolul 

rilor subiective“, Dreptul 11/1926; 
(CONSTANTINESCU JAC. 

1925, II, 74; 

1925, II, 69; 
PonrzeR V., Notă sub C. A 

1995, II, 71; 
RaepaeoRr M., Xolă sub Trib 

Trib, Seine, 11 Iunie 19 

N 

Hozoc D., Notă sub Cas. 1 
LĂZĂRESCU EM, ALEX,, 
Mărunescu C., Notă su 
Missir 'feopoR., Notă sub C. A 

judecătorului în determinarea conținutul 

1, Jur. Gen. 1925, No. 470; Notă 
Maiu 1922, Jur. Gen. 1925 No. 1322; Wotă sub Trib. 

ui legitim al dreptu- 

-» Notă sub C. Apel Galaţi s. 1, 218 din 29 Nov. 1924, Pand. Rom. 

„ 961 din 6 Aprilie 1925. Pand. Rom. 1926, 1, 3%; 
Tendinţele sociale în dreptul privat, pg. 28 urm.; - 

b Cas. Fr. req. 2 Iunie 1924, Jur. Gen. 1925 No. 960; 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abuz 3, 8—14, 32-49, 104, 
Abuz de drept, a se vedeă 

cuvântul: „Abuz, 
Accesorii 80. 
Act de administraţie 70, 
Act juridic 3, 14, 55, 68. 

cțiune posesorie 70 bis, 
Adăpătoare 84, 
Adopţiune 110—117. 
Alee 86, 
Ameninţare scrisă 180. 
Apă curgătoare 46. 
Apreciere suverană 49, 133, 

145, 173, Ă 

Arendare, a se vedeă cu- 
vântul: „Locaţiune“. 

Atributele dreptului - de 
proprietate 2—414, 19, 50. 

Autorizare 41. 
Bărbat 109, 111, 152, 164, 

165 
Botez, a se vede cuvin- 

tele: „Nume de botez. 

Calomnie 179. 
Cariere 59. 
Case de toleranță 40, 
Căsătorie 109. 
Cesiune 107, 134, 
Cheltueli 74, 94, 9 
Clădiri 45 bis, 85. 
Comerciant 124, 174—177. 
Comerţ 37. 
Comoară 60, 
Competenţă 28, 41. 
Concepţiune 117, 
Condiţiune 15—18, 20, 21, 

22, 24, 69, 
Condiţiune ilicită 15, 16, 

17. 18. 
Condiţiune rezolutorie 22, 
Condiţiune suspensivă, a 

se vedea cuvântul: „Con- 
diţiune“ 

Consiliu judiciar 137, 
Constituţie 29. 
Consumare 9, 
Contestaţie de Stat 118, 
Contrafacere 128, 135, 
Convenţie 56, 77, 89, 90, 94 
Copil conceput 117. 

    

  

Copil legitim 108, 114, 113: 
116, 123, 133, 154, 135, 

Coproprietate, a se vedea 
cuvintele: „Indiviziune:. 

_„Partaj“ şi 63—95, 143, 
Corespondenţă. a se vedeă 

cuvântul: „Scrisori“. 
Corporale lucruri 100, 
Crime 178, 180, 181, 182, 
Cultură 41, 12. 
Curator 457. 
Curte 86, 87. 
Dărămare, a se vedeă cu- 

vântul: „Distrugere:. 

Daune, a se vedeă cuvin- 
tele: „Abuz, „Despă- 
gubiri<. 

Deces 148—151, 160. 
Definiţie 1, 5, 6, 8, 64, 126, 

136, 145. 
Delicte 178—182, 
Denaturare 11. 
Denunţare calomnioasă 

179. 

Depozit 144. 
Despăgubire 4, 42, 4- 

, 130, 147 
Destinatar 133—144, 147— 

151, 159, 162, 163, 167, 
168, 171, 172, 175-—177. 

Destinaţie 71, 72, 80, 81, 88 
89, 

Directorul unui institut 
54. 

Distrugere 10, 34, 35, 45 
bis. 

Divorţ 164, 163. 
Donaţiune, a se vedeâ cu- 

vintele: „Inalienabili- 
tate“, „Instrăinare“, 

Dovadă 31, 118, 169, 181, 
Drept de superficie, a se 
vedeă cuvântul: „Super- 
ficia*. 

Drept real 1, 50, 66, 69, 
Educaţie 157. 
Emancipare 157, 
Eroare 170. 
Etaje 85. 
Exclusivitate 4, 19, 63. 

Expeditorul scrisorii 139, 
140, 141, 143, 159, 160, 163, 
166, 168, 175, 176, 177. 

Fântână 83. 
Femee 109, 111, 112, 152, 

164, 165. 
Femee văduvă 112. 
Filiaţiune 108, 118, 123, 
Firmă 124 
Folosinţă, a se vedea cu- 

vintele: „Abus“, „Fruc- 
te“ şi 4 5, 43, 71, 75, 
77, 88, 90, 101, 122. 

Fonograf 128. 
Fotografie 129, 
Fructe 3, 6, 7, 73, 75—79. 
Fum 38. 
Funcţionari 183. 
Gramofon 128. 
Hotărire 118. 
laz 14 
Impărțeală, a se vedea cu-" 
vintele: „Coproprietate:, 
„Partaj“. 

Imobile 96, 99. 
Imprudența 46 b's. 
In. lienabilitate 15—18, 107 
Incapabili 152—157, 
incetare din vieaţă 148— 

151, 160, 
Inchiriere, a se vedeă cu- 

vântul: „Locaţiune“. 
Incorporale lucruri 101 

urm. 

Indiviziune, a se vedea cu- 
vintele: „Coproprietate“, 
„Partaj“.şi 62, 70 bis, 78, 
80—95. 

Indiviziune forțată 80—95. 
Industrie 33, 37, 39, 40, 4, 
Injuarii 72. 
Institut 154, 
Instrăinare, a se vedeă 

cuvintele: „Inalienabi- 
litate“, „Vânzare“.şi 14, 
21, 22, 23, 66, 68, 69, 91, 
134 

Instrucțiune criminală 
181, 182. 

Intenţie 141, 164, 176. 
Interdicţiune judiciară 

156. 
Interes general 26, 27. 
Interes privat 27. 
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pel Galaţi S. 1, 218 din 29 Noemvrie 1924, Pand. Rom. 

pel Galaţi S. 1, 218 din 29 Noemvrie 1924, Pand. Rom.. 

„ Lyon, 17 Iunie 1925, Jur. Gen. 1926 No. 120; Notă sub 
25 Jur. Gen. 1926, No. 564. Ă 

Inviolabilitatea secretului 
scrisorilor 137, 142, 146, 
172, 182. 

Ipotecă, a se vedea cuvin- 
tele: „Drept real“, „Sar- 

__ cine“ şi 14, 16, 50, 
Irevocabilitate, a se vedeă 

cuvântul: „Revocabili- 
tate“ şi 20, 21, 22, 

Isvor 11, 
Jus abutendi 3, 8—14, 10, 
Jus fruendi 3, 6, 7, 101. 
Jus utendi 3, 5, 101. 
Latrină 81. 
Lege 27—.30, 90. 
Licitaţie 62, 79, 149. 
Locaţiune 14, 70. 
Lucruri corporale 100. 
Lucruri incorporale 101 

urm, 
Mama 108, 155. 
Mandat 176, 177. 
Militari 183. 
Mine 39, 
Minoritate 153—157. 
Mirosuri vătămătoare 36, 

Mobile 96, 99. 
Moarte 143 — 151, 160. 
Muzică, a se vedeă cuvin: 

tele: „Proprietate artis- 
tică, literară şi industri- 
ală* şi 128, 

Naştere 114, 115, 116, 117. 
Nume 103—123. 
Nume de botez 103. 
Nume de familie 103—119, 
Oraş 40. 
Ordine publică 15, 4%, 17, 

8 18. 
Ordonanţe 28. 
Partaj, a se vedeă cuvân- 

tul: „Coproprietate“ și 
62, 69, 79, 87, 149, 13), 
151, 

Pasagii 86, 
Pedeapsă 135, 178. 
Percheziţie 182. 
Perpetuitate 20, 21, 22. 
Petiţie de ereditate 9. 
Pomi 12, 
Poreclă 105, 120, 
Posesiune 70 bis, 71. 
Posesorie acţiune 70 bis. 
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Art. 480 

Praf 38. ? 
Prejudiciu, a se vedea cu- 

vântul: „Despăgubire, 
Prescripţie 25, 56, 77, 92, 

93, 107, 132. 
Prtezumpţiuni 61, 176. 
Privilegiu, a se vedea cu- 

vintele: „Drept real“, 
„Sarcine* şi 50, 

Probă 51, 118, 169, 18. 
Proces 162--171, 177. 
Procură 176, 177, 
Prodig 157. 
Producte, a se vedea cu- 

- vântul: „Fructe:. 
Profesor 154. 
Prohibiţiuni 30, 
Pronume 103, 
Proprietate 1 urm. 
Proprietate artistică, lite- 

rară şi industrială 125— 
135, 158, 

Proprietate plină 50. 
Pseudonim 121, 422, 123, 
Publicare 158, 159, 160, 
Putere părintească 153, 

155, 
Râu 46. 
Răutate 47, 48, 
Registre comerciale 174, 

175. 
Regulament 28, 29, 
Renunţare 95, 
Reparaţii 42, 44. 
Responsabilitate, a se 
vedea cuvintele: „Abuzi, 
„Despăgubire“, 
estricțiuni 26—49, 

Revendicare 67, %, 
Revocabilitate, a se vedeă 
cuvântul: „lrevocabili- 
tate“ şi 22, 

Rezoluţiune 22, 
isc 140. 

Risipitor 157, 
Rude 113, 
Salubritate 40, 
anț 82, 

Şantaj 1809. 
Sarcine, a se vedeâ cuvin- 

tele: „Drept real“, „Ipo- 
tecă“, „Privilegiu“, „Ser- 
Vitute“, şi 50, 51, 66, 69. 

Schimbarea numelui 118 
«Scriitor, a se vedeă cuvin-, 

tele: „Proprietate artis. 
tică, literară şi indus- 
trială“ şi 121, 

„ Şeriseri 136—185. 
Scrisorfită Tinistrat 183,   

DESPRE PROPRIETATE 

Scrisori anonime 146. 
Scrisori comerciale 174— 

177. 
Scrisori confidenţiale 142 
—147, 163, 166—165, 172 
—175, 183 

Secretul scrisorilor 137, 
__142, 146, 172, 182, 
Sepături” 34. _ 
Servitute, a se vedeâ cu- 

vintele: „Drept real“. 
„Sarcine“* şi 14, 16, 45, 
bis, 50, 57, 80, 92, 93, 

Sorţi 150, , 
Soţi, a se vedea cuvin- 

tele: „Bărbat“, „Femee“, 
„Mamă:, „Tată“. 

Stare civilă 118. 
Stat 26, 183, 
Stradele 86. 
Subsol 52, 58—62, 
Succesiune 148.—154, 160. 
Superficie 52-—59, 61,62, 76. 
Suspendare 21, 
Suverană apreciere 49, 

133, 145,173. 
Tată 108, 114-—117, 153— 

155 
Telefon 185. 
Tel: gramă 184, 185. 
Termin 20, 21, 23, 24, 
Terţe persoane 4, 17, 30, 

67, 70 bis, 113, 119, 122, 
147,152, 165—171, 

Testament 161. 
Transcriere 174, 175, 
Tranzacţie 107. 
Trepidaţiuni 39. , 
Tulburare de posesie 7 

bis, 
Tutor 156, 
Universalitate de bunuri 

Uz 5, 5, 25, 43, 57, 71, 80, 
89, 90, 98, 101. > 

Uzufruct, a se vedeă cu- 
vintele: „Drept real“, 
„Sarcinei şi 53, 143. 

Văduvă 112, 
Vânzare, a se vedeă cu- 

vintele: „Inalienabili- 
tate“, „Instrăinare“ şi 

4, 
Vecin 31—49, 
Vedere 45, 
Venituri 6, 73, 75—79. 
Vie 12. 
Zgomote 39. 
Ziar 130, 131, 132, 159. 
Zid 42, 45 'bis, 82, 

Doctrină, 

|. Proprietatea este dreptul real în vir- tutea căruia un lucr 
absolut şi exclusiv 

u este supus în mod 
voinţei şi acţiunei unei persoane. (Demolombe, IX. No. 535; Aubry et Rau, ed. 5- 

255, 956; Dalloz, Re 
a, II, $ 190, nota 1, p. 
p., Suppl, Propriets, No. 18; Laurent, VI, No. 87; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 109; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2329; Planiol et Ripert, III, No. 211; Alexandresco, ed, 2-a. III, partea, ], p. 229; Plastara, II, p. Mourlon, ed. 7-a, I, No. 

122 urm;; Comp.: 
1433; Nacu, I, p. 151; Matei Cantacuzino, p. 109). 2. Art. 54 c. civ. fr. (480 c. civ. rom.) arată mai mult atributele dreptului de Proprietate în loc să dea drept. (Aubry et Rau, nota 1, p. 255, 256) 

3. Atribu 

definiţia acestui 
ed. a, II, s 190, 

tele dreptului de propriet sunt: 1) dreptul de a uză de e cate 

Codul civil 

jus utendi; 2) dreptul de a culege fructele 
duerului sau jus fruendi: 3) drenpțul dea 
dispune de lucru şi de a face asupra lui 
orice act juridic sau jus abutendi, (Mour- 
lon, ed. fî-a, 1. No. 1435, 1439; Aubrv et 
Rau, ed. 5-a, 11, $ 190, p. 256; Dalloz, Râp, 
Proprit6, No. 54. 55; Supyl.. Propritte No. 
21; Huc, IV, No. 76; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 204; Planiol, ed. G-a. 1, No. 
2329, 2332: Planiol «et Ripert, III, No. 216; 
251 urm.; Alexanaresco, ed. 2-a, III, par- 
tea LI, p. 230; Nacu, I, p. 751; Matei Can- 
tacuzino, p. 143: Plastaru, II. p- 125 urm, 
136 urm.. 139. 140). 

4. Unii autori mai adaugă la aceste 
trei atribute ale dreptului de proprietate 
și un al patrulea atribut: dreptul de a ex- 
clude pe tertele persoane de a participă 
la folosința atributelor proprietății. 
(Mourlon. ed. i-a, |. No. 1433; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 1%. p. 256; Bauary et Chauveau, Des biens, No. 209: Planio!, 1, No. 2329; Planiol et Hipert, ILI, No. 211, 212; Alexandresco. ea. s-a, UI. partea |, p. 231; Matei Cantacuzino. p. 109). 

5. Jus utendi sau dreptul de a uză de 
lucru, constă în facultatea ce 0 are pro- 

„prietarul lucrului de a se folosi de lucru la toate intrebuinţările potrivit  naturei sale, fără a-i nimici fiinta. (Mourlon, ed. v-a, IL, No. 1439; Aubry ct Hau. ed, ou, 1, $ 191, p- 270: Dalloz, Râp., Propriât6, No. 54; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 204: Huc, IV, No. 76: Planiol. ed. 6. 1, No. 2331; Planiol et Ripert. III, No. 216; Alexandresco, ed, Za IL partea 1, p. 23V; Matei Cantacuzino, p, 143; Plastara, II, p. 136, 139, 140). 
„ Jus fruendi constă din facultatea ce O are proprietarul lucrului de a culege toate fructele şi a incassă veniturile pe care le produce lucrul. (Mourlon, ed. 7-8 I, No. 1439; Dalloz. Rep. Proprite, No, 34; Suppl.. Proprists, No. 24: p aniol, cd. 6-a. I, No. 2331; Planio] ct Ripert, III, No. 216; Mexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 230; atei Cantacuzino, p. 143; , p. 136, 139, 140). P Plastara, II 4. Tot în virtutea acestui drept, pro- prietarul poate să lase lucrul neproduc- tibil. (Mourlon. ed. T-a. I. No. 1437; Bau- dry et Chauveau. Des biens. No. 204), „ Jus abutendi, sau dreptul de a dis- Pune de lucru. constă în facultatea ce o axe proprietarul de a face asupra lucru- lui o întrebuințare care Du se mai poate reînoi, intrebuinţare care se poate exe- cită fie în mod material, îie în mod juri- dic. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1439; Dalloz, Rep, Proprist6, No. 54: Suppl., Propriâts, No. 12. 2i urm.; Planiol. ed. Ga. T, N. 2831, 2832: Planiol et Ripert, III, No. 216; Ale xandresco, ed. 2-a. III, partea |], p.. 230; 
1 

23 Matei Cantacuzino, p. 143 i Top. 125, 126, 136, 139, 140). + Plastara, „ E Toprietarul are dreptul . - me lucrul. (Mourlon ed. SEL I, Soc 439. Dalloz, Râp., Propritt6. No. 54; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2332. : 
III, No. 216) 2332; Planiol et Ripert, 
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Codul civil ESPRE PROPRIET «_PESI OPRIETATE Art, 480 

10. Proprietarul are dreptul să -dis- 
trugă lucrul sau să-i micşoreze valoarea. 
(Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1437 urm, Dal- 
loz. R6p.. Suppl., Propriât6, No. 19; Pla- 
niol, ed. 6-a, 1, No. 2331, 2332; Planiol et 
Riperi, III, No. 216: Alexanăresco, ed. 2-a, 
III, partea 1. p. 230; Matei Cantacuzino, 
p. 143, 144; Plastara, II, p. 126). 

| î. Proprietarul are dreptul să dena- 
tureze lucrul; aşă el are dreptul ca în 
Jocul unui câmp de cultură să sape un 
iaz în care să se adune fie apele de ploaie, 
fie isvoarele de pe fondul său, fie cele ce 
se scurg din fondurile superioare, fie cele 
ce se scurg din stradă. (Proudhon, Du do- 
maine public, V, No. 1574 urm.; Duran- 
ton, IV. No. 408 urm.; Demolombe. X, 
No. 27; Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1437 urm; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 191, p. 211; 
Dalloz. Râp., Suppl.. Propriât6, No. 21; 

Baudry et Chauveau, No. 204: Alexan- 
Gresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 230; Ma- 
tei Cantacuzino, p. 146). 

42. Proprietarul are dreptul să schim- 
be modul de cultură al pământului său; 
astfel el poate să sădească vie sau pomi 
întrun câmp de cultură, sau invers. 
(Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 1437 urm.; Aubry 
et Rau, ed 5-a II, $ 191, p. 271; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 204). 

12. Proprietarul are dreptul să pără- 
sească lucrul său, fără sa-l transmit. al- 
tuia. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1437 urm; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 191, p. 2%; 
Dalloz. Rp, Propriete, No. 54; Suvpl, 
Propri6te, No. 26). 

14. Jus abutendi sau dreptul de a dis- 
pune e lucru, dă dreptul proprietarului 
de a face asupra lucrului orice acte ju- 
ridice; astfel el are drepiul să închirieze 
lucrul, să-l înstrăineze, să-l greveze de 
servituţi sau de ipoteci, ete. (Mourlon. ed. 
7-a, I, No. 1439; Dalloz, Reâp., Suppl., Pro- 
priât6, No. 24; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 2337 
urm.; Planiol et Ripert, III, No. 218; A- 
lexandresco, ed. 2; III, partea 1, p. 230; 
Matei Cantacuzino, p. 144; Plastara, II, 
p. 126, 136). , 

15. Condiţiunea de inalienabilitate în- 
serată întrun act este ilicită deoarece 
este contrară ordinei publice care prevede 
libera, dispozițiune a bunurilor în mânile 
proprietarilor lor. (Demolombe, XVIII, 
No. 292 urm.; Troplong, Donations ei 
iestamenis, I, No. 271; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, $ 191, nota, 15, p. 27; Dalloz, Râp.; 
Suppl., Dispositions entre vifs et testam, 
No. 54: Proprist6. No. 24; Laurent, VI, 
No. 103; Huc, IV, No. 77, urm.; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 206; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, 1. No. 124; 
Pianiol, ed. 6-a, 1. No. 2344; Planiol et 
Ripert, III, No. 223, 9224, 226 urm.; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea I], p. 234; Matei 
Cantacuzino, p. 144, 322; Comp.: N. Geor- 
gean, Studii Juridice, vol. 1. p. 183 urm.). 

__ A8. Este deasemenea ilicită conâiţi- 
unea, de inalienabiltate care ar fi privi- 
toare la unele drepturi reale asupra lu- 

crului, cum ar fi interdicţiunea de a 
ipotecă un imobil. (Huc, IV, No. %; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 236). Ă 

17. Oprirea temporală de a înstrăină 
înserată întm”un act, după o părere este 
licită când are de scop să garanteze un 
interes legitim şi serios fie al beneficiaru- 
lui dispozitiunei fie a] unei terțe persoane. 

(Demolombe, XVIII, No. 303; Mass et 
Verg6, III, $ 464, nota 12, 180; Troploneg, 
Donations et testaments, I, No. 271; Aubry 
et Rau, VII, $ 692. p. 296; Comp: Planiol 
et Ripert, III, No. 223, 225; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, 1, p. 167; Matei Cantacuzino, 
p. 144; N. Georgean, Studii Juridice, vol. 
I, p 18% urm). 

18. După altă părere, oprirea vremel- 
nică de a înstrăină. înserată întrun act, 
este totdeauna ilicită. (Laurent, XI, No. 
460 urm.; Huc, IV, No. 85; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, 1, No. 128, 
129; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2347; Alexan- 
aresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 235, 236; 

Comp.: N. Georgean. Studii Juridice, vol. 

Ip. 184 urm). | 

49. Un ait atribut al dreptului de 

proprietate este facultatea proprietarului 
de a exclude pe terțele persoane dela 

uzul, folosinţa şi dreptul de a dispune 
asupra lucrului cei aparţine. (Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1433, 1437 urm; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 190, p. 256; Dalloz, Rp, 
Propriât6 No. 54, 56; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 209; Planiol, ed. 6-a, I, 
No. 2329; Planiol et Ripert, III, No. 211, 
212; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 231; Matei Cantacuzino, p. 109). 
2Q. Dreptul de proprietate este din 

natura sa perpetuu şi irevocabil, afară, de 
cazul când este transmis altuia cu ter- 
men sau sub condiţiune. (Aubry et Rau. 
ed. 5-a, Ii, $ 220 bis, p. 57%; Dalloz, Rp, 
Suppl.. Propriât6, No. 299; Laurent, Vi, 
No. 105, 112: Huc, IV, No. 89; Baudrv et 
Chauveau, Des biens, No. 203, 228, 229; 
Planiol, I, No. 2330, 2350; Planiol et Ripert, 
III, No. 211, 213, 231 urm.; Comp: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 237, 
238; Plastara, II, p. 137, 9213 urm.). 

21. Proprietatea poate fi afectată de 
un termen suspensiv sau “de o condiţie 

suspensivă; naşterea dreptului de  pro- 
prietate, în aceste cazuri, este suspendată. 

dar odată născută, dreptul rămâne per- 
Petuu şi irevocabil. (Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 226; Planiol, ed. Ga, 1, 
No. 2349 urm.; Alxandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 237, 238). 

29. Când transferarea proprietăţii a 
avut loc sub condiţia rezolutorie, ea, este 
revocabilă, cu toate că proprietatea, prin 
natura sa, este perpetuă şi irevocabilă, 
(Dalloz, Rep., Suppl., Propriât€ No. 239; 
Laurent, VI, 105; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 228; Planiol, ed. 6-a, 1, No, 
2850; Planiol et Ripert, III, No. 213, 231 
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 237, 238; Plastara, II, p. 214 urm). 
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23. Proprietatea poate fi afectată de 
un -termen extinctiv. În acest caz proprie- 
tarul are aceleaşi drepturi ca un adevă- 
rat proprietar, putând să înstrăineze lu- 
crul. (Dalloz, Rp. Suppl., Proprict6, No. 20; Laurent, VI, No. 112; Huc, IV, No. 89; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 229; 
Planiol, ed: 6-a, I.:No. 2349 urm.; Contra: 
Demolombe, IX, No. 546). , 
24. Cumpărătorul unui lucru a cărui 

proprietate este afectată de un termen 
extinctiv, este supus aceloraşi condițiuni 
ca şi vânzătorul, adică proprietatea sa va 
fi deasemenea afectată de un termen ex- 
tinciiv. (Dalloz. Rsp.. Suppl,, Proprite, 
No, 20; Laurent, VI, No. 105; Planiol, ed. 
6-a, 1, No. 2351 urm.; Planiol et Ripert, 
III, No. 23%, urm: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 238 VI, p. 58; Plastara, 
TI, p, 223 urm), , 
28, Dreptul de proprietate nu se pierae 

prin neuz, cât timp o altă persoană nu a 
luat lucrul în stăpânire şi nu l-a prescris. 
(Dalloz, Rer., Suppl.. Propri6t6, No. 300; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2446; Planiol et Ripert, III, No. 213, 352; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, I, p. 99%, 
26. Statul are dreptul să supue exer- cițiui dreptului de proprietate restricţi- unilor ceruie de interesul general a] Jo- cuitorilor. (Aubry et Rau, -ed. 5-a, II, $ 190, p. 258, 259; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1437; Dalloz, Rep, Suppl., Propriât6, No. 60: Baudry et Chauveau. Nes b'ens, No. 200; Planiol, ed. 6-a, I, No. 92329, 2333 urm.. Planiol et Ripert, III, No. 217; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea, I, p. 238 urm.; Nacu, 1, p. 792; Matei Cantacu- zim0, p. 110: Plastara, II. p. 136). 
927. Potrivit dispoziţiilor art. 54 ce. civ. fr. (480 e. civ. rom.), legea a fost obli- gată să mărginească, întinderea, dreptu- 

rilor proprietârului asupra lucrului, fie în interesul general, fie chiar în înteres privat superior. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1435; Dalloz, Rep, Propriât6, No. 144. 145; Suppl., Propriât, No. 60, 6i: Planiol, ea. $-a, 1. No. 2333 urm. Planiol et Ripert, TIT, No. 217, 414 urm.; Comp.: Alexan- dresco, ea. 2-a, III, partea I, p. 238, 239; Nacu, I, p. 759: Matei Cantacuzino, p. 110; Plastara, II, p. 136, text şi nota 1). 
28. In principiu, nu se pot admite res- tricțiuni ale dreptului de proprietate de cât în virtutea unei legi sau a unei ordo- nanţe sau regulament, emanând dela o autoritate competentă. (Dalloz. Rp. Suppl., Propriâte, No. 60; Comp.: Planio! et Ripert. III, No. 415; Alexandresco, ed. da, III. partea |, p. 238, 239). 
29. Deşi legea nu vorbeşte de regula. mente, totuşi şi regulamentele pot măr- sini dreptul de proprietate, dacă nu suni contrare legilor și Constituţiei. (Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 238, 239). 0. Legiuitorulnu a înțeles să excludă prohibițiunea proprietarului ca uzână de 
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prit cu condiţia de a nu jigni drepturile 
celor de al treilea. (Pothier, Trait6 du do- 
maine de propri6te. I, No. 4, p. 103; Demo- 
lombe, XI, No. 59; Aubry et lau, ad. s-a, 
II, $ 193, p. 302; Dalloz, Mâp.. Propriât6, 
No. 160; Suppl., Propriâte, No. 66; Laurent, 
VI, No. 136; Huc. VIII, No. 434; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 215 urm.: Pla- 
niol et Nipert, III, No. 430 urrn.. 434 urm; 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea 1, p 2%, 
239, 240; V, n. 402 urm.: Dezr6. Scrieri Ju- 
ridice, L p. 146 urm. Plastara, II, p. 187). 

21. Proprietarul în exercitarea arep- 
tului său nu poate să aducă atingere 
dreptului egal al proprietarului vecin. 
(Laurent, VI. No. 138: RBaudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 217: Planiol et Ri- 
pert, III, No. 430 urm., 45% urm.; Alexan- 
dresco, ed, 2-a. TIT. partea 1. p. 938. 239, 
240), Ă 

29. Inconvenientele obisnuite sau în- 
comoditățile inseparabile ale vecinăltăţii, 
nu pot fi considerate ca o cexercitare abu- 
zivă a dreptului de proprietate, de care 
să se poată plânge un vecin. (Aubry ei 
Rau, ed. 5-a. II. $ 194, p. 304 urm.: Baudry 
et Chauveau. Des biens. No. 220: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 241). 
32. Pentru ca proprietarii vecini să 

se poată plânge de actele vecinului lor, 
tvebueste ca aceste acte să prezinte oare 
care gravitate şi să intreacă obligaţiile 
obişnuite ale vecinităţii. căci în caz 
contrar nu s'ar mai puteă exercită o in- 
dustrie care totdeauna produce inconve- 
niente pentru vecini. (Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 220: Pilaniol et Ri- 
pert, III, No. 460 urm;; Alexandresco, V, 
p. 407, nota 1: ca. da, II, partea |. n. 
242). 
84. Un proprietar nu poate face pe pământul său săpături cari ar aduce dă- 

râmarea construcțiilor sau plantațiilor 
Vecine sau prăbuşiri de terenuri pe fon- durile vecine. (Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 194, nota 2. p. 303; Laurent. VI. No. 142: 
Baudry et Chauvenu. Dex bien. No. 2: Alexandrăsco. ed. 2-a. III. partea [, p. 240) 

5, In cazul când prăbusirile terenu- 
rilor provin din cauzi, pantei naturale sau a viciilor terenului. proprietarul fonaului 
superior nu are nici o răspundere faţă de proprietarul fondului inferior, chiar dacă ar fi putut preveni aceste prăbuşiri Prin efectuare de lucrări pe care a omis 
2 e execută, (Demolomhe. TTX. No. 56: ubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 194 nota 2,p 303;  Baudry et Chauveau. s biens. No. 219), 1 Des biens 
36. Deasemenea, Proprietarul nu poate face pe fondul său depozite de materii 

cari ar răspândi mirosuri neplăcute sau vătămătoare, (Bauârv et Chauveau, Des biens, No. 219; Planiol Șt Ripert, III, No. ; exandresco, ed. 2- n. 40, S41), d. 2-a. ITI, partea |, 
„Dacă însă q i . 

cari prăspândsc mirosu, pi ițele „de, materii cerute de. necesitatea unei industrii comerţ, proprietarii vecini sunt obligați 
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a le suportă. (Alexandresco, ed. 2-a,.IIl, 
partea 1. p. 241, nota 1). 
88. Proprietarul unui fond nu poate 

trimite pe fondurile vecine, fum, praf 
sau alte ingrediente cari să supere re 
vecinii săi. (Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 219; Planiol et Ripert, III, No. 
461; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea |], 
p. 240, 241). 
29. Proprietarul unei industrii nu 

poate, prin exerciţiul industriei sale, să 
producă zgomote sau trepidaţiuni cari ar 
face ca imobilele vecine să nu poată fi 
locuite sau greu de locuit, aducându-se 
prin aceasta o micşorare în valoarea 
acestor imobile. (Planiol et Ripert, III, 
No. 461; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 241, text şi nota 2). - 

40. Deși locuitorii dintrun oras. din 
cauza vecinătătii lor, sunt obligaţi a aveă 
unii faţă de alţii, o oarecare tolerantă, 
totuşi ei nu pot fi obligaţi a suferi incon- 
veniente serioase şi intolerabile, cum ar 
îi cele produse de industrii insalubre, 
case de toleranţe, etc. (Laurent, VI, No. 
148 urm.; Baudry et Chauveau. Des biens, 
No. 219; Planiol et Ripert, III, No. 462; 
Alexandresco. V, p. 405; ed. 2-a, III, par 
tea. Î. p. 941). , 
Ă 4. In cazul când proprietarul unei 
industrii sau alt stabilimenţ, produce 
tulburări insuportabile pentru vecini. ei 
pot fi condamnaţi la despăgubiri şi la 
înceţarea turburării. Dacă industria sau 
stabilimentul a fost autorizat de autori- 
tatea administrativă competentă, după 
unii autori. judecătorii nu au dreptul să 
desființeze industria, ci să acorde numai 
daune tot timpul cât va continuă incon- 
venientul. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
194. text și nota. 10, p. 306; Laurent, VI, 
No. 150; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 225; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI], partea 
1. p. 241. 249: Comp.:: Planiol et Rivert. 
III, No. 463, 473), 
49. Proprietarul unei case al cărei 

zid dă pe proprietatea vecinului, are drep- 
tul a trece pe aceă vrobrietate pentru a 

repară zidul şi vecinul nu-l poate împie- 
decă, fiind pasibil de daune, deoarece 
numai în acest fel se poate folosi de pro- 
prietatea casei sale. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 943, 244; Contra: Lau- 
rent. VIII. No. 121; Huc, IV, No. 400; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 929). 
43. In principiu, proprietarul are 

dreptul să se folosească de lucrul său în 
întregimea lui şi dacă el este un imobil, 
să-l ocupe până la limita sa, fără ca ve- 
cinul său să se poată plânse. (Dalloz. Râp.. 
Suppl., Propri6t6, No. 79). 
44. Proprietarul nu are nici o răspun- 

dere de prejudiciul cauzat vecinului prin 
singurul fapt că nu-şi întreţine proprie- 
tatea. sa. (Dalloz. R6p.. Suppl., Proprist, 
No. 71; Laurent, VI, No. 141). 
45. Proprietarul nu poate îi obligat la 

daune-interese prin fapțul că uzână de 
dreptul său, fără a aduce atingere drep- 
turilor proprietarilor vecini şi fără a le 
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câuza o pagubă pozitivă, a făcut pe fon- 
dul său construcţiuni, lipsindu-i de avan- 
tajele ce le aveau înainte; astfel ar fi, de 
exemplu, când clădind pe terenul său, 
a mascat vederea vecinului său, fără ca 
acesta, să fi avut stabilit vreun drept de 
servitute. (Demolombe, XII. No. 647 urm.; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 194, note 16, 
17, p. 308; Dalloz, R6p., Suppl., Propriâts, 
No. 23; Laurent, VI, No. 136 urm.: Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 218; Comp: 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 239, 
249, 943). 
45 bis. Dărâmarea unui zid, care ser- 

veă de sprijin unei clădiri vecine nu poate 
da loc la daune-interese contra proprieta- 
rului zidului, dacă nu există vreun drept 
de servitute si dacă proprietarul zidului 
cu ocazia dărâmării lui, nu s'a făcut vino- 
vat de o gravă imprudenţă. (Demolombe. 

XII, No. 648; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 
194, p. 308; Laurent, VI. No. 140 urm; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 218; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

46. Proprietarul are areptul ca să 
facă lucrări pentru a împiedecă ca o apă 
curgătoare să mănânce din proprietatea 
sa, chiar dacă prin aceste lucrări s'ar 
aduce prejudicii proprietarului de cea- 
laltă parte a apei, liber fiind celălalt pro- 
prietar să se apere în acelaş mod în con- 
tra mâncăturilor de apă. (Demolombe, 
XI, No. 30; Aubry et Rau, &d. 5-a, II. 8 
191, p. 271; Dalloz, Râp.. Suppl., Propriâte, 
No. 23; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 219; Alexanâresco, ed. 2-a, ITI, partea 
I. p. 243; Comp.: Dalloz, R6p., Propriât6, 
No. 578). 
44. Proprietarul, după o părere, poate 

uză de dreptul său, fără a i se puteă cere 
motivul pentru care lucrează astfel, chiar 
dacă prin acţiunea sa el nu ar aveă de 
scop decât să strice vecinului său. (De- 
molombe, XII, No. 648; Aubry et Rau, 
ad. a, IT, $ 195, nota 19. p. 309: Dalloz, 
Râp., Suppl., Propriâi€, No. 67; Laurent, 
VI, No. 140 urm.; Bauâry et Chauveau, 
Des biens. No. 292). 
48. După altă părere, dacă proprie- 

tarul lucrează din răutate şi cu scopul 
ca să cauzeze vecinului său o pagubă, el 
este răspunzător de daune-interese. (Toul- 
lier, VI, partea 1, p. 119; Larombitre, V, 
art. 1382-1383, No. 11 urm., 53; Dalloz, 
Râp., Suprpl.. Propriât6. No. 67; Laurent, 
XX, No. 408 urm; Huc, VIII, No. 411; 
Plamiol et Ripert. III, Na. 458; Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, partea TI, p. 243, 24: 
V, p. 401 urm.: Plastara, II, p. 187, 188). 
49. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă actele proprietarului aduce 
atinge în mod serios drepturilor altuia, 
(Laurent, VI, No. 145; Baudry ei Chau- 
veau, Des biens, No. 220: Planiol et Ri- 
pert, III. No. 479: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 244). LL Ă 
BO. Proprietatea este plină sau mai 

puţin plină după cum diferitele sale atri- 
bute aparţin aceleaşi persoane sau la 
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persoane diferite sub forma de drepturi 
reale sau sarcine. (Dalloz. Rep. Propriete. 
No, 65; Suppl., Propriâte. Nr. 25; Planiol 
et Ripert, III, No. 218: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 230; Nacu, 1, p. 731; 
Matei Cantacuzino, p. 110, 111; Plastara. 
II, p. 122, 123). 

54. Cel care pretinde că are asupra 
unui lucru al altuia un drept derivând 
din lege sau în virtutea unei conventţiuni, 
trebueşte să-şi dovedeasră dreptul său, 
deoarece în principiu proprietatea, ește 
liberă de orice sarcină. (Demolombe, IX. 
No. 553; Aubry et Rau II, $ 190, p. 956; 
Dalloz, R6p., Propriâte, No. 53; Suppl, 
Propri6t6, No. 20; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 202: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 231, nota 2). 
59. Dreptul de superficie este dreptul 

de proprietate care se exercită asupra 
construcțiilor şi plantaţiunilor ce se află 
pe un fond, alcărui subsol aparţine altui 
proprietar. (Dalloz, Râp., Suprl, Pro- 
priât6, No. 168; Planiol, ed, 6-a, I. No. 
2524; Planiol et Ripert, III, No. 330; Plas- 
tara, II, p. 170, 209). 
53. Sub regimul codului civil actual], 

superficiarul are un adevărat drept de 
proprietate, iar nu de uzufruct, (Merlin, 
Questions de droit, Biens nationaux, $ 1;: 
Demolombe, UX, No. 483 quater; Troplong, 
Du louage, I, No. 30; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, $ 223, nota 9, p. 624; Dalloz, Rep. 
Suppl., Propriât6, No, 27; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 341; Planiol, ed. 6-a. I, No. 2525 urm; Planiol et Ripert, III, No. 331; Plastara, II, p. 171, 209; Contra: 
Laurent, VIE, No. 409 urm). 

54. Superficiarul poate aveă dreptul de rroprietate asupra tuturor obiectelor ce se ailă pe suprafața unui fond sau numai asupra unora dintre ele; prin ur- 
mare, dreptul de superficie poate fi inte- gral sau parţial. (Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 223, nota 8, p. 624; Dalloz, Rp, Suppl., Propriâtă, No. 168; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 34; Planiol, ed. 6-a, I, No, 2525;'Planiol et Ripert, III, No. 330). 
„588. Sugerficiarul a] cărui drept este integral, adică al cărui drept se aplică la toate obiectele cari se găsesc pe supra- faţa fondului, are toate drepturile asu- pra suprafeţei ca, orice Proprietar, putână face orice schimbări şi orice construcţiuni ȘI orice acte juridice asupra acestui drept. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 223, nota, 13 bis, p. 626; Dalloz, Râp,, Suppl., Pro- priât6, No. 168; Laurent, VIII, No. 419; Bauâry et Chauveau, Des biens, . ; Planiol et Ripert, III. No. 384) NO: 345; 56. Dreptul de superiicie se poate do- bândi brin convenţiune sau prin pres- cripția de treizeci ani. (Aubry et Rau ed. 5a, IL $ 223, nota 11 bis, p. 625; Daloz Rep., Suppl,, Propriât6, No. 168, 174; Lau. rent, VIII, No. 415 urm; Baudry et Chau- Veau, Des biens, No. 342; Planiol. ed. G-a 1, No: 2525; Planiol et Bipert, III N 331). 57. Dreptul de superficie, nu se pierde 
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ca servituţile prin neuz. (Demolombe, IX, 
No. 483 quater; Aubry et Rau, ed. Sa. II, $ 223, nota 9, p. 624; Bauary et Chauveau, 
Des biens, No. 341; Planiol et Ripert, III. 
No. 331). 
5a. e roprietarul subsolului are toate 

drepturile ca orice proprietar. cu condi- tia ca să nu aducă atingere drepturilor 
superficiarului. (Aubry et Rau, ed. Sa, II, $ 223, p. 625: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 343; Planiol et Ripert, III. No. 
253, 332). 
59. Proprietarul subsolului are drep- 

tul să exploateze caricrile și minele care 
există în pământ cu conditiunea să nu 
aducă vătămare suprufeţei fondului. (Au- 
bry et. Dau, ed. 5-a, II. $ 223, p. 625: Bau 
dry et Chauveau, Des biens. No. 443; Pla- 
niol et Ripert. III. No. 253. 332 Plastara. 
II. p. 171). 
60. Proprietarul subsolului are drep- 

tul de proprietate asupra comoarei Răsită 
în pământ. în conformitate cu dispoziţiile 
art. 716 c. civ. îr.. (49 e. civ. rom), (Au- 
bry et Mau, ed. S-a, TI, 8 9%3. p. 625: Rau. 
dry et Chauveaun. Des bien. No. 343; Pia- 
niol et Ripert. III, No, 9, 32: Plastara, 
II. n. 171), 
61. Proprietatea subzolului nu conati- 

tue o prezumpţie legală a proprietăţii so- hului. (Planiol et Nipert, II. No. 253), 62. Câna proprietarii suprafeței şi ai subsolului, sunt diferiţi, ei nu se găsesc în indiviziune asupra fondului si ei nu 
au dreptul să provoace împărteala sau licitația imobilului. (Aubrv et Rau, ed. 5-a, II, $ 223. nota 15. p. 626; Planiol et Ripert, III. No. 331). 
63. Mai multe persoane hu pot să aibă în acelaş timp pronritetea întreagă a aceluiaș lucru, deoarece proprietatea este un drept exclusiv. (Alexandresco, cd. 2-a. III. partea I. p. 231, nota 9). Ga. Mai multe persoane pot fi copro- prietare asupra aceluiaşi lucru, fiecare pentru o parte indiviză, Coproprietatea are loc când dreptul de Proprietate asu- pra unui lucru aparține la mai multe persoane, fiecare din cle câte o cota-parte ideală si abstractă. (Aubry et Rau "ed Da, $ 221, p. 578; Bauarv cet Chauveau. Des biens. No. 267: Planioi, cd. 6 I. No. 2497: Planiol et Riperi. TIT. No. 286. AL: no seo. ed. 2-a. TIŢ, partea T. p. 231 : Matei i (0: , 

tara II Și 310, cantacuzino, p. 110; Plas- 

65. Coproprietatea poate și duri: coFroprietate cu naiva donă fe tă. În ete calea indiviziune tor une voluntară, fietate ae cu indivizi, : Prietar, în ceeace priveşte cota-parte a:sa are toate drepturile unui proprietar pe care ha Ca exercită fără consimțământul celorlalţi s bopPrietari. (Aubry et Rau. ea Sa $ 221, p. 579 Laurent, XXVI “ÎN Sa AL urm.; Baudry et Ch > „ No. „436 No. 568: Y Hauveau, Des biens, , ; Comp.: Planiol et Ripert, III, N 288; Plastara, II, p. 210, op o
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GG. Fiecare coproprietar are dreptul 

să înstrăineze partea. sa sau s'o greveze de 
drepturi reale. (Aubry et Rau, ed, 5-a, II, 
$ 221, p. 579; Laurent XXVI, No. 436 urm.; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 268; 
Planiol et Ripert, III, No. 288. Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 232, nota; 
Plastara, II, p. 210, 211; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, vol. î, p. 153 urm.). 
G7. Fiecare coproprietar are dreptul 

să revendice coia-parte ideală a sa dela 
un terţ detentor al lucrului comun. pen- 
tru a i se recunoaşte dreptul său de co- 
proprietate. (Aubry et Rau, ed. a, II, $ 
221, p. 580, 581; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 268, 269; Planiol et Ripert, III, 
No. 288; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea. 
1, p. 932, nota; N. Georgean, Studii Juri- 
dice, vol. 1, p. 141, 142). 

G8. Un coproprietar, nu poate fără 
consimţimântul tuturor celorlalți copro- 
prietari, să facă un act material sau ju- 
ridic de dispoziţiune asupra. lucrului co- 
mun sau asupra unei porţiuni materiale 
determinate din el, deoarece cota-parte a 
sa nu constitue un corp cert şi determi- 
nat ci abstract. (Demolombe, XI, No. 447; 
Aubry et Rau, ed. S-a. II, $ 221. p. 58: 
Laurent, XXVI, No. 436; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 269;  Alexandresco, 
ed. 2-a. III. partea I, p. 231. nota 2; Plas- 
tara, II, p. 211; N. Georgean, Studii Ju- 
ridice, vol. I, p. 153 urm). 

G9. Un coproprietar nu poate înstră- 
ină singur lucrul comun sau să-l greveze 
de drepturi reale, decât sub condiţiunea 
suspensivă: ca bunul înstrăinat sau gre- 
vat să cadă prin partaj în lotul său. (De- 
molombe. XI, No. 447; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 221, p. 580. Laurent XXVI, No. 
436; Baudary et Chauveau, Des biens, No. 
269: Planiol et Ripert, I]I, No. 289; Pla- 
tara, II, p. 213; N. Georgean, Studii Ju- 
ridice, vol.I, p. 153 urm.). 

70. Un coproprietar ru poate îace, 
fără consimţimântul celorlalţi coproprie- 
tari, acte de administraţie asupra lucru- 
lui comun; actele de administraţie cum 
ar fi închirierea sau  arendarea, făcute 
numai de unul dintre coproprietari nu co 
bligă pe ceilalți coproprietari. (Demolomi- 
be, XV, No. 485; Aubry et Rau, ed. a, 
II, $ 221, p. 580; V, 8 364, text şi nota 7; 
Dalloz, Râp., Louage, No. 55; Suppl., Lou- 
age, No. 40: Gouillouarăd, Louage. I. No. 
54; Sociste, No. 391; Laurent, XXV, No. 
44; Planiol et Ripert, III. No. 289; Colin 
et Capitant, ad. 4-a, ÎI, p. 773; Alexandres- 
co, ed. 2-a, III, partea 1, p. 231, nota 2; 
IX, p. 5% 55; Nacu, IL. p. 140; Plastara, 
II, p. 211; N. Georgean, Studii - Juridice, 
vol. I, p. 161, 169; Comp.: Baudry ei 
Wahl, Contrat de Louage, I, No. 132). 
70 bis. Proprietarul în indiviziune 

poate să exercite acţiunile posesorii con- 
tra terţilor julburători. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 232, nota). 
74, Fiecare coproprietar al unui lu- 
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cru comun are drepti să vegheze şi să se 
folosească de lucrul comun cu  condiţi- 
unea de a nu aduce atingere drepturilor 
legale ale celorlalţi proprietari, adică de 
a nu schimbă destinaţia lucrului fără 
consimţimântul tuturor celorlalţi copro- 
prietari şi de a nu aduce o pagubă sau o 
tulburare posesiunei lor. (Aubry et Rau, 
ed. a, II, $ 221, p. 581: Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 271; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 289: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 231, nota 2; Plastara, IL, 
p. 211). 

79. Unul dintre coproprietari nu poa- 
te face schimbări sau îmbunătăţiri a- 
supra lucrului comun fără consimţimân- 
tul celorlalţi coproprietari. (Demolombe, 
XI, No.: 44; Aubry et Rau, ed. Sa, 1], $ 
221, nota 8, p. 580; Laurent, XXVI, No. 
436; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
269; Planiol et Ripert, III, No. 289; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 231, 
nota 2). 

73, Fiecare coproprietar are dreptul 

la, fructele şi veniturile produse de lucrul 

comun în prororţiune cu cota-parte a sa 
de proprietate. (Baudry et Chauveau, Des 

biens, No. 271: Alexandresco, ed. 2-a, II 

partea I, p. 23, nota). 

14, Fiecare coproprietar, în proporţie 
cu cota-parte a sa, trebueşte să suporie 
chelţuelile de întreţinere şi de conservare 

a lucrului comun. putând îi obligat să 
suporte partea sa de cheltueală cu facul- 

tatea pentru el de a.'se liberă de această, 

obligaţie prin deiăsarea dreptului său de 

coproprietate. (Dernolombe, XI, No. 445 

urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 22], 

- nota, 15, p. 589; Baudry et Chauveau, Des 

biens, No.. 269; Planiol et Ripert, îiI. No. 

291; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 174). 

715, Fiecare coproprietar, are în prin- | 
cipiu drepiul la o cotă-parie din toate 
îructele şi veniturile produse de lucrul 
comun însă legea nu se opune ca dreptul 

de folosinţă al coproprietariior să fie di- 
ferit astfel încât anumite produtete să a- 
parţie unuia dintre coproprietari, iar ce- 
lelalte producte celorlalţi. (Aubry et 

Rau, ed. 5-a, II, $ 221 bis, p. 586, 587; Dal- 
loz, Rp. Suppl., Propriete, No. 169; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 327%; Comp: De 

molombe, IX, No. 513 urm.; Baudry et 

Chauveau, Des biens, No. 271). 

76, S'a spus în doctrină că acest îel de 

coproprietate este un fel de drept de su- 
perficie. (Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 233, 
p. 629; Baudry et Chauveau, Des biens, 

No. 201: Comp. Planiol et Ripert, IlI, No. 

328, 329: Colin et Capiiant, ed. 4-a, |, p. 

188). ” 
77. Dreptul acesta de coproprietate a- 

supra diferitelor producte ale aceluiaş 
fond poate rezultă sau din convenţie sau 
din prescripţie prin folosința împărţită 
a coproprietarilor asupra diferitelor pro- 

ducte. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 221, 
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„587; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No, 271; Planiol et Ripert. III, No. 329). 

178. In cazul unei coproprietăţi asupra 
diferitelor producte ale aceluiaș , fond, 
proprietatea fondului rămâne îndiviză, în- 
tre coproprietari, cu toate că folosinţa 
este îmţărţită, între ei. (Aubry et Rau, ea. 
5-a, II, $ 221, p. 587; Baudry et Chauveau, 
De: hbiens, No. 271). . 

19. In acest caz fiecare dintre copro- 
prietari are dreptul să ceară împărţeala 
sau liciiaţia, lucrului comun, împărţeala 
care se va face prororţional cu valoarea 
relativă a producielor împărţite. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 221, p. 58; Comp. 
Dalioz, Râp.. Suppl.. Propriâte, No. 169; 
Planioi et Ripert, III, No. 329), 
80. Un alt fel de drept de coproprieta- 

te esie copronrietatea cu indiviziune for- 
tată. Coproprietatea cu indiviziune forţa- 
tă este atunci când coproprietatea există 
asupra, unor lucruri afectate ca accesorii 
indispensabile la uzul comun a mai mul- 
tor imobile aparţinând la proprietari di- 
îeriţi şi destinaţia însăşi a acestor lucruri 
le impune un caracter de indiviziune for- 
țată. Această stare de lucruri nu consti- 
tue însă o servitute de indiviziune. (De molombe, XI, No. 444: Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 221 ter, notele 1, $,p. 5$8; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Servitute, No. 321; Lau- 
reni, VII, No. 480 urm.; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No, 273, 805, 807, 808, 
1109 urm.; Planiol, ea, 6-a, I, No. 2501, 
2950; Planiol et Ripert, III. No. 293; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 776, 889; Plasta- 
ra, Ii, p. 210, 213; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1. p. 783, 818, 819; Comp.: Du- 
ranton, V, No. 149; N. Georgean, Studii 
Juridice, vol. 1, p. 179). 

8 |. Poate face obiectul unei indiviziuni 
forţate o latrină destinată la serviciul mai multor case. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 
îl, $ 221 ter, notele 2 his, 3 bis, p. 588; Dalloz, Râp.. Suppl., Servitude, No. 321; Laurent, VII, No. 164; Baudry et Chau- veau, Des biens. No. 2%; Planiol et Ri- pert, III, No. 293). 
85, Deasemenea zidurile, şanţurile şi alie despărțiri comune între i . (Pianiol, ed. 6-a, I, No. 2501, 2507 urm.; Planiol et Ripert, III, No. 293). 
83. Deasemenea poate face obiectul unei indiviziuni forţate fântânele aflate la limita mai multor Proprietăţi, pentru folosul lor. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 221 ter, p. 588;  Dalloz, Rp. Suppl. Servitude, No. 321; Laurent: VII, No. 164: Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 273; Planiol eţ Ripert, III, No, 293; Comp.: N. Georgean, Studii Juridice, vol. 1, 179). __84. Deasemenea adăpătoarele lăsate in comun pentru folosința maj multor Proprietăţi. (Aubry et Rau, ed. a, II, $ 221 ter, p. 588; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 273; Planiol et Ripert, III, No. R93; N. Georgean, Stuai; Juridice, vol. Ţ, p. 179). 
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85. Deasemenea pământul și unele 
părţi dintr'o casă a căror etaje aparţin la 
diverşi proprietari. (Planiol, ed. Ga, I, 
No. 2501. 2940; Planiol et Ripert, III, No. 
319 urm.; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 
780; Plastara, II. p. 172, 173). 
86. Deasemenea: stradelele,. pasagele, 

aleele şi curțile comune cu mai multe 
case, (Planiol, ed. G-u, 1. No. 2501; Planio! 
et Ripert, III, No. 293: N. Georgean, Studii 
Juridice, vel. I. p. 179). 
87. O curte comună dacă este suscep- 

tibilă să fie împărţită. nu poale fi în 
stare de indivizinne forțată. (Aubry er 
Rau, ed. 5-a, Îl. $ 221 ter. nota 4. p. 589). 
88. Dreptu! ae folosinţă a! propricta- 

vilor, în caz de indiviziune forţată, este 
mai întins decât în cazul de indiviziune 
voluntară. Fiecare coproprietar poate să 
se folosească de lucrul comun ca de un 
bun al său propriu însă numai pentru 
destinaţia ce o are şi cu condițiune să nu 
aducă atingere drepturilor egale de folo- 
sinţă acelorlalţi coproprietari, (Demolom- 
be, XI, No. 445; Aubry et Dau, ed. 5-a, HI, $ 221 ter. p. 590; Dalloz. Rep. Servitute, 
No. 738; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 275: Planiol cet Nipert, III. No. 293, 294, 296). 
89. Destinația lucrului care se păseşte in indiviziune forțată se fixează prin con- venţiune, iar în caz când nu a fost fixată prin convenţie ea este determinată de na- tura şi uzul Ja care trebueşte să servească lucrul. (Aubry et Hau. ed. fa, IL SX1 ter., p. 59; Bauary ei Chauveau, Des biens. No. 275: Planiol ct Nipert, III, No. 293, 296). 
90. Lucrul comun. în caz de indivizi- une forțată. este constituit de către părţi prin convenţia lor sau Prin lege în fo losul fondurilor, iar nu a părţilor. Prin urmare, lucrul comun nu poate fi intre buinţat. în principiu. Pentru folosul unui alt imobil decât acel pentru care a fost constituit. (Demolombe, XI. No. 444 urm Aubry et Rau. ed. d-a. IL $ 221 ter. p. 592: Baudry et Chauvaau. Tes birns. No, 976; Planiol et Nipert. III. No. 296). 

1. Un coproprietar în indiviziune for- țată nu poate înstrăină drentul său sepa- rat de imobilul în serviciul căruia este afectat lucrul comun. (Baudry et Chau- II No “ăgpiens, No. 216: Planid] ct Ripert, 

_92. Dreptul unui comunist in caz de indiviziune forţată, poate fi câștigat prin prescripţie deoarece el este un drept de coproprietate iar nu vi 
et Rau, ed. 5-a, TI, $ 221 ter. n. 590: Bau- dry et Chauveau. Des biens, No. 274: Pla- niol, ed. 6-a, I, No. 2508; Planiol ct Rirert, III. No. 294: N. Georgean - og ae vol. 1, p. 179). gean, Studii Juridice, 

tă, nu se pierde prin neuz 
a dreptul de servitute. 

S-a, II, $ 221 ter.. p. 590; 
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Baudry et Chauveau, Des biens, No. 274; 
Planiol et Ripert, III, No. 294; Comp; 
Planiol, ed. 6-a, 1, 2501). 

94. In caz de indiviziune forţată, fie- 
care coproprietar, în principiu şi afară de 
convenţiune contrară, este obligat să su- 

porte cheltuelile de intreţinere şi de con- 
servara a lucrului indiviz, în proporţiune 
“u interesul său. (Demolombe, IX. No. 44, 
+48; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 921 ter, 
notele 18. 19. p. 592; Dalloz, Rep., Ser- 
vitude, No. 712; Laurent, VII, No. 48; 
Guillouard, Soci6t6, No. 391, 397; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 277; Planiol 
et Ripert. III, No. 297). 
95. Coproprietarul, în caz de indivizi- 

une forţată, poate să se descarce de obli- 
gaţia de a suportă cheltuelile de întreţi- 
nere şi conservare a lucrului comun, re- 
nunţând la drepiul său de coproprietate. 
(Demolombe, XI, No. 444, 448; Aubry et 
Rau, ed. i-a. II, $ 221 ter..:p. 592; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 712; I.aurent. VII, No. 
486; Baudry et Chauveau, Des biens, „No, 
211; Planiol et Ripert, III, No. 297). 
96. Proprietatea poate aveă de obiect 

toate lucrurile mobile şi imobile cari sunt 
în comerţ. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 244; Comp.: Planiol et Ripert, III, 
No. 215, 545). , 
97. Proprietatea se aplică atât la o- 

biecte individuale cât şi la universalităţi 
ee, punuri. (Dailoz, Rep.. Propriste, No. 

98. Proprietatea. obiectelor individuale 
este garantată prin acţiunea de revendi- 
care, iar proprietatea, unei universalităţi 
de bunuri prin acţiunea în petiţiune de 
ereditate. (Dalloz, R&p.. Propriât6, No. 139). 
99. Proprietatea, fie  mobiliară fie 

imobiliară. conferă aceleași avantaje pro- 
prietarului lucrului. (Baudry 

dresco, ed. III. partea 1, p. 944). 

100. Proprietatea, în adevăratul înţe- 
les al cuvântului, nu se aplică decât lu- 
crurilor corporale. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 190, p. 257; Planiol et Ripert, III, 
No. 215; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, I. p. 245; Plastara, II, p. 191, 199). 

10i. In practică însă, proprietatea se 
aplică şi lucrurilor incorporale, pentru a 
exprimă dreptul exclusiv de a uză, a se 
folosi şi a dispune de un bun incorporal. 
“Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 190, p. 25%; 
Dalloz. Râp., Propriâie. No. 141; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 27%; Planiol 
ei Ripert, III, No. 215, 564 urm.; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 245, II, p. 
191, 192). 
102. Numele în sensul cel mai larg se 

compune din mai multe elemente: 1) nu- 
mele propriu al individului; 2) numele de 
familie; 3) porecla destinată: a distinge 
diferitele ramuri ale aceleiaş familii. 
(Dalloz, Reâp., Suppl, Nom-prenom, No, 1). 

102. Numele propriu al unui individ, 

adică numele de botez sau pronumele 

96701. — Codul Civil! adnotat, — VI. 
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serveşte să deosebească diferitele, persoa- 
ne cari au acelaş nume de familie. (Mer- 
lin, Râpertoire, Nom, $ 1. I; Dalloz, Râp. 
„Nom-prânom, No. 1, 75; Suppl., Nom-prâ- 
nom, No. 120 urm.). 

104. Numele de familie serveşte a dis- 
tinge diferitele familii în societate; nume- - 
le de familie se continuă din tată în fiu, 
(Merlin, Repertoire, Nom. $ 1; Dalloz, 

„ R6p., Nom-prânom, No. 1), 
105. Porecla care corespunde terme- 

nului de gcognomeny al. Romanilor, ser- 
veşte să se distingă diferitele ramuri ale . 
aceleaşi familii. (Dalloz, Râp., Suppl,, 
Nom-prenom, No. 1). 

106, Numele de familie constitue pro- 
prietatea familiei care îl poartă. (Prou- 
dhon, Du domaine et de la propristă. I, 
No. 13; Nalloz. Râp.. Noru-prânom. No. 10; 
Supri., Nom-prenom, No. 15; Alexandres- 
co, ed. 2-a, III, partea I, p. 250). 

107. Numele de familie care consti- 
tue o proprietate sui generis, este inalie- 
nabil, nu se poate cesionă, este impre- 
scriptibil. nu poate face obiectul unei 
tranzacţii şi se transmite după anumite 
regule. (Dalloz, *Râp., Nom-prenom, No. 
23; Supnl., Nom-prenom, No. 16 urm., 39). 
108. Numele de familie se transmite 

prin filiațiune. Toţi copiii legitimi au un 
drept egal de proprietate asupra numelui 
de iamilie. Numai tatăl transmite numele 
copiilor iar nu şi mama. (Dalloz, R6p.. 
Nom-prenom, No. 13; Suppl., Nom-pr6-: 
nom,. No. 23). . 
109. Femeea prin căsătorie dobân- 

deşte numele bărbatului său. (Dalloz, 
Râp., Suppl.. Nom-prenom, No. 33). 

110. Adopţiunea conferă adoptatului. 
numele de familie al adoptatorului pe 
care îl adaugă la numele său de familie. 
(Dalloz, R6p., Nom-prenom, No. 39; Suppi., 
Nom-prenom, No. 29). - 

1ii. Când adopţiunea este făcută de 
doi soţi, adoptatul va luă numele de fa- 
milie al bărbatului. (Dalloz, R6p., Suppl. 
Adoption, No. 41: Baudry et Cheneaus, IV, 
No. 90; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 400, 
nota 1; Comp.: Beudant, II. No. 6%). 

1i2. Când adopţiunea este făcută de 
o femee măritată sau de o văduvă, adop- 
tatul va luă numele de familie al acesteia, 
iar nu al bărbatului ei. (Delvincourt, ], p. 
257; Demolombe, VI, No. 145; Beudant, II, 
No..674; Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1013; Dal- 
loz, Rep., Adoption, No. 171; Suppl., A- 
doption, No. 41; Nom-prenom, No. 3|; 
Huc, TIT, No. 120; Bauury et Châneaux, 
IV, No. 90; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 391, 
1601; Colin et Capitant, ed, 4-a. I, p. 356; 
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 399, nota 2). 

113. Adopiatul nu are dreptul să în- 
locuiască numele său de familie prin cel 
al adoptatorului şi cei în drept, adică ru- 
dele adoptatorului sau terţii cari ar pus=- 
tă acelaş nume au dreptul să ceară inter. 
zicerea purtării acustui nume. (Demolom- 
be, VI, No. 145 bis; Dalloz, Rep., Suprl, 

4



A 
[ci 

  

  

Art. 480 

Adoption, No. 41; Nom-prenom, No. 32; - 
Planiol, ed. 6-a, 1, 1601; Alexanâresco, ed. 
2-a, II, p. 401, nota 1). AR 

1i4,„ Coriii adoptatului născuţi îna- 
inte de adopţiune, după o părere, nu au 
dreptul să adauge numele de familie al 
adoptatorului. (Merlin, Questions de droit, 
VII, Adoption, $ 7; Demante et Colmet de 
Santerre, II, No. 82 bis; Demolombe, VI, 
No. 141; Dalioz, Rep., Suppi., Adoption, 
No. 42). Ă 

115. După altă părere, schimbarea 
numelui adoptatului prin adopţiune, va 
aduce şi schimbarea numelui copiilor 
săi, chiar celor născuţi înainte de adop- 
țiune. (Dailoz, Reâp.. Adoption, No. 187; 
Suppl., Adopiion, No. 42; Planiol et Ri- 
pert, II, No. 1042; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, p. 400), 

116. Copiii adoptatului născuţi poste- 
rior adopţiunei vor purtă numele tatălui 
lor. (Demolombe, VI, No. 121; Demante et 
Colmet de Santerre, II, No. 82 bis; Dalloz, 
Râp., Suppl. Adoption, No. 42; Baudry et 
Cheneanx. IV. No 91; Planiol et Bipert. 
IL No. 1048; Alexanaresco, ed. 2-a, II, p. 
400). 
117. Copiii concepuţi înaintea adopţi- 

unii și născuţi posterior adopţiunii, nu 
au dreptul să poarte numele adoptatului, 
cu adăugirea numelui adoptatorului. 
(Demante et Colmet de Santerre, II, No. 

82 bis; Contra: Dalloz, Râp,, Suppl., A- 
doption, No. 49). 

118, Proba proprietăţii numelui se va 
face conform principiilor generale în ma- 
terie de probă: Dacă, numele a, fost schim- bat se va produce hotărîrea, care a auto- rizat schimbarea, numelui; dacă numele 
este dobândit prin filiațiune, se va face dovada admisă în materie de filiațiune, 
ca la contestaţia de stai, deoarece nume- le este o consecinţă a stării civile recu- noscute, (Dalloz, Rep, Nom-pr&nom, No. 18; Suppl., Nom-prenom, No. 40 urm). 

1 18. Posesorii legitimi ai unui nume de familie, au dreptul să se opuie ca terţii să uzurpe numele lor şi să le con- teste dreptul de a] purtă, (Dalloz. Râp,, „Subppl.. Nom-prenom, No. 75 urm.; Comp.: Ai exandresco, ed. 2-a, III, partea I, p 250). 
_120. Porecla nu are nici o valoare, Juridică, deşi în unele cazuri se substitue adevăratului nume al unei persoane, (A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 250), 121. „Pseudonimul este un nume in- ventat şi permis, de care se serveşte un Scriitor, un artist sau orice altă persoa- Dă pentru a-şi mască personalitatea sa. păstrându-şi însă numele său propriu. (Daoz, Rsp.. Suppl,, Nom-prânom, No. 

1229. Yolosinţa îndelungată a unui pseudonim conferă, un fel de proprietate Și cel ce l-a adoptat poate cere să 'se in- CIZIcă unui terţ de a purtă acel pseudo- him, (Dalloz, Rp. Suppl, Nom-prenom, 
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No. 124; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 250). . 

123, Pseudonimul nu se transmite 
moștenitorilor.  (Dalloz, Rep.  Suppl, 
Nom-prenom, No. 128). Ă , 

124, lirma unui conerciant constitue 
o proprietate exclusivă. (Alexandresco, ed, 
2-a. III. partea 1, p. 250). 

125, Legea garantează orice producţie 
a minţii omului care poate fi considerată 
ca rezultatul unei munci intelectuale. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 248). 

126. Prin proprictate artistică şi lite 
rară sau industrială se înțelege dreptul 
exclusiv al autorilor. artistilor si inven- 
tatorilor asupra valorilor băneşti, a ope 
relor şi invenţiunilor lor. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 245; Comp.: Pla- 
niol et Ripert. III. No. 574 urm.; Plasta- 
ra. II. p. 193 urm), 

127. Pentru ca cineva să aibă un 
drept de proprielate artistică sau litera- 
ră, exclusivă, se cere ca opera să fie cre 
ațiunea sa. (Alexandresco, ed. Za, III, 
partea I, p. 246). 

128. lteproducerea bucăţilor muzicale, 
fără invoirea autorilor, prin ajutorul gra- 
mofoanelor, fonografe'o:, ete.. constitue o 
contrafacere. (Alexandresco. ed. 2-a, ITI, 
partea, TI, p. 246, nota 3). 
129. Fotogratul nu poate să reprodu- 

că imaginea persoanei fotografiate, fără 
învoirea acestei persoane, nici s'o expună 
în puble spre vânzare. Deasemenea per- 
soana fotografiată nu poate dispune de 
munca fotografului, făcând să se graveze 
sau să se imprime fotografia sa, fără în- 
voirea fotograiului, deoarece fotografia 
constitue o producţiune a minţii  ome 
neşti, cel puţin atunci când poate fi con- 
siderată ca o operă artistică. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 248. text şi nota 2; Vespasian Erbiceanu, Tendinţele 
noi în drept, p. 160). 

130. Titiul unui ziar este o proprieta- 
te apărată de lege. (Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 249; Plastara, II, p. 19, notă). 
131. Dacă apariţia ziarului a fost în- 

treruptă pentru puţin timp. titlul ziaru- lui nu a, fost părăsit. (Plasara, XI, p. 19%, nota). 

132. Dacă ziarul a, încetat să apară in mod definitiv, titlul său a, fost părăsit. Se presupune că titlul ziarului a fost pă- Tăsit dacă, au trecut zece ani dela apari- 

venit vreun act care să arate terţilor că Publicaţia va nr . , 195, i) a reapare. (Plastara, II, p. 

133. Chestiunea de a se i î lege printr'o operă artistică” dace ae este o chestiune de fapt de atributul su- veran al instanţelor de fond. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, Partea 1 p 246 nota 

3 Pastara, II, p, 108) 46 
„5334. Dreptul de proprietate isti Și literară sau industrială, poate îi a
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mis altora cu titlu oneros sau gratuit și 
cesionarul se substitue în drepturile auto- 
rului. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
1, p. 946, 247). 

135. Art. 339 şi urm. din codul penal 

român pedepsesc contrafacerile de scri: 

eri compoziţii muzicale, desemnuri, etc. 

(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 

246). . 

___——= 1236, Prin scrisori misive (lettres mis- 

sives) se înţeleg în general, scrisorile o- 

bişnuite privitoare la afaceri particulare 

si destinate să fie trimise persoanelor că- 

rora, li sunt adresate sau cărora le-au fost 
dejă trimise. (Dalloz, Rep., Lettre missive. 
No. 1: Planiol et Ripert, IIl. No. 580). 

137, Scrisorile pot constitui un drept 

de proprietate. ca orice lucru mobiliar; 

acest drept de proprietate este supus re-. 

stricțiunilor cari decurg din inviolabili- 

tatea secretului scrisorilor. (Dalloz, R6p. 

Lettre missive, No. 7; Suppl., Lettre mis- 

sive, No. 28. 29. 39; Comp. Planiol et 

Ripert, III, No. 581: Alexandresco, ed. 2-a, 

ŢII, partea I. p. - 
128. In principiu, scrisorile ajunse în 

mâna destinatarului, sunt proprietatea 

sa. (Larombisre, Th6orie et practique des 

obligations IV, p. 498; Dalloz, Rep,, Lettre 

missive,. No. 7: Suppl., Lettre missive. No. 

28; Planiol. ed. 6-a, 1. No. 2551, 2592; Pla- 

niol et Ripert, III, No. 581 urm.; Comp. 

Ajexandresco, ed. 2-a. III. partea IL. p. 

251: Plastara, II. p. 193. nota 2). . 

129. Până când scrisoarea nu ajunge 
in mâna, destinatarului, ea, este proprieta- 

tea expeditorului. (Dalloz, Rep. Suppl. 

Lettre missive, No. 27; Planiol, ed. 6-a, ], 
No. 2552; Planiol et Ripert, III, No. 582). 

140. Când scrisoarea este expediată 
destinatarului, ea călătoreşte pe riscul ex- 
peditorului. Prin urmare, când scrisoarea 
conţine valori, predarea, ei este suportată 

de exneditor. (Planiol ed. 6-a. I. No. 2532; 
Planiol et Ripert, III, No. 582). 

141, Dacă intenţia părţilor a fost ca 
scrisoarea, să nu devie proprietatea desti- 
natarului, qe exemplu când expeditorul 
şi-a exprimat dorinţa ca scrisoarea să fie 
distrusă. sau înapoiată, aceasta dorinţă 
va, fi respectată şi destinatarul nu va fi 
proprietarul scrisorii.  (Dalloz,  REp, 
Suppl., Lettre missive, No. 29; Planio!, ed. 
S-a. I, No. 2553; Planiol et Ripert, III. No. 
583, 584; Plastara, II, p. 193, nota 2). 
(49. Scrisoriie confidenţiale, după o 

părere, sunt proprietatea destinatarului, 

cu condiţiunea, de a respectă secretul ce-l 
cuprinde. (Dalloz, R6p., Suppl., Lettre mi- 
ssive, No. 8, 29; Planiol, ed. 6-a. L, No. 
2553; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 251). 

143, După a doua părere, scrisorile 
confidenţiale aparţin în comun expediio- 

rului şi Gestinatarului. Destinatarul în a- 

cest sistem este coproprietar al scrisorii 

confidenţiale sau mai bine zis uzuiruc- 

tuar. (Dalloz. R6p.. Suppl., Lettre missive, 
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No. 29; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 251, nota 2; Plastara, II, p. 
194, nota). 
144, După a treia părere, scrisoarea, 

confidențială nu constitue decât un depo- 
zit în mâinile destinatarului. (Dalloz, 
Râp,. Lettre missive, No. 8). 

(45. Scrisoarea confidențială este aceă 
scrisoare care cuprinde chestiuni intime 
şi a cărei divulgare ar constitui inconve- 
niente serioase; aprecierea aparţine jude- 
cătorilor de fapt. (Dalloz, Rp. Suppl, 
Lettre missive, No. 29; Comp.: Planiol et 
Ripert, III, No. 585; Plastara, II, p. 19%, 
nota 2). 

146, Scrisorile anonime nu pot fi con- 
siderăte ca scrisori confidenţiale şi lor nu 
li se poate aplică principiul inviolabili- 
tăţii secretului serisorilor. (Dalloz., Râp, 
Suppl., Lettres missive, No. 78; Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2553). 

147, Dacă âestinatarul face cunoscut 
terţelor persoane conţinutul unei scrisori 
confidenţiale, el poate îi condamnat Ia 
daune-interese, din cauza relei sale cre 
dinţe. (Dalloz, Râp., Lettre missive, No. 8; 
Planiol, ed. 6-a, Î. No. 255%; Planiol et 
Ripert, III, No. 585), . 

148. Dacă destinatarul 'unei scrisori 

încetează din vieaţă, proprietatea scrisori- 
lor sale îrece în principiu, moştenitorilor 
săi. (Dalloz. Rep., Suppl.. Lettre missive, 

No. 33; Planiol et Ripert, III, No. 583; 
Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2555. 

149, in cazul când destinatarul înce- 

tează din vieaţă şi lasă mai mulţi moşte- 

nitori şi nu se poate face între ei parta- 
jul în natură a scrisorilor sale, după o 
părere, ele se vor pune la licitaţie însă - 
numai între comoştenitori, fără partiei- 
parea străinilor. (Dailloz, Rep, Supnl, 
Lettre missive, No. 34). 

150. După altă părere, în acest caz 
scrisorile moştenite se vor trage la sorţi 
între comoştenitori. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Lettre missive, No. 34). - 

154. După a treia părere, scrisorile 
defunctului vor fi predate comoştenitoru- 
lui desemnat de toți comoştenitorii ca 
depozitarul lor, sau de către tribunal, în 
caz de neînțelegere. (Demolombe, XV, No. 
701; Dalioz, Râp., Suppl., Lettre missive, 
No. 34; Planiol et Ripert, III, No. 583). 

152. Cu toate că terţii nu au drept 

de proprietate asupra scrisorilor interve 
nite între alte pării, totuşi la această re- 
gulă există, o excepţiune în privinţa co- 
respondenţei incapabilor. -Aşţiel bărbatul —- 
are dreptul să. supravegheze coresponden- 
te. sotiei SAleo (Dermole mei IV, No. 87 bis; 
Dalioz, Râp Suppl., Lettre missive, No. 
10.:89 urm.; Planiol et Ripert, II, No. 282; 
III, No. 587; Colin et Capitant, ed 4a, 1, 
p. 625, 626; Alexandresco, ed. 2-a, 1. p. 
739. nota 4).* 
158, Deasemenea tatăl, în baza pute- 
rei părintești are dreptul de control asu- 
pra corespondenţei copilului său minor, 

Pi
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putând să ia cunoştinţă sau să reţină 
scrisorile ce le primeşte acesta, sau pe 
care le trimite. (Demolombe, VI, No. 301 
bis; Dalloz, Râp., Sunpl.. Lettre missive, 
No. 10; Bauâry et Châneaux. IV, No. 134: 
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 1663; Planiol et 
Ripert, 1, No. 300. 337; III, No. 587; Colin 
ei Capitant, ed. 4a, IL. No. 446; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, II, p. 460, nota 3; Plastara, 
I, p. 449). , 

154, Deasemenea profesorul sau di- 
rectorul Institutului in care este internat 
un copii minor, are prin delegaţie a- 
celeaşi drepturi de control asupra cores- 
pondenţei copilului ca, şi tatăl. (Dalloz, 
Rep, Suppl., Lettre missive, No. 10). 

155. In caz de lipsa tatălui, dreptul 
de putere părintească trecând asupra 
mamei, aceasta, are drepiul să suprave- 

. gheze corespondența, copilului său minor. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Lettre missive, No. 
10). 

i 
156. Tutorul unui minor sau al unui 

interzis are dreptul să controleze cores- pendenţa minorului sau interzisului. 
(Dalloz, Râp.. Suppl., Lettre missive, No. 
10; Planioi et Hipert, III, No. 587). 

- 157. Curatorul unui rninor emanci- 
bat și consiliul judiciar al unui risipitor, 
nă au dreptul să supravegheze corespon- 
denţa minorului: emancipat sau a Pprodi- gului deoarece nu au dreptul de educa- ție. (Dalloz, Rp. Suppl., Lettre missive, No. 10). 

1538. Publicarea scrisorilor. ca orice producţiune a shiritului, este supusă re- gulelor cari guvernează, proprietatea lite- „rară. (Dalloz, Rp. Suppl., Lettre missire. No. 39; Planiol et Ripert, III, No. 586). 159. Destinatarul unei scrisori deși proprietarul ei, nu are dreptul s'o publice întrun ziar sau înta'o carte fără, învoirea expeditorului ei. Expeditorul însă are dreptul s'o publice. (Dalloz, R6v., Lettre missive. No. 9; Suppl., Lettre Missive. No. 39, 41; Plabiol et Ripert, III, No. 586), 160. Dreptul autorului scrisorilor de a le publică şi a se 

sa, la moştenitorii săi. (Dalloz, Suppl., Lettre missive. No, 44, 46; Pl ct Ripert, III, No, 586). . 161. O scrisoare. “datată şi semnată, de autor poate valoră. ca testament olograf, dacă se stabileşte intenția autorului de a 
DS entre vifs eţ testam,, No. 2611; Lettre missive, No. 5: Suppl., Dispositions entre vifs et testa. ment. No. 635; Lettre missive, No. 16). „162. In cazu! câna scrisorile conţin chestiuni de afaceri si nu au un caracter contidenţial, destinatarul poate să le pro- ducă în justiţie. Asttel ar fi cazul câna Scrisoarea, conţine un titlu de creanţă sau liberaţiune. (Larombiăre, Thâorie et pra- tique des obligations, IV, art. 1331. No. 14; Bonnier. Trait6 ds preuves, II, No. 694; Dalloz. Râb., Lettre missive, No. 15; 
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Suppl., Lettre missive, No. G0. GI; Planiol, 
ed. 6-a, 1. No. 2534; Planiol et Ripert, III, 
No. 584 587: Alexandresco. ed. 2-a. III, 
partea 1, p. 231). Ă 
162. După aună părere. chiar dacă 

scrisoarea este confidențială, destinatarul 
are dreptul s'o producă în justiţie într'un 
proces între el şi expeditor. (Dalloz,. R€p,, 
Lettre missive. No. 1$: Suppl., Lettre 
missive. No. 61; Comp. Larombitre, IV, 
art. 1331. No. 14). 
164. Un soț poate produce într'o in- 

stanţă de divorţ, ca probă a acţiunei 
sale. scrisorile ce i-a adresat soțul său, 
(Demolombe, IV, No. 394; Dalloz, Rp, 
Suppl., Lettre missive, No. 90; Planiol, ed, 
6-a, 1, No. 2556). 

163. Un soţ poate produce întwo in- 
stanță de divorţ, scrisorile ce uu fost pri- mite de soţul său sau pe cure acesta le-a expediat unei terţ (Merlin. lepertoire, 
Lettre missive. $ 1. art. 4; Duranton. II, No. 554; Demolombe, 1V. No. 393; Dal- loz, Rep.. Lettre missivo,. No. 22: Sâ&para- tion de corps, No. 38; Suppl., Lettre mis-, sive No. 91. y; Laurent, III. No. 201; Carpentier, Trait6 du divorce, No. 18; Vraye et Gode, Divoree ct sepuration de corps, ÎI, No. 33. 175; Planiol ct hRipert, II, No. 593; Alexandresco. ed, “a, Il, p. 18, nota 1. 21 urni.; Comn.: Demolombe. IV, No. 394; Dalloz, Rep. Suppl.. Lettre mis- sive. No. 9 urm.; Planio!, 1, No. 2356). 166. Scrisorile adresate unci alte per- soane decit uceă caro voeşte să le pro- ducă în justiţie. după o părere. nu pot fi produse fără autorizația autorului lor deoarece sunt considerate confidenţiale. (Dalloz, R6p., Lettre missive, No. 24, 33; Suppl.. Lettre missive. No. 64; Comp: Planiol et Riperi. III, No. NT). 

| 7. După altă părere, când seriso- rile nu sunt confidenţiale, terţul deten- tot, poate să le producă in justiţie numai cu autorizaţia. destinatarului expresă sau tacită. (Larombitre. IV. art. 1331. No. 14: Demolombe, XXIX, No. 664; Dalloz, R6p. Suprl., Lettre missive, No. 64; Planiol, ed. Sa I, No. 2554: Planiol et Ripert, JII, No. 587), 
IG8a. Dacă scrisorile suni confidenţia- le terțţul detentor trebueşte să ceară au- torizaţia expeditorului şi destinatarului. (Larombiere, IV, art. 1331. No. 14: Bon- nier, Traite des preuves, II. No. 694; De molombe, XXIX. No. 664; Dailoz, Râp. Suppl, Lettre Missive, No. 69; Comţ.: Planiol et Ripert. III, No. 587; Alexan- dresco, ed. 2-a, INI. Partea 1, p. 959). 169. Ce! care vooşte să producă în ju- stiție o scrisoare (rebuește să dovedească Su ae dreptul so producă. (Dalloz, Rep. » i€itre missiv NO. 74: j 

Ripert. II, No. 5S7). e, No. 74; Planiol et 
170. Pentru ca 0 ierţă persoană să in justiție o scrisoare, tre- Ă 

în mâinile sale in mod regulat iar nu din Po sau
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printr'un mod ilicit, chiar dacă nu ar fi 
luat parte la actul ilicit. (Dalloz, R6p.s 
Suppl.= Lettre missive, No. 80; Planiol et 
Ripert, III, No. 587; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea Îi, p. 232). - 

474. Terţele prersGâne nu pot produce 
în justiţie scrisorile adresate altei per- 
soane, decât dacă. acele scrisori sunt scri- 
se în interesul său sau în interesul său 
şi al destinatarului. (Larombicre, Obliga- 
tions, IV, art. 1331, No. 14; Bonnier, Trai- 
t6 des preuves, No. 69%;  Demolombe, 
XXIX, No. 664; Planiol et Ripert, III, No. 
587; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 259). 

172, Scrisorile care ar conţine injurii 
la adresa destinatarului nu pot fi consi- 

derate ca, scrisori confidenţiale şi lor nu 
li se aplică principiul inviolabilităţii se- 
cretului scrisorilor. (Dalloz, Râp., Lettre 
missive, No. 21). 

472, Tribunalele apreciază în mod su- 
veran dacă o scrisoare este sau nu con- 
fidenţială. (Demolombe, XXIX, No. 664; 
Planiol, ed. 6-a, [. No. 2553; Alexandres- 
co, ed. 2-a, III, partea 1, p. 252; Comp. 
Planiol et Ripert III, No. 585; Plastara, 
TI, p. 193, nota 2). 
4144, Scrisorile comerciale, după o pă- 

rere, nu pot fi considerate ca, scrisori con- 
fidenţiale deoarece potrivit codului de 
comerţ ele trebuesc transcrise în registrul 
special. (Dailoz, R6p.. Suppl., Lettre mis- 
sive, No. 82). 

175, După altă părere, cu toate că co- 
dul de comerţ obligă pe comerciantul ce 
trimite o scrisoare comercială so tran- 
scrie in registrul specia] totuşi acest fapt 
nu dă voe alte persoane, în afară de desti- 
natar, să se foiosească în contra expedi- 
torului de această scrisoare confidențială 
care rămâne deci tot confidențială. (Dal- 
loz, Reâp., Suppl.. Lettre missive, No. 82). 
176. Când un comerciant adresează 

scrisori reprezentantului său, destinata- 
rul nu devine proprietarul scrisorii, de- 
oarece intenţia prezumată a părţilor este 
ca proprietarul scrisorii să rămână ex- 
peditorul. (Dalloz, Rep., Lettre missive, 
No. 8; Mandat, No. 189; Suppl., Lettre 
Bissive, No. 31; Comp.: Planiol et Riperi, 

III, No. 584). 
4172, Când însă există o contestaţie 

între ihândant şi mandatar, acesta din ur- 
mă se poate servi de scrisorile ce i-a îri- 
mis mandantul său. (Dalloz, Rep., Lettre 
missive, No. 8; Suppl., Lettre missive, 
No. Si). | 
178. brin scrisori se pot comite dife- 

rite crime sau delicte pedepsite de legi. 
(Dalloz, Rep., Lettre missive, No. 5; Suppl., 
Lettre missive, No. 19). 
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179, O scrisoare poate conţine o de- 
nunțare calomnioasă. (Dalloz, Râp., D6 
nonciatţion calomnieuse, No. 49 urm.; Let- 
tre missive, No. 5; Suppl., Denonciation 
calomnieuse, No. 18 urm.; Lettre missive, 
No. 23). 

180. U scrisoare poate conţine ame- 
ninţări la adresa unei persoane sau ame- 
ninţări de revelaţiuni sau imputări e- 
faimătoare în scopui.de a stoarce o su- 
mă de bani. (Dalloz, Rep, Suppl.; Lettre 
missive, No. 24). - 

181, O scrisoare poate cuprinde pro- 
ha unei crime sau a unui delict şi poate 
deci servi ca un indiciu pentru cercetare 
înaintea poliţiei judiciare. (Dalloz, R6p. 
Lettre missive, No. 31). , 

182. O scrisoare care conţine indica- 
țiuni folositoare poliţiei judiciare sau 
cuprinde ea însăşi un delict poate servi 
ca, tundament într'o urmărire criminală 
şi judecătorul poate să ordone perehezi- 
ţia şi yidicarea, ei sau producerea ei în 
justiție” deoarece in acest caz necesitatea 
represiunei infracţiunei înfrânge regulele 
privitoare la proprietatea şi la inviolabi- 
litatea secretului scrisorilor.  (Dalloz, 
Rep., Lettre missive, No. 31; Suppl., Let- 
tre missive, No. 98, 99; Procedure crimi- 
nelle, No. 474, 475). | 

182. Scrisorile administrative trimi- 
se între funcţionari administrativi şi ju- 

decătoreşti „sau între militari cu privire 
la serviciul public, aparţin Statului sau 
autorităţilor respective iar nu destinata- 
rilor şi trebuesc considerate contiden- 
ţiale. (Dalloz, Râp., Suppl., Lettre mis- 
sive, No. 84): 

184, Prin termenii: „scrisori missive“ 
se înţeleg şi telegramele, deşi între aceste 

două feluri de corespondenţă există deo- 
sebiri y'rincipale, în cazul când auteniici- 
tatea semnăturii şi a terţului nu sunt 
contestate. (Dalloz, Râp., Suppl., Lettre 
issive, No. 2; Planiol et Ripert, III, No. 
580). 
185, Regulele dela scrisori şi telegra- 

me”Titi “sunt aplicabile corespondenței te- 
lefonice deoarece lipseşte șcrisul; însă 
scrisorile telefonate sunt asimilate . tele 
gramelor. (Dalloz, Rr, Suppl., Lettre 
missive, No. 3; Comp.: Planiol et Ripert, 
IN, No. 580). mmm 

I8G. A se veaeă: art. 786, 998 şi 1000 
din codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927), 

[. A se vedea: art. 998 cu notele privi- 
toare la abuzul de drepi. 

Art. 481. — Nimeni' nu poate fi silit a cedă proprietatea sa, 
afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă 
și prealabilă despăgubire. (Civ. 475, 480, 581, 595 urm., 616; Legea 
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Art. 481 | DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

i ă li ică; Legea agrară; 
ropriere pentru cauză de utilitate publică; i 

o 17; [. regimului apelor (Mon. of. 137/924) Art. 36 urm.; 
Civ. Fr. 545). 

5 6 int de ceder sa propriii, 
Tezi. fr. Art. 545. — Nul ne peut Gtre contraint i si ce n'est ie cause d'utilit6 publique, et moyennant une Juste et prâalable indemnite, 

Bibliografie (continuare). 
T » Nolă sub Cas. 1, 16 Decemvrie 1911, Pand. Rom. 1936, I, Ș: iona aa DP RESOU TRATA, sub Trib. Tecuci, 56 din 23 Martie 1923, Pand. Rom. 1925, 11, 199. 

INDEX ALFABETIC mai excepţiunile reziiltate din legile de 
: (a doctrină), expropriere pentru cauză de utilitate pu- Apărarea ţării 6, 7, Lac 6. blică; nu sa poate face o expropiere pen- 

Apreciere suverană 10, Lucruri incorporale 2, tru cauză de utilitate privată. (Dalloz, 
i 1 N, obile 3. 

. si AA ? sie >> Ale - 

Gesiuae 1 ura 7, Plata despăgubirei 9, Nep., Proprieid, No. 151; Comp i pMesan Despăgubire 1, 8, 9. Proprietate î urm. dresco, ed. 2-a. TI]. partea |. ». „ 208). 
Domeniu particular 4. P aa e ieaaatistică, „lite- 6, Ixproprierea poate să aibă loc pen. 

i ic. 4, rară şi i i , | ap , ai , 

Drept ai Petenfic 9. Rechizițiuni 3. tru o cauză de necesitate, do exemplu: 
Drept public 1. Retenţie 9, în interesul apărării tării, sau pen- 
Drum 6. „i Segndicare 9. că 6 , tiu o simplă utilitate publică, cum ar fi, 
Xpropriere î urm, 

e X , i 
. 

Formelităţi de expropriere | Servitute 8. ventru a se deschide un drum. sau în în 
9, 10, Stat 4. Ă iere 10. teresul salubrită ţii publice. cum ar fi ex- 

Iaz 6. . . uverană apreciere 10. "Ohriap i ic “na : Hi 
Imobile 2. 3. Utilitate privată 5. roprierea unui az pentru a fi secat, (4 
Indemnizaţie 1, 8, 9. ! Utilitate publică 1 urm. lexandresco, ed, 2-a, III, partea |, p. 5, 

, . Nacu, I. p. 754: Matei Cantacuzino. p. 148, „> 149). Doctrină. 
Da In afară de ucestea trei cazuri aqi- 

văzută art. 545 c, civ. că: comunicaţie, salubritate sau apăra- 
| ar (dag Eul, Prevăzută de art pitaciii nu ea țării, nu pot să existe alte „rhuze de u- 
poate fi silit a câdă propretatea sa. a- ilitate publică, Nacu. 1. p. 154; Comp. 
fară numai pentru cauză, de utilitate pu- alei Cantacuzino, p. 148, blică şi primind o dreaptă şi prealabilă 8. In cazul când se stabileşte o simplă 
despăgubire, trebueşte să, fie considerată servitute legală. în Principiu nu este cn- 

ca un principiu de drept public. (Baudry  zul a se acordă indemnitatea, prevăzută 
et Chauveau, Des biens, No. 214; Comp.: de art. 545 e civ. fr. (481 ce. civ. rom), 
Planiol et Ripert, III, No. 338; Matei Can. (Dalloz. Rep. Suppl.. Propriâtâ. No, 63), 
tacuzino, p, 148). 

„9. Deoarece art. 545 e. civ. fr (481 c. 
„8. Exproprierea nu poate îi aplicată la civ. Tom.), arată că nimeni nu 
obiectele incorporale ca, proprietatea ar- expropriat fără să fi fost în 
tistică, literară sau industrială deoarece păgubit, rezultă e 
legile de expropiere pentru cauză de u-  priat are dreptul 

„tilitate publică nu prevăd decâţ expro- ta despăgubirei Ş 
prierea Naobilelor N Porale. (Demolom- rul dela autorii 

e, IX, No. 1 malloz, Rep. Suppl.. Pro- zul când a fost deno ă îndeplini- 
Drietă, No. 64; Huc, IV, No. 104; Alexan- rea formalităţilo Negega fără carui 

Poate fi 
prealabil] des- 

ă Proprietarul exFro- de retenţie până la pla: 1 poate să revendice lu-   r legale. (la nt, VI, 

dresco. ed. 2-a, III, Partea 1, p., 260). No. 133; Alexandrescee ed. a III Date 

„Bu Numai imobilele pot fi expropriate 1, p. 260). | , ” 
iar nu şi mobilele cari pot fi numai re IO. Potrivi, dispozițiilor din legea de 

chiziționate. (Dalloz, Rep. Supl, Propri€- expropriere pentru cauză de utilitâa pu- 

Na 64; Planiol et Ripert, III, No. 340, blică, tribunalul, când judecă o cerere de 

Reis dj exandresco, ed. 2-a, HI, partea I, expropriere, trebuește să constate şi să 
, „ „ stabilească, numai dacă, atunci când au: 

| e Bunurile cari fac Parte din dome- toritatea a dat deciziunea sa, "seu păzit 

niul Public, nu pot îi expropriate, CI Du- toate formalitâţile Prevăzute de le 

41 cele particu are, eoarece statul poa- Be, el neavând chema ă 

ie dispune de felul întrebuințării pe cale asupra utiliţăţii publice “adica aPronunte 

operativă fără să mai îie nevoie de 
iv r ue 

expropiere, Alexandresco, ed. 2-a, III, par. i reci 
i 

( 
a D Priere, apreciere care aparţin i au- 

tea I, p. 260; N. Georgean, Studii Juridice, torităților administraţia ne numai “de 
. Principiul inviolabilităţii dreptului Eine Să declare uilitatea publică. 

x 
i 

Prin urmare, de în i 

de Proprietate este absolut şi sufere nu- verificând actele, stang că “Tounalul,  



Codul civil 

la îndeplinire în mod exact toate forma- 
lităţile prevăzute de lege. el nu mai are 
dreptul să, conteste caracterul de utilitate 
publică, nici să cerceteze in ce măsură 
este necesară exproprierea pentru cauză, 
de utilitate publică.  (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 259, nota 2; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, vol. II, p. 53). 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Prin efectul hotărîrei de expropri- 

ere, imobilul intră în patrimoniul admi- 

nistraţiei expropriante «erga  omnes». 

Deci nici o acţiune de revendicare şi nici 

DESPRE PROPRIETATE Art. 482—483 . 

o altă acţiune reală nu poate opri expro- 
prierea, chiar dacă imobilul ar fi dotal şi 
dacă soţii dotali nau fost ascultați, de- 
oarece dreptul acestora se transportă a- 
supra, preţului. (C. Apel Bucureşti, S. III. 
289 din 26 Sepierabrie 1995, Bul. C. Apel 
111926). 

9, Atunci când o invenţie prezintă de- 
osebită însemnătate pentru Stat, ea poate 
fi expropriată în întregime, după legea 
de expropriere pentru utilitate publică, 
pe baza căreia se va îixă şi indemniza- 
rea. Când însă se constată că n'a existat 
expropriere, ci numai o aservire pentru 
interesele armatei, nu poate fi loc la des- 
păgubiri. (Cas. II, 305 din 15 Martie 1926, 
Pand. Săpt. 21/1926). Ă 

Art. 482. — Proprietatea unui lucru mobil sau imobil, dă drept 
asupra tot ce produce lucrul şi asupra tot ce se unește, ca accesoriu, 
cu lucrul, într'un mod natural sau artificial. Acest drept se numeşte: 
drept de accesiune. (Civ. 480, 483—516, 629, 645, 903 urm., 1202, 
1324 urm., 1396, 1750, 1777, 1824, 1833, 18417; Civ. Fr. 546). 

Test. fr. Art. 546. — La propriete d'une chose, soit mobiliăre, soit immo- 
biliere, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoi- 
rement, soit naturellement, soit artificiellement. 

Ce droit s'appelle droit d'accession. 

Bibliografie (continuare). 

Toxeanu N. C., „Contraetul de construcțiune navală în raport cu codul civil“, Pand Rom. 
1925, 1V, 50. 

Doctrină. 

|, Potrivit dispoziţiilor art. 546 c. civ, 
fr. (482 c. civ. rom), proprietatea unui 
tucru cuprinde şi proprietatea accesoriilor 
lucrului unite cu el întrun mod natural 
sau artificial şi cari îi formează depen- 
denţele necesare. (Aubry et Rau, ed. 3-a, 
II, 8 199, p. 282; Planiol et Ripert, II, 
No. 254; Matei Cantacuzino, p. 145). 

9, Art. 546 c. civ. fr. (482 e. civ. rom,) 
consideră ca accesorii ale lucrului: 1) 
Productele sale; 2) tot ce se uneşte ca ac- 
cesorii cu lucrul, întrun mod natural sau 
artificial. (Mourlon, ed. Ta, 1, No. î4l; 
Dalloz, Râp., Proprisi€, No. 251; Planiol et 

Ripert, III, No. 254 urm.; Comp.: Alexan-- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 284; Nacu, 

I, p. 755; Matei Cantacuzino, p. 145; Plas- 
tara, II], p. 138, 139, 140 urm.). 

2, Accesiunea este naturală când se 
formează dela sine şi artificială când se 
datoreşte mânei omului.  (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 28%; Comp. Pla- 
niol et Ripert, III, No. 256). 

4, Prezumpţiunea legală de proprieta- 
te, prevăzută de art. 546 c. civ. îr. (482 c. 
civ. rom.) şi potrivit căreia. proprietarul 
lucrului este şi proprietarul accesoriilor 

lucrului, nu este absolută ci poate fi dă- 
- râmaţă, prin proba contrară rezultând fie 

din titluri, fie din prezumpţiuni contrare 
mai puternice, fie din prescripţie. (Aubry 

et Rau, ed. a, II, $19%, p. 282; Baudryet 
Chauveau, Des biens, No. 282; Planiol et 
Ripert, ILI, No. 254). 

CAPITOLUL 1. 

Despre dreptul de accesiune asupra celor produse de lucru. 

Art. 483. — Fructele naturale 
Fructele civile, 
Sporul animalelor (prăsila), 

sau industriale ale pământului, 

Se cuvin proprietarului în puterea dreptului de accesiune. 

(Civ. 482, 484, 522 urm., 1730 $ 1; Civ. Fr. 547).
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„Art. 488 DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

Tezt. Jr. Art. 547. — Les fruits naturels ou industriels de la terre. 
Les fruits civile, 
Le croit des animaux, , | , 
Appartiennent au propriâtaire par droit d'accession, 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Accesiune 1, 2, 
Albine 8. , 

" Alteraţie de substanţă 3, 
4 

Animale 9, 10, 26, 
Arbori 11, 27. 
Arendare 18, 20, 
Baltă 6, 8. 
Bani 18, 22, 
Beneficii 2. 
Bună credință 28. 
Buruieni 6, 

Capital 18. 
Cariere 12, 13, 14, 25, 
Casă 25. 
Comerţ 21.. 
Comoară 29, , 
Concesiune minieră 23, 
Coniract 18. 
Copaci înalţi 41, 27, 
Culegerea fructelor,15—18, 

28, - 
Culegerea productelor 17. 
ărâmarea unei case 23, 

Definiţie 3, 18, 
Deosebiri 23, 
Destinaţie 3, 23, 
Diminuare de substanţă 

3, 13, 14 . 
Dobânzi 18. 
Drept de accesiune 1, 2, 
Fâneţe, 6, 8. 

* Folosinţă, 24, 
Fond de comerţ 21. 
Pruete 1-—13415—1 8, 20—25, 

Fructe civile 4, 18, 20, 2, „23, 24, | 
Fragte civile neregulate 

„Fructe industriale 4, 5,7, 8, 15, 16. 
Fructe naturale 4—13, 

5, 16,   

Fructe naturale 
zise 5, 6, 9—13, 

Gen 25, 
Grâu 7, 
larbă 6, 8. 
laz 6, 8, 

propriu 

„Iaebhiriere 48, 20, 
Indemnitate 10, 
Industrie 21. 
Instrăinare 24, 
Lac, 6,8 
Legume 7, 
Locaţiune 18, 20. 

iere 8. - 
Mine 12, 13, 14, 23, 
Moară 24. 
Orz 7. 
Ovăs 7. 
Pădure 11, 27, 
Perceperea fructelor 

15—18, 24, 28. 
Peşte 8. 
Porumb 7. 
Posesiune 23. 
Prăsila animalelor 9, 10. 
Preţ 18, 20. 
Producte 1, 2, 14, 17, 19, 

20, 25—28, 
Produsele animalelor 9, 26, 
Proporţionalitate 23, 
Proprietate 1 urm. 
Proprietate artistică şi Ii- 

terară 22. 
Recolte 7, 8, 
Redevenţă 23. 
Rente 18, 19. 
Specie 25. 
Sporul animalelor 9, 10. 
Stuf 6. 
Stupi 8. 
Tăere regulată 1, 27. 
Uzutruct 28, 
Venituri, a se vedeă cu- 

vintele „Fructe civile:, 
ii 8. 

Doctrină, 

„Î. Proprietatea unui lucru se întinde ȘI asupra obiectelor pe cari le produce ! lucrul în mod spontan sau prin .munca omului „ȘI asupra avantajelor pecuniare ce pot fi trase din lucru, în virtutea, drep- tului de accesiune, (Dalloz, Re&p, Pro- - priât6, No. 254; Planiol eţ Ripert, III, No. 171, 255 299; Comp. Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 284, 288; Nacu, 1, p. 756; Matei Cantacuzino, 
II. p. 138, 139, 141). 

p. 119, 145; Plastara, 
2. In virtutea, dispoziţiilor art. 54? C. civ. fr. (483 c. civ. rom.) dreptul ae accesiune se întinde asupra a tot ce pro- duce lucrul, adică îr 

ȘI orice fel de prod 
(Dalloz, Rep., Propr 

uctele propriu zise 

ict6, No. 254; Suppl. Fropricte,_ No. 110; Planiol ct Ripert III, No. 255; Plastara, II, p. 138, 139, 141). 3, Fructele sunt tot ceeace n renaşte din lueru, 
raţie destinaţia sa n 
alteraţie sau diminu 

aşte şi 
luându-se în. conside- turală, fără, să, existe lare de substanţe. 

Fructele se mai numesc și venituri deoa- 
rece au un caracter periodic. (Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1512; Dalloz, Râp, Propricte, 
No. 254; Usufruit, No. 146; Planiol et 
Ripert, III, No. 255; Alexandresco, cd. Za. 
III, partea 1, p. 285; Nacu, I, 756, T3; 
Matei Cantacuzino, p. 119; Plastara, II, p. 
138) 

d. Fructele sunt de două feluri: fructe 
naturale sau industriale şi fructe civile. 
(Pothier. Trait6 du douaire. IV, No. 196 
urm. 203 urm.; Mourlon, ed. T-a, 1, No. 
1516; Dalloz, R6p., Propri6t€, No. 250: 
Suppl.. Propriât6, No. 1ll; Planiol et Ri- peri, III, No. 9255: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 285, 286: Nacu, IL. p. 757: 
Matei Cantacuzino, p. 119; Plastara, II. p. 138. 139, 149). 

5, Fructele naturale se împart în fructe naturale propriu zise şi în fructe industriale. (Planiol et Ripert, III. No. 255: Alexandresco. cd. 2a. III. partea 1, p. 286; Nacu. 1. p. 757: Matei Cantacuzino, p. 119: Plastara, II, p. 138, 139, 149). 6. Fructele naturale propriu zise sunt acele fructe pe care pământul le produce fără nici o cultură cum sunt: iarba. bu- ruenile, stuful din bălți. etc. (Planio! et Ripert, III, No. 25: Alexandresco. ed. 2-8, III, partea |. p. 286: Nacu, 1, p. 757: Ma- (4 Cantacuzino, P. 119: Plastara. II, 139, 

1. Fructele industriale sunt acele pe „care le produce pământul cu ajutorul muncei omului: astfel sunt fructe indu- striale: grâul, ovăzul. porumbul. legu- mele. etc. (Planiol et Nipert, 111. No, 255: Alexandresco, cd, șa. III. partea |. p. 286: Nacu, 1, P. 757; Matei Cantacuzino, p. 119: Plastara,. II, p. 139, 149). 8. Fructele naturale sau industriale sunt acele cari sunt produse de pământ in mod spontan sau cu ajutorul muncei omului; astfel sunt fructe naturale sau industriale: recoltele lanurilor sau viilor, fânețele, peştele din iaz, mierea stupilor de albine, ete. (Mourlon. ed. T-a. 1. No. 1516; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 192, 288; Dalloz, Rep., Proprit€, No. 255, 262; 146; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 290; Plani No. 955). 
9. Sunt deasemenea, fructe propriu zise: Produsele şi Prăsila anima- lelor. (Pothier, Trait€ du douaire. VI, No. 196; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 19%, p.: 288; Dalloz, Rep, Propriet€, No. 255; Pla- niol et Ripert, III, No. 255; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 286, 288, 289). 10. în cazul când animalu!-femelă şi animalul-bă rbat, aparţin la doi proprie- tari deosebiți, sporul animalelor va fi al proprietarului femelei cu obligaţia pentru 

naturale 
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el de a plăti o indemnizaţie proprietaru- 
lui etalonului. (Pothier, Propriât6, IX, No. 
152; Demolombe, IX, No. 380; Dalloz, Râp., 
Proprite, No. 260; Suppl., Propriste, No. 
111; Laurent, VI, No. 201; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea 1, p. 289). 
1. Copacii înalţi puşi în tăiere re- 

gulată se consideră ca fructe. (Planiol ei 
Ripert, III, No. 255; Alexandresco, ed. 
a III, pariea i, p. 285; Plastara, II, p. 
4 
12, Productele minelor şi carierelor 

exploatate de proprietarul pământului 

după o părere sunt fructe. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 285). 

13. Legea consideră ca fructe pro- 
dusele minelor şi carierelor deşi aceste 
obiecte nu se reproduc şi nu pot fi 
deslipite de lucru, fără alterare sau di- 
minuare de substanţă. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 19, p. 289; Huc, IV, No. ii; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 290; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 28; 
Comp.: Pothier, Trait6 du douaire, VI, 
No. 196). 

14. După altă părere, deoarece prin 
extragerea pietrelor din cariere, se pro- 
duce o diminuare de substanţă, fără a se 
reproduce alte pietre în locul celor ex- 

trase, produsele extrase sunt producte iar 
nu fructe. (Pothier, Trait6 du douaire. 
VI, No. 196; Nacu, 1, p. 7). 

15. Din momentul culegerei lor, fruc- 
tele naturale sau industriale dobândesc o 
existenţă proprie şi distinctă de lucrul 
care le-a. produs. (Demolombe, IX, No. 582; 
X, No. 2%; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 
192, p. 289; Dalloz, Reâp., Propriete. No. 
262; Alexăndresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 287, 289; Comp.: Plastara, II, p. 143). 

16. Fructele naturale sau industriale 
sunt considerate ca culese din momentul 
ce au fost despărțite de lucrul care le-a 
produs, chiar Gacă nu ar fi fost încă ri- 

dicate. (Troplong, Usufruit, No. 912; De- 
molombe, IX, No. 582; Mourlon, ed. 7-a, 
INo: 1518; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL $ 

 p. 
262; Laurent, VI, No. 200;  Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 5ll urm: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea L p. 
287; Comp.: Plastara, II], p. 143). 

(7, Această regulă este aplicabilă 
chiar minelor şi carierelor. (Demolombe, 
X, No. 280 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
TI, & 192, p. 289). 

18. Fruciele civile sunt acele cari con- 
sistă din produsele băneşti cari se culeg 
în mod regulat şi periodic în virtutea 
unui contract al cărui obiect este lucrul 
cum. sunţ: închirierea caselor, arendarea 
pământurilor, dobânzile capitalurilor, ve: 
niturile rentelor, etc. (Mourlon ed. 7-a 
No. 1516; Demolombe, IX, No. 581; Aubry 
et Rau, ed. a. II, 8 193, p. 288; Dalloz, 
Reâp., Propriâte No. 255; Usufruit, "No. 146; 
Laurent, VI, No. 199; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 290; 'Planiol et Ripert, III, 
No. 255; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
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289; Dalloz, R&p., Propriât6, No. 

Art. 483 

I,. p. 286, 287; Nacu, I, p. 757; Matei Can- - 
tacuzinio, p. 119; Plastara, II, p. 199, 142). 

19. După altă părere, ratele unei rente 
viagere sunt considerate ca producte iar 
m ja fructe. (Planiol et Ripert, III, No. 
m 

20. Chiar în cazul când preţul unei 
arendări de pământ, ar consistă în o 
cantiţate fixă de producte, acest preţ con- 
stitue tot un fruct civil. (Dalloz, Rep, 
Propriâte, No. 255). 

2. Toate produsele lucrurilor, în a- 
fară de fructele pământului, cum ar îi 
beneficiul unui fond de comerţ sau ale 
unui stabiliment industrial sunt fructe 
civile. 
Usufruit, No. 146; Comp.: Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 492, 493, 517). 

29, Sunt considerate ca fructe sau ve- 
nituri, beneficiile pecuniare rezultate din 
exploatarea proprietăţei artistice sau li- 
terare. (Huc, 1V, No. 111; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 285). 

23, Redevenţa pe care o plăteşte un 
concesionar al unei mine către proprie- 
tarul ei, constitue un fruct civil..(Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, 8 19%, p. 289; Dalloz, 
Râp., Suppl., Propriât6, No. 112; Mines, 
No. 297; Planiol et Ripert, III, No. 2%; 
Alexanâresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 287. 

924, Fructele civile se culeg zi cu zi; 

prin urmare dacă dreptul la fructe se 
transmite dela o persoană la alta, fiecare 
dintre -ele are un drept proporţional cu fo- 
Josinţa, sa, afară de fructele civile aşă zisa 
neregulate, cum sunt .retribuţiunile d& 
torite pentru măcinat într'o moară, 
cari aparţin persoanei care în momen 
când sa efectuat măcinatul, aveă dreptu 
la, fructe, deoarece aceste retribuţiuni nu 
se pot totaliză la sfârşitul anului pentru 
a fi repartizate intre diferiţi beneticiari 
în proporţiune cu durata folosinţei fie- 
căruia. (Proudhon, De lusufruit, II, No. 
905; Demolombe, X, No. 280; Mourlon, ed. 
1-a, I, No. 1517, 1522; Aubry et Rau, ed. 
fa, II, $ 192, p. 290; Dalloz, Rep, Suppl, 
Propriât6, No. 119; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 287; Nacu, |, p. 
157; Plastara, II, p. 143). 
25, Productele unui lucru sunt obiec- 

tele cari nu provin din lucru în mod pe 
riodic şi nu sunt în raport necesar cu 
destinaţia. naturală a lucrului. Astfei 
sunt productie: pietrele extrase dinir'o ca- 
rieră care nu se găseşte în exploatare, 
rnaterialele rezultate din dărâmarea unei 
case, etc. Productele sunt genul şi îruc- 
tele specia. (Pothier, Trait€ du douaire, 
VI, No. 196; Dalloz, R6p., Propriste, No. 
254; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
290; Planiol et Ripert, III, No. 255; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 28%; 
Nacu, I, p. 157; Plastara, II, p. 138, 141). 

DG. Sunt deasemea producte, pro- 
fiturile pe care le pot da. animalele şi 
cari aparţin deci proprietarului anima- 
lelor. (Dalloz, R6p., Propriâte, No. 261). 
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Art. 484 

2. Sunt deasemenea productie, co- 
pacii inalţi cari nu au fost supuşi unci 
tăeri regulate. (Mourlon, ed. 7-a, I, No 
1446; Aubry et Rau, ed. a, II, $ 19%, p. 
288; Huc, IV, No. 111; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 290; Planiol et Ri- 
pert. III, No. 255; Comp.: Plastara, II, 
p. 138, 149). , 
28. Deosebirea între fructe şi producte 

nu prezintă nici un interes în ceace pri- 
veşte pe proprietarul lucrului, deoarece 
el are dreptul să culeagă atât fructele 
cât şi productele. Această deosebire pri- 

DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

veşte numai pe uzuiructuar şi pe Pose 
sorul de bună credinţă al lucrului, deoa: 
rece ei nu au dreptul decât _la fructe. 
(Planiol et Ripert, III, No. 255: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 285; Plas- 
tara, II, p. 141, 142). 

29. Comoara găsită în pământ nv 
constitue nici un fruct, nici un product 
şi nici o parte din pământul în care a 
fost. găsită. (Dalloz, lt6p.. Propriâtt, No. 
206). 
%o. A se vedea: art. 521 urin. diu co 

dul civil cu notele respective. 

Art. 484. — Fructele produse din vreun lucru nu se cuvin 
proprietarului, decât cu îndatorire. din parte-i de a plăti semănă- 
turile, arăturile și munca pusă de alţii. (Civ. 483, 494, 508, 524, 552, 997, 1730; Civ. Fr. 548), 

Tezi. fr. Art. 548. -— Les fruits produits par la chose n 'appartiennent au proprictaire qu'ă la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Accesiune 1, Impozite 2. 
Animale 2. , Indemnitate, a se vedeă Arături 2, cuvântul: „Cheltueli-. 
Bună credință 4, 3. / so 
Cheltueli 1-—10, Muncă 2. 

Privilegiu 7. 
Cheitueli de întreţinere Proprietate 1 urm. - 
6 Rea creninţă 4, 6. Creditor 7, , 

Cultură 1. Recoltare 1, 10. 
ăgubiri. dea Reparaţia imobilelor 5. Ă 

Despăgnbiri. a, 20 vedea Restitituire, a se vedea 
Drept de retenție 8, 9, cuvintele:  „Cheltueli“, 
Enumerare demonstrativă „Fructe“, 

2. Retenţie 8, 9. 
Fructe 1 urm. Sarcină 5. 
Hrana animalelor 2, Semănături 2, 
Imbogăţire pe nedrept 6. Uzufruct 10, 

Doctrină. 

|. Chiar dacă cheltuelile de cultură. 
de recoltare sau de extragere au fost fă- cute de un altul decât proprietarul, fruc- tele aparţin în principiu lui, în virtutea dreptului de accesiune, cu obligaţia din partea sa de a plăti o indemnitate ce lui ce a făcut cheltuelile. (Mourlon, ed. 1-a, IL, No. 1443: Dalloz, Rep., Propriât6 No. 65; Suppl,, Propriât6, No. 114; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 288, 307; Nacu, 1, p. 758; Matei Cantacuzino, p. 119, 145; Plastara, p. IL, p. 143, 144). 2, Dispoziţiile art. 548 c, civ. îr. (484 C. civ. rom.) care arată că proprietarul unui lucru trebueşte să plătească chel- tuelile semănăturii, arăturii şi munca pusă de alţii sunt demonstrative iar nu limitative; prin urmare proprietarul tre- buește să plătească terţului cheltuelile de Orice natură cum ar fi cele făcute cu impozitele, cu hrana animalelor, etc. (Demolombe, IX. No. 588; Dalloz, Râp. P'roprist6, No. 284%; Suppl., Propriât€, No. 

115; Laurent, VI. No. 937: Alexundresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 308). 

3. Regula după care proprietarul este obligat a despăgubi pe cel care a făcut cheltuelile cu producerea fructelor, îşi gă- 
sește aplicaţiunea atât în cazul când frur- 
tele sunt prinse de ramuri sau de rădă- 
cini in momentul intrării în posesiune a 
proprietarului -lucrului cât și în cazu. când proprietarul cere restituirea fruc- telor culese de posesorul lucrului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 192, nota 31, p. 19: Dalloz, Râp.. Suppl. Propri6t, No. 114; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 291; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 307). A, Proprietarul este obligat să restitue cheltuelile făcute cu producerea fructelor atât în cazul când posesorul este de bună credinţă, cât Si in cazul când el este de vea credință. (Proudhon; Du domaine Drive. II, No.'546 urm.: Duranton. IV. No. 349; Demolombe. IX, No. 5N4; Mar- cade. Art. 548; Demuante et Colmet de Santerre, ea. 3-a. II, No. 383 bis. 1: Aubry et Rau, II. $ 206. p. 290; Dalloz. Râp.. Propriât€, No. 266: Suppl.. Propriât6. No. 114; Laurent, VI, No. 23%: Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 291; Comp.: Alexan- dresco, ed. 2-a, ITI, partea |. p. 307, 308). „Bu Cheltuelile de întreținere cum ar fi cele de reparare ale imobilelor. făcute de posesorul de bună credință nu vor fi restituite de proprietar de oarece aceste cheltueli îi folosesc posesorului, ele fiind considerate ca o sarcină a fructelor cari șe cuvin posesorului. (Alexandresco, ed. 2-a, III, patea 1, p. 808). 6. Cheltuelile de întreţinere făcute de posesorul de rea credinţă, trebuesc resti- tuite de proprietar. deoarece posesorul trebuind să restitue fructele. proprietarul sar îmbogăţi pe nedrept în dauna pose-



Codul civil 

sorului. (Demolombe, IX, No. 58; Lau- 
rent, VI, No. 237; Alexandresco, ed. 2-a, 
IF. partea 1, p. 309). - 

7. În cazul când posesorul a restituit 
recolta proprietarului el are drept a 
făcute, în calitatea sa de creditor şi 
făcute, în calitatea sa de creditor şi 
credinţa sa este garantată cu privilegiu. 
(Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 383 bis, III; Matei Cantacu- 
zino, p. 145; Plastara II, p. 144). 

8. In cazul când posesorul nu a pre- 
dat fructele, după o părere, el are dreptul 
de retenţie până când proprietarul lu- 
crului îi va fi plătit cheltuelile făcute. 
(Demolombe, IX, No. 682; Demanie et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 383 
bis, III; Huc, IV, No. 112; Comp.: Nacu, 
I, p. 758). 

9. După altă părere, în cazul când 
posesorul nu a predat fructele, ei nu are 

DESPRE PROPRIETATE Art. 485 

dreptul de retenţie asupra lor până la 
plata cheltuelilor deoarece dreptul de 
retenţie nu este admis decât in cazurile 
prevăzute de lege. (Mourlon, III, No. 1246; 
Laurent, VI, No. 181; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 367; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 307). 

10. Dispoziţiile art. 548 c. civ. fr. (484 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
nu numai în privinţa posesorului, 
ci şi în privința oricărei alte per- 
soane care ar fi făcut recolta cu chel- 
tueala sa. Ele insă nu-și găsesc aplica- 
țiunea în privinţa raporturilor dintre 
proprietar şi uzufructuar din cauza art. 
585 c. civ. fr. (524 c. civ. rom.) care regu- 
lează in mod special aceste raporturi. (De- 
mante et Colmet de Santerre, II, No. 383 
bis, IV; Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 308). 

Art. 485. — Posesorul nu câștigă proprietatea fructelor decât 
când posedă cu bună credinţă; la cazul contrar el este dator 
a înapoiă productele, împreună cu lucrul, proprietarului care-l 
revendică. (Civ. 123, 486, 487, 494, 522, 523, 525, 974, urm., 994 
urm., 1090, 1730 urm., 1846 urm., 1898 urm., 1908, 1909; Pr.civ. 
139; Civ. Fr. 549). 

Text. fr. Art. 549. — Le simple possesseur ne fait les fruits siens que. 
dans le cas od il possăde de bonne foi; dans le cas contraire, îl est tenu de 
rendre les produits avec la chose au proprietaire qui la revendique. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare 13. 
Accesiune 3. 
Accident 9. 
Acţiune în anulare 42, 43. 
Acţiune în revendicare 

16, 29, 33, 42. 
Acţiune pauliană M. 
Apreciere suverană, 37, 38, 
Arbori 19, 24. 
Bani 3. 
Bună credință 2—6, 10, 11, 

13—27, 30, 3:, 49—-6. 
Cariere 20, 22. 
Casă 23. 
Cesiune 12, 13. 
Cheltueli 4. 
Comoară 24, 23. 
“'Condiţiune rezolutorie 45. 
Consumare 7, 38 
Copaci 19, 21. 
Creditor aparent 27. 
Cuasi-delict 35. 
Culegerea fructelor 7, 8,9, 

12216, 34—37, M. 
Dărâmarea unei case 23. 
Dobânzi 26, 32, 83. 
Drept de accesiune 3, 
Drept de retenţie 4, 
Echitate 3, 
Evaluare 31, 37, 3%.   

Excepţiune 2. 
Expertiză 38. 
Fructe 1—20, 26, 28—48. 
Fructe civile 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 18. 
Fructe industriale 8. 
Fructe naturale 8, 14, 18. 
Mine 20, 22, 
Minerale 20, 22. 
Moștenire 6, 13, 36. 
Neglijenţă 35, 36. 
Nuda proprietate 40, 
Pădure 19, 21. 
Plată 1. 
Posesiune 1 urm. 
Prescripţie 46, 47, 48. 
Preţuire 31, 37, 38. 
Producte 1, 17—21, 39—43, 
Proprietate 1 urm. 
Proprietate nudă 40. 
Quasi-delict 35. 
Hea credinţă 5, 15, 28-48, 
Recunoaştere 12. 
Rentă 27. 
Resciziune 42. 
Restituirea cheltuelilor 4. 
Restituirea fructelor, a se 

vedeă cuvintele: „Fruc- 
te“, „Producte“. 

Retenţie 4. 

Retroactivitate 13, 
Revendicare 16, 29, 33, 4. 
Rezoluţiune 45. , 

Sarcină 4. Universalitate juridică 5. 
Succesiune 6, 13, 3%. Uzufruct 10, 18, 26, 
Suverană apreciere 37, 38. Valoare 31, 37, 38. 
[ăere regulată 19, 21. Vicii 27, 

Terţă persoană 9, 12, 34, 
44, 

Titlu 27, 

Doctrină, 

1. In art. 485 c. civ. rom. expresiunea 
de „producte“ este întrebuințată în sen- 
sul de „fructe“. (Alexandresco, ed. 2-a, 
iII, partea 1, p. 285, 304). | 

9. Deşi în regulă generală fructele a- 
parţin proprietarului lucrului, totuşi, po- 
trivit dispoziţiunilor art. 549 c. civ., îr. 

-(485 ce. civ. rom.) această regulă sufere 
excepţiune în cazul când posesorul lu- 
crului este de bună credinţă. (Mourlon, 
ed. 7-a, 1, No. 1446; Dalloz, Rep., Propriâte, 
No. 271; Suvpl., Propri6t6, No. 116; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 178; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 300; Matei Can- 
tacuzino, p. 119; Plastara, II, p. 145, 446).. 

23, Dobândirea fructelor de către pose- 
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Art, 495 

sorul de bună credinţă nu este bazată, pe 
dreptul de accesiune, ci constitue un 
mod de dobândire în virtutea legei şi este 
bazată pe un motiv de echitate, (Huc, IV, 
“No. 119; Baudry ei Chauveau, Des biens, 
No. 317; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1, p. 301). , 

4, Posesorul de bună credinţă nu are 
dreptul să reţină fructele percepute şi 
să ceară dela proprietarul lucrului res- 
tituirea, cheltuelilor făcute cu întreţinerea 
şi conservarea lucrului deoarece aceste 
cheltueli sunt o sarcină a, fructelor. 
(Dalloz, Râp., Proprictă, No. 285). _ 

5, Dispoziţiile art. 549 ce. civ. fr, (485 
c. civ. rom.) işi găsesc aplicaţiunea, atât posesorului unei universalităţi juridice cât și posesorului unui obiect particular. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 384 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5-a, îl, $ 206, nota 1, p. 405: Dalloz, Rep, Propriste, No. 290; Suppl., Propriât, No: 127; Laurent, VI, No. 204: Baudry et „. Chauveau, Des biens. No. 318; Planiol et Riperi, III, No. 1%; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 390; Plastara, II, p. 148, 149). 
6. Astfel, posesorul unei moșşteniri, de- la care adevăratul moştenitor a, câştigat moştenirea, are dreptul să păstreze îruc- tele moştenirei pe care le-a cules cu bună, credinţă. (Proudhon, Du domaine priv, II, No. 548; Toullier, III, No. 110; IV, No. 307 vurm.; Duranton, VIII. No. 583; Aubry e Rau, ed. 5-a, II, $ 20, p. 405; Dalloz, Rep. Succession, No.: 413; Suppl., Succession, No. 393, 465; Laurenţ, VI, No. 204; Huc, V, No. 267; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 318; Baudry- et Wah], Successions, 1, No, 926; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 30U; Pla- stara, II, p. 148, 149). 
7. Posesorul câștigă proprietatea fruc- telor de îndată, ce le-a cules, în mod efec- tiv, chiar dacă nu le-a consumat; fruc- tele culese dar neconsumate încă, nu este obligat a le restitui. (Proudhon, Du do- maine privâ, II, No. 548; Duranton, IV; No. '361; Demolombe, IX, No, 625; Mour- lon, I, No. 1448; Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 206, p, 405, 416; Dalloz, Rep., Propriâte. No. 357, 363; Suppl., Propri6t6, No. 156; Laurent, VI, No. 206; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 316; Planiol e Ripert. III, No. 179; Alexandresco, ed. 2-a, [I[, Partea 1, p. 30; Nacu, 1, p. 765, 766; Comp.: Plastara, II, p. 143). 

8. Fructele naturale sau industriale se consideră, culese din momentul ce au fost separate de lucru. (Demolombe, IX, No. 22; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 20%, p. 416; Dalloz, Rep. Propriâte, No. 363; Suppl., Propriâtă, No. 156; Laurent, VI, No. 206; Huc, IV, No. 123; Baudry e dn auveau Des [Psens: No. 319; Alexan- CO, ed. 2-a, III, artea I, p. , ; Nacu, dp 763, 66). p- S81, 302; . Jar dacă fructele ar fi fost Parate de lucru din. cauza unui aceiasi 
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sau brin faptul unci terțe persoane. ele 
se consideră ca fiind culese. (Dalloz, Rep., 
Propriât€, No. 368; Iluc, IV, No. 123). 

10. Fructele civile. după o părere 
sunt dobândite de posesorul de bună cre 
dință zi cu zi. aplicându-se in această 
materie rezulele dela uzufruci prevăzute 
de art. 586 e. civ. îr. (e, civ. rom.) cari 
formează dreptul comun. (Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a. II. 8 384 his 
V; Laurent, VI. No. 2: Iluc, IV. No. 13: 
Comp.: Aloxandresco. ed. 2-a, III. partea I. p. 287, 302: Nacu, |, P. 760, 766; Plastara. 
N, p. 143). 

ii. După a doua părere, dominantă, posesorul de bună credinţă nu dobândeşte proprietatea fructelor civile decât când au fost plătite adică din momentul ce le-a încasat în mod efectiv. (Demolombe. IX, No. 627 urm: Anbry et Man. ed. 5-a II. $ 206, nota 29. p. 416, 417: Dalloz, Nâp., Propriât6, No. 364: Suppl., Propriât&, No. 156; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 319; Planiol, ea. 6-a. I. No. 2209: Planiol ct Ripert. III. 17; Plastara. II, p. 146, nota; Comp.: Demante et Colmet de San- terre, ed. 3-a, II, No. 384 bis. V). 
12. Dacă dehitorul fructelor civile a recunoscut faţii de posesor că le datoreşte sau dacă posesorul le-a cedat unui teri. el trebuește considerat că le-a cules în mod efectiv şi nu le mii poate restitui, (Demolombe, IX. No. 027 urm. Aubry et Rau, ed. S-a. II, $ 206. p, 416, 417; Dalloz, Rep. Proprictâ, No. 364: Suppl, Proprist6, No. 157: Baudrv et Chauveau, Des biens, No. 319; Planiol et Bipert. Il, No. 179). 

„13. Deoarece acceptarea unej suece= Siuni are efect retroactiv dela data des- chiderii Succesiunei, cel ce a acceptat cu bună. credință o Succesiune are dreptul la toate fructele ce au curs dela. data des- chiderii Succesiunei. chiap dacă nu lea cules el însăși ci i-au fost predate de un administrator al Succesiunei. (Aubry et Rau, ed. 5-a II. $ 206. nota 28. pp. 416; Dalloz. Rep. Subppl.. Propriâtă. No. 15%; Succession. No. 466; Laurent, VI, No. 207; TX, No. 541 um. Huc. V, No. 267: Baudry et Chauveau, Dss biens. No. 320: Baudry et Wahl, Successions, 1, No. 1202. 1205, 295. urm.; Contra: Dernolombe, IX, No. 
14. Posesoru] de bună credinţă are dreptul numai la fructele naturale sau civile care au fost culese sau au curs în timpul posesiunei. (Dalloz, Rep., Suppl., Proprict6, No. 157: Planiol et Ripert, III. 0. 178; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 301; Nacu, I, p. 165, 766), 5, Posesorul de bună credință nu are dreptul să reţină fructele civile ce au curs înainte de intrarea. sa in posesiune ȘI pe care le-ar fi cules in virtutea unei cesiuni ce i-a făcut-o un posesor de rea credinţă. (Demolombe, IX, No 629; Aubry et Rau, ed, 5-a, II, 8 206, p. 416; Dalloz, N6p., Supnl., Propriât6. No. 157; Laurent, 
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VI, No. 207% Baudry_ et Chauveau, Des 
biens, No. 320; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 303). 

16. Deasemenea posesorul de bună 
credinţă nu are dreptul să reţină, fructele 
civile ce au curs după introducerea ac- 
țiunei de revendicare şi pe care le-ar fi 
cules prin anticipație. (Demolombe, IX, 
No. 629; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $906,: 
p. 416; Dalloz, Râp., Suppl., Propriâte, 
No. 157; Laurent. VI, No. 207; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 320). 

17. In ceeace priveşte dreptul po- 
sesorului de bună credință asupra fruc- 
telor şi ce se înțelege prin fructe la care 
el are dreptul, părerile sunt . împărţite. 
După o părere, prin aplicaţiunea dispozi- 
țiunilor art. 2279 ce. civ. îr. (1909 ce. civ. 
rOM.), posesorul de bună credinţă are 
dreptul atât la fructele propriu zise pre- 
văzute de art. 547 c. civ. fr. (483 c. civ, 
rom.) cât şi la productele şi profiturile 
mobiliare pe care le-ar fi tras din lucrul 
posedat. (Marcads, Art. 549, No. 2; Mour- 
lon, ed. 7-a, I, No. 1446). 

18. După altă părere, dominantă, po- 
sesorul de bună credință are dreptul nu- 
mai la, fructele naturale sau civile şi Ja. 
productele sau profiturile cari sunt asi- 
milate cu acestea, după normele prevă- 
zute de lege pentru uzutructuarul ordi- 
nar. (Duranton, LV, No. 350; Demolombe, 
IX, No. 622; Aubry et Rau, ed, 5-a, II, 
$ 206, nota 33, p. 417, 418: Dalloz, R6p. 
Propriâtg. No. 357; Suppl.. Propriâte, No. 
15%; Laurent, VI, No. 197, «05, 265; Huc, 
IV, No. 121; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 321; Planiol, ed. 6-a, I, No, 2297; 
Planiol et Ripert, III. No. 178; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 301) 

19. Prin urmare. posesorul de bună 
credinţă are dreptul la productele pădu- 
rilor cari au fost puse spre tăere regu- 
lată înainte de intrarea sa în folosinţă. 
(Demolombe. IX, No. 621; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 206, notele 31, 33, p. 417, 418; 
Dalloz, Rep., Propriât6, No. 358; Suppl.. 
Proprist6, No. 15%; Laurent, VI, No. 265; 
Huc, IV, No. 121; Planiol et Ripert. III, 
No. 178; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I. p. 301). 

2Q. Deasemenea. posesorul de bună 
credinţă are dreptul la produsele mine- 
lor şi carierelor cari au fost puse in ex- 
ploatare înainte de intrarea sa în pose- 
siune, iar nu şi la cele care nu fuseseră 
puse în exploatare înainte de intrarea esa. 
în folosinţă. (Demolombe, IX, No. 621; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 206, notele 
31, 33, p. 417, 418; Dailloz, Râp., Propriste. 
No. 358, 359; Suppl.. Propricţe, No. 1%; 
Laurent, VI, No.. 265; Huc, IV. No. 12i; 
Planiol et Ripert, III, No. 178; Comp: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 301). 

9 |, Posesorul de bună credinţă nu are 
dreptul la copacii înalţi cari nu au îost 
puşi la o tăere regulată, deoarece acești 
copaci nu sunt consideraţi ca fructe ci ca 
producte şi potrivit regulelor de drept 
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posesorul de bună credinţă dobândeşte 
numai fructele iar nu şi productele. (Pla- 
niol, ed. 6-a, I, No. 2297; Planiol eţ Ri 
peri, III, No. 178; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 301). 

225. Deasemenea posesorul de bună 
credinţă nu are dreptul la mineralele cari 
se găsesc în pământul ce-l posedă şi cari 
nu sunt puse în o exploatare regulată. 
(Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2297; Planiol ei 
Ripert, IEI, No. 178; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea I, p. 301). . 
23, Posesorul de bună “credinţă nu 

are dreptul la materialele rezultate din 
dărâmarea unei case. (Dalloz, R&p., Pro- 
pri€te. No. 359; Huc. IV, No. 121; Planiol 
et Ripert, III, No. 178). 
24, Posesorul de bună credinţă nu are 

dreptul să păstreze jumătate din comoara 
găsită de un altul in pământul -poseuat 
şi care se cuvine adevăratului proprie- 
tar conform dispoziţiilor art. 716 c. civ. 
în. (649 ce. civ. rom.). (Demolombe, IX, 
No. 622; Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 206, 
p. 418, 419; Dalloz, Rp, Proprictă, No. 
359; Suppl.. Propriâtă, No. 1%; Huc, 1V, 
No. 121; Laurent. VI, No. 197, 205; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 321: Planiol 
et Nipert, III, No. 178; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 301; Contra: Marcade. 
Art. 549, No. 2). 

95. Deasemenea. posesorul de bună 
credință care ar îi: găsit o comoară as- 
cunsă, în pământul posedat nu are drep- 
iul a o păstră în întregime, ci numai pe 
jumătate, cealaltă jumătate trebuind să 
o predeă adevăratului proprietar. (Aubry 
et Rau. ed. 5-a, II. $ 206, p. 418. 419: 
Comn.: Planiol et Ripert, III, No. 178). 

26. Posesorul de bună credinţă al! 
unui uzufruct are dreptul la toate fruc- 
tele ce le-a cules iar nu numai la dobân- 
zile la aceste fructe. (Demolombe. IX. No. 
623 urm.: Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 
206, nota 32. p. 418: Dalloz, Rp. Pro- 
nri6tă, No. 361; Suppl., Propriste, No. 15; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 29%; 
Planiol et Ripert. III. No. 198; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 302). 
27. Creditorul aparent de bună cre- 

dinţă al unei rente viagere, dobândeşte 
ratele rentei culese in virtutea unui titlu 
ale cărui vicii nu i-au fost cunoscute. 
(Demolombe, IX. No. 623, 624; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 206, p. 418: Dalloz. 
Rep., Proprist6, No. 362; Suppl.. Propri6te, 
No. 155; Planio! et Ripert, III, No. 1%; 
Sus andresco. ed. 2-a, III. partea.I, p. 

28. Potrivit dispoziţiilor art. 549 par- 
tea a doua c. civ. fr. (485 c. civ. rom), 
posesorul de rea credinţă nu are nici un 
drept asupra fructelor lucrului. (Mourlon. 
ed. 7-a. I,.No. 1446; Dalloz, Râp., Pro- 
priât€, No. 271; Suppl., Propriât6, No. 116; 
Planiol et Ripert, III, No. 172; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 933; Alexandresco, 
ed. 2-a III, partea 1. p. 304). 
29, Posesorul de rea credinţă tre- 
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bueşte să, restitue fructele din momentui 
intrării sale în posesiune iar mu din ziua 
chemării sale în judecată. (Mourlon, ed. 
7-a, 1, No. 1446; Dalloz, Râp., Proprist, No. 
348; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 3804; Nacu, 1, p. 766). , 
30. Dacă posesorul de bună credinţă 

în timpul posesiunei sale devine de rea 
credinţă, el va fi obligat să restitue fruc- 
tele din momentul când a inceput reaua 
sa credință. (Dalloz, Râp., Proprist6, No. 
213; Planiol et Ripert, III, No, 180, 364). 
31. Fructele se vor restitui conforrn 

dispozițiilor art. 139 din codul de proce- 
dură, civilă română, adică în natură 
pentru anul din urmă şi în bani pentru 
anii de mai înainte după prețuirea ce 
se va îace. Iar dacă restituirea în natură 
pentru cel din urmă an este cu neputinţă, 
ea se va face ca şi pentru anii de mai 
înainte. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1. p. 306, 307). , 
32. Posesorul de rea credinţă odată 

cu restituirea fructelor este obligat să 
plătească, şi dobânzi la fructele restituite. 
In ceeace privește momentul de când în- cep a curge dobânzile, după o părere 
ele vor curge dela. data, când a început veaua sa, credinţă. (Laurent, XI. No. 231; Planiol et Ripert, III, No. 364; Alexan- dr&sco, ed. 2-a, III, partea TI, p. 305). 33. După altă părere. dominantă, po- sesorul de rea, credinţă, datoreşte dobânzi la fructele ce trebueşie să le restitue, din momentul chemării sale în judecată. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 206, p. 418; Dalloz, Râp., Suppl., Propriâte. No. 119; Huc, IV, No. 124; Baudry et Chauveau, Des _biens, No. 327; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 305). 
24. Posesorul de rea credinţă este o- bligat să restitue adevăratului proprie- tar fructele culese de terţii detentori că- rora le-a, predat lucrul, chiar dacă aceştia ar fi fost de bună credinţă, fiina res- 

mentul când a început reaua sa credinţă. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 219, p. 567; Dalloz, Rp. Suppl,, Propriâte, No. 120; Laurent, VI, No. 234, 232; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 327; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 305). 35, Posesorul de rea, credinţă este tinut la. restituirea, fructelor faţă de a- devăratul Proprietar în virtutea unui 

. 118; Laurent vI : Huc, IV, No, 11. y ei Chauveau, Des biens, No. ipotă et dresco, ed. 2-a, II] » . 
siara, II, p. 145). „ partea 1, p. 304; Pla- 

Codul civil 

36, Posesorul de rea credinţă al unei moşteniri, trebuește să restitue nu nu- 
nai fructele pe care ]e-a cules ci şi fruc- tele pe care a neglijat să le culeagă. 
(Pothier, IX, No. 336: Duranton, [, No. 586; Demolombe, IX. No. 946. 638: Dalloz, Rep., Suppl., Successions. No. 393; Mour- 
lom, ed. 7-a, I, No. 1446: Buudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 318, 327; Laurent, 
VI, No. 230; Planiol et ltipert. III, No. 
171, 364: Alexandresco. ed. 2-a. III, partea I. p. 30%; Plastara, II, p. 145). 
37. Tribunalele apreciază în mod su- 

veran, valoarea fructelor pe care proprie 
tarul ar fi putut să le culeagă. (Demo- 
lombe, IX, No. 586; Laurent, VI, No. 230; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No, 318; 
327: Alexandresco, cd, 2-a, III. partea [, 
p. 804, 305, 307). 
38. Pentru fructele consumate, pose 

sorul de rea credinţă va trebui să resti- tue valoarea lor, care va fi apreciată de tribunale prin o expertiză sau prin alte elemente. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea 1, p. 304 nota 1). 
9. Ca şi posesorul de bună credinţă, posesorul de rea credinţă, trebueşte să restitue proprietarului adevărat, produc» tele şi profiturile cari nu sunt fructe pro- priu zise, sau valoarea lor. (Aubry et Rau, a, II, 8 219, p. 568; Dalloz, hâp. Proprigt, No. 275; Planiol ct Ripert, III, No. 364; Comp.: Mourlon. ed. 7-a, I, No. 1446; Plastara II, p. 146 notă). 

40. Posesorul de rea credinţă tre bueşte să restitue fructele, numai când lucrul este susceptibil de a produce fructe; in cazul contrar, cum ar fi de exemplu când este vorba de nuda.: proprietate, po sesorul nu poate fi obligat la restituire de fructe. (Demolombe, IX, No. 586; Dal- loz, Re&p., Propriâte, No. 219; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 806), 
41. Cu toate că în -principiu, poseso- rul de rea credință trebueşte să restitue adevăratului proprietar fructele şi pro- ductele lucrului percepute, totuși el nu este ţinut să restitue, producţiunile da- torite industriei sale personale şi pe care adevăratul proprietar nu le-ar fi cules Nici intrun caz, chiar dacă lucrul ar fi fost în posseiunea sa. (Demolombe, IX, No. 587; Mass6 et Verge sur Zachariae, II, $ 295, nota 6, p. 105; Dalloz, R&p. Propriât6, No. 281; Suppl, Propriâte, No. 1R5;. Baudyy/ et Chauveau, Des biens, No. 327; Pianiol et Ripert III, partea 1, ; exandresco, d. 2-a, . 

p. 305), a, III, partea 1 

42. După o părere, dispoziţiile art. 549 C. Civ. în. (485 c. civ, ron) ti găsesc a- plicaţiunea numai in cazul când adevă- ratul proprietar revendică lucrul dela posesor, ele nu-şi găsesc apicaţiunea în cazul când adevăratul proprietar intro- duce o acţiune în anulare sau în resci- ziune, caz în care posesorul nu poate fi considerat de bună credinţă, (Dalloz, Rep, 
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Suppl., Propri6t6, No. 139; Laurent, VI, 
No. 239 urm.). 
43, După altă părere, "dominantă, dis- 

poziţiile art. 549 e. civ. în. (485 c. civ. 
rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi în cazul 
când adevăratul proprietar introduce o 
acţiune in anulare şi în acest caz terţul 

cumpărător sau donator, prin anularea 
titlului său, devine un simplu posesor al 
unui lucru al altuia şi deci poate fi de 
bună sau de rea credinţă, după îm- 
prejurări. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 206, nota, 2, p. 406; Dalloz, Râp., Suppl., 
Propriâte, No. 139; Huc, IV, INo. 122; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 299 
urm.; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2301; Planioi 
et Ripert, III, No. 181; Matei Cantacuzino, 
p. 120; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 322). 
44. Dispoziţiile art. 549 c. civ. îr. (485 

c. civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea şi 
la acţiunea pauliană; prin urmare terţul 
al cărui act este revocat va trebui să 
restitue fructele lucrului instrăinat din 
momentul introducerei acţiunei. (Aubry 
et Rau. ed. 5-a, II. $ 206, p. 406; Baudry 
et Chauveau. Des biens. No. 302; Baudry 
ei Barde, Obligations. 1, No. 719; Planiol, 
et Rinert, III. No. 1Sî: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea .], p. 323; V, p. 260, 261). 

45, Dispoziţiile art, 549 c. civ. îr. (485 
c. Civ, rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea în 
cazul când o înstrăinare este rezolvată 

prin efectul unei conditiuni  rezolutorii 
exprese sau tacite. (Demolombe, LX, No. 
609 his; Marcad€, Art. 1654, No. 4; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. II, 8 206. nota 4, p. 40: 
Dalloz, Rep.. Supnl.. Propriete, No. 134. 140; 
Laurent, VI. No. 243; Baudry et Chauveau. 
Des biens, No. 303; Planiol. ed. 6-a. 1. 
No. 2301: Planiol et Ripert, III. No. 182; 

DESPRE PROPRIETATE 

Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |. pF. 
323; Contra.: 'Troplong; Vente, II, No. 652). 

46, Posesorul de rea credinţă nu are 
dreptul să, invoace prescripţia specială 
de 5 ani prevăzută de art. 22717 c.. civ. 
îr. (1907 ce. civ. rom.), deoarece dispo- 
ziţiile acestui articol au de scop a- 
“părarea unui debitor de bună cre- 
dinţă in contra, unui creditor de rea cre- 
dinţă şi apoi obligaţia de restituire a 
îvuctelor ce izvorăte din contract, şi 
“nici nu se plăteşte cu anul sau Ja termene 
periodice mai scurie. (Demolombe, IX, 
639; Laurent, VI, No. 234; Baudry «et 
Chauveau, Des biens, No. 328; Planiol et 
Ripert, III, No. 364; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, pamiea I, p. 300). 

41. In cazul când posesorul de rea 
credinţă a posedat lucrul mai mult de 
treizeci ani, el nu mai poate fi obligat 
la, restituire de fructe deoarece prin acea- 
stă posesiune lungă, el a dobândit pro- 
prietatea şi a Jucrului şi a frugtelor sale. 
(Demolombe, IX, No. 586; Mourlon. ed. 
T-a, I, No. 1452; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II. No. 384 bis; Dalloz, 
Rep., Propriâte, No. 280; Suppl., Propri6i6, 
No. 126; Laurent, VI, No. 233; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 328; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea, 1. p. 306; Nacu, 
1, 766, 767; Plastara, II, p. 146). 

48. Posesorul care a dobândit proprie- 
tatea, lucrului prin prescripţia de 10—20 
ani, dobândeşte şi proprietatea fructelor 
lucrului, chiar dacă după împlinirea pre- 
scripției ar îi devenit de rea credinţă. 
(Mourlon, ed. 7-a. Î, No. 1453; Baudry 
ei Chauveau, Des biens, No. 328). 

49, A se vede: art. 486 şi 487 din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 486. — Posesorul este de bună credință când posedă ca 
proprietar în puterea unui fitlu translativ de proprietate, ale cărui 
viciuri nu-i sunt cunoscute. (Civ. 485, 487, 494, 644, 994 urm,, 
1854, 1855, 1858, 1890, 1894 urm., 1898 urm.; Civ. Fr. 550, al. 1). 

Teazt. fr. Art. 550, $ 1. — Le possesseur est de bonne foi quand il posstde 
comme proprittaire, en vertu d'un titre translatif de propriât€ dont il ignore 
les. vices. 
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Act autentic 3. 
Act sub semnătură pri- 

vată, 3, 34. 
Acţiune în revendicare 47, 

48, 49, 50 
Arendare, a se vedea cu- 

vântul „Locaţiune. 
Bună credinţă 1—20, 
24—26, 28, 29, 31, 35—10, 
43—47, 49, 5). 

'Casare 48. 

Cauză juridică 3, 4. 
Comoştenitori 6. 
Confirmare 20, 21, 22, 25. 
Consiliu judiciar, a se ve- 

deă cuvântul: „Incapa- 
citate“. 

Contract 3, 4 
Culegerea "fruc:elor 44, 46. 
Deces 50, 
Definiţie !. 
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Dol 26, 27, Imobil rural 30, 
Donaţiune 4, 18, 32, 34. 
Dovadă 2, 39, 40—43. 
Erede ap:rent 12, 13. 
Eroare 11, 19, 29, 30, 4. 
Evicţiune 17. 
Fals 13 
Femee măritată, a se ve- 

deă cuvântul „Încapa- 
citate“. 

Fidei-comis 3%, 
Fructe 1 urm. 
Garanţie de cvicţiune 17. 

Incapaeitate 19—25. 
Incetare din vieaţă 50. 
Inchiriere 8, 
Inscris 3. 
Interdicţiune, a se vedea 

cuvântul „Incapacitatec. 
Legatar aparent 13. 
Locaţiune 8. 
Minor, a se vedea cuvân- 

tul „Incapacitate“ şi 
19—23, 25, 

Moarte 50, 
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Moștenire 4, 5, 6, 12, 13, 
33,.36—38, 45, 46, 50, 

Nulitate absolută 28, 
Nulitate relativă 28. 
Ordine pulică 30, 32, 33, 
Partaj 5, 6. 
Perimare 49. 
Posesiune 1 urm, 
Preţ 23, 
Prezumpțiuni 40, 
Probă 2, 39—43, 
Putativ titlu 9—14, 43. 
Ratificare 20, 21, 22, 25, 
Rea credinţă 8, 9, 16, 17, 

21, 22, 26, 27, 30—34, 40, 
41, 45—50. 

Recurs 48. 
Restituirea prețului 23, 
Retroactivitate 47, 
Revendicare 47, 48, 49, 50, 
Revocare 13, 
Riscuri 17.   
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Rural imobil 30. 
Străin 30, . | 
Subst tuţiune fidei-comi- 

sară 33, 
Succesiune +, 5, 6, 12, 13, 

33, 36—38, 45, 46, 30. 
Succesor apârent 12, 13. 
Terţă persoană 16. 
Testament 4, 13, 18. 
Titlu putativ 9—14, 43. 
Titlu translativ de pro- 

prietate 1—35, 1—43, 
Trimitere în posesie 38, 
Tutor 22, 
Uz 7. 
Uzufruct 7, 
Vicii, a se vedeă cuvântul 
„Incapacitate“ şi 1, 13, 
15, 16, 24—27, 35, 39. 

Vindere-cumpărare, +4, 
16—25, 30, 31, 32. 

Violenţă 26, 27. 

Doctrină. 

Î. Buna credinţă din yartea, poseso- 
rului care voeşte să dobândească fructele 
lucrului ce-l posedă, este credinţa. sa că 
lucrul îi aparţine în mod legitim. Cre- 
dinţa ce irebueşte să fie bazată pe apa- 
renţe plauzibile și aparenţa cea mai plau- 
zibilă, este aceea care rezultă dintrun 
titlu tranzlativ de proprietate ale cărui 
viciuri nu-i sunt :cunoscute, (Mourlon, ed. 
i-a, LI, No. 1449; Dalloz, Rep.-, Propriâte, 
No. 295, 201; Suppl., Propri€te, No. 117% 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 294; 
Planiol et RBipert, III, No. 173, 176; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 315, 
316; Nacu, 1, p. 762; Matei Cantacuzino, 
p.: 119; Plastara, II. p. 150). 

2. Titlul tranzlativ 
văzut de art, 550 

de proprietate pre- 
c. Civ. în. (486 ce. civ. 

rom.) nu constitue o condiţiune specială, și distinctă a bunei 
rului, ci nimai ca 

credinţe a, poseso- 
unul din elementele ei şi ca un mijloc de probă a bunei cre- dințe, deoarece cel ce nu are nici un titlu nu poate fi de hună credinţă. (Demo- lombe, IX, No. 602 urm; Mourlon, ed. T-a. 1, No. 1449; Aubry et Rau, ed, S-a, ÎI. $ 206, nota 15, p. 410; Dalloz, Râp., Pro- priâte, No. 295; Suppl., Propriâtă, No. 135; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 313; Huc, IV, No. 120; Planiol et Ripert. III, No. 173; Alexandresco, 

Î, p. 310, 314; Plastara, 
ed. 2-a, III. partea 
11, p. 150, 151; Con- tra.: Laurent, VI, No. 209) 

„ Prin titlu translativ de proprietate întrebuințat de legiuitor în art. 550 c. civ. în. (486 ce. civ. rom.) nu trebueşte înţeles actul exterior autentic sau sub semnătură privată, ci cauza chiap a evenimentului penerator al dreptului de proprietate, în- dependent 
tue proba, 

No. 300 

lexandresco, ed. 2-a 
nota 2; Plastara | I, 

de actul exterior care consti- Scrisă a acestui (Demolombe, IX, No 
ed. 7-a, 1, No, 1449; D 

; Laurent, VI, No. 120; Baudry et Chauveau, ; Planiol, ed. G-a, |, No. 2291; A- „ III, partea. I, 
Ă p. 191, 152), „ Cauza, evenimentului 

eveniment. 
„597 urm.-; Mourlon, 

loz, Rep., Propriâtg, 
No. 212; Huc, IV, 

p. 309, 

generator al 
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dreptului de proprietate, poate fi sau un 
contract, cum ar fi o vânzare, CĂ donaţie, 
ete., sau un testament. sau calitatea de 
moştenitor. Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1449; 
Dalloz. Nâp.. Propriât6, No. 300; Iuc, 1V, 
No. 120; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 29%; Planiol, ed. ti-a. 1, No. 2291; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 173; Alexandreseo, 
ed. 2-a. III, partea 1, p. 309, noia 2, 310; 
Nacu, ÎI, p. 762). 

5, Cuvintele: titlu transtativ de pro 
prietate întrebuințate de legiuitor în art. 
550 ce. civ. fr. (486 c. civ. rom.) nu trobuesc 
luate întrun înţeles restrictiv; astfel deşi 
partajul este declarativ de proprietate iar 
nu atributiv, totuşi poate prezentă carac- 
terele unui titlu translativ de proprietate 
în sensul cerut de acest articol, (Dalloz, 
R6p.. Propriâre, No. 302: Suppl., Propriâte, 
No. 130; Laurent, VI, No. 21; Baudry et 
Chauveau, Des hiens. No. 294; Planiol et 
Ripert. III. No. 133. nota ă: Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea I|, p. 31). 

6. Co'moştenitorul. care în timpul in- 
diviziunei. deţine unul dintre imobilele 
comune, nu poate fi considerat ca un po- 
sesor de bună credinţă, în raport cu cel- alti comostenitori. «deoarece până la îm- părțeală. el este considerat. că stăpâneşte imobilul comun în Niunele tuturor co- moștenitorilor. (Dalloz., Râp.. Propriâtă, No. 305). 

7. Actele prin care se constitue un drept de uzufrucţ sau de uz sunt asimi- late cu actele translative de proprietate. (Aubry et Rau, ed. 5-a [|. S$ >06, p. 40%; Dalloz, Rep, Suppl., Propriât6, No. 13; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 2%; Planiol et Ripert, LII, No. 173; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, Partea I. p. 310, nota 3). 

8. Posesorul cu titlul precar cum sunt:  arendașul, chiriaşul, depozitarul, etc., nu poate fi considerat ca un posesor de bună credință. deoarece aceste con- tracte nu transmit proprietatea. (Mourlon, ed. î-a. 1. No. 1449; Dalloz, Rep. Pro- Pri6t6, No. 304; Suppl.. Propricte. No. 117; Baudey et Chuuvean. Des biens, No. 294, Planiol, ed. 6-a, I, No. 2201; Planiol ei Ripert, III, No. 173; Alexandresco, ed. oa, III, Partea 1, p. 310). 
9, Un titu putativ. după o părere, nu poate constitui posesiunea de bună cre dinţă, deoarece art. 550 c. civ. fr. (486 c. civ. rom.) presupune neapăraţ existenţa unui titlu iar titlul putativ este un titlu: inexistent. (Laurent, Vi, No. 209). 10. După altă p Oarece justul tiţlu esenţial al bunei cr sorului în existența 

ărere, dominantă, de 
NU este un element 
edinţe, credinţa pose- ] unui ti tiv de proprietate ajunge a Coniraslativ bună credinţă. chiar dacă acest titlu nu ar fi existat niciodată. (Pothier, Propriete, X, No. 29%; Demolombe. IX, No. 601, 6U2;. Demante eț Colmet de Santerre, ed. 7-a, II, No. 385 bis vV; Mourlon, ed. 7-a |, No. 1449, p. 69 nota 1; Aubry et Rau, 
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ed. 5-a, II $ 206, p. 410; Dalloz, Râp., Pro- 
prit6, No. 310; Suppl., Propriete, No. 135; 
Huc, IV, No. 120; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 313; Guillouard, Prescrip- 
tion, II, No. 570; Planiol, ed. 6-a, I, No: 
2295; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
689; Planiol et Ripert, III, No. 1%; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 931; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 311 urm;; 
Matei Cantacuzino, p. 119; Plastara, II, p. 
151, 192; Comp. Nacu, ], p. 162). 

(1. Pentru ca posesorul care invoacă, 
un titlu putativ să poată dobândi pro- 
prietatea fructelor, trebueşte ca să arate 
titlul în virtutea căruia el se credea pro- 
prietar, pentru a dovedi că eroarea sa este 
scuzabilă. Şi eroarea este scuzabilă când 
cade asupra faptului altuia iar nu asupra 
faptului său personal. (Baudry et Chau- 
vaeu, Des biens, No. 314; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea £, p. 313). 

42. Moştenitorul apareni, care ia po- 
sesiunea unui bun al unei persoane de- 
cedate, la a cărei succesiune se credeă, 
că este chemat, deşi există un moşteni- 
tor mai apropiat decât el, trebueşte 
considerai că posedă un titlu putativ su- 
suficient pentru a îi socotit de bună cre- 
dinţă. (Demolombe, IX, No. 595 urm.; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 206, p. 410, 411; 
Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 343; 
Planiol, ed. Ga, 1, No. 2295; Planiol et 
Ripert, II, No. 115; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 313; Matei Cantacuzino 
p. 119; Contra: Laurent, VI, No. 206 
urm). Ă 

13. Deasemenea trebueşte considerat 
că posedă un titlu putativ îndestulător, 
legatarul aparent, instituit printr'un tes- 
tament fals sau revocat ale cărui vicii îi 
sunt necunoscute. (Demolombe, IX, No. 
595 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
206, p. 410, 411; Bauary et Chauveau, Des 
biens, No. 313; Planiol et Ripert, III, No. 
175; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 314). LL 

14. Deasemenea poate fi considerat ca, 
posesor de bună credinţă, acel care po- 
sedă mai mult decât este prevăzut în 
titlul său şi are credinţă că înstrăinarea, 
cuprinde toate lucrurile cari fac obiectul 
posesiunei sale. (Aubry et Rau, ed. a, II; 
$ 206; nota 16, p. 410; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 313; Planiol ei Ri- 
pert, III, No. 1%; Alexandresco, ed. -a, 
III, partea 1, p. 313; Contra: Laurent, VI, 
No. 206 urm. 217; Huc, IV, No. 120). 

15, Pentru a se putea invocă dispo- 
ziţiile art. 550 c. civ. fr. (486 e. civ. rom.); 
trebueşte ca buna credinţă a posesorului 
să fie absolută, adică să ignoreze toate 
viciurile, fără excepţie, de care poate fi 
afectat titlul său; nu ajunge ca buna sa 
credinţă să fie relativă, adică să aibă nu- 
mai credinţa că autorul său eră proprie- 
tarul lucrului transmis. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 206, nota 5, p. 407; Dalloz, 
Rep., Propriâtâ, No. 294; Suppl., Propricte, 
No. 128; Laurent, VI, No. 208; Baudry et 
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Chauveau, Des biens, No. 297, 305; Planiol 
et Riperi, III, No. 176). 

16. In cazul când posesorul a dobân- 
dit lucrul dela, altă persoană decât aae 
văratul proprietar, el va fi considerat d& 
bună credinţă şi deci ca având dreptul 
la fructe numai dacă nu a ştiut că, cel 
care i-a transmis lucrul nu eră proprie- 
tar, în cazul contrar el nu va aveă drep- 
tul la tructe, deoarece a fost de rea cre- 
dinţă şi cunoştinţa sa constitue aici vi- 
ciul titlului său. (Dalloz, Râp,, Propriâi6, 
No. 313; Suppl., Propriâte, No. 136; Lau- 
rent, VI, No. 216; Huc, IV, No. 121; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 297, 305; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 315, 
nota 1; Nacu, 1, p. 162). 

1'7„ Posesorul nu poate fi numaidecât 
considerat de rea credinţă, prin faptul că 
cumpărând lucrul altuia dela o persoană 
care nu eră proprietarul lucrului, a con- 
tractat cumpărarea pe riscul său sau cu 
clauza de negaranţie din partea vânzăto- 
rului. (Demolombe, IX, No. 603; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 305; Contra.: 
Dalloz, R6p., Propriâte, No. 330). 

18. Dispoziţiile art. 550 c, civ. fr. (486 
C. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea atât 
în cazul când titlul posesorului este one- 
ros cât şi în cazul când este gratuit. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Propriet6, No. 136; 
Laurent, VI, No. 216; Comp.: Planiol et 
Ripert, III, No. 173; Nacu, 1, p. 162). 

19. Posesorul care a dobândit lucrul 
dela un incapabil, va fi considerat de 
bună credinţă dacă nu a. cunoscut inca- 
pacitatea celui cu care a contractat sau 
dacă, eroarea sa eră scuzabilă cum ar fi 
în cazurile când interzisul dela care a. 
cumpărat, se găseă într'un moment lucid 
sau minorul dela care a cumpărat eră 
aproape de majoritate. (Duranton, 1V, No. 
353; Demolombe, IX, No. 604; Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1449; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 385 bis, IV; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 20, p. 408; Dal- 
loz, Rep, Propriâi6, No. 314%; Suppl., Pro- 
priâte, No. 137; Laurent, VI, No. 214; Huc, 
IV, No. 121; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 305; Planiol et Ripert, III. No. 
176; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 315, nota 1; Nacu, 1, p. 762) 
"20. Chiar în cazul când cumpărăto- 

rul ar fi cunoscut minoritatea vânzătoru- 
lui, după o părere, el poate fi considerat 
de bună credinţă dacă vânzătorul i-ar fi 
promis să ratifice vânzarea la majoratur 
său. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 206. p. 
408; Dalloz, R&p,, Suppl., Propriât6, No. 
137; Planiol et Ripert, III, No. 176), 
2i. După altă părere dominantă, 

chiar dacă vânzarea s'ar fi făcut în in- 
teresul minorului şi cumpărătorul ar fi 
avut motive plauzibile să creadă într'o 
confirmare ulterioară, de îndată ce el a 
cunoscut incapacitatea vânzătorului, nu 
poate fi considerat de bună credinţă. 

- (Duranton, IV, No. 353; Demolombe, IX, 
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No. 604; Laurent, VI, No. 214; Baudry ei 
Chauveau, Des biens, No. 305). 

29, Posesorul care a cumpărat un 
imobil aparţinând unui minor, fără în- 
deplinirea formalităţilor prevăzute de 
lege, nu poate îi considerat de bună cre- 
dinţă, chiar dacă tutorul şi-ar fi luat 0- 
plizaţia să obţie ratificarea la majoratul 
minorului. (Duranton. IV, No. 353; De- 
molombe, IX, No. 604; Dalloz, R6p., Suppl, 
Propriâte, No. 141; Laurent, VI, 214; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 305). 

23, Cumpărătorul ar putea totuşi să 
fie dispensa să restitue fructele perce- 
pute, în cazul când sar stabili că preţul 
vânzării a adus un profit incapabilului. 
(Merlin, Râpertoire, Mineur; Delvincouri. 
II, p. 59; 'Toullier, VI, No. 106 urm; VII. 
No. 573; Duranton. X, No. 287; Demo- 
Jombe, IX, No. 605; Dalloz, Râp., Propriste, 
No. 322; Suppl, Propristă, No. 141). 

94. In cazul când vânzătorul este in- 
capabil şi nici nu este proprietarul lu- 
crului vândut, pentru ca cumpărătorul 
să poată dobândi fructele, trebuește să 
fi fost de bună credinţă în privința am- 
belor vicii ale titlului său. (Demolombe.- 
IX, No. 605; Dalloz, Rep, Propriât6, No. 
324; Suppl, Propriât6. No. 142; Laurent. 
VI, No. 214; Huc, IV, No. 121; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 305). 

25, In cazul de mai sus precedent 
dacă cumpărătorul cunoaşte ambele w- 
ciuri şi la majoratul minorului, acesta. ra- 
tifică vânzarea, posesorul poate fi con- 
siderat de bună credinţă, crezând că prin 
această, ratificare minorul a devenit pro- 
prietarul lucrului vândut, şi deci pose- 
sorul să poată dobândi fructele, cel 
puţin cele culese cu începere din momen- 

tul ratificării. (Demolombe, IX, No. 6%; 
Dalloz, Râp.. Propriât6, No, 324; Comp. 
Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 306). 
„26, Posesorul al cărui titlu este vi- 

ciat de dol sau violenţă va fi considerat 
de bună sau rea credinţă şi deci având 
sau neavând dreptul la fructele lucrului, 
după cum a ignorat sau a cunoscut a- 
ceste viciuri. (Dalloz, Rep., Propri6t6, No, 
327, Suppl., Propriât6. No. 145; Baudry ei 
Chauveau, Des biens, No. 299, 307; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 315, 
nota 1). 

27. In cazul când posesosul a dobân- 
dit titlul său prin dol sau violenţă e! va 
îi considerat de rea credinţă, deoarece el 
cunoşteă, viciurile posesiunei sale. (Demo- 
lombe, IX, No. 60%; Aubry et Rau, ea. 
a, II, $ 206, p. 408; Laurent, VI, No. 213: Huc, IV No. 121; Bauâry et Chauveau, 
Des biens, No. 305; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 315, nota 1). 
28. Dispoziţiile art. 550 e. civ. îr. (486 

C. CIV. rom.), îşi găsesc în principiu a- 
plicaţiunea fără distincţiune atât când 
titlul este atins de o nulitate relativă cât 
şi atunci când este atins de o nulitate 
absolută, (Demolombe, IX, No. 608; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 206, p. 408; Dal 
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loz, Râp., Propriâte, No. 328; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 301, 309; Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2292; Planiol et Ripert, III, 
No. 174; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 315, nota î, 322; Comp. Laurent VI, 
No. 211, 213). 
99. Eroarea, atât de drept cât şi de fapt in care se găseşte posesorul nu-l 

poate face să fie considerat de rea cre- 
dinţă. (Demolombe, IX, No. 609; Marcade. 
Art. 55U, No. 2; Demante et Colmet de 
Santerre, II. No. 385, bis, IV; Mourlon, 
ed. 7-a, 1, No. 1449; Aubry et Rau. ed. 
5a, II, $ 206, p. 409; Dalloz, Râp., Pro- 
prist6, No. 331; Suppl.. Propriâte, No. 
146; Laurent, VI, No. 218; Iluc. IV. No. 
120; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
310; Planiol. ed. G-a, 1. No. 2293; Planiol 
et Ripert, III, No. 176; Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea 1, p. 315. nota 1, 317; Nacu, 
I, p. 76%, 765: Plastara, IL. p. 152. nota). 
30. Dacă însă eroarea de arept con- 

sistă într'o infracţiune la o lege de or- 
dine publică, posesorul va fi considerat 
de rea credinţă; astfel este cazul când 
un străin ar cumpără un imobil rural. 
(Aubry et Rau, ed. Ba. II. $ 206, nota 
14, p. 409; Laurent, VI, No. 218, 219: Pla- 
niol et Ripert. III. No. 174, 176; Colin et 
Capitant, ed. 4-a. 1. p. 91; Alexandresco, 
ea. 2-a, III, partea |, p. 317, 318; Plastara, 
II, p. 152, nota: Contra: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 310). 
31. Posesorul unui imobil dobândit şi 

a căruia înstrăinare nu eră permisă, va 
fi considerat de bună credinţă dacă el 
nu ştiă că înstrăinarea este prohibită si 
de rea credință dacă o ştiă. (Duranton. 
IV, No. 353; Demolombe, IX. No. 607; 
Aubry et Rau. ed. Wa, II. S$ 206, p. 40%; 
Dalloz, Râp.. Propriâtt, No. 325; Suppl. 
Proprite, No. 143; Laurent, VI. No. 214; 
Baudry et Chauveau, Des biens. No. 309; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 315 
nota 1). ” 
_32. Posesorul unui imobil dobândit 
în virtutea unui titlu pe care îl ştie că este oprit de lege sau, pe care îl ştie că nu este investit cu formele cerute de lege pentru validitatea sa este considerat de rea credinţă. (Duranton, IV. No. 353; Demolombe, IX, No. 605; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 20, p. 408; Dalloz. Râp.. Pro- priât6, No. 320; Suppl., Propriâtâ. No. 141: Laurent, VI, No. 212; Comp. Planiol et Ripert, III. No. 174, Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 931; Nacu, 1, p. 762). 
33, Astfel posesorul unui imobil pe care îl posedă în virtutea unei substitu- țiuni îideicomisare, pe care o ştie că este oprită de lege, va fi considerat de rea cre- dință. (Duranton, IV. No. 353;  Demo- lombe, IX, No. 605; Aubry et Rau, ed. 5-a. II: 5 206, nota 8, p. 408; Laurent, VI, No. 

34, Deasemenea posesorul unui imobil pe care îl posedă in virtutea unei dona- țiuni făcută prin act sub semnătură pri- vată, a cărui neregularitate o cunoaşte, 
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va îi considerat de rea credinţă. (Duran- 
ton, IV, No. 353; Demolobe, IX, No. tb; 
Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 206, p. 40; 
Laurent, VI, No. 212; Comp.: Nacu, ], 
p. 762). 
35, Un titlu nul pentru vicii de formă, 

poate servi de bază unei posesiuni de 
bună credinţă, pentru dobândirea îruc- 
telor, deoarece în această materie. nu se 
face distincţiune între viciile de formă, şi 
cele de fond. (Duranton, IV, No. 353; De- 
molombe, IX, No. 60$; Troplong, Pres- 
cription, II, No. 917; Mourlon, ed. 7-a. I, 
No. 1449; Marcad6, Art. 550, No. 1; De 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 385 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, 8 206, nota 11, p. 408; Dalloz, Rep, 
Proprit6, No. 328; Suppl., Propriâts, 
No. 144; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 301; Planiol, [, No. 2292; Planiol et 
Ripert. III, No. 174; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 315, nota 1; Comp. 
Laurent, IX, No. 211, 213; Nacu, 1, p: 762). 
36. Posesorul unei moşteniri, va fi 

considerat de bună credinţă când va aveă 
credinţă că este chemat de lege să cu- 
leagă moştenirea. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Succession, No. 465). 
37. O rudă mai îndepărtată dacă cu- 

lege moștenirea. nu va puteă fi conside- 
rată de rea credinţă prin faptul că ştiă că 
este o rudă mai apropiată care eră che- 
mată să culeagă aceă moştenire, însă a 
stat în inacţiune. (Demolombe, II, No. 
228; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
465; Laurent, IX, No. 54%; Huc, V, No. 
2 yBaudry et Wahl, Succesions, I, No. 

28. Un moştenitor nesezinar şi care 
posedă moștenirea, nu poate îi conside- 
rat de rea credinţă prin faptul că nu a 
cerut şi obţinut în prealabil trimiterea, 
in posesiune. (Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cesion, No. 465). 

329. După o părere, buna credinţă, tre- 
bueşte dovedită de către cel care o in- 
voacă adică de către posesor. După acea- 
stă părere, dacă posesorul voeşte a be- 
neficiă de dispoziţiile art. 549 c. civ. îr. 
(485 ce. civ. rom,), trebueşte să producă 
un just titlu şi să dovedească că nu a 
cunoscut viciile titlului. (Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 311; Alexandresco, ed; 
2-a. TII, partea 1, p. 321, 322). 

40. După altă părere, dominantă, po- 
sesorul trebueşte să producă numai un 
just titlu şi :nu mai trebueşte să dove- 

dească nimic, deoarece buna lui credinţă 
este prezumată, aşă încât cealaltă parte 
trebueşte să dovedească reaua, sa credinţă, 
(Demolombe, IX. No. 615, Demante et Col- 
met de Santerre. II, No. 385 bis, 1; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 206, p. 411; Dajlloz, 

R&p., Propriât€, No. 385; Suppl., Propriste, 

No. 149; Laurent, VI, No. 225; Huc, 1V, No. 
124; Plianiol et Ripert, III, No. 177; Nacu, 
1, p. 765; Plastara, II, p. 152). | _ 
44, In cazul când posesorul invoacă o 

eroare de drept, el trebueşte să o dove- 
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dească deoarece este considerat de rea 
credinţă până la dovada contrară. (De- 
molombe, IX, No. 615; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 206, p. 411; Dalloz, Râp., Pro- 
priât6; No. 331; Surpl., Propricte, No. 
146; Laurent, VI, No. 225; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 311; Planiol et 
Riperi, III, 177; Colin et Capitant. ed. 
Ha, Î, p. 93%; Plastara, II, p. 153, nota; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 321, 322). . 
42, Dovada existenţei titlului transla- 

tiv de proprietate, trebueşte făcută de 
posesor. (Planiol et Ripert, III, No. 177; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p- 

43, In cazul când posesorul învoacă 
un titlu putativ, el va. trebui să dovedească 
buna sa credinţă adică. motivele cari l-au 
făcut să creadă în existenţa unui tiilu 
în profitul său. (Demolombe, IX, No. 618; 
Aubry et Rau, ed. a, 1], $ 206, p. MI; 
Laurent, VI, No. 295; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 311, 315; Planiol et 
Ripert, III, No. 177; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 931; Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea I, p. 322, nota 1; Plastara, II, p: 
153, notă). 
44, Buna credinţă a posesorului tre- 

bueşte să existe la, fiecare epocă când 
culege fructele. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 
1451, 1459; Aubry et Rau. ed. da, II. $ 
206, nota, 22, p. 413, Dalloz, R6p., Propriâte, 
No. 341; Suppl.. Propriets, No. 147; Jau- 
rent, VI, No. 220; Huc, IV, No. 124; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 322; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 176; Alexandresco, 
ed. 2-a, Lil, partea I, p. 318; Nacu, 1, p. 
166; Matei Cantacuzino, p. 120; Plastara, 
II, p. 159). , 
45, Buna credinţă, după o părere, tre- 

bueşte apreciată şi, în persoana autorului. 
Astfel după această părere, moștenitorul 
universal al unei persoane care a posedai 
cu rea credinţă, continuă posesiunea au- 
torului său. (Pothier, Propriete, IX. No. 
336; Delvincourt, II, partea II, p. 10, 11; 
Proudhon, Du domaine prive, II, No. 
551; Dalloz, Rep., Propriâte, No. 343; 
Suppl., Propriâte, No. 148). 

46, După altă părere, dominantă, 
Duna sau reaua credinţă trebueşte apre- 
ciată în persoana posesorului actual. In 
această. părere, moștenitorul va fi obligat. 
să restitue fructele culese de autorul său 
dacă a fost de rea credinţă, însă le va 
puteă păstră pe cele ce le-a cules e! din 
momentul deschiderei succesiunei dacă a 
fost de bună credinţă. (Duranton, IV, No. 
357; Demolombe, IX, No. 612 urm,; Mar- 
cadă, Art. 550, No. 2; Demante et Colmet 
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 385 bis, VIII; 
Aubry et Rau, ed. a, II, $ 206, p. 413; 
Dalloz, Rp., Propriât6, No. 342; Supnl, 
Propriât€, No. 121, 148; Laurent, VI. No. 
221; Huc, IV, No. 124; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 323; Planiol et Ripert.. 
III, No. 176; Alexandresco, ed. 2-a III, 
partea I, p. 319; Plastara, II, p. 15%). 

e
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47, Posesorul, chiar dacă, este de bună 
credinţă, trebueşte să restitue adevăra- 
tului proprietar, odată cu lucrul şi îruc- 
tele din momentul intentării acţiunei în 
revendicare, deoarece hotărirea de admi- 
tere a acţiunei de revendicare are efect 
retroactiv dela data intentărei ei. (De- 
molombe, IX, No. 632; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, $ 206, nota 24, p. 414; Dalloz, Râp,, 
Propriât6, No. 353; Laurent, VI, No. 22%; 
Huc, IV, No. 124 Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 324; Planiol et Ripert, III, 
No. 180; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea, 
TI, p. 800, 320; Nacu, 1, p. 766; Matei Can- 
tacuzino, p. 120; Plastara, II, p. 145 nota, 
153, nota 1). , 
48. Chiar dacă hotărirea de admitere 

a acţiunei de revendicare ar fi fost ob- 
ținută, după casarea primei hotărîri care 
respinsese cererea, posesorul va fi obli- 
gat a restitui fructele din momentul în- 
troducerei acţiunei. (Demolombe, IX, No. 
633; Aubry et, Rau, ed. 5-a, II, $ 206, nota, 
25, p. 415; Dalloz, R6p.,. Propriât6, No. 354, 
359; Suppl., Propriâte, No. 161; Laurent, 
VI, No. 223; Huc, 1V, No. 124; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 324; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 300). 
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49, In cazul când în contra posesoru- 
lui sau introdus două acţiuni succesive 
din care cea dinlâi a fost părăsită sau 
perimată, iar cea de-a doua admisă, pose- 
sorul va fi obligat a restitui fructele dela 
data introducerei celei de-a doua acţiuni, 
iar nu dela data primei acţiuni, numai 
in cazul când va fi fost rămas de bună 
credință în intervalul dela data întro- 
ducerei primei acţiuni și până la data 
introducerei celei de a doua acțiune. (Po- 
hier, Propriât6, IX, No. 342; Duranton, 
IV, No. 362; Demolombe, IX. No. 63%, 6%; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 206. p. 415; 
Dalloz, Rep., Suppl., Propriât6. No. 143; 
Laurent, VI. No. 224; Iluc, IV, No. 124; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 324; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 321). 
50. Dacă posesorul încetează din viaţă 

în cursul instanței de revendicare. mMoOşte- 
nitorii săi cari continuă procesul şi sunt 
condamnați la restituirea imobilului, vor 
trebui să, restitue fructele dela data in- 
troducerei acţiunei, chiar dacă ci ar fi 
fost de bună credință. (Aubry et Rau, ed. 
5-a. II, 8 206. n. 415), 

Bi. A se veaeă: art. 485, 487 din codul 
civil cu notele respective). 

Art. 481. — EI încetează de a îi cu bună credință din momentul când aceste _viciuri îi 
550, $ 2). 

Text. fr. Art. 550, 
„vices lui sont connus. 

Sunt cunoscute. (Civ. 486, 994; Civ. Fr. 

$ 2. — Il cesse d'âtre de bonne foi du moment ot ces 

Bibliografie (continuare). 
LĂZĂRESCU EM. ALEX, 

de drepti, 

INDEX ALFAETIC 
(la doctrină) 

Notificare 2. 
Petitorie acţiune 7, 
Posesorie acţiune 7, 

Acţiune 2, 6,7. 
Acţiune petitorie 7. 
Acţiune posesorie 7, 
Apreciere suverană 3, Posesiune 1 urm. ML rezumpţiuni 4 , Bună „Credinţă, a se vedea Probă pi 6. „59 cuvintele: „Rea cre- Rea credință 1—40. dința“ şi 7, 8, 9, 11 Recurs 11. Gasare 11. 5 6 Somaţie 2. ovadă R uverană i Fructe 7, 9.” 7-44. Apreciere 3, Hotărtre 9, 10, 41. 
Incetarea bunei credinţe, 
a .se vedea cuvintele: 

„Rea credinţă“, 
Martori 4, 5, 
Motivare 9, 10. 

Termeni sacramentali 10 Titlu putativ 14, 
Titlu translativ de pro- prietate 1 urm. 
Vicii 4, 2. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 550 al. ? 0. Civ. în. (487 c. civ. rom), posesorul în- cetează. de a fi cu bună, credinţă ain To0- mentul când viciurile titiului său sau al autorului său îi sunţ cunoscuie. In cazul când titlul posesorului este afectat ae 
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Regula de drept şi jurispundenţa actuală, pag. 6 „Despre eroarea 

mai multe viciuri el este considerat ca fiină de rea credinţă chiar dacă, cunoaşte numai unul dintre ele, (Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 308, 822; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, DP. 817, 318; Comp.: Plastara, II, p. 153). 2. Incetarea bunci credințe rezultă din orice imprejurare care descoperă poseso- rului Viciul titlului său, indiferent dacă 

proprietar, etc, (Demolombe, ; Marca, Art. 55U. No. 2; Dia 613: Colmet de Santerre, ed. 3-a, IL, No. 385 bis, VIII; Aubry et Rau, ea. 5-a, II. $ 206. . notele 22 bis, 28, n. 414; Dalloz, Rep. Pro- Pri6t€, No. 347; Suppl., Propristâ, No. 153; Laurent, VI, No. 22]; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 322: Alexandresco. ea. 2-a AI partea I, p. 319). „ itribunalele vor a reci - veran dacă, posesorul E n mod de bună credinţă, şi din ce moment începe Yeaua sa credinţă. (Demolombe, IX, No.
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613; Marcad6, Art. 550, No. 2; Demanite et 
Colmet de Santerre, II, No. 385 bis. VIII; 
Aubry et Rau, ed. a, II, $ 206, p. 414; 
Dalloz. Râp.. Propriâi6, No. 352, 356; Lau- 
rent, VI, No. 221; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 322; Alexandresco, ed. 2-a, 
Ti]. partea, I, p. 316, 319, 320). 

4, Reaua credinţă a posesorului poate 
“fi dovedită prin orice mijloace de probă, 
chiar martori şi prezumnțiuni. şi aceasta, 
chiar când ar fi vorba de o valoare mai 
mare de 150 lei. (Demolombe, IX, No. 616; 
Dalloz, Rep, Proprit6, No. 346; Suppi. 
Propriâte, No. 152; Laurent, VI, No. 2%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 311; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 322). 

5, Deasernenea, se poale dovedi prin 
orice mijloace de probă, chiar prin mar- 
tori şi prezumpțţiuni, că posesorul a în- 
cetat să posedă cu bună credinţă. (Du- 
ranton, IV, No. 358; Demolombe, IX, No. 
616; Dalloz, Râp., Propristt, No. 346). 

6. Acţiunea de chemare în judecată nu 
este necesară pentru a consideră pe po- 
sesor de rea credinţă şi ea nu constitue 
singură, fără alte împrejurări o dovadă 
a relei credințe a posesorului, care chiar 
după chemarea sa în judecată poate fi 
încă de bună credinţă prin convingerea 
sa că acţiunea este neintemeiată. (Lau- 
rent, VI, No. 222; Bauâry et Chauveau, 
Des biens, No. 324; Planiol, ed. 6-a. 1. No. 
2300; Planiol et Ripert, III, No. 180: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 320). 

7. Dacă posesorul a fost chemat în ju- 
decată prin acţiune posesorie care a fost 
respinsă şi apoi a fost chemat prin ac- 
țiune petitorie care a fost admisă, el va 
buteă fi condamnat la restituirea îruc- 
telor din ziua introducerei acţiunei peti- 
torie iar nu din ziua acţiunei posesorii, 
când se va dovedi că în intervalul gces- 
tor două acțiuni el a fost de bună cre- 
dinţă, ceeace se va apreciă în mod su- 
veran de instanţele de fond. (Aubry et 
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Rau, ed. 5-a, II, $ 206, nota 24, p. 45; 
Dailoz, Rp., Action possessoire, No. 3; 
Laurent, VI, No. 223; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 324; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 320). 

8. Tribunalele apreciază în mod suve- 
ran faptele constitutive ale bunei sau re- 
lei credinţe a posesorului. (Duranton, IV, 
No. 358; Demolombe, IX. No. 610; Aubry 
at Rau, ed. 5-a, 17, $ 906. p. 409; Dalloz, 
R&p., Propriâtâ, No. 326; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 311, 314; Planiol et 
Nipert, III, No. 177; Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea I. p. 316; Matei Cantacuzino, 
p. 120; Plastara, II, p. 146, nota). 

9, Tribunalele trebuese să motiveze 
reaua credinţă a posesorului pentru a-l 
obligă la restituirea fructelor, deoarece 

„În principiu buna credinţă este prezumată. 
(Demolombe, IX, No. 617; Marcadă, Art. 
549, No. 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
206. nota 19. p. 41; Dalloz, Râp., Pro- 
priâte, No. 325; Suppl.. Propriâte No. 
151; Laurent. VI, No. 227, 941 urm.; Huc, 
IV, No. 124; Baudry et Chauveau, Des 
hiens, Nd. 312; Planiol et Ripert, III, No. 
177; Alexanaresco, ed, 2-a, III, partea 1], 
p. 316). 

10. Constatarea relei credinţe de către 
tribunale nu trebueşte stabilită prin ier- 
mini sacramentali, ci este deajuns dacă 
rezultă din motivele sentinţei. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a. II, 8 206, p. 4ii; Laurent, VI, 
No. 227; Huc, IV, No. 14; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 312; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 316). 

(1. Dacă instanțele de fond, contrar 
legei, vor admite că poate fi de bună cre- 
dinţă posesorul care nu are un titlu, cel 
puţin putativ, hotăririle lor vor putea fi 
casate. (Demolombe, IX, No. 605; Dalloz, 
Rep., Proprists, No. 340; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 313). 

IZ, A se vedea: art. 485 şi 486 din 
codul civil cu notele respective. 

CAPITOLUL 11 

Despre dreptul de accesiune asupra celor unite şi încorporate cu lucrul. 

Art. 488. — Tot ce se uneşte şi se încorporează cu lucrul se 
cuvine proprietarului lucrului, potrivit regulelor statornicite „mai 
jos. (Civ. 482, 489—516, 903, 1325; Civ. Fr. 551). 

Tezt. fr. Art. 551. — Tout ce qui s'unit et s'incorpore ă la, chose appar- 
tient au propristaire, suivant les răgles qui seront ci-aprâs 6tablies. 

Bibliografie (continuare). 

PuşcARU Em, Wolă sub Trib. vâlcea S. [, 4854 din 4 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, No, 1084; “Toneanu N. C., „Contractul de construcțiune navală în rapbrt cu codul civit“, Pand, Rom. 1925, 1V, 50. 
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Art. 489 DESPRE 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Echitate 10, 
Imobile 4, 5, 7. 
Lucruri corporale 5. 
Lucrari necorporale 3, 
Mobile 4, $ 7,9. 
Obligaţii 8. 
Prop ietate 6, 8, 9, 10. 

Accesiune 1 urm, 
„Accesiune imobiliară +, 5,7. 
Accesiune îndustrială 1, 2, 
Accesiune mobiliară 4, 5, 

„9. , 
Accesiune naturală 1, 3, 
Accesorii 8. N 
Corporale lucruri 5. 

Doctrină. 

|. Accesiunea este de două feluri: acce- 
siune industrială şi accesiune naturală. 
(Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 858; Pla- 
stara, II, p. 165, 166). , _ 

2, Accesiunea este industrială când se 
produce prin faptul omului. (Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, 1, p. 858; Plastara, II, 
p. 168), 

9. Accesiunea este naturală când se 
produce fără intervenţiunea faptului o- 
mului. (Colin et Capitant, ed. 4-a, I], p. 
858; Plastara, 11, p. 166). 

iu Accesiunea poate fi imobiliară sau 
mobiliară, după cum este privitoare la 
un imobil sau la un lucru mobil: (Colin 
et Capitant. ed. 4-a, 1, p. 85; Plastara, 
II, p. 155, 165, 166, 174). 

5, Accesiunea are loc numai pentru 
lucrurile corporale mişcătoare sau nemiş- 
cătoare iar nu şi pentru lucrările necor- 
porale. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pay- 
tea, I, p. 324), 

6, Art. 551 şi urm. ce. civ. în, (488 urm, 
c. civ. rom), cari formează capitolul II 
cuprind dispoziţiuni privitoare la acce- 
siune ca mod de dobândire a, proprietăţii. 

Secţiunea LI. — 

Art. 489. — Proprietatea 
tatea suprafeţei şi a 
607 urm., 610, 612, 613, 620; 
minelor (Mon. of. 143/1924) Art. 

Tezi. fr. Ari. 5 
dessus et du dessous, 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Bosesiune 1. ş 
rescripţie . Atributele proprietăţii 1, Prezunițeenild 8-11. Clădire 6, . Probă contrară 10 11, Comună 6, Proprietate 1 urm. onvențiune 10, Regulament 6, Definiţie 3, 4. E Restricţiuni 6. Dovadă contrară 10, 11. Siguranță publică 6, Expropriere 7. ubfață 2, 4, 5,7,8 Imobil 1 urm. Subsol -2, 4, 5, CĂ 8, ” Oraş 6. ST 

Pământ 1 urm. Suprafaţă 2, 3, 5,9 

Accesiune 1 urm, 
Aer 3, 

Docţrină. 

Îi. Dispoziţiunile art. 489-—491 aq; dul civij român, trebuiau puse pin co. 

PROPRIETATE Codul civil 

(Aubry et Rau, ed. 3-a, II, $ 202, p. 31; 
Nacu, Î, p. 167). 

7, Legiuitorul tratează în două sec- 
țiuni deosebite accesiunea relativă la lu 
crurile imobile și accesiunea relativă la 

- lucrurile mobile. după cum lucrul la care 
vine să se unească un altul, este imobiliar 
sau mobiliar. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 202, p. 377; Nacu, 1. p. 767). 

Ş. Art. 551 şi urm. ce. civ. fr. (488 şi 
urm. €. civ. rom.) au de obiect să tranşeze 
chestiuni de proprietate şi nu trebuesc con- | 
fundate cu alte dispozitiuni din codul ci- 
vi! din materia obligațiunilor cum ar fi 
cele prevăzute de art. 1615 c. civ. fr. (1335 
c. civ. rom.). unde expresiunea de «acce 
sorii» are un sens cu totul deosebit de 
aceiaş exnresiune întrebuințată în aceste 
articole. (Iluc, IV, No. 125). 

9. Potrivit dispoziţiunilor art. Dl și 
urm. c. civ, fr. (488 și urm. c. civ. rom.), 
proprietatea se dobândeşte prin accesiune. 
cum ar fi in cazul când un proprietar al 
unui lucru dobândeşte Proprietatea unui alt lucru fără stăpân care se uneşte cu: lucrul său. (Aubry et Rau. cd. Sa, II. 
A 202, p. 377: Huc, IV, No. 125: Colin et 
Capitant, ed. 4-a, 1. p. 857; Nacu, I, p. 

10. Deasemenea proprietatea se do- bândeşte prin accesiune când două lu- cruri aparţinând la proprietari dosebiţi se unesc pentru a face un tot, şi când legea. pentru motive de echitate, atribue lucrul astfel format unuia dintre cei doi proprietari, acelui care este proprietarul lucrului principal. (Aubry et. Rau, ed. 5-a, TI, $ 202. p. 377; Huc, IV, No. 125; Colin et Capitant, ed. 4a, YI, p. 857) 

Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile imobile. 

Pământului cuprinde în sine proprie- subieţei lui. P o (Civ. 480, 490, 491, 492, 579, onstit. 19; Legea agrară 24; L. 1 urm.; Civ. Fr. 552, 
52, $ 1. — La propri&t€ du sol emporte la, 

$ 1). 

propricte du 

dul Civil îndată după art. 480, deoarece. au de obiect determinarea atributelor drep- tului de proprietate, (Alexandresco, ed. da. III, partea JI, p. 324, nota 2). 2. Proprietarul pământului este pro- prietarul oricărei părţi care formează pă- mântul, adică a. părței de deasupra şi a. părței de desubt a pământului. (Dalloz, Râp., Propriâte, No. 382; Suppl., Propriâtg, No. 164; Planiol. ed. 6-a, I, No. 2391; Pla- niol et Ripert, III, No. 253; Colin et Ca- pitant, ed. 4a, 1, p. 721; Alexandresco, ed. k-a. III, partea TI. p. 324, 325; Nacu, I, p. 768; Plastara, II, p. 155, 170), 3. „Suprafaţa Pământului este spaţiul de aer ce se află deasupra feţei pămân- 
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tului până la punctul unde puterea fizică, 
a omului poate să-l atingă“, (Alexan- 
dresco, 2-a, III, partea 1, p. 325). 

4, „Subfaţa pământului este spaţiul 
aflător sub pământ“. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 325). 

5, Art. 5% al. 1 c. civ. în. (489 c: civ. 
vorm.) stabileşte o prezumpţiune de proprie- 
tate, însă este posibil ca suprafaţa pă- 
mântului să aparţie unui proprietar iar 
subfaţa altui proprietar. (Demolombe, 
IX, No. 644; Dalloz, Râp., Propristâ, No. 
04%; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 
331: Planiol et Ripert. III, No. 253; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 325, 
326; Matei Cantacuzino, p. 146; Plastara 
TI, p. 170). 

G. Autorităţile comunale au dreptul 

să fixeze înălțimea până la care proprie- 
tarii pot clădi casele, şi aceasta în în- 
teresul siguranței publice și a înfrumu- 

seţării oraşelor; proprietarul nu poate 
dobândi prin prescripţie dreptul de a 
clădi în înălţime în contra regulamen- 
telor comunale. (Huc, IV. No. 127; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 395, 
nota 1). 

7, Subsolul unei proprietăţi imobiliare 
poate fi expropiat pentru cauza, de utili- 
tate publică, separat de suprafaţă. (Dal- 
loz, Rep., Suppl., Propriâtâ. No. 170). 

8. Dacă potrivit dispoziţiilor art. 552 
al. 1 c. civ. în, (489 c. civ. rom.)sesta- 
bileşte  prezumpţiunea că proprietarul 
pământului este şi proprietarul suprafe- 
ței, această prezumpţiune nu poate îi in- 
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versată în sensul că proprietarul sub- 
feţei este şi proprietarul pământului. (Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, 8 192, p. 2%. 
287; Dalloz, Râp„ Propriâte, No. 385; Lau- 
vent, VI, No.25?; Huc, IV, No. 136; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 331; Planiol 
et Ripert, III, No. 253; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea IL, p. 335). | 
9. Deasemenea, prezumpţiunea nu poate 

îi aplicată în sensul că proprietarul su- 
prafeţei este şi proprietarul pământului. 
(Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 19%, nota 
17, p. 286. 287; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 331; Laurent, VI, No. 257; Huc, 
IV, No. 136; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 335). 

10. Prezumpțiunea de proprietate sta- 
bilită de art, 552 al. 1 c. civ. fr. (489c. 
civ. rom.) fiind numai juristantum, poate 
fi combătută prin proba contrară rezul- 
tând din lege sau din convenţiune, (Dalloz, 
Reâp., Proprist6, No. 382; Suppl., Propriste, 
No. 165; Laurent, VI, No. 246; Baudry et 
Chauveau, Des hiens, No. 331; Planiol et 
Ripert, III, No. 253: Alexandresco ed. 2-a, 
III, partea I, p. 326). 

| |. Deasemenea această prezumpţiure 
poate fi combătută prin proba contrară 
rezultată. din o posesiune contrară şi an- 
terioară care duce la prescripţiune. (De- 
molombe, IX. No. 64%; Laurent, VI, No. 
246; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
331; Planiol et Ripert, III, No. 253; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 331). 

12, A se vedeă art. 482, 490 şi 491 din 
codul civili cu notele respective. 

Art. 490. — Proprietarul poate face asupra pământului toate 
plantaţiunile și clădirile ce găsește de cuviință, afară de excepțiu- 
nile statornicite la capul 1) care tratează despre servitudini. (Civ. 
480, 489, 492, 576 urm., 579, 607, urm., 1325, 1777; Civ. Fr. 552, $2). 

Tezi. fr. Art. 552, Ş 2. — Le propriâtaire peut faire au-dessu= toutes les 
plantations et constructions qu'il juge & propos, sauf les exceptions 6tablies au 
titre des Servitudes ou Services fonciers. 

Bibliografie (continnare). 

"TONEANU N. C.. „Contractul de construcțiune navală în raport cu codul civil“. Pand 
Rom. 49%5, IV, 50. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiile art. 489—491 din codul 
civil, trebuiau puse în codul civil îndată 
după art. 480 deoarece au de obiect deter- 
minarea atributelor dreptului de proprie- 
tate. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 324, nota 9). 

9, Potrivit dispoziţiilor art. 552 al. 2 
c. civ. îr. (490 c. civ. rom.) proprietarul 
pământului are dreptul să facă asupra, 

pământului, toate plantațiile şi construc- 
țiunile ce găseşie de cuviinţă. (Aubry ei 
"Rau, ed. ba, II, $ 192, p. 281; Dalloz, 
Rep., Proprict6, No. 387; Suppl., Propriâte 
No. 166; Huc, LV, No. 127; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 337), 

2, Deoarece poirivit 'dispoziţiilor art. 
559 al, 1 c. civ. fr. (489 c. civ. rom.) pro- 
prietarul pământului este şi proprietarul 
suprafeţei şi deoarece potrivit dispozi- 
ţiilor art. 552, al. 9, e. civ. în. (490 c. civ. 

1) Legiuitorul a voit să zică „la titluli în loc de „la capul“, deoarece materia servitudinelor formează 
a codul nostru civil, ca şi în cel francez, un titlu aparte.



Art. 491 

rom.) el are dreptul să facă asupra pă- 
“mântului, proprietatea sa, toate planta- 
țiile şi clădirile ce va găsi de cuviinţă, 
proprietatea sa va cuprinde Şi spaţiul ae- 
rian situat deasupra pământului său. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 192, p. 281; 
Dalloz, Râp., Suppl, Propriâte, No. 166; 
Laurent, VI, No. 397; Huc, IV, No. 127; 
Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, 721, 
722; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 325, 381, nota 3; Plastara, II, p. 155). 

4. Proprietarul unui pământ poate o- 
pri pe vecinul său să intre cu strașina sau balconul casei sale pe fondul său, 
deoarece această ar constitui uzurparea 
unei părți din suprafaţa, pământului seu. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 192, p. 281; 

Art. 491. — Pro 
construcțiunile şi să 
ele toate îoloasele 
prescrise de lege ș 
de legile și regula 
538, 5709, 607 urm,, 
L. Minelor (Mon. 

Text. fr. Art. 552, $ 3. — et fouilles qu'il jugera î propos, qu'elles peuvent fournir, sauf les 
relatifs aux mines, et des lois et 

Docţrină. | 
i. Dispoziţiunile art. 489—491 gin co- dul civil, trebuiau puse în codul civil în- dată după ari. 480, deoarece au de obiect determinarea atributelor dreptului de _ Proprietate. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 324 nota 2). 
9. Deoarece 

552 al. 1 ce, civ. 
prietarul 

potrivit dispoziţiilor art, 
îr. (439 ce. civ. rom.), pro- pământului este şi proprietarul subieței, proprietatea sa se întinde la o adâncime nedefinită, şi asupra tuturor obiectelor ce se găsesc în pământ, (Aubry et Rau, ed. 5-a, IL $ 19, motele 2, 3 p. 281; Dalloz, Rep, Propriâte, No. 390; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 332; Planiol, ed. G-a, I, No. 2391; Planiol et Ripert, III, No. 253). 

3, Potrivit dispoziţiilor art, 552 al. 3 C. Civ. îr. (491 e. civ, rom.) proprietarul Pământului, ca proprietar al subieţei, are dreptul să execute sub faţa, pământului orice fel de săpături cu condiţiune să respecte drepturile vecinilor îaţă, de care este răspunzător în virtutea. art. 1382 c. CIV. îr. (998 e. civ. rom,). (Dailoz, Rep. Fropriâte, No, 390; Suppl. Propri6tă, No, il; Planiol st Bi, eri, III, No. 253; Nacn Ip. 768. 69 Haen, In baza acestor 
are dreptul să 
ime puțuri şi s 

tarul 
adânc 

principii, poprie- 
sape până la orice 
4 extragă toate ma- 

=
 

LI
) 
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“cină, (Dur 

Codul civil 

Laurent. VI, No. 245; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 337; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea LI, p. 326, 327; Nacu, 
J, p. 768). 

5, Proprietarul unui pământ, care ur- 
măreşte un vânat pe proprietatea sa, nu 
are voie să îrnpuște vânatul dacă sboară 
deasupra proprietăței vecinului său, fără 
consimţimântul acestuia, deoarece pro- 
prietarul fondului este şi proprietarul 
spațiului de aer ce se găseşte deasupra 
acestui fond. (Dalloz, Râp., Suppl.. Pro 
priâte€, No. 166; Iluc, IV. 197; Alexan- 
dresco. ea. 2-a, III. partea I, p. 31. 
nota 2). , N 

6. A se vedea: art. 489 din codul civil 
cu notele respective. 

prietarul poate face sub fața pământului toate păturile ce găseşte de cuviin 
ce acestea ar produce, 

i regulamentele privito 
mentele polițieneşti. (Civ 
610, 612, 613, 620; Con 

of. 143/924), Art. 1 urm 

ță, şi trage din 
afară de modificaţiunile 
are la mine, precum şi 
480, 489, 490, 492, 537, 

stit. 19; L. agrară, 24; 
-; Civ. Fr. 552, $ 3). 

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et tirer de ces fonilles tous les modifieations resultant des lois et rtglements reglements de police. 

produits 

terialele ce se găsesc în păm Piatră, etc. (Aubry et Rau. $ 191, p. 270; Dalloz, Râp.. Propriâte. N>. 390; Suppl.. Propricte. No: Fi: Huc. IV. No. 128; Planiol, ed. 6-a. „ No. 2391; Planiol et Hipert. III, No. 253; Alexan- dresco, ed. 2-a, III Pariea 1, p. 8; Comp.: Colin et Capitant. cd. '4-a, 1, p. 723 urm.; Nacu, I, p. 769 urm.; Matei Cantacuzino n, 149 urm.). 
- Dreptul proprietarului asupra subfeţei 

ânt ca: nisip, 
ed, 5-a, II, 

pământului upra s ei, poate suferi diverse re stricţiuni rezultate din convenţia părţilor. (Dalloz, Rp. Propriste, No, 391). G. Proprietarul pământului este pro- Prietarul prin ocupaţie a] i 

se cuvine pro- 
iar cealaltă ju- 
(Aubry et Rau, 
audry et Chau- 
omp.: Laurent, 

Ripert, III, No. 
a III, partea 1, 

prietarului pă 
mătate celui ce a găsit-o. ed. 5-a. II, 8 192, p. 281: B veau, Des biens, No. 333; c VI. No. 246; Planiol et 253; AlexanAresco, ed. 2- p. 839). 

mântului. 

7. Proprietarul: nu poate fi făcut răs- punzător de faptul că prin săpăturile ce le-ar face în pământul său, ar tăia sau ar da altă direcție unei vâne de apă subterană care alimentă o Proprietate ve anton, V, No. 156; Demolombe,.
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XII, No. 647; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
-$ 194, nota 18, p 308; Laurent, VI, No. 
ai Baudry et Chauveau, Des biens, No. 

18). 
8. Proprietarul poate să împiedece pe 

un terţ să facă săpături in pământul său 
deoarece potrivit dispoziţiilor art. 491 c. 

civil numai el are dreptul să le facă ca 
proprietar exclusiv al dreptului său. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 37, 
nota 2). 
9. A se vedeă: art. 480 şi 489 din codul 

civil cu notele respective. 

Art. 492. — Orice construcţiune, plantaţiune sau lucru tăcut în 
pământ sau asupra pământului, sunt presumpte a îi făcute de către 
proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa și că sunt ale lui, până 
ce se dovedeşte din contra.!) (Civ. 463, 489 urm., 493, 623, 624, 
1200, 1202, 1846 urm., 1890, 1895 urm.; Civ. Fr. 553). 

Tezt. fr. Art. 553. — Toutes constructions, plantaiions est ouvrages sur 
* "un terrain ou dans linterieur, sont prâsumâs faits par le proprictaire 4 ses frais 

et lui appartenir, si le contraire n'est prouv€; sans prâjudice de la propristt 
qu'un tiers pourrait avoir aequise ou pourrait acqutrir par prescription, soit 
d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. 

INDEX ALFABETIC 
(a docţrină) 

Accesiune 3. 4, 7, 49. 
Acte scrise 16. 
Arendaş 9, 14. 
Arhitect 16. 
Cheltueli 2, 3, 4, 10—45, 
Chiriaş 9, 14, 
Chitanţe 16. 
Clădire 1. 
Construcţiune 1 urm. 
Coproprietate 3. 
Deosebire de textul fran- 

cez 1. 
Dovadă contrară 8, 10—18. 
Gestiune de afaceri 12, 
Imobile 4. 
Indiviziune 5. 
Inutilitate 1, 
Locator 9, 14. 
Lucrări 2 urm, 
Lucrători 16, 
„Mandat 12, 

  

Martori 17, 18 
Mobile 4, 
Ordine publică 19. 
Plantaţiune 2 urm. 
Posesiune 13, 14, 17. 
Precaritate 14. 
Prejudiciu 1. 
Prescripţie 1, 13. 
Prezumpțiuni 2, 3/5, 6,8— 

12, 15, 17, 18, 19. 
Proba contrară 8, 10—18, 
Proprietate 1 urm. 
Rea credinţă 18, 
Renunţare 9, 19, 
Subfaţă 1—5, 8, 11. 
Subsol 1, 5, 8, 41. 
Suprafaţă 2—5, 7, 3, 11. 
Terţe persoane 1,8, 12—15, 
Titiu 15, 
Uzufruct 14, 
Valoare 6, 17, 18, 

Doctrină. 

|. Textul art. 553 ce. civ. fr. după care 
art. 49 c. civ. rom. a fost coriat, 
adaugă: „Sans prâjudice de la propriâtă 
guwun ftiers pourrait avoir acquise ou 
pourrait acqusrir par prescription, soit 
d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, 
soit de -toute autre partie du bâtiment“. 
Cuvintele acestea au fost eliminate de 
legiuitorul român deoarece erau inutile. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 332, 
ncta 2, 335, text şi nota 1; Comp.: Mar- 
cade, Art. 553), - 

2, Prin art. 553 e. civ. fr. (492 ce. civ. 
rom.) se stabilesc două prezumpțiuni 
cu privire la construcţiunile, planta- 
țiunile şi lucrările care se află pe pă- 
mânt sau subpământ şi anume: 1) că 
plantațiile sau construeţiunile au îost fă- 
cute de către proprietar şi cu cheltueala 

sa şi 2) că plantaţiunile şi construcţiunile 
tăcute pe pământ sau sub pământ apar- 
țin proprietarului pământului. (Huc, IV, 
No. 137; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 339; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2721; Pla- 
niol et. Ripert, III, No. 262, 331; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 858; Alexandresco, 
«d. 2-a, III, partea IL, p. 334; Nacu, |, 
p- 718; Matei Cantacuzino, p. 146). 
"8. Din art, 553 c. civ. fr. (499 ce. civ. 

rom.) rezultă o alţă prezumpţiune, adică 
aceea că  plantațiunile, construcţiunile 
sau lucrările care se găsesc făcute în pă- 
inânt sau asupra pământului, sunţ conşi- 
derate că aparţin proprietarului pămân- 
tului, în virtutea dreptului de accesiune; 
această prezumpţiune este o consecinţă a 
celeilalte prezumpţiuni rezultată din ace- 
laş afticol, adică aceea că lucrările cari 
se găsesc pe un pământ au fost făcute 
de proprietarul lui şi cu cheltueala sa. 
(Dalloz, Rep, Propriât6, No. 393; Subppl. 
Propriât6, No. 172; Huc, IV, No. 138; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 339; Pla- 
niol, ed. 6-a, 1, No. 2721; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 333, 324). 

da In cazul prevăzut mai sus, tot în 
virtutea, accesiunei, construcţiunile, plan- 
taţiunile şi lucrările făcute în pământ 
şi deasurra pământului devin imobile, 
deşi elementele din care se comun erau 
mobile prin natura lor înainte de a se 
îi unit cu pământul; această situaţiune 
are loc indiferent de cel ce a făcut lu- 
crările şi pe a cui cheltueală. (Dalloz, 
Râp., Propriâtâ. No. 394). 

5, Chiar dacă pământul aparţine în 
mod indiviz la mai mulţi coproprietari, 
construcţiunile, plantațiile. şi lucrările 
făcute sub pământ sau deasupra pămân- 
iului sunt presupuse că sunt coproprie= 

1) Art 553 c. civ. fe, corespunzător, adaugă: „Sans prâjudice de la propri€te qwun tiers pourrait avoir 
-acquise ou 'pourrait acqutrir par prescription, soit d'un souterrain saus le bâtiment G'auirui, soit de toute autre 
partie du bâtiment“, 

— 13 
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tatea, tuturor comuniştilor, deoarece și in 
acest caz îşi găseşte aplicaţiunea, pre- 
zumpţiunea prevăzută de art. 553 c. civ. 
îr- (492 c. civ. rom.). (Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 330: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p: 333, nota 2). Ă 

G. Chiar dacă -valoarea construcţiu- 
nilor ar depăşi: cu mult valoarea pă- 
mântului pe care suni făcute, prezump- 
țiunea, prevăzută de art. 553 c. civ. fr. 
(492, c. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea. 
(Demolombe, VI, No. 654; Dalloz, Rsp, 
Propricte, No. 39%; Suppl., Propriâte, No, 
172; Laurentj VI, No. 252; Baudry et 
Cnauveau. Des hiens, No. 339; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 333). 

7„ Construcţiunile făcute pe pământ, 
fiind accesorul fondului, au aceiaş natură 
ca, fondul pe care au fost făcute. (Dalloz, 
Reâp., Propriât€, No. 395). 
8. Potrivit dispoziţiunilor art. 553 ce, 

civ. fr. (49 c civ. rom.) construcţiunile 
ailate deasupra sau dedesubtul pămân- 
tului aparţin proprietarului pământului, 
ele fiind presupuse până la dovada con- 
trară, că au fost făcute de către proprie- 
tar, fără a se distinge dacă acele construc- 
țiuni au fost făcute de proprietar sau 
un terț. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 

> p. . 
9. Construcţiunile făcute de către un 

chiriaş sau arendaş pe imobilul închiriat 
sau arendat, aparţin proprietarului imo- 
bilului, dacă el nu a renunţat la acest 
drept şi aceasta chiar dacă sar dovedi 
că sunt făcute de către chiriaş sau aren- 
daş. (Huc, IV, No. 1%; Laurent, VI, No. 
255; XXV, No. 177; Planiol. ed. 6-a! 1, No. 2528; Alexandresco, ed. 2-a, TII, par- 
tea I, p. 333. nota 1, 335; Comp.: Demo- 
lombe, IX, No. 168; Guillouard, Louage. 
I, No. 298, 299; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 30). 

10. Din textul. art. 553 c. civ. îr. (492 
€. civ. rom.) rezultă că prezumpțţiunile, că plantaţiunile, construcţiunile şi lucrările sunt considerate ca, făcute qe proprieta- 
rul pământului şi cu cheltuiala sa, nu sunt absolute ci pot fi combătute prin proba contrară, (Dalloz. Rep.,. Propriete, No. 40; Supnl., Propriâte, No. 175; Pla- niol et Ripert, III, No. 262; Colin et Ca- Pitant, ed. 4-a, I, p. 858; Alexandresco, 
ed. 2-a, TIL, partea 1, p. 334; Matei Canta- cuzinn, p. 145). 

Ai. Potrivit dispoziţiilor art. 553 c. civ. În. (492 e. Civ. rom.) prezumpţiunea că orice construcţiune, plantaţiune -sau lu- crare făcută în pământ sau deasupra 
pamântului sunt considerate că aparţin 
proprietarului pământului, poate fi com- ătută prin dovada, contrară, (Dalloz, Rep., Propriât6, No. 398). 

a Pentru înlăturarea prezumpţiuhii prevăzută de art. 553 c. civ. îr. (4% ce. 
CIV. rom.) prin proba contrară, trebuese stabilite două puncte: 1) că altă persoană in afară de proprietar a executat lucră- rile şi 2) că această persoană, a executat 
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lucrările cu cheltueala sa. Acest de at 
doilea punct trebueşte neapărat stabilit 
deoarece dacă sar stabili numai primul 
punct iar nu şi cel de al doilea, persoana 
care a efectuat lucrările ar fi putut lucră 
ca mandatar al proprietarului sau ca 
gestionar de afaceri. (Demolombe, IX, 
No. 656; Dalloz, Rep, Propriât6, No. 44; 
Marcad6, Art, 553: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 334; Matei Cantacuzino. 
p. 146), 

148. In cazul când reclamantul este un 
terţ posesor care posedă ca proprietar, 
el va putea să dovedească numai faptul 
că a făcut lucrările, fiind presupus în 
acest caz că el a făcut şi cheltuelile. (Dal- 
loz, R6p.. Propriât6, No. 404). 

14, Un detentor cu titlu precar. cun 
sunt: uzufructuarul, arendaşul, etc., va 
trebui să stabilească ambele puncte adică 
că a făcut lucrările cu cheltueala sw.. 
(Dalaz, Rep, Propricte, No. 404). 

15, Proba contrară a acestei prezump- 
tiuni poate rezultă sau dintrun titi 
a”hizitor de proprietate sau din prescrip- 
iie, nefiind de ajuns ca, terţul care se 
pretinde proprietarul lucrărilor să dove- 
dească că, ele au fos! făcute de el Și cu 
cheltueala sa. (Demolombe, IX. No. 654; 
Dalloz, Rep... Propri&te, No. 399; Iluc, IV, 
No. 138). 

16. Proba contrară prevăzută de art.. 
553 c. civ. fr. (49 c. civ. ron.) se va puteă 
face prin acte scrise de exemplu prin: 
convenţiuni cu arhitecţii, chitanţe ale lIu-. 
crătorilor, etc. (Dalloz, Rep., Propricte, 
No. 405). 

1'7.„ Deasemenea proba contrară se poate îace prin martori şi prezumpţiuni, 
indiferent de valoarea lucrărilor efectuaie. Şi fără să fie nevoe de un început de dovadă scrisă. (Demolombe, IX, No. 697 his: XXX No. 4: Aubry et Rau, ed, Ba. II, $ 192, nota 4, p. 282; Dalloz. Rep. Pro- priete, No. 405: Suppl. Propriâte, No. 175; Laurent, VI, No. 954: Huc. IV. No. 138. 139; Baudâry et Chauveau, Des biens, No. 340; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p. 8%; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea I. p. 934, 
nota 3). | 

18. Chiar în cazul câna posesorul este de rea, credinţă el poate dovedi cu mar- ori ȘI „Prezumoţiuni. Până la orice va- oare că lucrările au fost făcute de el cu cheltueala sa. Dalloz, b. i No 65): ( Rep., Propri6t6, 

_ a Prezumpţiunile prevăzute art. 553 c. Civ. îr. (492 e. civ. rom.) [de sunt, 
de ordine publică, şi proprietarul pămân- tului are areptul să renunţe la benefţi- ciul dreptului de accesiune. (Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea IL. p. 334, nota 9). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
|. A se veaeă: art, . 494 pective; art. cu notele res- 

785, nota 5, 

— TA —
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Art. 493. — Proprietarul pământului care a făcut construcțiuni, 
plantaţiuni și lucrări cu materialuri străine, este dator să plătească 
valoarea materialurilor. El mai poate îi osândit, după împrejurări, 
pentru o asemenea urmare și la plata de daune-interese. Dar 

proprietarul materialelor nu are drept a le ridică. (Civ. 492, 494, 
515, 998, 999, 1084, 1909; Civ. Fr. 554). 

Text. fr. Art. 554, — Le proprittaire du sol qui a fait des constructions, 
plantations et ouvrages avec des matâriaux qui ne lui appartenaient pas, doit 
-en payer la valeur; il peut aussi âtre condamn6 ă des dommages et interâts, 
sil y'a lieu: mais le propritaire des mattriaux n'a pas le droit de les enlever. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Lemn 3. 
Lucrări 1,2,3,5—7, 12—20 
Maşini 20. 
Materiale 1, 3 urm. 

Abuz de încredere 16, 
Accesiune 1. 
Acţiune penală 16, 
Acţiune personală mobi- 

liară 15, Obiecte preţioase 4. 
Bună credinţă 5, 12, 19. Pădure 21. 
“Canale 2, Pământ 1 urm. 
Cărămidă 3, Pavage 2. 
“Case 2, 21. Peatră 3. 
“Ciment: 3, Plantaţii 1, 3, 5—8, 11, 
Coloane de marmoră 4. 18—20, : 
“Construcţiuni 1 urm. 7, 9, Posesor precar 18. 

10, 12—21, Precaritate 18. 
Prejudiciu 14. 
Prescripţiune 19, 20. 
Prezumpţiune 17. 
Probă 12, 17. 
Proprietate 1 urm. 
Rădăcini 8. 

*Culegerea fructelor 22, 
Dărâmare 9, 10, 12, 21. 
Daune-interese 14, 21,22. 
Definiţie 2, 3, 
Destinaţie 20, 
„Dovadă 14, 17. 
Fabrică 20. Rea credinţă 5, 14. 
Fructe 22. Restituire 7, 8, 19. 
Furt 16, 19. Revendicare 6, 9, 10, 11,20, 
Imobile prin destinaţie 20, Statui 4. 
Imobile prin incorporaţie Subfaţă 2. 

Subsol 2. 
Incorporare 6,7, 8, 20 
Îndemnitate 10—13, 
'Individualităte 6. 

Suprafaţă 2. 
Valoare 12, 13, 19. 
Var 3. 

Doctrină. 

| In cazul când proprietarul unui pă- 
:mânt face pe fondul său construcţiuni, 
plantaţiuni sau lucrări, întrebuinţând 
materiale care ararţin altor persoane, 
el devine, în virtutea dreptului de acce- 
siune, proprietarul acestor construcţiuni, 

plantaţiuni sau lucrări. .(Dalloz, Rp. 
Propri6t6, No. 407; Suppl.. Propriâte, No. 
176; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2021 urm; 
Paniol et Ripert, III, No. 265; Colin et 
-Capitamt, ed. 4-a, I, p. 859; Alexandresco, 

ed. 2-a, III. partea 1, p. 336; Nacu, |, 
r. 778; Plastara, II, p. 155). 

9, Prin cuvântul: „lucrări“, întrebuin- 
țat în art. 554 c. civ. fr. (493 e. civ. rom.) 
se înţeleg orice fel de lucrări executate 

1a suprafaţă sau în interiorul pământului 
cum sunt: canalele, pavagele, etc. şi ori- 
care ar fost materialele întrebuințate la 

efectuarea, lor. Casele nu intră în această 

expresiune ci în cea de „construcţiuni“. 

(Demolombe, IX, No. 664; Dalloz, Rep, 

Propriât6, No. 414%: Baudry et Chauveau, 

Des biens, No. 352; Alexandresco, ed. 2-a, 

III, partea 1. p. 336 text si nota 1). 
3. Prin cuvântul: „material“,  între- 

buinţat în art. 554 c. civ. îr. (493 ce. civ. 
rom.) se înţelege tot ce poate fi între 
buinţat la o construcţie, plantație sau 
orice altă lucrare; astfel: cărămida, va- 
rul, cimentul, lemnul, piatra, etc. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 3%, 
nota 1). 

4, Prin cuvântul: „materiale“, între- 
buinţat în art. 554 c- civ. îr. (493 c. civ. 
rom.) nu se înţeleg obiectele preţioase ca; 
statuele, coloanele de marmoră, etc. (Dai- 
loz, Rep., Proprist€, No. 414). 

5, Dispoziţiunile art. 554 c€ civ. în. 
(493 c. civ. rom.) işi găsesc aplicaţiunea 
atât în cazul când proprietarul construc- 
tor este de bună credinţă, cât şi în cazul 
când el este de rea credimţă. (Toullier, 
III, No. 1925; Duranton, IV, No. 3%; 
Marcade, Ari. 554: Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 204, nota 1. p. 392; Dalloz, Rp, 
Suppl., Propriâte, No. 176; Laurent, VI, 
No. 259; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 350; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p- 
859; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL. 
p. 836; Nacu, 1. p. 778; Comp.: Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 391 
bis 1V). , 

G. Proprietarul materialului are drep- 
tul să-l revendice cât timp el nu a fost 
incorporat pământului şi-şi păstrează, 
individualitatea, sa. (Alexamdresco, ed. 2-a, 
III, pariea 1, p. 337, nota). 

7. Din cuprinsul art. 55% c. civ. în. (493 
ec. civ. rom.) rezultă că atâta timp cât 
materialele fac parte integrantă din pă 
mânt, proprietarul care a construit, din 
materiale străine, nu poate îi obligat să 
le restitue în natură, deoarece ele au 
devenit imobile prin incorporaţie. (Demo- 
lombe, IX, No. 657; Marcad6, Art, 554, 
No. 1; Demante «t.Colruet de Santerre, 
ed. 3-a, II. No. 390 bis; Aubry et Rau, 
ed. 5a, II, 8 204 noța 2. p. 392; Dalloz, 
Râp., Propriât6, No. 409; Suppl. Pro- 
priâte, No. 178; Huc, IV, No. 140; Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 354 355; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 26%; Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, Î, p. 859; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p- 336, 339; Plastara, 
II, p. 155, 156). 

Ş. Principiul expus mai sus îşi gă- 
seşte aplicaţiunea, chiar când este vorba 
de plantaţiuni, indiferent dacă ele au
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rins sau nu rădăcini în pământ, (De- 
Polombe. IX, 667; Marcadâ, Art. 554, No. 
1; Demamnte et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 390 bis; Aubry et Rau, ed. 
5-a, IL, $ 204, p. 39%; Dalloz, Rp, 
Proprit, No. 412; Suppl., Propriât€, No. 
179; Huc, 1V, No. 140; Bauary et Chau- 
veau, Des biens, No. 354, 355; Colin et 
Capitant, ed. 4a, I, p. 859; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 338; Contra: 
Toullier, III, No. 127; Comp:: Duranton, 
IV, No. 374), . , 9. In cazul când construcţiunea, fă- 
cută cu material străin ar fi dărâmată, 
după o părere, proprietarul materialului 
nu ar puteă să-l revendice chiar dacă nu 
fusese plătit. (Duranton, IV. No. 374; 
Mourlon. ed. 7-a, IL, No, 1460;  Dalloz, 
Rep., Propriste, No. 408; Laurent, VI, 
No. 260; Huc, IV, No. 140;  Baudry „et 
Chauveau, Des biens, No. 353; Planiol, 
ed. 6-a, 1, No, 2704; Planiol et Ripert, III, No. 266; Colin et Capitant, ed. 4,1, 
p. 859; Alexandresco, ed, 2-a, III, pariea 
I, p. 840). 

19. După altă părere, proprietarul „Materialului poate să-l revendice dacă s'a dărâmat construcţiunea, şi dacă dărâma- rea are loc inainte de stabilirea indem- nității. (Demolombe, TX, No, 661; Demanie et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 391 bis, I; Marcad6, Art, 554; Dalloz, Râp., Suppl., Propriât€, No. 177; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, nota 5, 6, p. 393). |. In ceeace priveşte arborii plantați cu material străin, dacă ei au fost scoşi din pământ, nu mai pot fi revendicaţi de proprietarul materialului, chiar dacă nu fusese plătit. (Demolombe, IX, No. 662; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 391 bis, III; Marcad6, Art. 554; Au- bry et Rau, ed. 5-a, IL. $ 204, p. 393; Dalloz, Rp. Suprl,, Propri6t6, No. 177; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea IL, pp. 340, nota, 2). 
19. Potrivit dispoziţiilor art. 554 c. civ. fe. (493 cod civ. rom.), proprietarul pă- maântului care a făcut lucrări cu material 

de bună credinţă, el trebueşte să plătească în bani valoarea materialului, cât timp construcţiunea, făcuță, cu material străin nu a fost dărâmată, el neavând dreptul 

; Demolombe, TX. No. 663; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, p. 392; Dalloz, 6p., Propriste, No. 409; Suppl. Propriâts. „No. 1%; Laurent, VI, No. 260; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 351; Planioi, I, No. 2793; Colin et Capitant, ea, 4-a, 1, p. 859; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, P. 337, text şi nota 3; Nacu, 1, p. 178; Contra: Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 391 bis, II). 3, Valoarea, materialului pe care tre- bueste să o plătească proprietarul pă- mântului va, fi aceea din momenţul în- 
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trebuinţării lui, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 337, nota 1). 
14. In cazul când proprietarul mate- rialului cere daune-interese, el este obli- gat să dovedească că a avut o pagubă, şi că proprietarul pământului a fost de- rea credinţă, deoarece obligaţia de plată a daunei decurge din principiul prevă- zut de art. 1382, şi 1383 c. civ. îr. (998 şi 999 c. civ. rom.). (Duranton, IV, No. 375; Dalloz. Rp. Propri€l6, No. 410; Lau. rent, VI, No. 959; Planiol, cd. G-a, 1, No. 2723: Aloxandresco, cd, 2-a, III, partea |, p. 337). , 15. Acţiunea proprietarului  materia- lului care a servit proprietarului pămân-. tului să facă o construcțiune este perso- nală mobiliară. (Alexandresco, ed. III. partea 1. p. 337, nota 2). 
16. Propricitarul materialului  întra- buinţat la consirucţie, poate, în afară de acțiunile prevăzute de art, 554 c. civ. fr. (493 c. civ. rom.), să introducă și acţiune penală pentru furt sau abuz de încredere în contra proprictarului pământului, in cazul când aresta a, comis unul din a- ceste delicte. (Demolomhbe. IX, No. 609; Dalloz. Râp., Propriâte, No. 411: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 354: Alexan- dresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 337). 7. Deoarece proprietarul fondului este presupus că a, făcut construcția cu mate rialul său, proprietarul materialului este obligat să dovedească că materialul în- trebuințat la o construcţie eră al său. (Mreadă, Art, 594: Planiol eţ Ripert, III, No. 261. 265: Alexandresco, ed. 9-a, IN, partea I, p. 336. nota 2). 

18. Dispoziţiile art. D54 c. civ. fr, (493 C. Civ. rom.) işi găsesc aplicaţiunea nu numai în cazul când proprietarul pămân- tului a făcut construcțiuni cu material străin ci şi în cazul când construcţiunile 
j fi fost făcute de. € 1 posesor cu titlu Precar. pentru indentitate de motive. (Duranton. IV, No. 5; Comp: Alexandresco, ea. 2-a. TIf. partea 1, p. 341), 

” „ Dacă, proprietarul pământului a întrebuințat la facerea unei consrucţiuni, material cumpărat, cu bună, credință, dela un depozitar şi dacă acest material nu a j ) ici furat. pro rietarul pământului nu poate fi obligit IX restitui valoarea, materialului, deoarece în vi tea art. 2279 ce. civ, îr. (1909 c. civ. el prin cumpărarea şi luarea în pos a materialului a, devenit Proprietarul lui (Demolombe, IX, No. 658: Demante et Col met de Santerre, II, No. 391 bis. IV; Marcaa6. Art. 554 Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 204, nota, 1, p. 39; Laurent, VI. No. 260; Baudry et Chauveau, Des , 

esiune
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mai în cazul când materialele consistând 
din lucruri mobiliare au fost incorporate 
cu solul şi au devenit deci imobile prin 

natura lor. iar nu şi în cazul când lu- 

crurile mobile au devenit imobile prin 

destinaţie, cum ar fi de exemplu când au 
iost aşezate nişte mașini într'o fabrică, 

caz în care proprietarul acelor lucruri 

va aveă dreptul să le revendice, făcând-se 

in cauză însă aplicaţiunea, dispoziţiilor 
art. 2279, 2280 c. civ. fr. (1909 şi 1910 
c. civ. rom), (Demolombe, LX. No. 665, 

666; Marcad6, Ari. 55%; Aubry et Rau, 

ed. 5-a, II, $ 204. nota. 7, p. 393; Dalloz, 
R&p., Propristă, No. 415; Suppl., Propriste, 
No. 176; Laurent, VI, No. 261; Huc, IV, 
No. 140; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 356; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2722; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 264; Colin et Ca- 
pitant, ed. 4a, I, p. 859; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 340, 341; Plastara, 
JI, p. 157, nota 1; Contra: Toullier, II, 
p. 272). 
2, Proprietarul unei case sau al unei 
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păduri care a vândut materialele prove- 
nite din dărâmarea casei sau din tăerea 
pădurei, nu se poate pune la adăpostul 
dispoziţiilor art. 5% c. civ. îr. (493 e. civ. 
vom.) şi să refuze predarea materialelor, 
plătind daune-interese, deoarece în acest 
caz urmează a se aplică dispoziţiile art. 
1134 c. civ. fr. (969 c. civ. rom.) şi poate 
fi constrâns să-şi execute obligaţia. (Au- 
bry et Rau, ed. a, II, $ 204, nota 4, 
p. 392; Dalloz, REp., Propriete, No. 416; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 351; 
Contra: Demolombe, IX, No. 668). 

929, Deasemenea proprietarul pămâun- 
tului care a vândut fructele pentru a fi 
culese, nu poate invocă dispoziţiile art. 
554 c. civ. fr. (493 c. civ. rom.) şi săre- 
fuze predarea fructelor şi să fie autorizat 
să le păstreze, plătind daune-interese cum- 
părăitorului. (Dalloz, Rep., Propri6i6, No. 

23, A se vedea: ari. 515. din codul 
civil român cu notele respective. 

Art. 494. — Dacă plantațiunile, construcțiunile şi lucrările au 
fost făcute de către o a treia persoană cu materialurile ei, pro- 
prietarul pământului are dreptul de a le ţine pentru dânsul, sau 
de a îndatoră pe aceă prsoană să le ridice. 

Dacă proprietarul pământului cere ridicarea plantaţiunilor şi a 
construcțiunilor, ridicarea va urmă cu cheltuiala celui ce le-a făcut; 
el poate chiar, după împrejurări, îi condamnat la daune-interese 
pentru prejudiciile sau vătămările ce a putut suferi proprietarul 
locului. 

Dacă proprietarul voește a păstră pentru dânsul acele plan- 
taţiuni şi clădiri, el este dator a plăti valoarea materialurilor 
şi preţul muncei fără ca să se ia în consideraţiune sporirea valoa- 
rei fondului, ocazionată prin facerea unor asemenea plantațiuni și 
construcțiuni. Cu toate acestea, dacă plantaţiunile, clădirile şi ope- 
rele au fost făcute de către o a treia persoană de bună credinţă, 
proprietarul pământului nu va puteă cere ridicarea sus ziselor 
plantaţiuni, clădiri şi lucrări, dar va aveă dreptul sau de a înapoiă 
valoarea materialurilor şi prețul muncei, sau de a plăti o sumă 
de bani egală cu aceea a creșterii valoarei fondului. (Civ. 482, 
485 urm., 539, 766, 771, 987, 991, 997, 1076, 1084, 1191, 1377, 
1619; L. agrară, 131; Civ. Fr. 555). 

Texi. fr. Art. 555. — Lorsque les plantations, constructions et 0uvrages 
ont 6t6 faits par un tiers et avec ses mattriaux le proprictaire du fonds a 
droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers ă les enlever. 

Si le propriâtaire du fonds demande le suppression des plantations et 
constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnite 
pour lui; il peut meme âtre condamnâ 4 des dommages et intârâts sil y a lieu,. 
pour le prâjudice que peut avoir 6prouvâ le propritaire du fonds. 

Si le propristaire prefăre conserver ces plantations et constructions, il doit 
le remboursement de la valeur des mztâriaux et du.prix de la main-d'oeuvre, 

7 
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sans gard ă la plus ou moins grande augmentation de valeur E fonde a 
i i i i tiens et ouv s, si les plantations, construe ges « pu recevoir. N6anmoins, les ] ; ss i E la eee me ete 

i i 6 6 6 condamne ă la r faits par un tiers 6vinc€ qui n aurait pas c 
fruits. attendu sa bonne foi, le proprittaire ne pourra demander la, smppression 
desdits ouvrages plantations et constructiona; „mais il aura le choir, o de 
rembourser la valeur des matâriaux et du prix de la main- geuvre, ou 
rembourser une somme gale ă celle dont le fonds a augmentt de valeur. 

Bibliografie (continuare). 
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29, 35—37, 39—41, 44, 46 
58, 64—67. ! 

Posesor precar 54, 56. 
Precaritate 54, 36, 
Prejudiciu 9. 
Preţ, a se vedeă cuvintele: 

„Muncă“, „Valoarea, 
Prezumpţiune 5, 12. 
Privilegiu, a se vedea cu- 

vânatul: „Retenţie:. 
Probă 5, 12, 
Proprietate 1 urm. 
Rea credinţă 1, 3—5, 7—10, 

15, 16, 22, 27—30, 32, 35, 
36, 42—44, 46, 63, 64, &. 

Reconvenţională, cerere 39; 
Renunţare 10. 
Reparațuni 47. 
Restituire 10, 13, 15, 16, 40, 41, 44, 
Retenţie 35-39, 40, 
Revendicare 30, 31, 39, 
Rezoluţiune 42-45; 
Rit icarea construcţilor 9, 10, 11, 22, 28, 42 43 47 

46, 48, 50, 54, 61, 63, 64, 65, Secarea bălților 47. 
Societate, 60, 61. 
Succesiune 60,64. 
Succesor particula r 59, 
Suverană apreciere 8. Terţe persoane 1 urm, 
Titlu î, 6, 
Urmărire silită 24, 
Uzufruct 35, 
aloare 9,10, 13, 14, 23.—25, 21-29, 35, 36, 35,40, qi! 46, 47, 64—67. 

Vânzare 40-46, 39. 
Vecin 62—67, 
Venituri 15, 16, 

- 
d 

Doctrină. 

|, La aliniatul întâi a! art. 555 e. cîv. 
îr. (494 c. civ. rom.) trebuește de adăugat 
după cuvintele: «o a treia persoană», 
cuvintele: «de rea credinţă», adică terța 
persoană care stăpăneşte pământul fără 
titlu sau în virtutea unui titlu ale cărui 
viţii îi sunt cunoscute. (Demolombe, IX. 
No. 673; Marcadă, Art, 555; Laurent. VI, 
No. 275; Planiol, ed. 6-a. I, No. 2728: A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea IT, p. 341. nota 2, 342 nota 1). 

2. Din dispoziţiile art, 555 c. civ. îr. (494 c. civ. rom.) rezultă că plantaţiunile. 
construcţiile şi orice lucrări făcute de o a treia persoană pe pământul altuia, a- parţin proprietarului pământului în vir- tutea dreptului de accesiune. (Aubry et Rau, ed. a. II, $ 204, p. 3%; Huc, IV, No. 141; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 357; Planiol. ed. 6-a, I, No. 2725: Pla- niol et Ripert, III, No. 267; Colin et Ca- Pitant, ed. 4-a, 7, p. 859. 860; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 342, 343; Matei Cantacuzino, p. 120; Plastara, II. p. 157) „In art. 555 c. civ. în. (494 c. civ. se face distincţiunea după cum constructorul este de bună credinţă sau de rea credinţă. (Dalloz, Râp., Proprits, No. 422; Suppl., Propri€te, No. 183; Pla- niol, ed. 6-a, 1], No. 2725; Planiol et Ripert, III, No. 267; Colin et Capitant, ed. 4-a. 1. p. ed. 2-a, III, partea i, D. 342, 344 urm: Nacu, 1, p. 719; Plastara, II, p. 158 urm), 
4. Din art. 555 

rom.), rezultă că atât în cazul când con- 

în detrimentul constructorului. (Baudry et Chauveau, Des biens, No. 311; Planiol, ea. 6-a, 1, No, 2721: Colin et Capi- tant, I, p. 860; Alexandresco, ed. 2-a, 
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III, pârtea 1. p. 345, 346; Nacu, 1, p. 179; 

Matei Cantacuzino, p. 120; Plastara, II 

p. 160). , 

5, Proprietarul pământului pe care 

sau efectuat lucrările va trebui să do- 

vedească reaua credinţă a constructo- 

rului, deoarece buna credinţă este prezu- 

mată. (Dalloz, Rsâp., Suppl., Propriste, 

No. 183). 
G. Constructorul este de bună credinţă 

când va puteă invocă dispoziţiile art. 550 

c. civ. în. (486 şi 487 c. civ. rom.), adică 

atunci când va fi posedat cu just titlu 

şi bună credinţă. (Baudry et Chauveau, 

Des biens, No. 3%; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 

2795; Planiol et Ripert, IL, No. 267; Co 

lin et Capitant, ed. 4-a, I. p. 860; Alexan- 

dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 3%, 

nota 1). 
7. Buna credinţă a constructorului va 

trebui apreciată în momentul când a fă- 
cut lucrările, chiar aacă după terminarea. 

lor ar fi devenit de rea credinţă. (Demo- 
lombe, IX, No. 677; Aubry et Rau, ed. da, 
II, $ 20%, p. 395; Dalloz, Râp., Propriâte, 

No. 426; Suppl., Proprist6, No. 183; Lau- 

rent, VI, No. 26%; Baudry et Chauveau, 

Des biens, No. 364: Alexandresco, ed. 2-a, ' 

III, partea I, p. 347, nota 2; Plastara, II, 
p. 158, 159). . 

8. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran, dacă există sau nu bună credinţă 

din partea posesorului constructor. (A- 

lexandresco, ed. 2-a. III, partea Î. p. 347, 
nota 2; Nacu, 1, p. 180). 

9, in cazul când constructorul este de 

rea. credinţă, proprietarul pământului pe 

care sau făcut lucrările are dreptul să 

ceară sau ridicarea .construcţiunilor cu 

cheltueala celui ce le-a făcut şi daune- 

interese pentru paguba suferită sau pă- 

strarea lor cu obligaţia din partea sa 

să plătească constructorului 
materialului şi preţul muncei. (Dalloz, 

Rep., Propri€t6, No. 422; Suppl, Propriete, 

No, 1%; Planiol, ed. 6-a, 1, No: 2127, Pla- 

niol et Ripert, IEI, No. 269; Colin «i Ca- 

pitant, ed. 4-a, I, p. 860; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea 1, p. 34%, 345; Nacu. I, 

p. 779, 780: Matei Canţacuzino p. 120, 121; 

Piastara, II, p. 158, 160, 161). 

1Q. Posesorul de rea credinţă este Ya 

discreţia proprietarului :pământului, pe 

care posesorul a făcut construcţiuni deoa- 

rece poate fi obligat să ridice construcţiu- 

nile cu daune-interese. Cu toate că art. 555 

c. civ. în. (494 c. civ. ron.) nu prevede 

în mod expres pentru proprietar facul- 

tatea, de a restitui posesorului de rea cre- 

dinţă, ca posesorului de bună credinţă, 

o sumă de bani egală cu aceea a creşte- 

rei valoarei fondului. totuş proprietarul 
poate să renunţe la restituirea fructelor 
şi să ofere posesorului de rea credinţă 

0 sumă de bani egală că aceea a creşte- 

rei valoarei fondului, iar acesta nu are 

dreptul să se prevaleze de reaua sa cre- 

dinţă şi să ceară restituirea valorei ma- 

ierialului şi preţul muncei. (Demolombe, 

DESPRE PROPRIETATE 

valoarea 

Art. 494 

IX, No. 674 urm;; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 204, nota 11, p. 39%; Dalloz, Râr, 
Propriât&, No. 495; Suppl., Propriste, No. 
184; Huc, IV, No. 143; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 370; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a. 1, p. 861, 869). 

ii. Când o a treia persoană face con- 
strucţiuni, plantaţiuni sau alte lucrări, 
pe un loc străin, el nu are dreptul nici 
întrun caz să ridice materialul iîntre- 
buinţat, contra voinţei proprietarului pă- 
mântului. (Alexandresco, ed. a, III 
partea I, p. 343; Plastara, II, p. 157). 

12. Terţii care pretind că au făcut 
construcţiunile, plantaţiunile sau lucră- 

rile sunt obligaţi să dovedească acest fapt, 
deoarece potrivit dispoziţiilor art. 553 c- 
civ. îr. (492 c. civ. rom.) construcţiunile 
plantaţiunile şi lucrările aflate pe un pă- 
mânt sunt prezumate că sunt făcute de 
proprietarul pământului cu  cheltueala 
sa şi că sunt ale sale. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 204, nota 8, p. 393; Dalloz, 
Râp.. Suppl., Propriâte, No. 181; Laurent, 
VI, No. 268, 277; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 359; Planiol et Ripert, III, 
No. 262; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 345, nota 1). 

12. In cazul când proprietarul voeşte 
să păstreze construcţiunile făcute, el va 
restitui constructorului valoarea mate- 
vialului şi preţul muncei după cheltue 
lile făcute în ziua construcţiei. (Dalloz, 
Rep. Proprici6, No. 428; Suppl., Pro- 
priât6: No. 18%; Laurent, VI, No. 267; 
Planio! et Riperi. III, No.. 269; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 345, 346). 

(4. In cazul când proprietarul pă- 
strând  construcţiunile făcute, plăteşte 
constructorului valoarea materialului și 
prețul muncei, el nu datoreşte în prin- 
cipiu dobânzi la sumele cheltuite de con- 
structor decât din ziua cererei în jude- 
cată conform dreptului comun. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, nota 14, p. 3%; 
Dalloz, Râp.. Suppl., Propriât6, No. 184; 
Laurent. VI, No. 280; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 363; Alexandresco.. 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 345. nota 1). 

15. Posesorul de rea credinţă care 
prin construcţiunile sale a făcut ca ve- 
niturile pământului să crească şi dacă 
este obligat a restitui proprietarului, care 
păstrează, construcţiile, fructele percepute, 
va aveă dreptul să reţie, până la concu- 
renţa creşterei veniturilor, dobânzi la su- 
mele cheltuite, deoarece proprietarul nu 
se poate îmbogăţi pe nedrept în detrimen- 
tul posesorului, (Demolombe, IX, No. 679; 
Aubry -et Rau, ed. 5-a, II. $ 204, p. 39%; 
Dalloz, Râp., Suppl., Propriât6, No. 187; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 
345, nota 1: Contra: Dalioz, Rp. Pro- 
pri6i6, No. 429; Laurent, VI, No. 280). 

16. După altă părere, în acest caz, 
posesorul are dreptul să păstreze fructele 
produse de construcţiunile ce lea făcut. 
(Laurent, VI, No. 280; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 363), . 

bă 
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17. In ceeace priveşte plus-valuta, pe care trebueşte s'o plătească, Pproprieta- rul, după o părere, ea trebueşte să con- Siste numai din augumentarea valoarei venale a imobilului. (Dalloz, Râp., Suppl., Propriât6, No. 189; Laurent, VI, No. 264 urm.; Huc, IV, No. 143; Baudry et Chau: veau, Des biens, No. 365; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 347, 348), I8. După altă părere, plus-valuta va consistă nu numai din plus-valuta ve- nală a, imobilului, ci tribunalele vor aveă “dreptul să ia în consideraţie şi plus-valuta intrinsecă dată lucrului de către posesor şi utilitatea noilor construcţiuni. (Demo- lombe, IX, No. 681, 690; Demante et Col- met de Santerre, ed. 3-a, II, No. 392 bis, XII; Dalloz, Rep., Propri6te, No. 431; Surpl., Propriâte, No. 189). 
19. La aprecierea, plus-valutei, nu se va ține socoteală de cheltuelile de intre- ținere, cari incumbau posesorului de bună, “credinţă ca o sarcină, a fructelor, (Dalloz; R6p., Suppl., Propriât€, No. 189). „ Valoarea Plus-valutei va trebui apreciată în momentul când proprietarul va reluă imobilul. (Demolombe, IX, No. 672; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, p. 394%; Dalloz, Rep, Proprist6, No. 43%; Suppl., Propriâte, No. 190; Laurent, VI, No. 266; Huc, IV, No. 143; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 365; Planiol, ea. 6-a, I, No. 2726; Planiol et Ripert, III, No, 268;. Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, P. 348), 

Di, In ceeace priveşte plantele, plus, valuta, va, fi apreciată în momentul câna 
imobilului, deoarece sporirea, plantelor prin creştere se datoreşte pământului în care s'au nutrit iar nu cheltuelilor făcute de posesor, (Laurent, VI, No. 266; Huc, IV, No. 14: Alexandresco, ea, 2-a, III, partea 1. p. 348, 349; Plastara, II, p. 159). „ In cazul când lucrările tăcute nu pot îi distruse, cum ar fi de exemplu, în cazul tacerei de defrişări, atât posesorul de bună credinţă cât şi cel de rea cre- 

fondului. (Demolombe, IX, No. 684; Au- bry et Rau, ed. Sa, II $ 204, p. 396; Laurent, VI, No. 269, 270; Huc, IV, No. 143; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 371; Plastara, II. P. 159, nota 1). 23. Potrivit dispoziţiilor art. 55 e. civ. În. (494 C. Civ. rom.), constructorul. de bună, credință este mai avantajat decâţ 

numai sau să-i plătească valoarea: mate- rialului şi Pretul muncei sau să-i plă- tească o sumă de bani egală cu aceea a, creşterei valoarei fondului. (Dalloz, Râp., Propriâts, No. 422; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2726; Planiol ei Riperi, III, No. 268; Colin et Capitanţ, ea. 4-a, |, p. 861; Alexan- 

DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

dresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 317, 349, 350; Nacu, 1, p, 779, 780; Matei Canta- cuzino, p. 120; Plastara, II, PD. 155, 160, 161). 
24, In cazul unui constructor de bună credință. dacă proprietarul este in im- posibilitate „să-i plătească indemnitatea pentru construcţiile făcute, proprietarul va trebui să vândă imobilul şi să plă- tească indemniiatea căci în cazul când nu plăteşte, constructorul va puteă să urmărească pe Proprietar și să ceară vânzarea imobilului. (Baudry cet Chau- veau, Des biens, No. 336: Planiol. ed. 6-a, I, No. 2730: Planio! et Nipert, III, No. 270; Colin et Cabitant, cd. 4a. 1, p. 802; A- lexandresco, ed. 2-a. INI. partea 1, p, 350, nota; Comn.: Demante et Colmet de San- terre. ed. 3-a. II. No. 39» bis. VI: Demo- lombe, IX, No. 69: Mourlon, ed. 7-a. I, No, 1468: Nacu. 1, D. 789), 
5. Proprietarul nu are dreptul să compenseze valoarea construcţiunilor fă- cute de posesorul] de bună credinţă cu vâloarea, fructelor culese de constructor, ci trebueşte să-i plătească sau valoarea materialului şi preţul muncci sau o sumă de bani egală cu accea a creşterei va- loarei fondului. (Delvincourt, II, nota 3, p. 3; Duranton, IV. No. 377; Demolombe. IX, No, 680; Demante ct Colmet de San- terre, ed. 3-a, II, No. 392 pis. V:; Aubry et Rau, ed, 5-a. 1, $ 204. notn 15 p. 396; Dalloz, Rep., Propricie. No. 430; Proprici€. No. 188; Laurent, VI, No. 279. 361: lluc, IV, No. 143: Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 368: Alexan- dresco, ed. 2-a. IIŢ. partea 1, p. 349: Contra: Troplong, Privileges et hypotheques, [II, : Marcadâ, Ari. 535, No. 3). _ 6. In ceeace priveşte cheltuelile de întreținere făcute ae posesorul de bună credință, compensaţia va putea fi opusă de către proprietar care va trebui să Plătească numai excedentul cheltuelilor de întreţinere asupra valoroi fructelor cu- lese de către posesor. (Demante et Col- met de Santerve. ed. 3-a, II. No. 392 bis, V). 

” 27, Dispoziţiunile art. 555 c. civ. fr. (494 c. Civ. rom.) își găsesc anlicaţiunea nu numai in cazul când terțul a făcut constructiuni, Plantaţiuni sau alte lucrări cu materialele sale. caz Prevăzut de acest articol, ci şi în cazul când _terţul a fa. cut lucrările cu materialele altuia, deoa- rece această împrejurare nu poate să in- 

priâte, No. 497; Suprl,, Propriie, No. 18, r) 
» Des bi . 

Și 960; Planiol, ed. '6-a0$ No. 2705. Planiol et  Ripert, III. No. 263; aA- : , a. III, partea, I. p. 349, 
text şi nota, 2; Plastara, II, p. 157, ai 1). 
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28. Dacă însă în cazul de mai sus, 
proprietarul materialelor ar fi cerut pro- 
prietarului pământului să lichideze partea 
de indemnitate ce i se cuvine lui, acesta. 
trebueşte să verse în mâinile proprieta- 
rului materialelor această parte iar nu 
în mâinile constructorului. (Demante et 
"Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 39 
bis, VIII; Planiol et Rirert, III, No. 263; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
342. nota 2). . 

29. Dispoziţiunile art. 555 c. civ. fr. 
(494 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
atât în cazul când pământul pe care se 
fac lucrările este în posesiunea, construc- 
torului cât şi în cazul când el se află în 
posesiunea adevăratului proprietar sau 
a unui terţ. deoarece faptul că cine va face o contracţiune pe un loc, constitue 
un act, de posesiune pe porţiunea con- 
struită. (Demolombe. IX, No. 678; Dalloz, 
Râp., Propriât€, No. 497: Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 358: Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 349). 
30. Dispoziţiile art. 555 c. civ. fr. (494 

c- civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, numai 
în cazul când în momentul contestaţiei 
dintre părţi, construcţiunile se află în 
fiinţă; în cazul când ele au fost, dărâ- 
mate, contestaţiunea dintre părți se va 
rezolvă printr'o indemnitate datorită pa- 
gubelor cauzate pe pământ, în afară de 
cazul când constructorul a fost de bună 
credinţă. (Demolombe, IX, No. 681; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, nota 9, p. 394; 
Dalloz, Râp., Suppl.. Propriât6, No. 180, 
193; Laurent, VI, No. 97: Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 360; Planiol et 
Riperi, III, No. 264). 
31, In cazul când în momentul reven- 

dicării, construcţiunile nu mai există în 
ființă din cauză că s'au distrus prin caz 
îortuit, posesorul nu mai are dreptul să, 
ceară vreo despăgubire, deoarece în acest 
caz proprietarul pământului nu se mai 
poate îmbogăţi pe nedrept în detrimentul 
posesorului, el netrăgând nici un profit 
din construcţiunile făcute. (Laurent, VI, 
No. 278; Planiol et Ripert, III, No. 264; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 
345, nota 1). 
82, In cazul când însuşi posesorul dis- 

truge lucrările făcute de el, trebueşte de 
făcut o distincţiune: dacă este de bună, 
credinţă el nu datoreşte nici o despăgubire 
proprietarului, dacă însă este de rea 
credinţă ştiind că fondul pe care a fă- 
cut construcţiunile nu-i aparţine, el va 
datori daune-interese proprietarului pă- 
mântului. (Demolombe, IX, No. 631 bis; 
Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 204, nota 
9 p. 39%; Laurent, VI, No. 27%; Baudry 
ei Chauveau, Des biens, No. 360; Planiol 
et Riperi, TI], No. 264; Alexandresco, ed. 
2-a, III, pariea |; p. 346, nota). 
"88, Ipoteca constituită de constructo- 
rul pe loc străin, nu are nici o valoare 
juridică, neputând fi opusă proprietarului 
fondului pe care s'a făcut construcţiunea, 
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care aparţine acestuia în virtutea drep- 
tului de accesiune.- (Alexandresco, ed. 2-a, 
ITI, partea 1, p. 343). ! 
24, Proprietarul fondului va, ipotecă 

odată cu fondul şi construcţiunile făcute 
de un terţ, care sunt un accesoriu şi ipo- 
teca constituită, de proprietarul fondului se 
va, întinde şi asupra construcţiilor făcute 
de terţ. (Baudry et Loynes, Privileges et 
hypotheques. II, No. 1296; Alexandresco 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 343, nota 4). 
35. Constructorul, fie de bună cer€ 

dinţă, fie de rea credinţă, are după o pă- 
rere, dreptul de retenţie asupra construc- 
țiunilor făcute de el, până ce i se va, fi 
plătit de către proprietarul pământului, 
indemnitatea datorită, (Marcads, Art. 555, 
No. 5; Dalloz, Râp., Propriât6, No. 436; 
Nacu, I, p. 789). 
36, După altă părere, constructorul 

fie chiar de bună, credinţă, nu are dreptul 
de retenţie asupra construcțiunilor făcute, 
deoarece acest drept care este un adevă- 
rat privilegiu. nu poate fi acordat în 
alte cazuri afară de cele prevăzute în 
mod expres de lege. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Propriât6, No. 194; Laurent, VI, No. 181; 
Huc, IV, No. 14; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 367; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 351). 
37. După a treia părere, deşi construc- 

torul nu are un drept de retenţie, însă 
Tribunalele au dreptul când proprietarul 
este insolvabil şi luând în consideraţie 
buna, credinţă a posesorului să oblige pe 
acesia să părăsească construcţiunile îă- 
cute numai sub condiţiunea că proprieta- 
rul să-i plătească în prealabil indemni- 
tatea plus valutei. (Demolombe, IX, No. 
682; Demante et Colmet de Santerre, ea. 
3-a, II, No. 39% bis, VII; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 204, nota 13, p. 395; Dalloz, 
Râp., Propriâtt, No. 437: Comp.: Planiol 
et Ripert, III, No. 271; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 862). 

38, După a patra părere, areptul de 
retenţie aparţine numai constructorului 
de: bună credinţă iar nu şi celui de rea 
credinţă. (Proudhon, Du domaine priv, 
II, No. 569; Toullier, III, No, 130; Duran- 
ton, IV, No. 82; Troplong, Privileges et 
hypotheques, %, No. 260; Dalloz, Bâp., 
Propri6te, No. 43%; Plastara, II, p. 159, 
nota 1). | 
39, Constructorul trebueşte să ceară 

„_Printr'o acţiune reconvenţională indem- 
Ditaiea dela proprietrul care revendică 
imobilul. (Dalloz, R6p., Suppl., Proprieis, 
No. 191; Laurent, VI, No. 2%; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 34, 
nota 1). , 

40. In cazul când adevăratul proprie- 
tar a vândut imobilul pe care Sau fă- 
cut lucrările unei terțe persoane, con- 
structorul va, cere indemnitatea dela pro- 
prietarul cumpărător din momentul 
restituirei imobilului, deoarece între vân- 
zător şi constructor nu există nici un 
vapori personal şi apoi admițându-se că 
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posesorul constructor are dreptul de re- 
tenţie asupra imobilului pe care a făcut 
lucrările, cumpărătorul va, îi obligat să 
suporte retenţiunea şi deci să plătească 
indemnitatea. (Dalloz, Rep., Suppl., Pro- 
priâte€, No. 191; Laurent, VI, No. 27%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 369; 
Alexamdresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
345, nota 1). 
4, In cazul prevăzut mai sus, cum- 

părătorul va aveă dreptul să cheme în 
garanţie pe vânzător pentru că, acesta, 
la rândul său să-i plătească indemnitatea, 
la care a fost obligat. (Dalloz, R6p, 
Suppl., Propri6te, No. 191; Laurent, VI, 
No. 276; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 369; Alexaridresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, 345, nota 1). 

42. In cazul când înstrăinarea a fost 
rezolvată prin împlinirea unei condițiuni 
rezolutorii, după o părere, constructorul 

„a cărui titlu a fost rezolvit, poate fi obli- 
gat la ridicarea construcţiunilor, fără, dis- 
tincţiune între posesorul de bună credinţă 
şi posesorul de rea, credinţă. Cu toate a- 
cestea, dacă rezoluţiunea se pronunţă în 
contra vânzătorului, în urma acţiunei 
cumpărătorului, acesta are dreptul să 
ceară, plata unei indemnizaţii cu titlu de 
daune-interese. (Laurent, VI, No, 272 urm.; 
XXIV, No. 357). ! 
_ 43. După a doua părere, în cazul când înstrăinarea a fost rezolvată, prin impli- nirea unei condițiuni rezolutorii con- siructorul a. cărui ţitlu a fost rezolvat, 
poate fi obligat în toate cazurile ca să 
ridice construcţiunile făcute. Cu toate acestea, în umele cazuri 
art, 555 c. civ. fr. (494 e, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea din cauza; caracte- rului particular a] condiţiunilor . rezolu- torii şi a naturei raporturilor dintre părţi, mai ales dacă nu i se poate impută con- siructorului nici greşeală nici impru- denţă. (Demolombe, 1X, No, 691; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, nota, 18, p. 397; Huc, IV, No. 145; Comp.: Colin et Capi- 
tant, ed. 4a, 1, p- 863, 864). 
44. După a treia părere,  construe- torul nu poate fi niciodată obligat să ri- 

dice construcţia ci are dreptul numai la restituirea, cheltuelilor până la concurenţa, 
plus-valutei, în acest caz negăsindu-şi a- Plicaţiunia, dispoziţiunile art. 555 c. civ, fr (494 c. civ. rom.). (Planiol ed. 6-a, 1, 2737: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 700: 352; Planiol et Ripert, III, No. 2%, 

45. După a patra rărere, 
distincțiune: dacă : titlu] consta date e a fost, rezolvat prin împlinirea unei con- dițiuni rezolutorii, nu se vor aplică dis- poziţiunile art. 555 ce, civ. fr, (494 ce. civ CL se vor aplică dispoziţiile pri- la puterile administratorilor bu- altuia; dacă însă titlul con- structorului a îost rezolvat în urma unei acțiuni în nulitate sau resciziune, se vor 
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aplică dispoziţiunile acestui articol. (Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 35). 
46, După a cincea părere, în toate 

cazurile se vor aplică dispoziţiunile art. 
555 c. civ. îr. (494 c. civ. rom.) cu dis- 
tincţiunile făcute de acest articol la, con- 
structorul de bună credinţă sau de rea 
credinţă. (Larombitre,  Obligations, III, 
Art. 1183, No. 58; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 392 bis, I; Dalloz, 
Rep., Suppl.j Proprit€, No. 199 urm; 
Matei Cantacuzino, p. 190, 121). 
41. Dispoziţiunile art. 555 c. civ. îr- 

(494 c. civ, rom.) îşi găsesc aplicațiunea 
numai în cazul când posesorul a făcut 
lucrări noui în întregime, iar nu şi atunci 
când el a făcut numai simple reparaţiuni 
sau simple îmbunătăţiri cum ar fi: lu- 
crări agricole, secare de bălți, etc.; în a 
cest caz posesorul are drept la despăgubi- 
rea întreagă pentru reparaţiunile necesare 
iar pentru cele utile numai la despăgubiri 
până la concurența sumei cu care sa 
îmbogăţit. (Demolombe, IX, No. 685 urm, 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a 
II, No. 392 bis, I, IX; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, 8 204, p. 396; Dalloz, Rep., Pro 
pri€te€, No. 442 urm.; Suppl., Proprisi, 
No. 195; Laurent, VI, No. 268 urm.; Huc, 
IV, No. 145; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 371; Planiol, ed. 6-a. I, No. 27%; 
Planiol, et Ripert, III, No. 272; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, Î, p. 862: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, 1, p. 359), . 
48, Dispoziţiunile art. 5% ce. civ. fr. 

(494 c. civ. rom.) işi găsese aplicaţiunea 
atât la construcţiunile și plantaţiunile, 
cari pot fi ridicate şi făcute în întregime 
din nou de către posesorul pământului 
altuia, cât şi ia completarea unei clă- 
diri existente, cum ar fi îacerea unei aripi, 
sau la împlinirea lipsurilor unei planta- 
tiuni începute. (Laurent. VI, No. 268 
Planiol, ed. 6-a. I[. No. 2132; Planiol et 
Ripert, III, No. 272: Colin et Capitant. 
ed. 4a, 1, p. 862; Alexanaresco, ed. 2a, TII, partea 1. p. 351). 
„49. Dispoziţiunile art 555 c. civ. tr. 
(494 c. civ, rom), nu-şi găsesc aplica- 
țiunea la plantaţiunile de arbori cari 
nu constituesc decât o întreţinere a plan- 
taţiilor existente, cum ar fi înlocuirea 
arborilor uscați. (Planiol, ed. G-a, I[, No. 
133; ganiol -et „Ripert, INI. No. 273; A- 
xandresco, ed. 2-a, III, . I, p. BI, 

nota 5). partea 1, p. 3 
50. Pentru lucrările cari nu pot fi ridicate deoarece se identifică cu fondul, 

se va face aplicațiunea dispoziţiilor art. 1381 c. civ. fr. (997 e. Civ, rom.) iar nu 
ale art. 555 ce. civ. fr. (494 c. civ. rom). 
(Demolombe, IX No. 684; Demante et Colmet de Santerre, ea. 3-a, II, No. 392 
bis, I; Aubry et Rau, ed. 5a, 11, $ 20, p. 396; Laurent, VI, No. 269; 'Baudrv et Chauveau, Des biens, No. 371: Planiol. ed. 
6-a, I, No. 2734; Planiol et Ripert, III, No. 273; Alexamdresco, ed. 2-a, III, partea L, p. 351; Plastara, II, p. 159). 
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54. Dispoziţiunile art. 555 c. civ. fr. 
(494 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
numai în cazul când posesorul a făcut 
lucrările pe pământul altuia, lucrând pe 
contul său propriu iar nu şi în cazul 
când a lucrat cu consimţimântul proprie- 
tarului pământului. (Dermolombe, IX, No. 
691; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 204. p. 
396; Dalloz, Râp., Propriât6, No. 446; 
Suppl.. Propriât6. No. 196; Laurent, VI, 
No. 272; Huc, IV. No. 14; Baudry ei 
Chauveau, Des biens, No. 37, 373). 
52, Deasemenea dispoziţiunile art. 555 

c. civ. în. (494 c. civ. rom.) nu-şi găsesc 
aplicaţiunea în cazul când constructorul 
lucrează în numele proprietarului ca: ad- 
ministrator, mandatar sau gerant de 
afaceri. (Demolombe, IX, No. 691; Aubry 
ei Rau, ed. 5-a, II, $ 204, p. 396; Dalloz, 
Rep. Propriste, No. 446; Suppl.; Propriste. - 
No. 196; Laurent, VI. No. 97%; Huc, IV, 
No. 145; Baudry et Chauveau, Des biens, 
312, 373; Planiol et Ripert, III, No. 981; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 863; A- 
dexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 353; 
Nacu, 1, p, 780). 

53, Deasemenea, dispoziţiunile art. 5% 
€. civ. îr. (494 c. civ. rom.), nu-şi găsesc 
aplicaţiunea când constructorul a lucrat 
în virtutea unei convenţiuni. cu proprie- 
tarul pământului, deoarece în acest caz 
trebuesc aplicate clauzele convenţiunei. 
(Demolombe, IX, No, 691; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 204, p. 396; Dailoz. Rev, 
Propri6t€, No. 446; Suppl,, Propriste, No. 
196; Laurent. VI, No. 273; Huc, IV, No. 
145; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
372, 373; Planiol et Ripert, III, No. 281; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 864; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 333), 
54, În cazul când construcţiunile au 

fost făcute în virtutea unei convenţiuni 
dintre părţi sau de un posesor precar 
cum e: chiriaşul sau arendaşul, etc. se 
va urmă conform convenţiunei părţilor, 
dispoziţiile art. 555 <. civ. fr. (494 c, civ. 
rom.) negăsindu-şi in acest caz aplica- 
țiunea,. In cazul când părţile nu au sti- 
pulat nici o convenţiune, la sfârşitul po- 
sesiunej precare, proprietarul va avea 
facultatea, sau să ceară posesorului pre- 
car constructor, ridicarea  construcţiu- 
nilor sau să le păstreze în virtutea drep- 
tului său de accesiune. (Aubry et Rau, 
ed. d-a, II, $ 204, nota 22, p. 39%; Dalloz, 
Rep., Propriât6, No. 453; Suppl., Pro- 
priâis, :No. 20%; Laurent, VI, No. 2%, 
489 urm.; Huc, IV. No. 147%; Baudry et 
Chauveau, Des biens;, No. 376; Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 549; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea |, p. 33%; Plastara, II, 
p. 157, nota 1, 2, 158. nota 1. 160, nota 
1, 164, 165; Contra: Demolombe, IX, No- 
292 urm.; X, No. 643; Planiol, ed. G-a, IL. 
2136, 2870; Comp.: Planioi, ed. 6-a. 1. No. 
2736, 2870; Planiol et Ripert. III, No. 
275, 218, 279; Colin et Capitant ed. 4-a, 
7, p. 863, 864; Nacu, 1, p. 781). 

55. Nudul proprietar are dreptul a 
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păstră construcţiunile făcute de uzufruc- 
tuar pe terenul supus uzufructului, fără 
a-i plăti acestuia nici o indemnizaţie. ' 
(Planiol et Ripert, III, No. 280; Comp.: 
Colin et Capitant, ed. 4-a, ÎI, p. 865; Nacu, 
I, p. 781). 
56. In cazul când un deţinător cu 

titlu precar al unui bun din domeniul 
public, face construcţiuni pe acest fond, 
dacă. nu-şi găsesc aplicaţiunea dispoziţiile 
art. 555 ce. civ. îr. (494 c. civ. rom.) trebuesc 
cel puţin aplicate principiile vaţiunei îmbo- 
gățirei fără cauza care rezultă din acest 
pasi de lege. (Planiol et Ripert, III, No. 

57. Construcţiunile făcute de bărbat 
chiar cu cheltueala sa, pe fondul dotai, 
devin proprietatea femeei şi sunt dotale, 
bărbatul neputând dobânâi un drept de 
coproprietate asupra imobilului dotal, 
prin facerea acestor iconstrucțiuni, (A- 
lexandresco, ed. 2-a, IÎI, partea 1, p. 344), 
58. In cazul când bărbatul face, din 

banii săi, construcţiuni pe fondul dota], 
femeea este obligată a plăti bărbatului 
valoarea plus-valutei dobândită de imo- 
bilul dotal. deoarece nu se poate îmbo- 
găţi pe nedrept în dauna bărbatului său. 
ŞAlexandeesco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 

59. Obligaţia femeei de a plăti 'băr- 
batului său o sumă de bani pentru fap- 
tul că acesta a construit din banii săi 

- pe fondul 'dotal, este o obligaţie personală, 
şi mobiliară si nu trece la moştenitorii 
cu titlu particular ai. femeei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 344). 
60. Dispoziţiunile art. 555 ce. civ. fr. 

(494 e. civ. rom.) nu-şi găseşte aplica- 
ţiunea, între coproprietari, comoştenitori, 
asociaţi sau soți în comunitate de bunuri, 
cu privire la bunurile stăpânite în indi- . 
viziune, (Demolombe, IX, No. 691 bis; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 204, nota 19, 
p. 397; Dalloz, Râp., Propri6t6, No. 448; 
Suppl., Propriâi6. No. 197; Laurent, VI, 
No. 274; Huc, IV, No. 146; Baudry et Chau- 

! veau, Des biens, No. 34; Planiol, ed. 6-a, 
I, 2737; Planiol et Ripert, III, No. 277; A- 
lexandresco, ed, 2-a, III, partea 1. p. 353; 
Nacu, I. p. 781; Comp.: Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 864). 
61. Coproprietarii au dreptul să ceară 

obligarea coproprietarului constructor să 
ridice lucrările făcute de el pe fondul 
comun, deoarece în timpul indiviziunei 
unul dintre coproprietari nu are dreptul; 
în pricipiu. să facă o inovaţie materială 
asupra: fondului comun fără consimţi- 
mântul celorlalţi coproprietari. (Baudry et 
Chauveau. Des 'biens, No. 374; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea |, p- 393). 
G2. Dispoziţiunile art. 555 c. civ.. în, 

(494 ce. civ. :rom.) nu-şi găsesc „aplica- 
ţiunea în cazul când un proprietar a 
întins construcţiunile sale pe pământul 
vecinului, cu consimţimântul tacit sau 
expres a] acestuia, ci în acest caz, se vor 
aplică clauzele convenţiunei părţilor, (Dal- 
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loz, Râp., Propriât6, No. 452; Baudry et 
Chauveaiu, Des biens, No. 377; nota 3; 
Planiol et Ripert, III, No. 274; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, pp, 35%, 
nota 2), , 
G3. In cazul când un proprietar a în- 

iins construcţiunile sale pe terenul pro- 
prietarului vecin, fără consimţimântul 
acestuia, după o părere, dispoziţiunile 
art. 555 c, civ. în. (494 ce. civ. rom,) nu-si 
săsesc  aplicaţiunea şi constructorul 
poate îi obligat a ridică în ţoate cazurile 
construcţiile. chiar dacă este de bună 
credinţă. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
204%, nota 25, p. 402; Dalloz, R6p, Suppl. 
Proprist€, No. 203; Comp. Dalloz, Rep. 
Suppl, Propriâi6, 'No. 185; Planiol ed. 6-a, I, No. 2735; Planiol et Ripert, III, 
No. 274). 
64. După altă părere, în cazul când 

proprietarul a întins construcţiunile pe 
pământul vecinului, fără consimţimân- 
tul acestuia, dispoziţiunile art. 555 c. civ. 
în. (494 c. civ. rom.) îşi vor găsi aplica- 
țiunea cu distineţiunea prevăzută de a- 
cest articol între constructorul de hună 
credinţă şi cel de rea credinţă.. (Demo- 
lombe, IX, No. 691 ter.; Dalloz, Râp., Pro- priete, No. 450; Baudry et Chauveau, Des 
hiens, No. 377; Planiol, ed. 6-a, I, I. No. 27835; Planiol et Ripert, III, No. 24: A- lexandresco, ed. 2-a, TIT, partea, 1, p. 355). 

5. După acest sistem, dacă, proprie- tarul constructor a, fost de bună, credinţa, 
proprietarul vecin are dreptul să păs- treze construcţiunile făcute având facul- 
iatea sau să înapoeze constructorului va- loarea materialului şi preţul muncei, sau să-i plătească o sumă de bani egală cu aceea a creşterei valoarei fondului; iar dacă, constructorul este de rea credinţă, "Proprietarul vecin poate. cere ridicarea, construcțiunilor făcute. (Dalloz, Râp., Pro- pri6t6, No. 450; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 377: 'Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2735; Planiol et Ripert, IlI, No. 274: A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 855), 56. In acest sistem în cazul când pro- Prietarul “vecin optează pentru conser- varea părlei construcţiunilor făcute pe terenul său. bine înţeles plătind construe- torului cheltuelile sau plus-vauta, după O părere, construcțiunea întreagă va n coproprietate indiviză între cei doi pro- a pune au pini Și deci por aveă dreptul e in licitaţie imobilul, lomb IX. No. 691 te) (Demolombe, 

, părere, clădirea va a- parține ambilor vecini însă, nu în mod indiviz, ci. diviz, despărțina printr'un gară Partea ce cade pe locul vecinului aşă că între ei nu poate aveă loc punerea imobilului la, licitaţie. (Dalloz, Rep., Pro- pridte, No. 451: Baudry et Chauveau, . Des biens, No. 377; Comp.: Aubry et Rau, ed. 3-a, II, $ 204, nota 25, p. 402; Planiol, ed: 6-a.. I, No. 2735; Planiol ei Ripert, III, No. 214; Alexandresro. ed. 2-a, III, pa tea 1, p.: 355, text şi nota 1). 
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G8,. A se vedea: art. 492, 493, 539, 1431, 
1699 și 1720 din codul civil cu notele res- 
pective, 

INDEX ALFABETIC 
(la jurisprudenţă) 

Accesiune 5, 8. Locaţiune 1,2, 3, 
Act autentic 11. Lucrări 5, 
Acţiune  reconvențională Marturi 5, 

Maşini 2. 
Admitere în principiu &, Materiale 4, 5, 6, 7. 
Anulare 2. Ministerul de Răsboi 2. 
Arendare 1, 2, 3. Moară 2, 3, 
Asigurare 2. Muncă 4, 5,6,7. 
Bună credinţă 5, 6,7, 10. Nulitate 2. 
Cerere reconvenţională 3,8 Partaj 8, 9, 10, . 
Cheltueli 5. - | Păstrarea construcţiilor 2, Consimțimânt 2, 3, 5, 

Plantaţii 1,25, Construcţii 1, 2, 5—10, 5,7. 
Plus-valuta +, 5,6, 7,10 Contestaţie 2, 4, 

Coproprietari 8. Poprire 2. 
Creanţă 6, 8. Precaritate 2. 
Creditori 2, 6,8, 9. Prejudiciu 4. 

Prezumptiuni 5. 
Privilegiu 2, 
Probă contrară 5. 
Profit +. 
Raportul dotei &, 10, 
Rea credinţă 1. 5, 
Reconvenţională cerere 3, 

? 

Daune-interese 5. 
Dotă 5, 8, 10. 
Dovadă contrară 5, 
Drept de retenţie 5. 
Efect declarativ al parta- 

jului 9. 
Exces de putere 7. 
Executare 4, 
Forță majoră 2, 
Hotărîre 4, 
Imbogăţire "fără cauză 3,5, 
Imbunătăţiri 2, 3, 9. 
Incendiu 2. 
Inchiriere 1, 2, 3, 
Incorporaţie 5. 
Intervenţiune 9. 
Intreţinerea imobilului în- 

chiriat 2, 

Retenţiune $. 
ezilicre 3, . 

Ridicarea construcţiilor 2 

Subarendare 3. 
Terţe persoane $, 7, 10. 
Uz 2 
Valoare 2, 3, 4, 5,67. 
Vânzare 4, 9. 
Vechime 2, 3,   

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927), 

|. Articolul 494 din codul civil, se a- plică și privitor la construcţiile şi planta- țiile făcute de un arendaș pe pământul luat în arendă; şi el este considerat, po- trivit art. 48 din codul civil, ca un con- structor de rea credinţă. (Trib. Covurlui, Si 3 Martie 1921, Pand. Rom. 1996, II], 

2. Locatarul având obligaţiunea de a întreține lucrul în tot timpul locaţiunei în stare de intrebuinţare, fiind un deten- tor precar. el este obligat a-l restitui la țăPirarea, locaţiunei aşă cum l-a primit, ținându-se bineînjeles seamă de moaifi- cările normale provenite din uz sau ve chime. 
Dacă locatarul a făcut construcţiuni, îmbunătăţiri sau plantaţiuni, proprieta- rul are un drept de opțiune: de a cere ridicarea Sau păstrarea lor, după cum au fost făcute cu cunoştinţa, sau fără cunoştinţa sa, 

„Prin urmare, în speţă, Ministerul de răsboiu, ca, locatar a] morii militare Obor, nu puteă aveă decât dreptul qe privilegiu în logatorului asupra lucrurilor aflate în , neavând un ar e i 
tate astre drept de proprie 
contract, decât la exipirarea, locaţiunei. Insă, in speţă, contractul de locaţiune devenină nul pentru lipsă de obiect, lu- 
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crul pierind în total prin caz fortuit. de 
incendiu, Ministerul de răsboiu nu mai 
poate pretinde valoarea maşinelor şi 
instalațiunilor făcute morii de arendaș, 

Aşă dar, contestatoarea asigurându-şi 
în special, în calitatea, sa principală de 
creditoare, propria sa garanţie, ea trebuie 
să fie considerată că fiind făcută asigu- 
varea pe seama contestatoarei Bănci, su- 
mele rezultate din asigurare i se cuvin 
deci ei, putând deci să ceară şi poprirea 
lor dela Societăţile asigurătoare, (Trib. 

Ilfov S. 1. com. 381 din 16 Aprilie 1924, 
Jur. Gen. 1925 No. 449). 

3. Constatarea tribunalului că aren- 
daşul a subarendat bunul (în speţă, o 
moară dată în arendă), contrar stipula- 
țiunii din. contract prin care se opreă 
subarendarea, deşi inareptăţeă instanţa. 
de fond să declare reziliat contractul 
pentru călcarea unei clauze rezolutorii, 
nu a putut totuş să o îndreptăţească de 
a nu cercetă şi cererea reconvenţională, 
a arendașului tinzând — în caz de rezi- 
liere — la plata unor îmbunătăţiri fă- 
cute de dânsul, deoarece dacă este exact 
în fapt că aceste îmbunătăţiri au fost 
făcute, urmează că proprietarul, până la 
concurenţa, valorii lor, sar îmbogăţi fără, 
cauză 'în dauna. fostului arendaş, neo- 
bligat să le înfăptuiască, ceeace e inad- 
misibil. (Cas. 1, 163 din 21 Ianuarie 1995, 
Pand. Săpt. 6/995). 

di„ Dacă este adevărat că o convenţiune 
nu poate nici să vatăme nici să profite 
terţilor cari n'au luat parte la ea, tot aşă 
de adevărat este că pentru a împiedecă, 
executarea, unui act autentic ca, şi a unei 
hotăriri executorii, contestatorul nu e -de 
ajuns să dovedească că n'a luat parte la 
act, dacă prin executarea ce se face, 
nu i se vatămă niciun drept. 

Astfel, cât timp proprietarul unui fond, 
pe care sa clădit de către altul o casă, 
nu-şi exercită facultatea ce-i conferă art, 
494 c. civ. adică sau dea înapoiă valoa- 
rea materialelor şi preţul muncii, sau 
de a plăti plus-valuita terenului, el nu 
poate aveă nici un titlu de posesiune 
asupra, casei, şi deci nici un drept de 
a se opune la executarea unui act prin 
care proprietarul constructor al casei a 
vândut-o unui terţiu. (Cas. II, 87: din 
20 Februarie 1925, Pana. Săpt. 10/95, 
Jur. Rom. 13/9295). 

5, Potrivit dispozițiunilor art. 492 cod, 
civil orice plantaţiune sau lucru făcut 
în pământ sau asupra pământului sunt 
prezumate a fi făcute de către proprie- 
tarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi 
că sunt ale lui până se dovedeşte con- 
trariu. , 

Legiuitorul ţinând seamă pe de o parte 
de principiul că plantaţiunile şi construc- 
țiunile făcute de un posesor cu materia- 
lul şi cheltuiala sa, fiind incorporate la, 
pământ, aparţin prin accesiune proprie- 
tarului fondului, iar pe de altă de prin- 
cipiul că proprietarul fondului, păstrând 
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construcţiunile şi plantaţiunile făcute de 
"posesor, nu poate profită de munca şi chel- 
tuiala, acestuia fără a-l despăgubi, căci 
sar imbogăţi fără cauză, a dispus prin 
art. 494 codul civil că posesorul evins 
are drept în toate cazurile la despăgu- 
bire, dacă proprietarul fondului păstrează, 
lucrările, el însă nu este  ogligat a le 
păstră decât dacă posesorul a fost de 
bună credinţă în momentul când le-a, fă- 
cut şi în asemenea, caz despăgubirea 
constă după alegerea proprietarului sau 
în valoarea muncii şi răaterialului, sau 
în sporul de valoare al fondului, când 
însă constructorul a fost de rea credinţă, 
proprietarul poate pretinde ca acesta să 
ridice construcţiunile şi plantaţiunile şi 
să plătească şi despăgubiri pentru dau- 
nele cauzate, dacă va fi cazul; dacă pro- 
prietarul fondului. preferă a păstră lu- 
crările făcute chiar de posesorul de rea 
credinţă, este obligat a-l despăgubi de 
valoarea muncii şi materialului. 

Acestea fiind principiile cari guver- 
nează materia ce ne preocupă în speță 
nu se poate tăgădui pâritului dreptul de 
a face dovada că construcţiunea de pe 
terenul proprietatea reclamantului a fost 
făcută de dânsul şi cu cheltuiala sa, 
reclamantul după cum s'a arătat fiind 
prezumat proprietar al construcţiunilor 
de pe terenul său numai până 'la do- 
vada contrarie, dovadă pe care pâriîtul 
o poate face prin orice mijloc de probă 
admis în drept, deci şi prin martori și 
prezumpţiuni, întrucât nu este vorba de 
dovada. unei convenţiuni între părți, unui 
raport, iuridic, ci de dovada unor fapte 
materiale, - 

Dreptul de retenţiune nu este expres 
prevăzut de lege in această materie, to- 
tuş doctrina şi jurisprudenţa, sunt de 
acord în a admite acest drept ori de 
câte. ori se găseşte o corelaţiune între 
lucrul reţinut şi dreptul reclamat — de- 
bitum cum re junctum — fără distinc- 
țiune între posesorul de bună credinţă şi 
cel de rea credință, nici tradiţia nici 
principiile generale neretfuzând acest drept. 
de retențiune posesorului de rea credinţă. 

Fată de cele arătate mai sus este ne- 
indoelnic că pârîtul poate opune la ce- 
rerea, de evacuare a reclamantului drep- 
tu! de retenţiune în ipoteza când va 4o- 
vedi că construcţiunea este făcută de. 
dânsul cu materialul şi- cheltuiala sa; 
în consecinţă urmează, a se admite proba 
cu martori cerută de pârit pentru a face 
dovada, ;susţineriloi. sale şi anume că: 
construcțiunea de pe terenul constituit 
dotă fostei sale sotii a, fost făcută de: 
dânsul cu cheltuiala sa. (Jud, urbană 
Piteşti. dosar No- 1585 din '1925, Jur. 
Gen. 1926 No. 791). 

6. Dreptul de creanţă al constructorului 
de bună, credinţă, potrivit art. 494, al, 2 
partea finală cod. civ. este egal cu cvan- 
tumul chelţuelilor făcute şi numai în 
cazul când proprietarul terenului preferă, 
egal cu al plus-valutei dobândită de 
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acelor  construcţiuni. 
c., 1393 din 1925, - 

1926, 

imobil datorită 
(Trib. Ilfov, S. 1, cec. 
Curier. Jud. 25/96, Pand. Rom. 
III, 88). iu 7. Lesgiuitorul prin partea. finală a art. 
494 cod. civ. a acordat proprietarului în 
schimbul reţinerei plantaţiunilor şi con- 
strucţiunilor făcute de un terţiu de bună 
credinţă pe fondul său, — facultatea de 
a alege între înapoerea valorii mate- 
rialului şi preţului muncii şi între plata 
unei sume de bani egală cu aceea a 
creşterii valorii fondului; 

In ipoteza primei soluţiuni suma ce tre- 
buiă a se plăti este aceiaşi pe care însuşi 
terţiul constructor a plătit-o penru cele 
două elemente amintite; natura şi baza 
acestei soluţiuni a legiuitorului nefiind 
alta decât aceea a unei restituiri nesu- 
pusă, în lipsa unui anume text de lege, 
— influenţii variaţiunilor de curs sufe 
vite de moneda sau în cvantumul pre- 
ţurilor. : 

Astfel fiind, întrucât în speţă, Curtea de 
fond obligă pe proprietarul care optase 
pentru această primă ipoteză a art, 494 să 
restitue nu suma pe care terțiul o chel- 
tuise cu materialele şi munca învestită 
în plantaţiunile şi construcţiune ce fă- cuse, ci o altă sumă rezultată şi bazată 
pe variaţiunile suferite în Ccvantumul pre- țurilor şi în cursul monedei în urma răsboiului mondial, întradevăr a făcut 
0 rea aplicare a textului menţionat, con- tinând un exces 'de putere prin darea unei soluțiuni pe cari stadiul actual al legislaţiei nu o autoriză să o adopie. (Cas. I, dec. 1814 din 5 Martie 1926, Jur Rom. 13/926). 

” 
Ş. In Principiu, creanța privitoare la construcţiunile făcute pe terenul altuia, care formează obiectul unei acţiuni de partaj în justiţie, urmează a fi valorifi- <cată faţă de coproprietarii terenului ce au devenit şi proprietarii consirucţiunilor în virtutea principiului accesiunei pre- văzut de art. 488 cod. civ., cu prilejul formărei massei partajabile, deci în faza, procedurei de admitere în principiu a partajului, pentru ca, ulterior, după efec- tuarea, partajului, acel in lotul căruia va cădeă terenul cu construcţiunile, să, despăgubească pe constructor pentru chel- tuelile făcute şi constatate în instanţă, Sau dacă, terenul nefiind comod parta- jabil în natură, va fi vânauţ prin licita- ţie Publică, « ie despăgubit construe= 

neavând dreptul de a mai cere potrivit art, 85 cod. civ, ulterior efectuărei partaju- li stabilirea creanţei sale, să piardă ac- , ea sa contra debitorilor în i acestei creanţe. ! n achitarea nsă în specie, fiina vorba de un i 
A > 

imobi] dotal, Proprietatea exclusivă a soţiei pă- 
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ritului, este învederat că aceasta deve- 
nind şi proprietara construcţiunilor in- 
corporate terenului, acţiunea soţului pen- 
tru plata cheltuelilor făcute cu aceste 
construcţiuni, cată a fi indreptat contra 
soţiei sale, care la rândul ci are acţiune 
în valorificarea creanţei sale faţă de cei- 
lalţi coproprietari. când. încetând dea 
fi proprietară exclusivă a averei dotale, 
prin voința sa de a luă parte la împăr- 
țirea, averei succesorale la care are voca- 
țiune, e obligată la raportarea acestei a= 
veri dotale. Ă 

Deci cererea in valorificarea creanței 
pâritului soţ dotal, pe cale de acţiune 
veconvenţională, urmând a fi îndreptată 
contra soţiei, iar nu fată de comoşte- 
nitori, ea nu are a fi discutată în instanţa 
de partaj, ci pe cale de acţiune princi- 
pală. (Trib. Vâlcea, S. 1, Jurnal 4854 din 
4 Maiu 1926, Jur. Gen. 1926 No. 1084). 

9. Cumpărătorul de bunuri  determi- 
nate dintr'o succesiune, în virtutea efec- 
tului declarativ al partajului, inainte de 
tragerea loturilor are numai un drept 
condiţiona! pe baza căruia. potrivit art. 
785 cod. civ. poate face o cerere de in- 
tervenţiune, prin care să pretindă a fi 
faţă la împărţeală şi a observă ca tra- 
gerea loturilor să nu se facă cu vătăma- 
rea drepturilor sale. iar după tragerea 
loturilor, el este considerat că n'a fost 
niciodată proprietarul imobilului cum- 
părat, dacă acesta a căzut in lotul altui 
rnoştenitor decât acela dela care l-a cum- 
părat şi deci este privit pentru îmbunătă- 
țirile făcute pe acest imobil, ca un terţiu 
care face construcţiuni pe terenul altuia (art. 494 ce. civ.). 

Chestiunea, de rezolvat este dacă poate 
acest cumpărător, înainte de tragerea lo: turilor, să facă cererea de intervenţie în procesul de partaj dintre moștenitori, prin care să pretindă să se evalueze imbună- 
tățirila făcute pe imobilul cumpărat, pen- tru a-i fi plătite de acel în lotul căruia va cădeă imobilul, în cazul când, bine înțeles, nu va, cădeă in lotul moştenito- rului dela care l-a, cumpărat, 
Vom observă că în această cerere de in- tervențiune nu e vorba de un interes născut şi actual, ci de un interes ce even- tual se va naşte dacă imobilul va cădea în lotul altui moştenitor decât a] aceluia dela care a cumpărat imobilul, Ori, ad- miţând această cerere. nu am îi nici ÎD litera şi nici în spiritul art. 247 pr. Civ din al cărui text, expunere de motive a legei şi 'desbateri ce au avut loc în par- lăment la votarea, acestui articol, reiese că „nu e admis să dovedeşti ică legea ți-ar dă un interes în viitor, ci trebuie să-l ai acum, să fie născut şi actual“. contrariu — zice exp. de mot — de intervenţiune ajunge unul din” cele de străgănire cele mai uzitate-. (Vezi ed. of. a cod. pr. civ. 1900 Pg. 21 şi 400). N erespectând aceste principii, în speţă, ar urma a admite să se facă inainte de tra- 
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gerea loturilor, evaluările cerute de in- 
tervenient, ţinând în Joc partajul şi pe 
toţi moştenitorii, cari cer şi au tot inte- 
resul să se împartă, pentru a procedă la 
expertize, etc., precum şi a dovedi buna 
sau reaua credinţă a cumpărătorului, po- 
trivit art. 494 cod. civ., şi toate acestea 
pentru un drept ce eventual poate luă 
naştere în favoarea intervenientului, dar 
cari pot fi făcute în zadar chiar pentru 
intervenient în cazul când imobilul cum- 
părat va, cădeă în lotul vânzătorului său, 

In afară de acestea, e vorba şi de un 
partaj şi potrivit art. 785 c. civ., credi- 
torii copărtiașilor pot interveni pentru a 
fi faţă la partaj dar nu pentru a-şi va- 
lorifică creanțele, ţinând astfel pe loc 
partajarea, succesiunei până la stabilirea. 
creanţelor şi ajungând după valorificare 
numai'la rezultatul de a puteă fi faţă la 
partaj. Şi acest drept de intervenţiune 
îl pot exercită pe temeiul ar. 1016 c. civ., 
și creditorii condiţionali, căci e vorba de 
un act de conservare și nu de dispozi- 
țiune, Este drept că aoctrina şi jurispru- 
denţa caută a dă o cât mai largă sferă 
de aplicaţiune drepturilor condiţionale ini 
cererile de intervenţiune, dar aceste drep- 
turi nu pot fi valorificate în justiţie, când 
ele vin în contradicţiune cu economia 
legei şi interesele justiţiabililor. 

DESPRE PROPRIETATE Art. 495 

Prin urmare, în speţă urmează a se 
respinge ca prematură cererea interve- 

nientului, făcută şi la prima instanţă, 
rămânând să-şi valorifice aceste drepturi 
pe calea unei acţiuni principale, în ca- 
zul când imobilul determinat nu va cădea 
în lotul vânzătorului său. (Trib. Buzău 
S. I. Sentința civilă No. 205 din 25 Iunie 
1926, Jur. Gen. 1926 No. 1222). 

10. Imobilele supuse raportului con- 
siderându-se ca reintrate în proprietatea 
succesiunei din momentul deschiderei ei, 
urmează că tot din acel moment naşte: 
pentru succesiune obligaţia de a plăti 
despăgubirea cuvenită pe baza art. 494 
€. civ,, terţiului constructor de bună cre- 
dinţă, în speţă soțul femeiei înzestrate. 

Astfel fiind, este evident că acel care: 
raportează un imobil asupra !căruia a 
construit cu bună credinţă, în orice caz 
nu puteă pretinde 'succesiunei să-i plă- 
tească despăgubirea pentru construcţiile 
făcute după valoarea ce ar aveă la o: 
dată, posterioară în care imobilul a in- 
trat în proprietatea succesiunei, ci nu- 
mai plus-valuta din momentul deschi- 

" derii succesiunii. (Cas.. , dec. 3186 din 
30 Iunie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1613). 

14. A se vedeă: art. 785, nota 5; art. 
1236, nota 1. 

Art. 495. — Creşterile de pământ ce se fac succesiv și pe nesim- 
țite la malurile fluviului și ale râurilor, se numesc a/uviune. Alu- 
viunea este în folosul proprietarului riveran când e vorba de un flu- 
viu sau râu navigabil, plutitor sau neplutitor 1), cu îndatorire însă 
pentru proprietar de a lăsă, pe pământul său, drumul trebuitor 
pentru conducerea vaselor. (Civ. 476 urm., 482, 488, 495, 496 urm., 
499, 500, 535, 587; L. regimului apelor (Mon. of. 137/924), Art. 
4, 8; Civ. Fr. 556). y 

Text. fr. Art. 556. — Les attârissements et aceroissements qui se forment 
successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une 
riviere, s'apellent alluvion. 

L'alluvion profite au propriâtaire riverain,. soit qu'il sagisse d'un fleuve 
ou d'une riviăre navigable, flottable ou non, ă la charge, dans le premier cas, 
de laisser le marehepied ou chemin de -halage, conformement aux reglements. 

Insulă 10, 11, 23, 26, 27, 
Inundaţie 7, 13, 22, 51—54. 
Ipotecă, a se vedea cu- 
vântul : „Sarcine“ şi 48, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Canal 33—3%6. 

Dig 37. 
Domeniu public 20, 21. 
Drum de halaj 31, 32, 

a Accesiune 14. Drum particular 30. 
Albie nouă 53. Canal de navigaţie 33, Drum public 29. Judet 29, 
Alipirea aluviunei 8, 9, 50, Cercetare locală 11, 38, Embatic 46. Legat 49. 
Aluviune Î urm. Comună 29. Fabrică 34. Locaţiune 45. 
Aluviune artificială 17—21, 
Aluviune artificială subită 

20, 21. 
Aluviune subită 7, 20—26. 
Apreciere suverană 11, 3%. 
Arendare 45. 
Avulsiune 22. 
Bezman 46. 

Condiţiunele aluviunei 6— 
9, 12, 13, 19. 

Creşteri de pământ, a se 
vedeă cuvintele; „Aluvi- 
une*, „Avulsiune“, „In- 
sulă*. „Prunt*. 

Definiţie 1, 18. 
1 Descindere 11, 3. 

Fluviu. a se vedea cu- 
vântul: „Râu“ şi 16. 

Fluxul mării 16. 
Garduri 28, 
Halaj 31, 32. 
Inchiriere 45. 
Indoială 10. 
Industrie 34. 

Lucrări 17—24, 
Mare 16. 
Moară 34. . 
Navigaţie 17.: 
Nivelul apei 12, 13, 
Pârâu 25. 
Partajul aluviunei 40, 41, 

1) Art. francez 556 corespunzător, se exprimă astfel: „...flottable ou non; ă la charge, dans le pre- 
mier cas, de laisser...,
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Sarcine, 47, 48. | | 
Separarea  aluviunei de 

mal, a se vedeă cuvin- 

Peninsulă 15, 
Prescripţiune 43. 
Proprietar riviran 14—17, 

19, 20, 23, 26, 28 —31, 33, 
34, 36, 37, 39—43, 47, 30, 

Pranturi 11, 
Râu 1 urm, 
Râu canalizat 36. 
Râu nenavigabile sau ne- 

Stat 16, 21, 24, 25, 29, 32, 
Subit, a se vedeâ cuvin- 
„tele: „Aluviune subită, 
Succesiune 49. 
Suverană apreciere 11, 38. 

49, 
plutitor 2, 20, 23, 24. Testament A _ Râu navigabil sau plutitor Torent de apă 3, 4,5. 2, 21, 25, 26. Uzină 34, Riverani, a se vedea cu- Uzufruct H, 
vintele: „Proprietar ri- Zid 2%. 
vean“, 

Doctrină, 

i. Prin aluviune se înțelege creşterea de pământ, formată din bucățele de pă- mânt pe care le-a adus cu încetul şi pe nesimţite apa și pe care le-a lăsat la malul unui râu, (Dalloz, Râp,, Propriete, No. 505; Huc, IV, No. 150; Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 381; Planiol, 1, No. 2719;. Planiol et Ripert, IJI, No. 258; Colin et Capitant, ea. 4-a, LI, p, 866; A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 336, 357; Nacu, I, p. 783; Matei Cantacuzino, p. 146; Plastara, II, p. 166), ” 9, Dispoziţiunile art. 5560 c. civ. fr. (495 c. civ. rom.) nefăcând distincţiunea, între râurile navigabile sau îlotabile şi cele cari nu sunţ navigabile sau flotabile, aceste dispoziţiuni se vor aplică şi alu- Viunilor cari se formează la malurile Pâraelor, (Demolombe, X, No. 17 urm.; “Aubry et Tau, ed. 5a, IE, $ 203, nota 4, D- 380; Dalloz, Rep., Propriât, No. 558; Sunppl., Proprist6, No. 261; Laurent, VI, No. 28 ; Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 378, 385; Planiol et Ripert, III, No. 258; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 356, nota.1: Plastara, II, p. 167, nota, 1; Contra: Proudhon. Du domaine public, 

et Chauveau, Des biens, No. 381; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 357, nota 1; Plastara, II, p. 167, nota 1; Comp.: Laurent, VI, No. 989). : 4 In cazul însă când torentul este <ontinuu ŞI cuprinde destulă, apă, pen- tru a formă o limită între două proprie- tăţi, dispoziţiile art. 556 e. civ. fr. (495 c. Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea. (De- Solombe, X, No. 17 urm.; Dalloz, R6p., uPpl., Propriâts, No. 239; Plast A 167, nota 1). e ÎL p, i Distincţiunea, între un torent şi un ârău se va, face după aparența, regulat A debitului apelor” (Aubry eţ Rai, ed  ] 203, p. 380; Dalloz, Rp. Pro- Priât6, No. 511; Suppl., Propriâte, No. 261; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 381) 6. Pentru ca creşterile de pământ să 
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constitue o aluviune trebueşte ca părti- celele de pământ care s'au unit cu alu! 
râurilor să fi fost aduse de apă succesiv şi pe nesimţite. (Demolombe, X. No. 59; Aubry et Rau, ed. S-a, II, $ 203, p. %2; 
Dalloz. Rp. Propriât6, No. 4683; Suppl, 
Propriâtă, No. 211; Laurent. VI. No. 288; 
Iuc, IV, No. 150; RBaudry ct Chauveau, Des biens, No. 382; Planio! et Nipert. III, No. 258; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, P._357: Plastara, IL p. 167. nota 1). 

7. O creștere de pământ care sa îormat încetul cu încetul sub apă şi care 
apare la suprafaţă in nod subit, datorit unei inundaţiuni, constitue tot o aluviune, deoarece condiţiunea ca aluviunea să fie rezultatul unei creşteri de Pământ în mod succesiv şi pe nesimţite se cere numai la formarea ei iar nu şi la aparitia ei. (De- molombe, X, No. 59; Aubry et Rau. ed. 5-a, Ii, $ 203, nota 11, p. 382; Dalloz, Rep. Propri6te, No. 46; Suppl., Propriâte, No. 211: fLaurent, VI. No, 2S8: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 382: Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 357). 8. O altă conditiune pentru ca o creş- tere de pământ să fie considerată ca alu- viune, este ca această creştere de pă- mânt să fie complect alipită de malul râului iar nu numai arropiată. (Demo- lombe, X, No. 49: Aubry et Rau. ed. %a, II, $ 203, notele 12 bis, 13, p. 382, 38; Dalloz, Rep. Propriât, No. 471: Suppl.. Propriâtâ. No. 214: Laurent, VL. No, 2%; Iluc, IV. No. 150; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 384: Planiol et Ripert, EI, No. 258; Alexandresco, ed, 2-a, III, par tea, I, p. 357 texţ şi nota, 357 text și nota 5), 
9. Dacă o creştere de pământ, la unele epoci ale anului, este despărțită de „mal prin o limbă de apă, ea nu încetează să constitue o aluviune. dacă limba de apă nu separă aluviunea de mal decât în mod superficial şi dacă alipirea de mal este obişnuită Şi numai în mod intâm- Plător este separată. (Demolombe. X, No. 54, 55: Masse et Verge sur Zachariae. II, $_ 297, nota, 14; Aubry et lau. ed. 5-a, II, $ 203. nota 13, p. 383: Dalloz, Rep, Propriât6, No. 43; Suppl.; Propriâtte. No. 215; Laurent, VI, No. 285; Baudry dres veau, Des biens, No. 384; Alexan- CO, ed. 2-a. II h 5, 

nota 3), » Partea 1. p. 95 
- IQ. In caz de îndoială dacă creşterea de pământ este o insulă sau o aluviune, cercetările ce se vor fi făcut, creşterea de pământ va, fi considerat ca o aluviune. (Proudhon. Domaine public, IV. No. 1284: Dalloz, Rep - Priât6, No. 253). Rep» Suppl, Pro 

0 insulă sau un Pprunt. (Dallo Rep. Supa, Propricte, No. 253: (Dell “1 Ne. ; Alexanaresco, ed. „. parti 
pe id 0, ed. 2-a, II, partea I, 
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12, Aluviunea trebueşte considerată ca 
tormată şi deci aparţinând proprietarului 
riveran, atunci când părticelele cari com- 
pun creşterea de pământ au depăşii ni- 
velul apei râului. (Dalloz, Râp., Proprictă, 
No. 563; Suppl., Propriâte, No. 212; Pia- 
niol et Ripert, III, No. 258; Colin et-Ca- 
pitant, ed. 4-a, 1, p. 867; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 357, 358), 

18, In ceeace priveşte nivelul apei pen- 
tru a, determină formarea aluviunei, alu- 
viunea se va consideră formată când va 
depăşi nivelul apei râului la epoca anu- 
lui când debitul râului este cel mai mare, 
exceptând insă cazurile de creştere de- 
apă sau de inundaţiuni extraordinare. 
(Demolombe, X, No. 52: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 203, nota 14, p. 383; Dalloz, 
Rep., Propricte, No. 563; Suppl., Propriâte, 
No. 212; Laurent, VI. No. 285; Huc. IV, 
No. 150; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 384; Planiol et Ripert, III. No. 95; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 887, A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 35:, 
358; Comp.: Dalloz, Râp., Suppl., Propri6i€, 
No. 213). _ 

14, Potrivit dispoziţiunilor art. 556 c. 
civ. în. (49 e. civ. rom.) aluviunea apar- 
ține, prin drept de accesiune, proprieta- 
rului terenului la malul căruia se ali- 
peşte. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203, 
p. 379; Dalloz, Râp.„, Propriât6, No. 4; 
Suppl., Propri6tâ, No. 208, 209 Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 386; Planiol, 
ed. 6-a, I. No. 2719; Planiol et Ripert, III, 
No. 258; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 
866; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 858, 360; Nacu, 1, p. 783; Matei Canta- 
cuzino, p. 146; Plastara, II, p. 166). 

15. In cazul când o aluviune trece 
de proprietatea riveranului la care este 
alipită baza ei, până în dreptul proprie- 
tăţii unui riveran vecin, fără însă a se 
uni cu malul acestui riveran, iormând 
un fel de peninsulă, ea aparţine În in- 
tregime riveranului la malul căruia, este 
alipită baza aluviunei. (Dalloz, Râp., Pro- 
priâte, No. 552). , 

1G. Creşterile de pământ oricât de 
mari ar îi, cari se fac la malurile flu- 
viilor prin efectul fluxului mării, aparţin 
proprietarilor riverani, iar nu Statului 
ca. aluviunea, făcută la malul mării. (Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 395). - 

17. In principiu, un riveran are drep- 
tul a favoriză aluviunea artificială la 
malurile proprietăţii sale, prin efectuare 
de lucrări, însă: sub rezerva restricţiu- 
nilor impuse de interesul general al na- 
vigaţiei sau drepturile egale ale rivera- 
nilor vecini sau de cealaltă parte a râu- 
lui. (Demolombe, X, No. 65 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, 8 203, p. 380, 381; 
Dalloz.- R6p.. Propriât6, No. 568; Suppl. 
Propriste, No. 264 Laurent, Vi, No. 283; 
Huc, IV. No. 150; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 383; Planiol et Ripert, III], 
No. 258; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 356, nota 3; Plastara, II, p. 167, 

DESPRE PROPRIETATE Art. 495: 

nota 1; Contra: Proudhon, Du domaine: 
public, III, No. 740, 1015; IV, No. 1266). 

18. Aluviunea artificială este aluviu= 
nea care se formează nu numai daţorită. 
naturei ci şi unei lucrări executate de 
mâna omului la malul râului. (Dalloz, 
Rep. Suppl. Propriât6, No. 223). 

19. Cresterile de pământ artificiale, fă- 
cute la malul râurilor în urma unor lu- 
crări executate în râu, constituese alu- 
viuni propriu zise dacă au loc succesiv 
și pe nesimţite şi aparţin proprietarilor 
riverani ca și aluviunile naturale, (De- 
molombe, X. No. 65 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 203, notele 7, 8, p. 380, 381; 
Dalloz, H6p., Propri6t6, No. 495; Suppl., 
Propri€t€, No. 224; Laurent, VI, 283; Huc, 
IV, No. 150, 152; Baudry et Chauveau, 
Des hiens, No. 383; Planiol et Ripert, III, 
No. 258; Plastara, II, p. 167, nota 1). 

2Q. Creşierile de pământ artificiale, 
făcute în mod subit la malul râului, în 
urma unor lucrări executate în râu, care 
nu aparține domeniului public, deşi nu 
constituesc propriu zis aluviuni, totuşi 
ele aparţin. potrivit dispoziţiunilor ari. 
551 c. civ. îr, (500 c. civ. rom.) proprie- 
tarilor riverani la malurile cărora s'au 
alipit. (Demolombe, X, No. 61; Aubry et. 
Rau, ed. f-a, II, $ 203. nota, 12, p. 3%; 
Dalloz, Râp., Suppl.. Propriste, No. 240; 
Bauâryv et Chauveau. Des biens, No. 393). 
24. Creşterile de pământ artificiale, 

făcute în mod subit la malul râurilor, 
in urma unor lucrări executate în râu, 
care aparţine domeniului public, aparţin 
statului conform dispoziţiunilor art. 560 
c. civ. îr. (499 c. civ. rom.), iar nu pro-- 
prietarilor riverani. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 203, nota 9, p. 385; Dalloz, R&p., 
Suppl. Propri6t6, No. 240; Huc, IV, No. 
152; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
393; Planiol et Ripert, III, No. 258; Contra.: 
Dalloz, Rp, Suppl., Propriâtă, No. 226). 
29, Porţiunile de teren rupte subiţ de 

la unul din malurile râului şi duse pe ce 
lălt mal al râului în urma creşterei ex- 
traordinare a apelor, nu pot fi considerate 
ca aluviune şi deci să aparţină rivera- 
nului. (Demolombe, X, No. 60; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, 11, $ 203, p. 382; Laurent, 
VI, No. 283, 287; Huc, 1V, No. 150; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 393: Planiol 
et Ripert, III, No. 258; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 339). 

23, Creşterile de pământ făcute în 
mod subit la malul unui râu nenavi- 
gabil şi neplutitor, deşi nu constituese o 
o aluviune, totuşi ele aparţin riveranului: 
la. malul căruia, s'au format, deoarece po-- 
trivit dispoziţiilor art. 561 ce. civ. fr. (500 
c. civ. rom.) chiar insulele cari se for- 
mează în mijlocul apelor nenavigabile şi 
neflotabile aparţinând riveranilor cu atât 
mai mult şi aceste creşteri de pământ 
aparțin riveranilor. (Demolombe, X, No. 
61; Aubry et Rau, ed. 5-a, 1], $ 2%, pp. 
382; Dalloz, Rep, Suppl., Propriâte, No.. 
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240; Baudry, et Chauveau, Des biens, No. 

BD După altă părere, aceste creşteri 
de pământ subite la malul unui râu ne- 
navigabil si neplutitor, aparţin Statului 
deoarece sunt lucruri fără stăpân. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 362; 
Comp.: Plastara, II, p, 167, nota 1) 
25. Creşterile de pământ subite cari 

apar la malurile unui râu navigabil șau 
flotabil, după o părere, aparţin statului 
prin aplicaţiunea dispoziţiilor art. 560 şi 
713 c. civ. îr. (499 şi 646 c. civ. rom.)- 
(Aubry et Rau, ed 5-a, II, $ 203, nota 10, 
p. 382; Dalloz. Râp., Propriâte, No. 512; 
Suppl., Propriât6. No. 240; Laurent. VI, 
No. 287; Huc, LV, No. 150; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 382; Planiol et 
Ripert, III, No. 258 Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1, p. 867%; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, 361, 369). , 
26. După altă părere, aceste creşteri 

de pământ -aparţin riveranilor, deoarece 
ari. 560 c. civ, îr. (499 c. civ. rom.) atri- 
bue Statului numai insulele care se îor- 
mează în albia, râurilor fără să tie ali- 
pite de maluri. (Demolombe, X, No. 62; 
Dalloz, Rep, Propriâte, No. 512), 
27. In cazul când s'a format o insulă 

şi o creştere de pământ la malul râului 
şi care ambele sunt unite, trebueşte de 
făcut o distincţiune: dacă insula s'a for- 
mat întâi şi apoi creşterea de pământ 
la malul apei. se vor aplică dispoziţiunile 
art. 560 şi 561 c. civ. în. (499 şi 500 ce. 
civ. rom.); dacă insula şi creşterea de 
pământ s'au format simultan, încât am- 
bele trebuesc considerate ca extrimităţile 
aceleiaşi creşteri de rământ, riveranul 
are drept la proprietatea lor conform dis- 
pozițiilor art. 556 ce. civ. fr. (495 c. câv. 

” rom.). (Proudhon, Domaine public. IV, No. 
1284; Dalloz, Rep., Propri6t6, No. 534), 

28. Oricare ar fi natura sau confor- 
maţia malurilor râului şi orice lucrări 
ar îi făcut proprietarii riverani la mar- 
ginea proprietăţii lor dinspre apă, alu- 
viunea le profită. Astfel, chiar dacă pro- 
prietarul riveran ar fi închis, proprie 
tatea sa despre apă printrun grad sau zid sau dacă malul ar fi stâncos sau înalt, aluviunea formată, pe malul râu- lui îi aparţine. (Demolombe, X, No. 48; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203, p. 380; Dalloz, R&p,, Propritâ, No. 474 urm.; Suppl., Propriât6, No, 216, 217; Laurent, VI, No. 285; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 387). 
29, In cazul când între proprietăţile riveranilor şi un râu se află un drum 

public care aparține statului, judeţului sau comunei, aluviunea formată lângă drum va aparţine statului, judeţului sau comunei, iar nu proprietarilor de lângă drum. (Proudhon, Du domaine public IV, No. 1271; Demolombe, X, No. 46; Au- bry_ et Rau, cd. 5-a, 1], $ 203, nota 2 P. 379: Laurent, VI, No, 2%; Huc, IV No. 150; Baudry et Chauveau, Des biens 
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No. 386; Dalloz, Râp., Propriâte, No. 48; 
Suppl., Propriâi€, No. 219; Planiol, ed. 
G-a, 1, No. 2719; Planiol et Ripert, III, 
No. 258; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea Î, 360; Nacu, 1, p. 784). 
30. Dacă drumul de lângă râu apar- 

ține proprietarului terenului de cealaltă 
parte a drumului, atunci aluviunea va 
aparţine acestui proprielur riveran care 
este şi proprietarul drumului. (Dalloz, 
N6p.. Propritte, No. 473). 
31. Aluviunile formate dealungul dru- 

mului trebuitor pentru conducerea vase- 
lor, va aparţine proprietarilor pămân- 
tului pe care este făcut drumul şi cari 
sunt riveranii. (Aubry cet lau, ed. 5-a, II, $ 203, p. 379: Dalloz, Rp. Suppl., Pro- 
pri6t6,. No. 220; Laurent, VI, No. 2%; 
Huc, IV, No. 150; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 361). 
32, Dacă drumul trebuitor pentru con- 

ducerea vaselor constitue o dependenţă 
imediată a cursului răului. aluviunile 
formate dealungul acestui râu nu vor 
mai aparţine riveranilor. (Aubry et Rau, ed. Sa, II, 8 203 p, 379; Dalloz, Râp, Suppl.. Propriât6, No. 220). 
33, Aluviunile formate dealungul ma: 

lurilor unui canal de navigaţie, aparţin 
proprietarilor malurilor adică proprie- 
tarilor canalului. (Demolombe. X, No. 4; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 203, nota 3 D. 380; Dalloz, Râp.. Propriâte, No. 491; Suppl..  Propriât€, No. 221; Laurent, VI, No. 290; liuc, IV, No. 152: Baudry et Chauveau, Des biens. No. 386; Alexan: dresco, ed. 2-a, III, pariea 1. p. 363), 
34. Deasemenea aluviunile formate dealungul malurilor unui canal care duce apa la o moară sau altă uzină sau care aduce apa, dela o moară sau altă indus trie, ŞI care nu este decât un canal ar- tificial, aparţine proprietarilor malurilor adică proprietarului canalului. (Dalloz. hRâp., Propriâte. No. 492: Suppl.. Propriste, No. 223; Laurent, VI. No. 289). 
35. In cazul când proprietarul cana- lului nu este și proprietarul malurilor, aluviunea nu-i va aparţine lui, (Dalloz, Rep... Suppl.. Propristg. No. 221). 36. Aluviunile formate dealungul ma- lurilor drepte ale unui râu canalizat nu aparţin proprietarilor riverani în partea unde a fost canalizat ci numai în părţile unde mâna. omului nu a adus modicări râului. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 20; nota, 3, p. 380; Dalloz, Râp., Proprietă, No. 491; Suppl., Propriste, No. 222; Lau- rent, VI, No. 289; Huc, IV, No. 152: Bau- dy st Pauveau, Des biens, No. 386; Co- in et Capitant, ed. 4-a, [,p. ; , 1, v. 784), p. 867; Nacu 

7, Aluviunea formată dealungul unui dig apartine proprietarului pământului pe care se sprijină digul. (Dalloz, Rep., Pro- Pgete, No. 480; jSuppl.; Proprist€, No. 
38, Tribunalele vor apreciă în mod Saveran dacă o creştere de pământ con- 
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stitue o aluviune, după împrejurările de 
fapt şi constatări locale. (Proudhon, Do- 
maine public. V, No. 1230: Damolombe. X. 
No. 51; Dalloz, Rep, Propri6t6, No. 563; 

" Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 358; 
Plastara, II, p. 168, nota), 
39, Aluviunea se dobândeşte de drept 

de îndată ce este formată, fără să fie 
nevoie de îndeplinirea vreunei formalităţi 
sau de luare în stăpânire. (Demolombe, 
X, No. 73 urm.; Laurent, VI, No. 294; Huc, 
IV, No. 150; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 388; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 358 nota 2; Contra.: Proud- 
hon, Domaine prive, No. 1015, 1047). 

40. In cazul când sau format alu- 
viuni dealungul mai multor proprietăţi, 
în ceeace privește împărţirea aluviunilor 

între aiferiţi proprietari, după o părere, 
se vor prelungi liniile dispărţitoare din- 
tre proprietăţi și pe aluviune, chiar dacă 
aceste linii ar fi oblice în raport cu me- 
diana râului. (Foullier, III, No. 159; Dal- 
loz. Rep., Propriâte. No. 583; Comn.: Dal- 
loz. R6p.. Suppl., Proprict6, No. 273). 

„4I, După altă părere, dominantă, alu- 
viunea trebueşte împărţită proporţional 
cu lărgimea pe care fiecare dintre pro- 
prietăţi o are pe vechiul mal. fără a se 
luă. în consideraţie direcţiunea liniilor 
cari împart aceste proprietăţi. (Demo- 
lombe, X, No. 76; Aubry et Rau, ed. a, 
II, $ 203, nota 20. p. 385, 386; Dalloz, 
Rep., Supnl., Propriâte, No. 276; Laurent, 
VI. No. 294; Huc, 1V, No. 151; Bauâry 
et Chauveau. Des biens, No. 390). 

42, Comp. în privinţa altor păreri: 
Proudhon, Du domaine public. IV, No. 
1287; Duranton. IV. No. 421; Dalloz, Rep. 
Suppl.. Propriât6, No. 274, 2%: Planiol et 
Nipert, III. No. 258; Colin et Capitant, ed. 
4-a, ÎI, p. 867; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 360). 

423, Un proprietar neriveran poate do- 
bândi prin preseripţiune aluviunea, for- 
mată lângă proprietatea unui riveran, 
când el îşi exercită posesiunea numai 

asupra aluviunei. (Demolombe. X, No. 
38, 97; Dalloz, Reâp., Suppl, Propriâtă, 
No. 120; Laurent, VI, No. 2%), 

44. Potrivit dispoziţiilor art. 596 ce. 
civ. îr. (535 c. civ. rom.) uzufructuarul 
se foloseşte de adăuzirile făcute prin alu- 
viune la fondul asupra căruia are uzu- 
fructul. (Laurent, VI, No. 295; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 391; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea |, 
nota 1). : 

45. Arendaşul nu se va folosi de alu- 
viunea formată în cursul duratei con- 
tractului său, deoarece ea nu a fost cu- 
prinsă în contractul de arendare. (Pothier, 
Contrat de louage, IV, No. 278; Laurent, 
XXV, No. 171: Hur, X, No. 307; Alezan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 359, 
nota 1; Comp.: Demolombe, X., No. 90 
urm.; Guillouard, Louaze, 1, No. 282 urm,; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 263). 

DESPRE PROPRIETATE 

“ Propriâte, No. '268; Laurent, 

p. 359, 
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4G. Bezmanarul se foloseşte ae alu- 
viune, deoarece este proprietarul folosin- 
ței. (Demolombe, X, No. 87 bis; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 359, 
nota 1). 

4'7,„ Aluviunea formează împreună cu 
pământul la care se alipeşte un tot in- 
divizibil şi îi urmează condiţiunea, legală. 
şi proprietarul riveran va posedă alu- 
viunea cu acelaş titlu şi cu aceleaşi sar- 
cine ca şi pământul la care se alipeşte. 
(Dalloz, Râp., Proprist6, No. 580; Suppl., 

VI, 2%; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 391; 
Plastara, II, p. 167, nota 1). 

48. Creditorul ipotecar se foloseşte de. 
aluviune, garanţia creanţei sale întin- 
zându-se şi. asupra aluviunei. (Troplong, 
Privileges et hypothăgues, No. 551; Huc, 
XIII, No. 232; Guillouard, Privilâges et 
hypothpues, No. 1515: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, 391; Baudry et Loynes, 
Privileges et hypotheques, No. 1939; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 359, 
nota 1). | 

49, Legatul unui pământ va cuprinde 
şi aluviunea, care se alipeşte la dânsul. 
(Demolombe, X, No. 85; Dalloz, Rep. Pro- 
pri€te, No. 58; Plaştara, II, p. 167, nota 1). 

50. Deoarece  aluviunea aparţine 
proprietarului riveran la pământul că- 
ruia, se alipeşte, chiar dacă mai târziu 
ar îi deslipită în mod accidental, ea ră- 
mâne tot proprietatea riveranului. (Dal-. 
loz, Rep., Suppl., Propri6te, No. 238). 

„ BA, Nu trebuesc confundate aluviu- 
nile şi celelaite creşteri de pământ pre- 
văzute de art. 557, 560 şi 501 c. civ. îr. 
(496, 499 şi 500 c. civ. rom.) cu simplele 
inundaţii cari după ce acoperă cu apă 
o bucată de pământ apa se retrage si 
pământul rămâne ca mai înainte uscat. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Propri6t6, No. 249; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 380). 
52, Pământurile inundate rămân ale 

proprietarilor lor, chiar dacă sunt acope- 
rite în întregime cu apă şi ei urmează a; 
se folosi din nou de ele după ce apa s'a 
retras. (Demolombe, X, No. 174; Aubry et 
Rau, ed. %a, II, $ 203, nota 15, p. 38%, 
$ 220, nota 1, p. 573; Dalloz, Rep. Pro- 
priâte, No. 526: Suppl., Propri6i6, No. 249; 
Laurent, VI, No. 309; Baudry et Chau- 
veau, Des hiens, No. 393; Alexandresco,. 
ed. 2-a, III, partea I, p. 380). 

523, Dacă insă după inundație, râul 
şi-a format o nouă albie pe o proprietate, 
proprietarul pământului nu rămâne pro- 
prietarul albiei noui formate. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Propriât6, No. 249). 

54, Chiar dacă după inundație pă- 
mântul nu şi-a mai păstrat vechea sa. 
formă, el rămâne al proprietarului. (Au-- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203; p. 384; 
Dalloz, Rp, Propriât€, No. 529; Suppl, 
Propriste, No. 250; Laurent, VI, No. 309). 

55, A se vedeă: art. 500 din codul 
civil cu notele respective.



  

Art. 496—497 DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

„— Tot ale proprietarului riveran sunt Și pământurile lăsate de aie curgătoae. când ele se retrag pe nesimţite dela unul din țărmuri și se îndreaptă către celalt țărm; proprietaru țărmului de unde apa s'a retras profită de aluviune, fără ca pro- prietarul țărmului opus să poată reclamă Pământul cel perdut. Acest drept nu are loc în privirea pământurilor părăsite de apa mării. (Civ. 476, 495, 499, 502; L. regimului apelor (Mon. oi. 137/924), Art. 4, 8; Civ. Fr. 557). 

Text. fr. Art. 557. — Il en est de mâme des relais que forme l'eau courante ire i ives en st portant sur l'autre: le -propri6taire de la rive dâcouverte profite de lalluvion, sans que le riverain du : : .. cOt& opos€ y puisse venir râelamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu â l'egard des relais de la mer. 

ină 557 c. civ. fr. (496 e. civ. ro!mn.). (Bnudry Doctrină. ei Chauveau, Des biens, No. 392; PIanioi, |. Pământul lăsat de apele curgătoare ed. 6-a, ], No. 219: Planiol et Ripet. III. 
când ele se retrag pe nesimţite dela unul No. 258: Colin et Capitunt ed. 4-a, | p. 
din ţărmuri şi se îndreaptă către celălait 866 urm.; Alexandresco. ed. 2-a. III, par- 
tărm este tot un fel de creştere de pă- tea I, n. 858, 362; Comp.: Matei, Canta- 
mânt ca şi aluviunea, (Huc, IV, No. 150;  cuzino. p. 146; Plastara, II. p. 106). 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 381; 5. Aluviunile Şi terenurile părăsite de 
Planiol, ea. Ga, 1, No. 2119; Planiol et apa mărei fac parte din domeniul statu- 
Ripert III, No. 258; Colin et Capitant, ed. lui: ele nu aparţin proprietarilor rive- 
4-a, 1, p, 867; Alexandresco, ed. 2-a, III, rani, (Dalloz. Nâp, Propri6t6, No, 505; 
partea 1, p. 358, 362; Nacu, 1, p. 178%;  Suppl, Propriâtâ. No. 227: Planiol, ed. 6-a, 
Matei Cantacuzino, p. 146; Plastara, II, IL, No. 2719; Planiol et Ripert, III. No. 258; 
p. 166), 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ]. p. 363; 
2, Creşteriea de pământ prevăzută de Nacu. I p. 784%; Matei Cantacuzino, p. 

art. 55? ce. civ. fr, (496 c. civ. rom.) se 146: Plastara, II, p. 166). 
formează, prin retragerea pe nesimţite a 6. Aluviunile Și terenurile părăsite de 
unei ape curgătoare dela un țărm către apa mărei, făcând parte din domeniul 
celalt; cu toate acestea această creşiere privat a] Statului. pot fi dobândite prin 
de pămânţ se mai poate formă şi în Prescripţiune de către particulari. (Dalloz, 
cazul când ţărmul unui râu ge descoperă, iep., Suppi., Propriâte; No. 228). 
fără ca apa să se îndrepte către celălalt 7. Aluviunile ŞI terenurile părăsite de 
tărm, ci dim cauză, că râul s'a strâns în- apa mării pot fi concesionate  particu- 
ire cele două, țărmuri deoarece volumul iariior de către staţ. (Dailoz, R6p., Surpl., 

a apelor a scăzut în mod progresiv. (Dal- Propriâte. No. 223). 
loz, Rep. Proprigtg, No. 505; Baudry et 8. in cazul când statul concesionează 

Chauveau, Des biens, No. 392: Alexan- aluviunile sau terenurile părăsite de apa 

dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 362), Mării şi în act se vorbeşte numai de 

8, Oricât de mare pierdere de pămânţ acele terenuri existente în momentul con- 

âr aveă riveranul către ţărmul] căruia, venţlunei, dacă posterior contractărei se 

sa retras o apă curgătoare, creșterea de mal formează, alte aluviuni, acestea vor 

pământ formată, în folosul riveranului aparţine staului iar nu coNcesionarului. 

. dela celălalt țărm fi aparține, fără nici !Demolombe, X. No. 22, 23; Aubry et Propriât6, No. 505: Alexandresco, ed. 2-a, Dalloz, Rep. Suppl., Propri€te, No. 228; 

IL partea 1, p. 362). a (Baudry et Chauveau. Des biens, No, 394). 
Ma Regulele aplicate aluviunei se aplică, 9. A se vedea: art. 475 şi 495 din CO- 

Și creşterilor de pămânţ prevăzute ae art.  qut civi] cu notele respective. 
Art. 497, — Aluviunea nu are loc în privirea lacurilor, ele- 

şteurilor şi a iazurilor; proprietarul lor conservă totdeauna pămân- 
tul acoperit de apă, când ea este la înălțimea scurgerii eleșteului, 
iazului, chiar dacă. câtimea apei ar scădeă în urmă; şi viceversa, 
proprietarul iazului. nu câştigă nici un drept asupra pământului 

— 9 — ă



Godul civil DESPRE PROPRIETATE Art, 497 

Tiveran ce se acoperă de apa iazului când urmează vărsături 
extraordinare. (Civ. 495, 496, 1847; C .p. 353, 356; Civ. Fr. 558). 

Text. fr. Art. 558. — L'alluvion n'a pas lieu ă l'âgard des lacs et Etangs, 
dont le propristaire conserve toujours le terrain que leau couvre quand elle 
est ă, la hauteur de la dâcharge de l'6tang, encore que le volume de l'eau 
vienne ă diminuer. 

Reeiproquement le propritaire de l'6tang n'acquiert aucun droit sur les 
terres riveraines que son eau vient ă couvrir dans des crues extraordinaires. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Accesoriu 12, Lucrări 15. 
Aluviune 3, 4,5, Maluri 12. 
Baltă 1, 3, urm, Mare 3. 
Creştere de pâmânt 3,4,5, | Nivelul apei 7, 11. 
Culpă 16. Prejudiciu 14, 15, 17, 
Daune-interese 14, 16, 17. | Prescripţie 10, 11. 
Definiţie 1, 2, Prezumpţiune 6, 8, 9, 11, 

Probă contrară 9. Distrugere 4. 
Proprietar riveran 10, 11, 

3—17. 
Dovadă contrară 9, 
Eleşteu 2 urm, 
Greşeală 16, Proprietate 3 urm. 
laz 2 urm, Secarea apei 8, 11. 
lezetură 2, 6—11, 16, 17. Stat 3. 
Inundaţie 7, 13—17, Stăvilare 2, 6—11, 16, 17. 
Lac 1, 3, urm. ârmuri 12, 
Lac sărat 5, itlu 10, 

Doctrină. 

1. Prin lac sau baltă se înțelege o 
operă a naturii stătătoare, care în gene- 
ral nu poate secă cu totul, formată prin 

dispoziţia. firească a locului şi provenită 
din izvoare sau scurgeri de ploi. (Alexar- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 363, nota 1). 

9, Prin iaz sau eleşteu se înţelege o 
operă a mânei omului stătătoare, formată 
din apă întrun loc prăvăliş şi oprită 
prin stăvilare sau iezetură. (Alexandresco. 
el. 2-a, III, partea I, p. 363, nota 1). 

3, Proprietarii lacururilor şi iazurilor 
păstrează proprietatea aluviunilor şi a 
terenurilor părăsite de apă, dacă ele sau 
format în limitele proprietăţii lor. (Dal- 
loz, Rep., Propriete, No. 507; Suppl., Pro- 
priât6, No. 230; Planiol, ed. Ga, I, No. 
2719; Planiol et Ripert, III, No. 258; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, Î, p. 727; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 363; Nacu, 
I, p. 785; Matei Cantacuzino, p. 146; Pla- 
stara II, p. 166). 

4. Proprietarii lacurilor şi iazurilor au 
dreptul să distrugă creşterile de pământ 
făcute pe malurile apei, deoarece sunt 
proprietatea lor. (Dalloz, Râp., Propri6t6, 
No. 508). 

5. Creşterile de pământ făcute la ma- 
iurile lacurilor sărate cari comunică cu 
marea şi care deci sunt ale statului, sunt 
considerate ca aluviuni ale mării și a- 
parţin statului. (Dalloz, Rep., Suppl., Pro- 
priât. No. 230). 

G. Potrivit dispoziţiilor art. 558 c. cis. 
îr. (497 c. civ. rom.) se stabileşte pre- 
zumpţiunea că proprietarul unui lac sau 
iaz este proprietarul terenului acoperit 
de apă, când ea este la înălţimea scur- 

gerei eleşteului. (Demolombe, X, No. 30; 
Dalloz, Râp., Suppl., Propri6te, No. 931; 
Alexandresco, 6d. 2-a, III, partea 1, p. 
364; Plastara, II, p. 166, 167). 

7„ Deoarece art. 558 $ 2 c. civ. îr. 
(partea finală a art. 497 c. civ. rom.) dis- 
pune că terenuile acoperite cu apă în tim- 
pul revărsărilor extraordinare nu aparţin 
proprietarului locului, se trage concluzia, . 
contrar dispoziţiilor art. 558 $ 1 c. civ. 
fr. (partea I a art. 497 c. civ. rom), 
că limitele proprietăţii unui iaz sunt 
fixate de nivelul apelor în timpul ereş- 
terilor ordinare şi periodice din iarnă. 
(Demolombe, X, No. 30; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 1%, mota 5, p. 282, 8 203, 
nota, 17, p. 384; Dalloz, Râp., Suppl.. Eaux, 
No. 220; Proriâte, No. 231; Laurent, VII, 
No. 243 urm; Huc, IV, No. 153; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 397, 39; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 792%; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea, 1, p. 364; 
Matei Cantacuzino, p. 146). 

8. Prezumpţiunea de proprietate pre- 
văzută de art. 558 c. civ. fr. (497 c. civ, 
rom.) îşi găsește aplicaţiunea numai în 
cazul când scurgerea eleşteului funcţio- 
nează totdeauna mecanic și automat fără 
intervenţia omului, adică atunci când li- 
mitele eleşteului sunt fixe şi invariabile 
şi dacă eleşteul nu este supus unor ope- 
raţiuni de secarea apei. (Demolombe, X, 
No. 29; Aubry et Rau, ed. 5a, II, 8 19, 
nota 5, p. 282, $ 203, nota 17, p, 384: Dal- 
loz, Rep., Eaux, No. 221; Propriâte, No. 
231, 234; Laurent, VII, No. 240; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 399). 

9. Prezumpţiunea de proprietate pre- 
văzută de ari. 558 c. civ. fr. (497 ce. civ. 
rom.) este o prezumpţiunie simplă care 
poate fi combătută prin dovada contraru 
şi proprietarii riverani pot dovedi că 
proprietarul iazului a ridicat înălțimea 
scurgerei și pot să-l constrângă să rea- 
ducă lucrările în starea de mai înainte. 
(Dalloz, Rep., Supp!,, Eaux, No. 292; Pro- 
priât6, No. 234; Laurent, VII, No. 245; 
Huc, IV, No. 153; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 398). 

10, In cazul câna proprietarul iazului 
a ridicat înălțimea scurgerei, peste li- 
mita prevăzută de ţitlu, şi această situa. 
țiune sa continuat în timp de 30 ani, 
proprietarul iazului a dobândit prin pre- 
scripţie terenurile ocupate de apă peste 
limita prevăzută în titlu. (Dalloz, Rep. 

— 93 —



Art. 498 

uppl., Eaux, No. 222; Propri6te No. 234; ia VII. No. 245; Huc, IV, No. 153; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 398). 

1 î. Din prezumpţiunea, de proprietate 
prevăzută de art. 558 c. civ. în. (497 c. civ. 
rom.) rezultă, că chiar dacă iazul ar secă 
sau ar scădea apele sale sub nivelul înăl- 
țimei scurgerei, terenul iazului nu poat: 
formă pentru proprietarii riverani obiec- 

“tul unei posesiuni utile pentru a con- 
duce la prescripțiune, când dealtfel pe 
deoparte posesiunea lor asupra acestui teren nu se exercită conform destinaţiei sale de iaz, iar pe de altă parte iazul îşi păstrează, destinaţia sa in Mod cert şi definitiv. (Toullier, III, No. 13; Demo- lombe, X, No. 31; Aubry et Rau, ed. a, II. 8 192, nota 5, p. R82; Dalloz. R6p.. Suppl., Eaux, No, 222; Propriâtă, No. 233; Laurent, VII, No. 245; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 400; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2719: Planiol et Ripert, III, No. 258; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 727; Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea I, ». 364; Nacu, 1, 785; Plastara, II, p. 166, 167). 12. Malurile iazului, fiina  accesorul iazului sunt considerate că fac parte din el şi posesiunea contrară a iazului im- Plică şi posesiunea, malurilor cari închid apa. (Dalloz, Râp., Eauz, No, 266; Supp... Eaux, No. 235). 
13, Potrivit dispoziţiunilor arţ, 558 $ 2 e civ. fr. (partea finală a art. 497 €. civ. rom.), terenurile din jurul iazului acoperite cu apă în timpul creşterilor extraordinare, rămân ale proprietarilor riverani. (Dalloz, Rep. Suppl,, Propristă, No. 236; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea 1, p. 364:. Nacu, I, p. 7%; Plastara, II, p. 166, 167). 

E 4. Proprietarii riverani 'au in contra, 

Civ. Fr. 559). 

Tezt. fr. Art. 559. — Si un fleuve ou une rivi par une force subite une partie riverain, et la porte vers un ch Pri&taire de Ja partie enleve peut 

DESPRE PROPRIETATE 

ia Pământul dela care s'a rupt; î clamă în termen de 1 an 1). (Civ, 476, 49 

Codul civil 

proprietarului iazului o acţiune în daune interese în cazul când vecinătatea iazului le cauzează un prejudiciu  determinaţ, (Demolombe, X, No. 41 uri; Dalloz, Rp, Propri6te, No. 508; Sunnl.. Propri6tă, No. 236; Laurent, VII, No. 233; Muc, IV, No, 153; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 402). 
15. Proprietarii riverani 

să facă pe proprietăţile lor lucrări pen- tru a evită pagubele ce eventual le-ar putea cauză vecinătatea iazului, (Dalloz, Râp.. Suppl., Propri6t€, No. 237). 
„ Proprietarul iazului datoregte daune-interese proprietarilor riverani, în conformitate cu dispoziţiunile art, 1382 e. civ. fr. (998 c. civ. rom.) adică atunci când este din partea sa o freşeală cum ar îi de exemplu: când inundația ar fi Câuzată din reaua întreținere a iazului sau din cauză că sa ridicaţ stăvilarele, etc. (De molombe, X, No. 36 urm.: Dalloz, R6p, Suppl., Eaux, No. 234: Propri€t6, No. 2%; Laurent, VII, No. 293; Huc, IV, No, 153; exandresco, cd. 2-a, III, partea 1 p. 4). 

17. Proprietaru] unui iaz este răspun- zător de inundaţiile cauzate proprietari- lor riverani prin creşterile ordinare și pe riodice, dar nu este răspunzător de dau- nele cauzate de creşterile extraordinare dacă iazul este amenajat in conformitate cu dispoziţiile art. 558 c. civ. fr. (496 c. Civ. rom.) având scurgere. (Demolombe, X, No. 41 urm.; Dalloz, Bnâp.. Propriâtă, No. 508; Laurent. VII. No. 233; Iluc, IV. 

au dreptul 

No. 153; Baudry et Chauveau, Dea biens, No. 40; Alexandresco. ed. 2-a, III, par: tea 1], p. 364), 
„E. A se vedea: art. 436 din codul ri- vil cu notele respective. 

sau nu, rupe recunoaşte, de pământ, 
aceă parte rămâne 

nsă dacă se va re- 
5, 1845, 1893, 1894; 

pposce, le pro- râclamer sa i6t6; is i 
former sa, demande dans Vannce: avrt i, Ep oPIIte; mais îl est tenu de 

a 

1) Art. francez 559 Corespunzător inuă 

) Art 
» Continuă: 

te proprictaire du champ augquel la partie enlenee 

„îl n'y sera plus recevable, ă quel la partie enlevâe a etâ unie, n'eât



Codul civil, 

INDEX ALFABETIC 
(la dostrină). 

Mobile perdute 5, 
Negligenţă 18. 
Obiecte preţioase 5, 
Parte considerabilă +, 5. 
Posesiune 28. 
Prejudiciu 16, 17, 18. 

„Acţiune reală mobiliară 22. 
Aluviune 2, 10. 
Aluviune subită 10. 
Avulsiune 2 urm. 
Avulsiune prin alipire 6. 

. 
Avulsiune prin  supra- | Prescripţie 24, 28. 
punere 6, 12, 25, %. Preţioase obiecte 5. 

Braţ nou 7. Proprietari riverani 2 urm. 
Punere în intârziere 25, “Considerabilă parte 4, 5, 

26, 27. Creşteri de pămâat 2, 10, 
Culpă 18, Râu î urm, 
Daune-interese 16, 17, 18. Râu navigabil sau plutitor 
Decădere 24, 28. 1,3, 9, 

Râu nenavigabil sau ne- 
plutitor 1, 3, 19. 

Reclamaţie, a se vedea cu 
vântul: „Revendicare*. 

Revendicare 11—49, 22— 28, 
Stat 19. . 
Terenuri părăsite de apă 2. 
Termen de ua an 2%—28 
Uzufruct 20, 21. 

Definiţie 2. 
Diferenţă 2. 
Facultate 14, 
Fluviu, a se vedea cu: 

vântul; „Rău. 
Forţă majoră 16, 17. 
Greşeală 18. 
Identitate 10. 
Insulă 7, 3,9, 

Doctrină. - 

4, La textul art. 498 c. civ. rom. tre- 
bueşte de adaus după cuvintele: «naviga- 
bile sau nu», cuvintele: «piutitor sau ne- 
plutitor». (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, I, p. 364, nota, 3). 

9, Ari. 559 c. civ. îr. (498 c. civ. rom.) 
tratează despre avulsiune, care diferă de 
aluviune şi de terenurile părăsite de a- 
pele curgătoare deoarece avulsiunea există 
când o parte considerabilă a țărmului 
care se poate recunoaşte şi distinge, se 
rupe deodată de pământul unde se aijlă 
şi se alipeşte la pământul unui alt pro- 
prietar. (Dalloz, Rep., Propriâte, No. 314; 
Suppl.. Propriât6, No. 41; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 259; Colin et Capitant, ed. 
4-a, I, p. 867; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1. p. 365; Matei Cantacuzino. p. 
146). 

2, Art. 559 c. civ. fr. (498 ce. civ. rom.) 
nu face distincţiune între avulsiunea for- 
mată întrun râu navigabil și cea îor- 
mată întrun râu  nenavigabil, ambele 
fiind conduse de aceleaşi regule. (Dalloz, 
Râp., Suppl.., Propriât6, No. 241; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 365). 

4, Pentru ca dispoziţiile art. 559 c. civ. 
îr. (498 c. civ. rom.) să-şi găsească apli- 
cațiunea trebueşte ca partea ruptă din 
țărm să fie destul de apreciabilă în ceeace 
priveşte mărimea, ei. (Dalloz, Rep., Pro- 
priâte, No. 517; Suppl., Propriât, No. 
243; Laurent. VI, No. 300; Huc, IV, No. 
154; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
404; Plamiol et Ripert, III, No. 259; A- 
lexandresco, ed: 2-a, III, partea JI. p. 
365).. 

5. In cazul când partea ruptă din 
țărm este fără importanţă însă cuprinde 
obiecte preţioase sau individualizate. se 
pot aplică dispozițiunile art. 2279 $ 2 e. 
civ. în. (1909 $ 2 c. civ. rom.) privitoare 
la, obiectele mobile pierdute. (Dalloz, Rep. 
Propriât6, No. 518; Suppl.. Propriste, No. 
243; Laurent, VI, No. 300). 

DESPRE PROPRIETATE Art 498 

6. In cazul când bucata de pământ 
ruptă din țărm în loc să se alipească 
de pământul altui proprietar, se supra- 
pune acestuia, se vor aplică tot dispo- 
ziţiunile art. 539 ce. civ. fr. (498 c. civ. 
rom.) cu toate că acest articol nu pre- 
vede acest caz. (Proudhon. Du domaine 
public, IV, No. 1282; Demolombe, X, No. 
99; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 395 bis, 1; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 203, nota 21, p. 386; Dalloz, 
Rep., Propriât6, No. 519; Suppl. Propriâis, 
No. 242; Laurent, VI, No. 300; Huc, IV, 
No. 15%; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 406; Planiol et Ripert, III, No, 259; 
Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 
365. text şi nota 3). ” 

7. Dacă o parte dintr'un teren a unui 
proprietar riveran a fost incorporat la o 
insulă prin formarea unui braț nou al 
râului, se vor aplică dispoziţiunile art. 
562 c. civ. îr. (501 ce. civ. rom.) iar nu 
dispoziţiunile ari. 559 c. civ. fr. (498 ce. 
Civ. rom.) care prevede cazul unei dâe- 
plasări de teren, ceeace nu are loc în 
împrejurarea de faţă. (Demolomhbe, X, 
No. 105; Aubry et Rau, ed.:5a, II, $ 20, 
nota, 26, p. 387, 388; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 405; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 369). 
"8. In cazul când apa unui râu rupe 
o bucată, considerabilă. şi care se poate 
recunoaşte, din terenul unui proprietar 
riveran şi în loc să se alipească de pă- 
mântul altui proprietar, se fixează în 

mijlocul apei, se vor aplică, prin analogie, 
tot dispoziţiile art. 559 c. civ. îr. (498 ce. 
civ. rom.). (Dalloz, R6p.. Propriste, No. 
525; Suppl., Propriât6, No. 248; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 374). 

9. După altă părere, dacă este vorba 
de un fluviu sau râu navigabil sau plu- 
titor, insula formată va aparţine sta- 

„tului, în baza dispoziţiilor art, 560 c. civ. 
fr. (499 c. civ. rom.) care nu face nici o 
distincţiune. (Laurent, VI, No. 30; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 375). 

10. Pentru ca proprietarul avulsiunei 
să o poată reclamă, trebueşte ca, iden- 
titatea pământului rupt să fie dovedită, 
deoarece dacă nu se va puteă dovedi 
identitatea, sar găsi cazul unei aluviuni 
subite care aparţine proprietarului fon- 
dului la care sa alipit. (Pothier, Pro- 
priât6, IX, No. 165; Demolombe, X, No. 
100; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 367). 

| |. In caz de avulsiune, terenul rupt 
şi deplasat cu toate construcţiunile şi 
plantaţiunile ce le cuprindeă, va conti- 
nuă să aparţină proprietarului pământu- 
lui de unde a îost rupt care are dreptul 
să-l reiă în natură. (Proudhon, Du do- 
maine public, IV, No. 1282; Demolombe, 
X, No. 104; Aubry et!'Rau, ed. a, II, $ 
203, nota 22, p. 386; Dalloz, Râ&p., Propriâte, 
No. 516; Suppl., Propriât6, No. 241; Lau- 
rent, VI, No. 297; Huc, IV, No. 15%; Bau- 
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dry et Chauveau, Des biens, No. 406; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 259; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 366, 367; Matei 
Cantacuzino, p, 146; Plastara, II, p. 168). 

12. După o părere, proprietarul nu 
are dreptul să lase terenul rupi în po- 
ziţia în care se află deplasat, exercitân- 
du-şi dreptul asupra lui în acest loc, 
ci trebueşte să ridice terenul deplașat 
fie că avulsiunea s'a produs prin alipire, 
fie că ea sa produs prin suprapunere. (Proudhon, Du domanine public, IV, No. 1283; Demolombe, X, No. 104: Aubry et Hau, ed. 5-a, I[1, $ 203, p. 386; Dalloz, Râp., Propri6te, No. 516; Suppl., Pro- pri6t6, No. 241; Laurent, VI, No. 297; Huc, IV, No. 15; Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 406; Plastara, II, p. 168, nota 1). 3. După altă părere, în acest caz, proprietarul, terenului rupt şi deplasaț are dreptul să-şi exercite drepturile sale de rroprietate asupra acestui târen în ]o- cul unde a fost deplasat, fără să fie obli- gat a-l ridică. (Demanţe et Colmet de Santerre, ea. 3-a, II, No. 395 bis, III; A- seiga ndresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 367, 368). 
14. Proprietarul terenului rupt şi de- „Plasat are numai facultatea a-şi reclamă terenul rupt însă nu este obligat la a- ceasta. (Dalloz, R6p,, Propriât6, No. 516; Suppl.; Propristă, No. 241). 
15. Dacă proprietarul terenului rupt și deplasaţ reclamă, terenul, e] trebueşte să-l reclame în întregime, neavând drep- iul să reclame numai o parte din el lă- sând restul. (Demolombe, X, No. 119; Dal- loz, Rsp., Propri6t6, No. 521; Suppl., Pro- prieie, No. 246), 

ceară daune-interese pentru prejudiciul ce a suferit prin avulsiune, fiină aci un caz de forță majoră, (Demolombe, X, No. 112; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203, nota 23, p. 386; Dalloz, Rep, Propriâts, No. 521; Suppl., Proprist6, No. 245; Lau- rent, VI, No. 299; Huc, IV, No. 154; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 409; age xandresco, ed. 2-a, III, partea XI, p. 
„12. Dacă Proprietarul reclamă avul- Slunea, el nu poate fi obligat să Plătească 'daune-interese proprietarului Pământului la care s'a alipit terenul deplasat, de- 

stitue exercijiul unuj drept prevăzut de (Aubry ei Rau, ed. 5-a, II, $ 203, p. 386; Dalloz, Râp., Suppl, Propri6t6, No. 245; Laurent, VI, No. 299; Huc, IV, No. 154; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 409; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea TI, p. 369: Contra: Demolombe, X, No. 112; Dalloz, R&p., Propriâte, No. 521). 8. Dacă însă cu ocazia ridicării a- 
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vulsiunei proprietarul ci, cauzează un prejudiciu proprietarului pământului la care s'a alipit avulsiunea, din cauza ne glijenţei sau greșelei sale, el datorește conform dispoziţiilor art. 1382 C. civ. îr, (998 c. civ. ron..) daune-interese. (Pothier, Propriâte, IX, p. 156, nota 1; Laurent, VI, No. 299; Iluc, IV, No. 154; Baudry Chauveau, Des biens. No. 409; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 369). 9. In cazul când proprietarul nu voeşte să reclame avulsiunea, aceasta aparţine potrivit dispoziţiilor art. 580 şi 561 c. civ. fr. (499 şi 50U c. civ. rom.) sta- tului sau riveranilor după cum este vorba de un râu navigabil sau plutitor sau de un râu nenavigabil sau neplutitor. (Dak loz. Râp., Proprictă, No. 525). 
20. Dacă avulsiunea s'a alăturat la un fond supus uzufructului Şi ea nu a fost reclamată, avulsiunea, după o pă rere aparţine uzufructuarului iar nu nu- dului proprietar, (Duranton, IV, No. A, 530; Demolombe, X, No. 112 bis, 333; Lau- rent, VI, No. 373; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 520: Alexandresco, cd. 2-a, III, partea 1, p. 308). 
21. După altă părere. avulsiunea, în acest caz, va aparţine nudului proprie- tar iar nu uzufructuarului, (Proudhon, Usufruit, II. No. 527: Marcadă, Art, 559; Aubry et Rau, ed. Sa. II, S 230, text şi nota 41, p. 601), 

„22, Acţiunea în reclamatie a avul: siunei este o acțiune reală mobiliară. Huc, IV, No. 15%: Baudry et Chauveau. Des biens. No 406: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 367). 
23. Proprietarul care voeşte să-şi reiă avulsiunea trebueşte să facă reclamaţia sa, în termen de un an. (Dalloz, Râp., Pro- Pri6t€, No. 520; Suppl.. Propriât&, No. 244; Planiol et Ripert. III, No. 259; Alexan- dresco. ea. 2-a, III, partea 1. p. 366; Nacu, IL p. 785; Matei Cantacuzino. p. 146). 24. Termenul de un an, în care pro- Prietarul pământului dela. care s'a făcut avulsiunea, are dreptul să reclame, nu 

tui proprietar. (Demolombe. X, No. 106 urm; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 2%, p. 337, 388; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea i, p. 366, nota 2: Comp.: Matei Can- tacuzino, p. 146, 147; Contra: Nacu, |, P. 786). 
: 25, După o părere, proprietarul la care sa alipit avulsiunea poate înainte de sfârşitul termenului în judecată pe Proprietarul dela care s'a 

— 96 —



Codul civil 

Propriste, No. 522; Suppl., Propri6t, No. 
247; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 367, nota; Nacu, I, p. 785). 
26. După altă părere, această acţiune 

poate fi exercitată numai în cazul unei 
avulsiuni :prin suprapunere. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 203, nota 27, p. 38; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 408; 
Planiol et Ripert, III. No. 259). 
27. După a treia părere, proprietarul 

la care s'a alipit avulsiunea nu are drey- 
tul să cheme în judecată pe proprietarul 

DESPRE PROPRIETATE Art. 499 

dela care s'a rupt terenul, el având fa-- 
cultatea ca până la sfârşitul anului să 
exercite sau nu acţiunea de revendicare, 
fără să fie obligat a se pronunţă mai 
inainte. (Laurent, VI, No. 298). 
28, Spre deosebire de art. 559 c. civ 

îr. corespunzător, în dreptul civil român, 
dacă proprietarul nu a reclamat în ter- 
men de un an avulsiunea, ea devine pro- 
prietatea. celui la care sa alipit, chiar 
dacă el nu a luat-o în stăpânire. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 368). 

Art. 499. — Insulele și prunturile cari se formează în albia . 
fluviilor și a râurilor navigabile sau plutitoare, sunt ale Statului, - 
dacă nu i se opune titlu sau prescripțiune. (Civ. 476, 500 urm., 
1845; L. regimului apelor (Mon. of. 137/924), Art. 5; Civ. Fr. 560). 

Tezt. fr. Art. 560. — Les îles, îlots, atterissements, qui se forment dans 
le lit des flenves ou des rivitres navigables ou flottables, appartiennent ă 'Etat, 
sil n'y a titre ou prescription contraire. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Albie 1 urm. 
Alienabilitate 8. 
Braţe nenavigabile 4. 
Definiţie 1, 2: 
Domeniu privat 7, 8,9. | 
Domeniu public 3 7,9. 
Fluviu, a se vedeă cu- | 

vânatul: „Râu“ 

Instrăinare 8. 
Insule 1, 3—10. 
Iasule plutitoare 6, 
Nivelul apei 10. 
Prescripţie 8, 9. 
Proprietar 2, 3, 4,7, 8, 9,11. 
Proprietari riverani 5, 
Stat 3, 4,3,7,8,9. 

Doctrină. 

4. Prin insule se înţeleg terenurile în- 
conjurate cu apă, care se formează în mij- 
locul unui râu prin efectul unei scăderi 
permanente a nivelului apei. (Baudry et 
Chauveau. Des biens, No 4109; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 370). 

9, Prunturile sunt terenurile cari se 

formează într'un râu prin acumularea în 
acelaş punct a materiilor aduse de apa 
curgătoare. (Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 410; Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea I, p. 370, nota 2). 

3. Potrivit dispoziţiunilor art. 560. c. 
civ. în. (499 e. civ. rom.), insulele şi prun- 
turile cari se formează în albia râurilor 
şi fluviilor navigabile sau plutitoare, a- 
dică în apele curgătoare cari fac parte 
din domeniul public, sunt ale statului. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Propriât€, No. 251; 
Planiol, ed. 6-a, I, No. 2720; Planiol 
et Ripert, III, No. 260; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I]. p. 868; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 370; Plastara, II, p.- 
168). , 

4, Insulele şi prunturile formate în 
albia braţelor nenavigabile ale unui râu 
navigabil. când braţele sunt situate mai 
jos de punctul de unde începe naviga- 
bilitatea râului, aparţin deasemenea sta- 
tului. (Dalloz, Rep., Suppl., Propriâte, No. 
254). , 

96701, — Codul civil adnotat. — VI. 

5, In cazul când în cursul unui râu 
se formează succesiv şi în timp de mai 
mulţi ani o insulă din sfărămâturile unei 
proprietăţi riverane, ea aparţine statului 
dacă, se formează întrun râu navigabil 
sau plutitor şi riveranilor dacă se for- 
mează. întrun râu nenavigabil sau ne- 
plutitor. (Demolombe, X. No. 118; Laurent, 
VI, No. 302; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 416). 

G, Insulele plutitoare fac parte din râul 
sau fluviul pe care plutesc. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea î, p. 370, nota 3). 

7, Potrivit dispoziţiunilor art. 560 c. civ, 
îr. (499 c. civ. rom.) insulele şi prunturile 
formate în albia râurilor şi fluviilor na- 
vigabile sau plutitoare, fac parte din do- 
meniul privat, al statului, contrar cai 
insăși albia care face parte din domeniul 
public al statului. (Demolombe, X, No. 
123; Aubry et Rau, el. 5-a, II, $ 903, p. 
389; Dalloz, Râp., Propriât6, No. 533; 
Suppl.. Propri6t6, No. 251; Laurent. VI, 
No. 303; Huc, IV, No. 155; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 4il; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 311; Pla- 
siara, II, p. 168, nota 2), 

8. Deasemenea din dispoziţiile art. 560 
ec. civ. fn. (499 c. civ. rom.) rezultă că 
insulele şi prunturile formate în albia 
râurilor şi fluviilor navigabile sau îlo- 
tabile sunt alienabile şi  preseriptibile. 
(Demolombe, X, No. 123; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 203, p. 389; Dalloz, Rp, 
Propriâte, No. 533; Suppl., Propriâte, No. 
951; Laurent, VI, No. 303; Huc, IV, No. 
155; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
412; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea i, 
p. 371; Plastara, II, p. 168, nota 2). 

9, Insulele şi prunturile devin pres- 
criptibile numai după ce ele sunț consi- 
derate ca formate complect deoarece nu- 
mai din acest moment ele trec din do- 
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- meniul public în domeniul privat al sta- tului. (Demolombe, X, No. 123; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203, p. 389; Dalloz, Râp., Suppl., Propriâts, No, 251; Laurent, VI, No. 303; Huc, IV, No. 155; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 412; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 371; Plastara, II, p. 168, nota 2). | , 
10. Insulele şi prunturile 'sunt consi- 

derate ca formate din momentul când 

Art. 500. — Insulele Şi 

râului, 

râului. | 
(Mon. of. 137/924), Art. 5; Civ. 

Tezt. fr. Art. 561. — Les îles 

rains du cât6 oi l'ile s'est forme: 

suppose tracte au milien de la riviâre, 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

- Albie 1 urm, 
Aluviune 6, 7, 8, 9, 11. 
Antichreză 13, 
Arendare 12, 
Inchiriere 42, 
Indiviziune 3, 
Instrăinare 4, 
nsule 1 urm. 

Proprietari 1 urm. 
Proprietari riverani 2—10, Râu navigabil sau plu- 

titor 3, 
Râu nenavigabil sau ne- 

plutitor 2, 4, 10. 
Redacţiune 1, 
Uzufruct 11, 

  

Ipotecă 14, 13, Vânzare 4. Locaţiune 12, Vecin 3, Partaj 5, 6, 7. 

Doctrină, 
|. In textul art, 500 e. civ. rom. este o Sreşeală de redacţiune deoarece nu trebuiă să se spuie cuvintele: «pe care ele s'au format», ci cuvintele: «pe lângă care, sau Spre care s'au format» căci insula, şi pruntul se formează, în albia, râului, iar nu pe mal. (Alexandresco, ed. 2-a, III, bartea I, p. 320, nota 1). , 2. Potrivii dispoziţiunilor ari. 561 c. civ. fr. „(500 €. civ. rom.), insulele şi 

tarilor riverani deoarece şi albia le apar. ține pe jumătate. (Dalloz, Rep, Propriât6, No. 55; Suppi., Proprisât6, No. 254; Pla- niol, I, No. 2720; Planiol e Ripert, III, No. 260; Colin et Capitant, ed. da, 1, p. 808; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea l, p. 371, 312; Nacu, IL, p. 7%; Matei Can- tacuzino, p. 147; Plastara, II, P. 168, 169). 

DESPRE PROPRIETATE Codul civi] 

ele întrec nivelul creşterilor ordinare ale râului în mijlocul căruia sau formau (Aubry et Rau, ed. 5-a. II. $ 203, p. 389, 390; Dalloz, R6 . _ Propriât6, No, 550; Suppl., Propriâte. No. 260; Laurent. VI, No. 8303; IHuc, IV, No. 155; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 412; Plastara, II, p. 168, nota 3). 
Ii. A se vedea: art. 500 din codul civil cu notele respective. 

prunturile cari se formează în râu- rile nenavigabile şi neplutitoare, sunt ale proprietarului care ele s'au format; dacă insula 
țărmului pe formată trece peste jumătatea atunci fiecare proprietar riveran are dreptul de proprietate asupra părței de insulă ce se întind 

(Civ. 476, 496, 499, 501, 50 
e spre el, pornind dela jumătatea 2, 5719—582; [L, regimului apelor Fr. 561). 

et atterissements qui rividres non navigables et non flottables, 
se forment dans les appartiennent aux proprictaires rive- „si Lile n'est pas formee d'un seul ctg, elle 

appartient aux propristaires riverains des deux câtes, a partir de la ligne qu'on 

țin proprietarilor riverani. Suppl., Propriste, No. 254). 4, Pentru ca un proprietar riveran să poată invocă dispoziţiunile art 56 e. 1 iv. rom.) şi să reclame proprietatea unei insule formate intrun rău nenavigabi] Şi neplutitor, trebueşte ca să fi fost Proprietar riveran în mo- mentul formării insulei. Astfel dacă după formarea. insulei probrietarul riveran a înstrăinat Proprietatea sa riverană, fără să fi înstrăinaţ Şi insula. cumpărătorul nu are dreptul să pretindă, că este pro prietarul insulei in baza dispoziţiilor art. pă “sun î7:p(500 g civ. rom.). (Dalloz, " SUPPI.. Propriât, No. 25 j: „IV, No. 156). 
o ue 5, Partajul insulei între riverani se face de indată prin efectul legei. neexis- tână indiviziune între ei. (Proudhon, Du domaine Public, IV, No. 1288; Duranton, IV, No. 421; Dalloz. Nâp., Propriste, No. 99; Suppl,, Proprite, No. 255). | B. Pentru împărţirea insulei între pro- Prietarii iverani, se va trage o linie imaginară în mijlocul râului. Dacă linia nu traversează insula. ea va aparţine pro- prietarilor de partea cărora sa format. acă linia traversează insula, proprie- tarii tiverani vor avea fiecare dreptul la Porțiunea de insulă care se află de par- tea lor. (Dalloz, Rep. Propri6t, No. 595; No. 2720; Planiol ei 

et Capitant, |, “ed. 2-a, III, partea 
786; Plastara, 

(Dalloz, Rep, 

7. După împărţirea insulei între pro- 
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prieiarii riverani de ambele părţi ale râu- 
lui, pentru a împărţi porţiunea de insulă, 
intre mai mulţi riverani de aceiaş parte 
a râului se va. procedă ca şi la partajul 
aluviunilor potrivit dispoziţiilor art. 556 
c. civ. îr. (495 c. civ. rom.). (Demolombe, 
X, No. 125 urm; Aubry et Rau, ed. a, II, 
$ 203, p. 390; Dalloz, Râp., Propriât6, No. 
595; Suppl., Propriât6, No. 278; Laurent, 
VI, No. 304; Baudry et Clhauveau, Des 
biens, No. 413; Planiol et Ripert, III, No. 
260; Pianiol, ed. 6-a, 1, No. 272; Colin 
et Capitant, ed. 4a, I, p. 868; Comp. 
Nacu, IL. p. 786; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. I, p. 372, 373), 

8. După formarea insulei, proprietarii 
ei se bucură de dreptul de aluviune care 
se formează la această insulă. (Proudhon, 
Du domaine public, IV, No. 1286; Demo- 
lombe, X, No. 127: Aubry et Rau, ed. 5-a, 
IT, $ 203, nota 31. p. 390; Demante et 
Colmet de Santerre, II, No. 396 bis, II; 
Dalloz, Râp.. Suppl., Propriâte, No. 259; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 444; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1 p. 
359, 373). 

9. Dacă după formarea insulei ea. este 
atribuită numai proprietarului riveran 
de o parte a râului din cauză că linia 
mediană a râului nu o atingeă, chiar 
dacă mai în urmă prin formarea alu- 
viunilor ea, ar întrece linia mediană, pro- 

prietarul riveran de cealaltă parte a râu- 
lui numai are drepiul la vreo portiuue 
a acestei insule; aceiaş soluţiune are loc, 
dacă insula sar prelungi apoi de parlea 
proprietăţii unui alt riveran vecin cu cel 
care a dobândit insula. (Proudhon, Du 
domaine public. IV, No. 1286; Demolombe, 
N. No. 127; Aubry et Rau, ed. ba. II, $ 
203. p. 390; Dalloz, Rep., Suppl.. Propriâte, 
No. 259. 278: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 414). , . 

10. Dacă între insula formată şi atri- 
buită unui proprietar riveran şi celalt 
țărm al râului, se va formă o altă insulă 
proprietarul primei insule va puteă, aveă, 
dreptul şi la această insulă aplicându-se 

DESPRE PROPRIETATE Art. 501 

și aci dispozițiunile art. 561 ce. civ. fr. 
(500 c. civ. rom.). (Demolombe, X, No. 
127; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 396 bis, II; Dalloz, Râp., Pro- 
prist, No. 551; Baudry et Chauveau, Des 
biens, 414; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea IÎ, p. 373). 

| 4. Insula care se formează întrun 
râu nenavigabil şi neplutitor foloseşte 
uzufructuarului, ca şi aluviunea. (Duran- 
ton, IV, No. 421, 580; Laurent, VI, No. 
313; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
520; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 371, nota 3; Contra: Proudhon, Usu- 
îruit, IL. No. 524; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 435 bis, I; De 
molombe, X, No. 158; Mourlon, ed. 7-a, 
I, No. 1554; Huc, IV, No. 194). 

12. Arendaşul nu se poate folosi de 
insulele şi prunturile formate după înce- 
perea contractului de arendare, deoarece 
el nu se poate folosi de imobil decât în 
limitele în' care i-a fost arendat. (Demo- 
lombe, X, No. 160; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 372, nota). 

18, Creditorul antichrezist se foloseşte 
de insulele și prunturile formate în tiro- 
pul exercitării dreptului său de antichreză. 
(Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 
3%, nota). 

14. Creditorul ipotecar, după o părere, 
se foloseşte de insulele şi prunturile for- 
mate posterior constituirei ipotecei. (Trop- 
long, Privilâges et hypothegques, II. No. 
353; Pont, Privilăges et hypoitheques, 1. 
No. 406; Guillouard, Privilăges et hypo- 
th&Jues, III, No. 1516; Baudry et Loynes, 
Privileges et hypothăques, III, No. 1939; 
Alexandrezco, ed. 2-a, III, pariea |, p. 
372, nota). 

15. După altă părere, creditorul ipote- 
car nu se poate folosi de insulele şi prun- 
turile formate posterior constituirei ipo- 
tecei. (Proudhon, Du domaine public, 
IV, No. 1285; Demolombe, X, No. 159). 

16. A se vedeă art. 499 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 501. — Dacă un râu sau îluviu formându-și un braţ nou, 
taie şi înconjoară pământul unui proprietar riveran, și îace prin acest 
chip o insulă, proprietarul nu pierde pământul ce s'a transtormat în 
insulă, chiar dacă el s'a făcut de un fluviu sau de un râu navigabil 
sau plutitor. (Civ. 476, 499, 500; L. regimului apelor (Mon. of. 
137/924), Art. 5; Civ. Fr. 562). 

Tezt fr. Art. 562. — Si une rividre ou un fleuve, en se formant un bras 
nouveau, coupe, et embrasse le champ d'un propristaire riverain, et en fait une 
île, ce propriâtaire conserve la propriât6 de son champ, encore que lîle se soit 
formâe dans un fleuve ou dans une riviăre navigable ou flottable. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiilor art. 562 c. civ. 
îr. (501 c. civ. rom.), în cazul când un îlu- 

viu sau un râu îşi formează un braţ nou 
și taie şi înconjoară în formă de insulă 
pământul unui proprietar riveran, dispo- 
ziţiile art. 560 şi 561 c. civ. îr. (499 şi 500 
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Art. 502 

€. civ. rom.) nu-şi mai găsesc aplicaţiunea, 
şi pământul rămâne al vechiului proprie- 
tar. (Dalloz, Rep., Propristă, No. 537; Pla- 
niol, ed. 6-a, I. No. 2720; Planiol et Ripert, 
III, No. 260; Colin et Capitant, ed. 4-a, ], 
p. 868; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
I, p. 324; Nacu, 1, p. 186, 787; Plastara, II, 
p. 169). , 

2, Dispoziţiunile art. 562 c. civ. îr. (501 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea fie că, râul este navigabil sau plutitor. fie că nu esie navigabil sau plutitor. (Laurent, VI, No. 305; Huc, IV, No. 156; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, n. 814). , 
2. Dacă o parte dintr-un teren a unui proprietar riveran a fost incorporat la o insulă prin formarea unui braţ nou al râului, se vor aplică dispoziţiunile art. 562 c. civ. fr. (501 e. civ. rom.) iar nu qis- poziţiile art. 559 ce. civ. fr. (498 ce, civ. rom.) care prevede cazul unei deplasări de teren, ceeace nu are loc în împreju- 

Art. 502. — Dacă un fluviu părăsind vechia sa albie, aceast tarii mărginari ?). (L, regimului a Civ. Fr, 563; Civ. It. 461). 

DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

rarea de faţă. (Demolombe, X, No. 1%; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 203, nota 26, p. 387, 388; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 405; Alexandrosco, ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 369), , 

Bu |n cazul când apa unui râu rupe 
o bucată considerabilă şi care se poate 
recunoaşte, din terenurile unui proprietar riveran şi în loc să se alipească de pă- 
mântul altui proprictar, se lixează În 
mijlocul apei, se vor aplică, prin analogie, tot, dispozițiunile art. 559 c. civ, îr. (49% c. civ. rom.). (Dalloz, R6p.. Propriâtă, No. 525; Suppl. Proprict, No. 248; Alexan- dresco, ed. 2-a, III. partea |, p. 374). 

5. Dacă este vorba de un fluviu sau râu navigabil sau plutitor, după altă pă rere, insula formată va aparţine statului în baza art. 560 e. civ. fr. (499 c. civ rom.) care nu face nici o distincțiune. (Laucent, VI. No. 3%: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 375). 

Sau un râu își face un nou Curs ă albie se împarte între proprie- pelor (Mon. of. 137/924), Art. 6; 

flottable on 
non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriâtaires 
des fonds nouvellement occupâs prennent, ă titre d'indemnit, l'ancien lit aban- 
donne, ehacun dans la proportion du terrain qui lui a ât€ enlevc. Tezt fr. Art. 563 (Modificat prin legea din 3 Aprilie 1898). — Si un feure 
ou une rivitre navigable ou flotrable se torme un nouve son aneien lit, les propriâtaires _riverains peuvent ancien lit, ehacun en droiţ S0i, jusqu'ă une ligne qu'on de la rivitre. Le prix de Vancien lit est fixe par tribunal de la situation des 
president du 
departament. 

A defaut par les propriâtaires 

selon les răgles qui president aux aliân 

leur du terrain enlev& î chacun M'eux. 
Tezt Hal. Art. 461. — 

abbandonando Vantico, questo 
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Albie 1 urm, 
Aluviune 4. 
Avuluune 14, 
Creşteri de Pământ 4, 8, Creștere extraordinară a râului, a se vedeă cu- vântul: „Inundaţie:, 

ai AIE 

î) Art. 502 

Decădere 17, 
Definiţie 3, 

„ Despăgubiri 6, 
Diguri 9, 
Fluviu, a se vedeă cu. - Vântul: „Râue, : orță majoră 6,7. 
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es riverains de dâclarer, de la notification qui leur sera faite par le prâfet, Ti ton aux prix fix6s par les experts, il est proeâas â | 

Se un fiume o torrente si 

c. civil român este luat din codul civil italian art, 461, suprimaând 

au cours en abandonnant acqudrir la propricte de cet 
Suppose trace au milieu A des experts nomines par le lieux, ă la requcte da prefet du 

dans les trois mois 
ntention de faire laequisi- 
aliânation de Pancien lit ations du domaine de VEtat. 

Le prix provenant de la vente est distribue Occupes par le nouveau cours, ă titre d'indemnit€, dans 
aux propriâtaires des fonds la proportion de la va- 
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Furtună 9. 
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Ruperea digurilor 9, 
ecarea râului 5, Termen de un an 1". 
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Codul civil 

Doctrină, 

4. Dispoziţiile art. 563 c. civ. îr. (502 
ec. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
în cazul când fluviul sau râul este na- 
vigabil sau plutitor cât şi în cazul când 
este nenavigabil sau neplutitor. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 203, p. 391; Dalloz. Rp. 
Suppl.. Propriâtă, No. 279; Huc, IV, No. 
157, 158; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 377). ” 

9, Dispoziţiunile art. 563 c. civ, în. (502 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea 
Ja râuleţe sau pârae. (Huc, IV, No. 158; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 377, 
nota 4). - - 

3, Prin vechea albie se inţelege fosta 
albie care cuprinde toate terenurile care 
erau acoperite de apă până la cel mai 
înalt nivel, fără a se luă în consideraţie 
cazul unsi creşteri extraordinare. (Dalloz, 
Râp., Suppl, Propri6t6. No. 282; Laurent, 
VI. No. 307). 

Aa Vechea albie nu cuprinde însulele 

şi aluviunile care erau dejă complect for- 
mate în momentul părăsirei ei şi schim- 
bărei cursului apei, cari rămân mai de- 
parte câştigate de riveran şi deci nu in- 

„tră în împărţeală. (Demolombe, X. No. 
166; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203 p. 
391; Dalloz. Râp., Suppl., Proprist6, No. 
283; Laurent, VI, No. 307; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea IL, p. 379; Contra. 
Marcadă, Art. 563, No. 1). 

5. Dacă râul se usucă prin faptul, de 
exemplu că apa sar pierde într'o pră- 
pastie subterană, albia râului se va îm- 
părţi desemenea între proprietarii rive- 
rani. (Demolombe, X, No. 153; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III. partea I, p. 317, 
nota 5). , Ia 

G, Proprietarii riverani cari vor împărţi 

vechea albie a râului nu sunt obligaţi 

să plătească vreo despăgubire proprieta- 

rului pe fondul căruia râul şi-a făcut o 

nouă albie, deoarece este un caz de forță 

majoră. (Alexandresco. ed. 2-a. III, par- 

tea 1, p. 377). : 

DESPRE PROPRIETATE Art. 503 

7. Dispoziţiunile art. 563 c. civ. tr. (502 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea, nu- 

mai când noua albie se formează prin 
forța naturii iar nu şi în cazul când ea 
este datorită unor lucrări făcute de mâna 
omului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 203, 
p. 391; Dalloz, Reâp., Suppl., Propriât6, No. 
281; Laurent, VI, No, 308; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 421; Alexan- 
drosco, ed. 2-a. III, pariea I, pag. 378, 

8. Schimbarea cursului unui râu nu 
trebueşte confundată, cu părăsirea subită 
a unui țărm de către un râu şi intrarea 
apei în terenul țărmului opus prin rupe-. 
vea, terenului, deoarece art. 563 c. civ. îr. 
(502 c. civ. rom.) prevede situaţiunea când 
un rân îşi schimbă cursul formând un 
curs nou independent de cel vechi. (Dal- 
loz, Râp., Propri6ts, No. 603; Suppl., Pro- 
pri6t€, No. 280), 

9, Deasemenea nu trebueşie coniun- 
dată schimbarea cursului unui râu cu . 
inundația care are o cauză temporară 
prin natura sa cum este o ruptură, de 
diguri, o furtună, o ploaie mare, etc. (Dal- 
loz, Rep., Propriât6, No. 604; Comp.: A- 
lexandrecso, ed. 2-a, III, partea 1, p. 380). 

10. In cazul când râul părăsește noua 
sa. albie, şi revine la vechea sa albie, bine-. . 
înţeles dacă nu este o simplă inundație, 
se vor aplică în acest caz din nou dis- 
poziţiile art. 563 c. civ. în. (502 c. civ. 
rom.) în privința noei albii părăsite. (De- 
molombe, X, No. 170: Aubry et Rau, ed. 
5-a, ÎI, 8 203, p. 391, 392; Dalloz, Rp. 
Suppl., Proprist6, No. 286; Laurent, VI, 
No. 309; Baudry et Chauveau, Des hiens, 
No. 420; Comp., Contra: Toullier, Theorie 
raisonnâe du code civil, II, p. 287) 

4 4. Termenul de un an, prevăzut de 
art. 498 c. civ. rom. în care proprietarul 
avulsiunei trebueşte să o revendice dela 
proprietarul fondului la care sa alipit, 
nu-şi găseşte aplicaţiunea, şi în cazul pre- 
văzut de art. 502 c. civ. rom. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, pag. 37, 
nota). 

Art. 503. — Orice animale sau sburătoare sălbatice :) trec în 

cuprinsul nostru, se fac ale noastre, pe cât timp rămân la noi, 

afară numai dacă asemenea trecere s'a ocazionat prin fraude sau 

prin artificie. (Civ. 468, 998, 1898; C. p. 309 $ 1, 368; Civ. Fr. 564). 

Tezt fr. Amt. 564. — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un 

autre. colombier, garenne ou €tang, appartiennent au proprictaire de ces objets, 

pourvu qu'ils n'y aient point 6t€ attires par fraude et artifice. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO D., No 
16/1925. 

  

tă sub. Trb. Oloron (Basses — Pyren6s) 9 Aug. 1922, Curier. Jud, 

1) Textul francez nu prevede animalele şi păsările sălbatice, ci numai pe acele domestice, 
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Art. 503 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Identitate 12, o 
Imobile prin destinaţie 5. 
Indemnizaţie 7, 

Accesiune 2, 4, 3. 
Albine 1, 2. 
Animale domestice 1,2, 3. 
Animale indomesticite 1, 2. Lupi 2. 
Animale sălbatice 2 3. | Mistreţi 2, 
Apreciere suverană 10. pp , 
Artificii, a se vedeă cu- Păsări sălbatice 1, 

vântul: „Fraudă“, eşte E 
Capcană 9, Forura ei 1, 2. 
Căprioare 2. Raţe 2, 
Daune-interese 7, 11. Rea credinţă 6. 
Deosebire 1. 
Destinaţie 5. 

Revendicare 12, 
Sburătoare, a se vedeă cu- 

Epuri 1,2. vântul; „Păsări“. 
Fraudă 6, 12. Suverană apreciere 10 
Găini 2. Urşi 2. 

Doctrină, 

|. Textul art. 503 c. civ. rom. diferă, 
de textul art. corespunzător francez 
564 deoarece în textul nostru se vorbeşte 
de «orice animale şi orice sburătoare 
sălbatice» pecând în textul francez se vor- 
beşte de porumbei, epuri de garenne şi 
de peştele din iazuri sau eleştee. Cuvân- 
tul: «sălbatice» din textul nostru se re- 
feră la toate animalele îndomesticite. a- 
dică acele cari nu sunt nici cu totul 
sălbatice, nici cu totul domestice şi cari 
au obiceiul de a umblă din loc în loc, 
cum sunt: porumbeii, albinele, etc. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, IiI, partea I, p. 380, 
nota 3; Comp.:: Colin et Capitant, ed. 4-a, 
I, p. 869; Plastara, II, p. 169). 

2. Dreptul de proprietate poate îi exer- 
citat asupra următoarelor animale: 1) 
animalele complect sălbatice, cum . sunt: 
lupii, urşii, mistreţii, etc. şi care devin 
proprietatea, primului ocupant; 2) anima- 
lele domestice cum sunt: găinele, rațele, 
ete. <ari nu-şi schimbă proprietarul, chiar 
dacă s'ar rătăci; 3) animalele nici com- 
plect sălbatice, nici complect domestice, 
cum sunt: porumbeii, epurii, albinele, 
căprioarele şi cari devin proprietatea prin 
accesiune a proprietarului fondului unde 
Sau aşezat, atunci când au pierâut .obi- 
ceiul a se întoarce la locul de unde au 
venit. (Bauâry et Chauveau, Des hiens, 
No. 427; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 381, 389), 

3, Dispoziţiile art. 564 e. civ. fr. (503 
c. civ. rom.) nu se aplică animalelor com- 
plect, sălbatice nici animalelor domestice. 
(Huc, IV, No. 159; Baudry et Chauveau, 
Des bens, No. 427; Colin et Capitant, ed. 
ka, IL, p. 869; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
pariea I, p. 380, nota 3; Plastara, II; p. 
169). aşi 

4. Dobândirea animalelor prin tecerea lor pe pământul altui proprietar, după cum dispune art. 564 c. civ. fr. (503 c. CiV. rom.) se face în virtutea dreptului de accesiune, aceste amimale devenind accesoriile fondului pe care trec. (Dalloz, 
Rer., Proprit6, No. 615; Suppl., Propriste 
No. 188; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2718; Pla. niol ei Ripert, III, No. 257; Colin et Ca- 

DESPRE PROPRIETATE 

„teă stabili 

Codul civil 

pitant, ed. 4-a. I, p. 869; Alexandresco, ed. 
- 2-a, III. partea 1, p. 382; Matei Cantacu- 
zino, p. 125; Plastara, 11. p. 169). 

E, Aceste animale sunt considerate ca 
imobile prin destinaţie; aceasta este cauza 
pentru care codul civil tratează această 
materie la acceşiunea privitoare la lucru 
rile imobiliare, (Dalloz, Râp., Suppl., Pro- 
pri6t6€. No. 288; Planiol. ed. 6-a, I, No. 2718; Planio! et Ripert, III, No. 257; A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 38; 
Plastara, II, p. 169; Comp.: Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, 1. p. 869, 870; Nacu, |, 
p. 189; Matei Cantacuzino. p. 195). 

6. Chiar dacă animalele au fost atrase 
re un fond, ele devin proprietatea pro- 
prietarului acestui fond. dacă nu au fost 
atrase prin fraudă sau prin rea credință. 
(Dalloz, Râp. Suppl.. Proprictt. No. 289. 
291; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea I, p. 382, 383; Planiol et Ripert, 
III, No. 257; Colin et Cuvitant. ed. 4-a, 
I, p. 870). 

7. Dacă animalele au fugit <au au fost 
atrase pe un fond fără fraudă. proprieta- 
rul acestui fond nu datorește fostului pro- 
prietar “al animalelor plata vreunei in- demnizaţii. (Demolombe. X. No. 179: Dal- loz, Râp., Suppl., Propri6t6. No. 291; Colin et Capitant, ed. 4-a. [. p. 870; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, pantea |. p. 382, 383). 8. Faptul unui proprietar riveran de a atrage întrun rezervor peştele dintr'un rău, profitând de mărirea apelor în caz de Ploi. constitue exerciţiul legitim al dreptului de proprietate iar nu 9 fraudă sau artificiu. (Dalloz. Rep. Sunpl., Pro- priete, No. 289: Ilue. IV. No. 159; Alexan- dresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 38, nota 1), ” 9. Nu poate fi considerat ca o fraudă, faptul proprietarului unui fond de a pune căpcăni mobile, cari perrnit animalelor ca să intre pe acest fond însă nu le mai per- mite să iasă. (Huc, IV. No. 159; Colin et Caritant, ed. 4-a. 1 vb. 870: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 383, nota 1). | 10. Tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă cuprinde o fraudă mijlocul întrebuințat pentru a atrage animalele pe un end (Dalloz, R&p.. Suppl.. Pro- priete, No. 289; Colin et Cabit ei DD â70. Capitant. ed. 4-a, 

(1. In cazul când un proprietar a în- trebuinţat fraudă pentru a, atrage pe fon- dul său animalele după o părere, el a devenit proprietarul animalelor şi poate îi obligat numai la plata de daune-in- terese. (Duranton, IV, No. 428; Marcad6, Art. 564; Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 1477; Masse et Verg6. II, 8 29, ; Huc. IV. No. 159). 5 SII, nota 29, p, 115; 

dul său, el nu dobândeşte proprietatea lor ŞI proprietarul deposedat are drep- tul să le revendice în cazul când va pu- 
identitatea, lor. (Demolombe. 
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X, No. 178; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 399 bis, I; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, 8 202. nota 4, p. 3%; 
Dalloz, Rep., Proprist6, No. 616; Suppl, 
Proprii6, No. 290; Laurent, VI, No. 311; 

DESPRE PROPRIETATE „Art, 504 

Baudry et Chauveau, Des biens, No. 427; 
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2718; Planiol et 
Ripert, III, No. 257; Colin et Capitant, 
ed. 4a, 1, p..870; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I. p. 383, text şi nota 2), 

Secţiunea II. — Despre dreptul de accesiune relativ la lucrurile mişcătoare. 

Art. 504. — Dacă două lucruri a doui deosebiți stăpâni s'au 
unit împreună încât amândouă formează un singur tot, dar se 
pot despărţi și conservă îiecare în parte după despărţire, atunci 
totul format este al proprietarului lucrului care constitue partea prin- 
cipală, rămâind el dator a plăti celuilalt proprietar prețul lucrului 
ce a fost unit cu principalul. (Civ. 473, 505 urm., 514; Civ. Fr.566).- 

Tezi. fr. Art. 566. — Lorsque deux choses appartenant ă diffârents maîtres, 
qui ont 6t€ unies de maniăre i former un tout, sont n6anmoins s&parables, en 
sorte que l'une puisse subsister sans Pautre, le tout appartient au maître de la 
chose qui forme la partie principale, ă la charge de payer ă Vautre la valeur 
de la chose qui a 6t€ unie. 

Bibliografie (continuare). 

ToxEanu N. C., „Contractul de consirucțiune navală în raport cu codul civil“, Pand, Rom. 
1925, IV, 50. 

Doctrină, 

|. Adiuncţiunea prevăzută de art. 50% 
urm. c. Civ. rom. consistă din reunirea 
a două lucruri mobile corporale, cari a- 
parţin la proprietari deosebiți şi care ră- 
mân deosebite şi pot fi recunoscute cum 

ar fi de exemplu: un tablou aşezat într'o 
ramă, o piatră scumpă legată la un inel, 
ete, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 385; Comp.: Planiol et Ripert, III, No. 
285; Colin et Capitant, ed. 4-a, ÎI, p. 870, 
SII: Nacu, I, p. 790; G. Plastara, II, p. 
174). 

9, Expresiunea din art. 506 c. civ. în. 
(504 ce. civ. rom.): «sont nâanmoins sepa- 
rables» nu este exactă deoarece peniru ca, 
dispoziţiunile acestui articol să-şi gă- 
sească aplicaţiunea nu este neapărat ne- 
voe ca, să existe posibilitatea de separație 
a celor două lucruri mobile cari au fost 
reunite pentru a formă un singur tot, 
In acest articol această expresiune tre- 
bueşte tradusă prin cuvintele «cu toate 
că ele — adică lucrurile — ar fi separa- 
bile». Acesta este sensul pe care legiui- 
torul a voit să-l dea acestei expresiuni. 
(Demolombe, X, No. 187 urm., 191; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 402 bis, II, III; Aubrv et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 205, nota 1, p. 403; Dalloz, Re6p., Pro- 
priât, No. 629; Laurent, VI, No. 314; A- 
lexandresco, ed. 2-a, FII, partea 1, p. 385, 
nota 1). 

3, Dispoziţiunile art. 566 urm. c. civ. 
în. (504 ce. civ rom.) presupun cel mai 
adeseori o incorporare survenită prin 

accident sau prin eroare. (Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, I, p. 870). 

4, În cazul când unirea celor două lu- 
cruri mobile a avut loc în urma unei 
convenţiuni între cei doi proprietari ai 
lucrurilor, nu se vor aplică dispoziţiunile 
art. 565—577 c. civ. fr. (504-516 e. civ, 
rom.) ci clauzele convenţiunei încheiate. 
Demolombe,. X, No. 182; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 205, p. 403; Dalloz, Rep. Pro- 
priâte, No. 624; Suppl., Propriâte, No. 294; 
Laurent. VI, No. 313; Bauary et Chauveau, 
Des biens, No. 429; Planiol et Ripert, II], 
No. 28%; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 
870; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 386. nota 9). : 

5, Ari, 566—569 c. civ. fr. (504-507 c. 
civ. rom.) prevede cazurile când reunirea 
întrun singur tot a două lucruri mobile 
cari aparţin la proprietari deosebiți, este 
făcută în aşă chip încât deşi aceste două 
lucruri sunt distincte şi pot fi recunos- 
cute, însă ele nu pot fi separate unul de 
altul. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 20, 
p. 403). 

G. Deoarece potrivit dispoziţiunilor art. 
566 c. civ. îr. (504 ce. civ. rom.) în caz de 
de reunire a două lucruri aparţinând la 
doi proprietari deosebiți, lucrul format 
aparţine proprietarului lucrului care for- 
mează partea, principală cu obligaţia din 
pariea sa să plătescă proprietarului lu- 
crului accesoriu valoarea lucrului, pro- 
prietarul lucrului accesoriu nu are drep- 
tul să revendice lucrul format prin reu- 
nire, însă acest drept aparţine proprie- 
tarului lucrului principal, cu dreptul de 
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4 

Art, 505—506 

retenţie pentru lucrătorul care a dat, lu- 
rul accesor până i se va plăti indem- 
nizația, (Dalloz, Râp., Propriât6. No. 63; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, v. 386, nota 1). Ă 

7. Dispoziţiunile art. 566 ce. civ. în. (504 
€. civ. rom.) nu-şi găsese aplicaţiunea 
decât în cazul când reunirea celor două, 
lucruri mobile a fost făcută cu rea cre- 
dinţă; în cazul când reunirea lor a fost 
făcută cu bună credință se vor aplică 
dispoziţiunile art. 2979 e. civ. fr. (1909 c. 
civ. rom.). (Demolombe, X, No. 182; Mar- 
cade, Art. 565; Dalloz, Râp., Suppl., Pro- 
pri6t6, No. 296). - 

8. Dispoziţiunile prevăzute în art. 565— 
577 c. civ. fr. (504—516 c. civ. rom.) pre- 

Art. 505. — Este 
sau pentru ornamentul, 
celuilalt lucru. (Civ. 504, 

DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

zintă astăzi foarte puțină importanță din 
cauza principiului prevăzut în art. 2279 c, 
civ. fr. (1909 e. civ. rom.) cane prevede că 
lucrurile mişcătoare se prescriu prin fap- 
tul posesiunei lor. La disroziţiunile aces- 
tor articole se va recurge numai în cazul 
când nu-şi vor păsi aplicaţiunea, dispo- 
ziţiunile art. 2279 c. civ. fr. (1909 ce. civ, 
rom.), (Demante ct Colmet de Santerre. 
ed. 3-a, II, No. 412 bis; Aubrv et Rau ed. 
5-a, II, $ 205. p. 403; Dalloz, Râp, . Pro- 
priâte, No. 623; Suppl.. Proprist6, No. 
294; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
429; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2739; Planiol 
et Ripert, III. No. 984; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1. p. 870; Nacu. 1. p. 796, 197; Ma- 
tei Cantacuzino. p. 147). 

principal acela din două lucruri, pentru uzul 
pentru complectarea cărui, a servit unirea 
506, 508 urm., 511, urm.; Civ. Fr, 567). 

Tezi. fr. Art. 567. — Est reput6e partie principale celle î laguelle l'autre ma 6t6 unite que pour usage, l'ornement ou le complement de la premire. 

Doctrină, 

i. Potrivit dispoziţiilor art. 567 c. civ. îr. (505 c. civ rom.), este principal acela din două lucruri reunite, pentru uzul că- ruia a, servit unirea celuilalt lucru. Ast- fel ar fi cazul când a îost unit un cadru cu un tablou, (Dalloz, Nâp., Propriet6, No. 631; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p 871: Alexanâresco, ed. 2-a, p. 387; G. Plastara, II, p. 174). 
9. Deasemenea, este principal acela, din două, lucruri pentru ornamentul că- ruia a, servit unirea celuilalt lucru. Ast- fel ar fi cazul cânq Sar fi incrustat o piatră prețioasă întrun colier. (Pothier, 

Art. 506. — Când însă lucrul decât lucrul principal, și când el s'a unit îără ști acesta poate cere despărțirea şi restituirea lucru ar rezultă din despărțire oarecare 
504 urm., 728; C 

Tezt. fr. Art. 568. — Nanmoins, q prâcieuse que la chose principale, et qua Proprictaire, celui-ci peut demander que la, ch 

a fost unit. (Civ. 

etre rendue, mâme gquand il 
ă laquelle elle a etâ Jointe, 

Doctrină, 

i. Când lucrul unit este mulţ mai de preţ decât lucrul principal şi când el sa unit fără stirea proprietarului, dacă nu se mulţumeşte cu despăgubirea, prevăzută Ja art. 566 c. civ. îr. (504 c. ciy. rom.) poate cere despărţirea, şi resti- 

III, partea I,. 

pourrait en râsulter quelque dâgrud 

Proprict. IX, No. 174; Dalloz. n6p., Pro pri6t6, No. 63]; Laurent, VI, No. 315; Co- lin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 871: Alexan- dresco, ed. 2-a, III, pariea I, p. 3*7; Nacu, I, p. 792; G. Plastara, II, p, 174). 
3. Deasemenea este principal acela din două, lucruri pentru complectarea că- ruia a servit uniroa celuilalt lucru, Asr- îel ar fi cazul când sa pus o piesă la 0 maşină. (Dalloz, Ren... Propriât6. No. 631; Colin et Capitant. cd. 4-a, 1. p. 81; Alexandresco, ed. 2-a III. partea 1, p. 387; G. Plastara, II, p. 174). 
4. A se vedeă: art. 504 din codul! civil cu notele respective, 

unit este mult mai 

uand la, chose unie est beaucoup plus nd elle a et employte â Pinsu du ose unie soit 'separe pour lui 
ation de la chose 

tuirea, lucrului unit, chiar dacă ar rezultă din despărţire 0 oarecare vătămare lu- crului către care el a fost unit. (Dalioz, Rsp., Propriâte, No. 626; Colin et Capi- tant, ed. 4-a. 1, p. 871; Alexandresco, ed. 2-a, TII, Partea. 1, p. 386, 387; Nacu, 1, p. 79; G. Plastara, II, p. 175) „ În cazul însă când despărţirea lu- 
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Codul civil 

crului accesoriu de cel principal nu se 
poate face. proprietarul lucrului acceso- 
riu, însă, mai de preţ. va trebui să se mul- 
țumească cu despăgubirea prevăzută de 

DESPRE PROPRIETATE Art. 507-—508 

art. 566 ce. civ. îr. (504 c. civ. rom.). (A- 
" lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 387). 

2. A se vedea: art, 504 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 50%. — Dacă din cele două lucruri unite pentru a formă 
un singur tot, nici unul nu poate fi privit ca accesoriu al celuilalt, 
atunci acela este considerat ca principal care va îi mai mare în 
valoare. Dacă valoarea ambelor lucruri ar fi mai tot.aceeași, atunci 
lucrul cel mai mare în volum va îi considerat ca principal. (Civ. 
504 urm., 5il, 512; Civ. Fr. 569). 

Teat. fr. Art. 569. — Si de deux choses unies pour former un seul tout, 
Vune ne peut point âtre regardâe comme laccessoire de lautre, celle-lă est 
reputee principale qui est la plus considerable en valeur, ou en volume, si les 
valevrs sont ă peu pr&s 6gales. 

Doctrină. 

|. In cazul când nici valoarea nici Mă- 
rimea, obiector întrunite nu va putea de- 
termină care este obiectul principal şi 
care este accesorul, după dispoziţiunile 

aparţine în comun ambilor proprietari, 
dacă nu este posibilă despărţirea, (Demo- 
lombe, X, No. 193; Demante et Colmet de 
Santerre. II, No. 405 bis; Colin et Capi- 
tant, ed. 4-a, I, p. 871; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 388). 

art. 569 c. civ. îr. (507 c. civ. rom), se 9, A se vedeă: art. 504 din codul civil 
vor aplică dispoziţiunile art. 573 c. civ. cu notele respective. : 
îr. (511 e. civ. rom.) după care lucrul va . . | Sa 

Art. 508. — Dacă un meșter sau altcineva a întrebuințat ma- 
teria care nu eră a sa șia făcut un lucru nou, atunci proprietarul 
materiei întrebuințate are dreptul de a reclamă lucrul format din 
ea, plătind preţul muncii, atât când acel obiect ar putea cât și când 
el n'ar puteă reveni în starea primitivă. (Civ. 484, 509 urm., 514, 
515, 997, 1478, 1686; Civ. Fr. 570). 

Text. fr. Art. 570. — Si un artisan ou une personne quelconque a employâ 
une matiăre qui ne lui appartenait pas, ă former une chose d'une nouvelle 
espăce, soit que la matidre puisse ou non reprendre sa premiâre forme, celui 
qui en âtait le proprittaire a le droit de râelamer la chose qui en a 6t6 formee, 
en remboursant ie prix de la main-d'euvre. 

Bibliografie (continuare). 

ATFXANDRESCU TRAIAN, Woli sub Cas. I, 16 Decembrie 1911, Pand, Rom. 1926, ÎI, 17. 

Doctrină. 

4, Art. 570 urm. c. civ. fr. (5U8 urm. 
e. civ, rom.) prevăd cazurile când sa 
format un lucru nou prin munca unuia 
asupra materiei mobiliare a altuia. (Aubry 
ei Rau, ed. 5-a, II, $ 205, p. 404; Dailoz, 
Rep., Propri6t6, No. 635; Planiol et Ripert, 

TII, No. 285; Colin et Capitant, ed. 4-a, ], p. 

871: Alexandresco, 2-a, III, partea I, p. 

389). 
9, Art. 570—572 c. civ. tr. (508—510 

c. civ. rom.) tratează despre specificaţiune, 

Specitficaţiunea este atunci când un mMeş- 

ter transformă prin munca şi industria 
sa o materie aparţinând altui proprietar, 
formând un lucru cu totul nou, cu Sc0- 
pul de a dobândi proprietatea acelui lu- 
cru, cum ar fi în cazul când un stoler 
face o masă cu lemnul proprietatea altei 
persoane, etc. (Colin et Capitant, ed. 4-a; 
I, p. 871; Alexandresco, ed. 2-a, TH, par- 
tea 1, 389; Nacu, [, p.- 793; Comp.: Pla- 
niol et Rinert. III, No. 285; G. Plastara, 
II, p. 174 175). | 

2, In situaţiunea formării unui lucru 
nou. nu există două lucruri aparţinând 
la doi proprietari deosebiți, ci un sin- 
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Art. 509—510 DESPRE PROPRIETATI: Codul civi] 
gur lucru care este considerat ca lucru Râp., Jropriete, gr (36: Colin et Capi- 
rinciphal la care sa unit munca lucră- tant, ed. 4-a, br 1). Lu 

forul care este considerată ca un acce- A.A se vedeă: art. 504, 509 Şi 510 din 
soriu a materiei întrebuințate, (Dalloz, codul civil cu notele respecţi ve. 

Art. 509. — Dacă însă manopera ar fi atât de importantă încât ar întrece cu mult valoarea materiei întrebuințate, atunci munca lucrătorului va fi considerată ca parte principală, Și lucrătorul va aveă dreptul de a reține lucrul format plătind proprietarului prețul 
Tezi. fr. Art. 571, — Si cependant la main-d'oeuvre Gtait tellement impor- 

tante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matitre emplov&e, l industrie 
serait alors reputte la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de _retenir 
la chose travaillee, en remboursant le prix de la matitre au propritaire. 

Bibliografie (continuare). TONEANU N, C., „Contractul de construcţiune nuvali in raport cu codul civit“, Vand. hom. 

1925, IV, 50, 
, 

Doctrină, 
lucrat. (Demante et Colmet de Santerre, II, No. 406; Dalloz. Râp.. Propriâte, No. 

I. Deoarece speciticarea, conduce la 639; Alexandresco. cd. R-a, III, partea ], 

dobândirea, proprietăţii prin accesiune,  p, 389. nota 3), 
legea, consideră munca, meşterului ca un 4. In cazul când munca este impor- 

Ucru şi care s'a unit cu materia unui tantă şi întrece valoarea materiei între- 

altuia pentru a formă un lucru cu totul buintate, Pentru ca Iucrătorul să poată 

nou. (Demante et Colmeţ de Santerre, II,  beneficiă de dispozițiunile art. 571 c. civ. 

No. 406: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea fr. (509 €. civ. rom) nu este nevoie ca 

IL, D. 390, nota, 2; Comp.: Colin eţ Capi- el să Poseadă lucrul nou format. ci el 

tant, ed. 4-a, IL, p. 871). 
poate revendică lucrul. chiar dacă el se 

2, Prin cuvântul «“Manoperă»  între- află în Posesiunea unui tert sau chiar în 

i în, i » legiuitoru) posesiunea Droprietarului materiei, în a 

a voit să înţeleagă, munca și industria cest din urmă caz însă numai, dacă a 

meşterului. Acest cuvânt este greşit în- plătit acestuia, prețul materiei întrebuin- 

trebuințat, deoarece nu este traducerea ţate. (Duranton. IV. No. 154; Demolombe, 

expresiunei: «la, Main  d'oeuvre» între- _X, No. 200._ter.: Dalloz, Rep. Propriât6, 

buintată în textul art. 571 ce. civ. îr, No. 641; Alexandresco, ed. 2-a, III, par 

corespunzător, ci a cuvântului: “ma- tea 1, p, 390). 
noeuvre», care înseamnă, uneltire, (Alexan- a Tribunalele YOr apreciă în moq su- 

dresco, ed. 2-a, HI, partea I, p. 388, nota 2). veran dacă Munca este imporiantă și 

„ În cazul când munca, este impor- deci întrece valoarea materici întrebuin- 

tantă şi întrece valoarea materiei între- țate. la formarea, unui lucru nou. (De- 0. 200; Dalloz. Râp. Pro- 

buinţate Şi dacă lucrătorul lucrase în molombe, X. No. 
numele altuia. care îi închiriase munca, priât6, No, 639). 

- se vedeă: art, 504. 508 şi 510 din codul civil cu notele respective. 

pierdut cu totul fiinţa, „despărți fără vătămare sau 
„Srod 

€ mbilor Proprietari, celui 
dintâi în proporțiune Cu materia ce eră a sa, şi celuilalt ș ț 

, . urm., 511 

urm., 728 urm., 1388 urm.; Civ. Fr, 572). Tezt. fr. Art, 572. — Loraqu'une p 
Pe . 

ersonne a employ6 en artie | i 

qui lui âppartenait, et en partie celle qui PY P a matitre 
u ne lui âPpartenait pas, ă former 

: 
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Art. 5ll Codul civil DESPRE PROPRIETATE 

une chose d'une espăce nouvelle, sans que ni Lune ni lautre des deux matidres 
soit entiărement dâtruite, mais de maniăre qu'elles ne puissent pas se stparer 
sans inconvânient, la chose est commune aux deux propriâtaires, en raison quant 
ă Pun, de la matiăre qui lui appartenait; quant-ă l'autre, en raison a la fois 
et de la matiăre qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'euvre. 

Doctrină. 

1. Dacă cinevă a întrebuințat în parte 
materia sa şi în parte materie străină, 
pentru a formă un lucru nou şi dacă ma- 
teria străină, din cauza cantităţii sau 
calităţii sale este superioră în valoare, 
atât materiei sale cât şi lucrului său, 
ambele socotite împreună, în acest caz 
obiectul nou format va aparţine în în- 
tregime proprietrului materiei străine iar 
nu lucrătorului, făcându-se în acest caz 
aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 570 e. civ. 
îr. (508 c. civ. rom.) iar nu ale art. 572 
c. civ. îr. (510 ce. civ. rom.), prin analogie 
cu cazul prevăzut de art. 574 c. civ. îr. 
(512 c. civ. rom.). (Demolombe, X, No. 201; 
Mourlon. ed. 7-a, I, No. 1485, 1486; Dalloz, 
Rep., Propriât6. No. 643; Laurent, VI. No. 
317; Alexandresco. 2-a, FII, partea |, p. 
391. text şi nota 1). 

2, Dacă cineva a întrebuințat în parte 
Materia sa şi în parte materie străină, 
pentru a formă un lucru nou şi dacă 
munca. sa ar întrece cu mult valoarea, 
materiei străine întrebuințate, obiectul 
nou formati va aparține în întregime lu- 
crătorului. făcându-se în acest caz apli- 
caţiunea dispozițiunilor art. 571 ce. civ. 

îr. (509 c. civ. rom.) iar nu ale art. 572 
c. Civ. fr... (510 c. civ. rom.). (Demolombe. 
X, No. 201; Dalloz, Râp., Proprite, No. 
643; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, 
p. 391, nota 1). : 

2. Dacă materiile întrebuințate la for- 
Maro unui lucru nou, nu au fost dis- 
iinse pri. specifizare şi pot îi despărțite. 
fără vătămara sau pagubă pentru amân- 
două părţile, prin aplicaţiunea art. 573 
81 c. civ. fr. 611 81 c. civ. rom), cal 
ale cărui materii sau întrebuințat. fără 
ştirea sa, va putsă cere despărțirea şi 
revendi:area materiilor sale, (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 390. 391). 

4, Dacă materiile întrebuințate la îor- 
marea, unui lucru nou, nu se pot despărți 
fără vătămare sau paguba pentru amân- 
două părţile, lucrul format va aparţine în 
comun la amândoi proprietarii mate- 
riilor întrebuințate. unuia. numai în pro- 
porţie, cu materia sa, iar celuilali în pro- 
porţie cu materia şi cu preţul muncei 
sale. (Demolombe, X, No. 201: Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 1484; Laurent. VI, No. 317; A- 
lexandresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 391; 
Nacu, Î, p. 194; G. Plastara, IL. p. 179). 

DB, A se vedea: art. 504%, 508 şi 509 din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 5il. — Când. un lucru s'a format din amestecarea mai 
multor materii cu diferiți stăpâni din care nici una nu poate îi 
considerată ca materie principală, atunci proprietarul în neștiinţa 
cărui a urmat amestecarea, poate cere desfacerea lor, dacă ea 
este cu putință a se desiace. 

Dacă materiile amestecate nu se mai pot despărți fără vătă- 
mare, sau pagubă, atunci lucrul format se cuvine tuturor stăpânilor, 
fiecărui însă în proporţiune cu câtimea, calitatea şi valoarea ma- 
teriilor lui, întrebuințate la facerea acelui lucru. (Civ. 512 urm, 
728 urm., 1388; Civ. Fr. 573). 

Text. fr. Art. 578. — Lorsqu'une chose a ât6 formâe par le mâlange de 
plusieurs matitres appartenant ă differents propristaires, mais dont aucune ne 
peut tre regardâe comme la matiăre principale, si les matitres peuvent tre 
separâes, celui ă l'insu duquel les matiăres ont 6t6 mâlangâes, peut en demander 
la, division. 

Si les matiăres ne peuvent plus Gtre sâpartes sans inconvânient, ils en 
acgquitrent en commun la propriât6 dans la proportion de la quantit6, de la 
qualită et de la valeur des matiăres appartenant ă chacun d'eux. | 
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Art. 512—513 

Doeirină. 

|. Amestecarea sau confuziunea, COn- 
siștă din amestecarea materiilor lie hide 
sau solide aparţinând la diferiţi proprie-. 
tari în așşă mod încât ele nu mai pot fi 
distinse şi separate una de celelalte. (Dal- 
loz. Rep. Propriâi6, No. 625: Planiol et 
Ripert, II, No. 285; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 871; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 392; Nacu, î. p. 790, 795; 
G. Plastara, II, p. 174, 175). 

2. Cu toate că amestecarea, sau confu- 
ziunea diferă de formarea, unui lucru 
nou, caz prevăzut de art. 57 c. civ. în. (508 c. civ. rom.), totuşi dacă la ameste- carea sau confuziunea lucrurilor a fost necesară întrebuinţarea unei munci sau industrii, cum ar fi o preparaţție chimică, în acest caz lucrul formaţ va fi un lucru nou iar nu o amestecare sau confuziune. 
(Dalloz, Râp.. Propri6t6, No. 648; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 399), 

3, Când un lucru sa, format din a- mestecarea mai multor materii cu dife- iti stăpâni, din care nici una nu poate fi considerată ca materie principală, şi dacă despărţirea lor se poate face, pro- prietarul în neștiința căruia a urmat a- mestecarea, poate cere desfacerea lor. 

Art. 512. — Dacă materia 

DESPRE PROPRIETATE Codul civil 

(Dalloz, Rep. Propriât, No. 649; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IU, partea 1, p. 392). 

4. Când un lucru sa format din a- 
mestecarea mai multor materii cu dite 
riţi stăpâni din cari nici una nu poate 
îi considerată ca materie principală şi 
dacă ele nu se mai pot desface fără vă- 
tămare sau pagubă, există indiviziune în- 
tre diferiti proprietari şi lucrul format 
prin amestecare este proprietate comună 
fiecăruia în proporţie cu câtimea, „cali- 
tatea şi valoarea materiilor aparţinând 
fiecăruia dintre ei. (Dalloz. Rep. Pro- 
pri€te, No. 649; Planiol et: Nipert, III, No. 
285; Colin et Capitant. ed. 4-a, ]. p. 871: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 392, 
208 Nacu, 1, p. 79; G. Plastara, II, p. 
175). 

5. Dacă amestecarea materiilor s'a tă 
cut în urma convențiunei dintre proprie 
tarii materiilor, se vor urmă clauzele 
convențiunei, deoarece art. 511 și 512 c, 
civ. rom. se aplică numai atunci când a- 
mestecarea materiilor a diferiţi proprie- 
tari s'a făcut din întâmplare sau prin 
faptul unuia dintre Proprietarii  mate- riilor. (Alexandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 8393), 

” G. A se veac: unt. 504 si 512 gin co- dul civil cu notele respective, 

cealaltă materie prin: valoare Și cantitate, atunci proprietarul materiei 

proprietar 
513 urm.; Civ. Fr, 574). 

Text. fr. Art. 574. — Si 
ctait de beaucoup supârieure ă 

Doctrină, 

|. Când un lucru sa format din a- Mestecarea, -a două, materii cu diferiţi stăpâni şi dacă materia unuia, dintre pro- Prietari ar aveă o valoare cu mulţ su- perioară celeilalte materii întrebuințate aparţinând altui stăpân, în acest caz pro- prietarul. materiei mai cu Preţ va avea drepiul să ceară lucrul format prin a- mestecare, plătind însă celuilalt Proprie- tar Dig ana teriei sale. Ă .. ropriâte, No. ; Planiol et Ri | No. 285; Colin et 'Capitant, ed. Lab 371: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, EA p. 39; Nacu, 1, p. 79%), ! 

„Art. 518. — Când 
prietarii materiilor din 
e _ 

lucrul 
Cari s'a 

-Situațiune va, trebui să 

format rămâne comun 
format, atunci lucrul 

1) Art, francez 374 corespunzător, se exprimă astfel: „ 

la matitre appartenant 4 Pun des proprietaires it de i p autre par la quantite et Proprictaire de la matiăre sup6rieure en valeur pourrait râcl nue du mâlange, en remboursant ă, lautre la valeur de s 

le prix, en ce cas le 
amet la chose prove- 
a mati&re. 

2. Pentru rezolvarea conflictelor între Proprietarii materiilor. în caz de ameste- cărea lor, trebuește a se cercetă dacă există un element Principal care trebueşte sa atragă celelelalte elemente. Pentru de- terminarea elementului principal, cu toate că art. 574 ce. civ. fr. (512 c. civ. rom.) pare să arate că se va luă în consideraţie cantitatea şi pretul său, totuşi în această i se ia în consi- deratie numai valoarea sa. (Dalloz. Rep, Propriâte, No. 646, 647), „Ma A se vedea: art. 504 şi 511 din codul civil cu notele respective. 

între pro- 
se va vinde 

veEtait de beaucoup Superiezre & t'autreu..i 
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Codul civil DESPRE PROPRIETATE Ar. 514—515 

prin licitaţiune și preţul se va împărți. (Civ. 506 urm., 510, 511, 
728, 750, 1388 urm., 1741; Pr. Civ. 691 urm.; Civ. Fr. 575). 

Tezt. fr. Art. 575. — Lorsque la chose reste en commun entre les pro- 
priâtaires des matitres dont ella a t€ formee, elle doit ctre licitâe au profit 
commun. 

Doctrină. 

|. In cazul când lucrul format prin 
accesiune mobiliară, rămâne în comun 
la mai mulţi proprietari, cum este în ipo- 
tezele prevăzute de art. 572 şi 573 c. civ. 
îr. (510 şi 511 ce. civ. rom.), atunci lucrul 
comun se va. vinde prin licitaţiune şi pre- 
tul se va împărți. (Daltoz. Reâp., Propriâts, 
No. 650; Planiol et Ripert, III, No. 28; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 39%; 
Nacu, 1. p. 796). 

9, Cu toate că art. 575 c. civ. îr. (513 c. 
civ. rom.) arată că în cazul când lucrul 
rămâne comun între mai mulţi proprie- 

tari, el se va vinde prin licitaţiune, totuşi, 
dacă diferiții proprietari sunt majori şi 
capabili de a dispune de drepturile lor, 
ei pot să vândă lucrul comun şi prin 
bună învoială iar nu numai prin lici- 
taţie. (Dalloz, Râp., Propriâi6, No. 650). 

3, Dacă părţile sunt de faţă şi capabile 
de a dispune de dreptul lor şi dacă lu- 
crul se poate împărţi comod în natură, 
ele se pot împărți de bună voie. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 393; Nacu, 
I. n. 996). : 

A, A se vedeă: art. 504 din codul civii 
cu notele respective. 

Art. 514. — In toate cazurile în cari proprietarul materiei în- 
trebuințate fără ştirea lui la formarea unui lucru nou, este în drept 
de a reclamă lucrul format, el are şi voia de a cere în loc de 
lucrul format o materie de aceeași natură, câtime, greutate, mă- 
rime şi calitate, sau valoarea aceleiași materii. (Civ. 504 urm,, 
508 urm., 515; Civ. Fr.:576). 

Tezt. fr. Art. 576.-— Dans tous les cas o le proprietaire dont la matiere 
ă te employee, ă son insn, ă former une chose d'une autre espăce, peut râelamer 
la propriâte de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa 
matiăre en mâme nature, qnantit6, poids, mesure et bont€, ou sa valeur. 

Doctrină. 

|. Dispoziţiunile art. 576 c. civ, fr. 
(514 c. civ. rom.) îşi vor găsi aplicaţiunea 
la toate cazurile de accesiune mobiliară, 
cum ar fi în ipotezele prevăzute de art. 
566, 570, 573 8 1 și 574 ce. civ. în. (50%, 
508, 511 $ 1 şi 512 ce. civ. rom.) iar nu 
numai în cazul formărei unui lucru nou, 
caz prevăzut de art. 570 c. civ. fr. (50S 

VI, No. 321; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 39%; Nacu, 1, p. 796). 

9, Debitorul nu se poate liberă dând 
sau preţul sau o materie de aceiaş natură, 
câtime, greutate, mărime. şi calitate, de 
oarece numai proprietarul care benefi- 
ciază de accesiune are dreptul de alegere. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
394, nota 1). 

3, A se vedea: art. 504 din codul civil 
"€. civ.'rom). (Demolombe, X. No. 20%; cu notele respective. 

Daloz, Râp., Propriâte, No. 651; Laurent, 

Art. 515.— Vericari vor fi întrebuințat materii străine fără şti- 
rea proprietarului lor, vor puteă după împrejurări îi osândiţi și la 
plată de daune-interese, şi aceasta fără prejudiciul urmăririlor prin 
canal extraordinar. (Civ. 506 urm., 998, 999, 1084, 1099; C. p. 306 
urm., 322; Civ. Fr. 577). 

Tezi. fr. Art. 577. — Ceux qui auront employâ des matidres appartenant 
ă Wamtres, et ă leur insu, pourront aussi âtre condamntes ă des dommages et 
intârâts. siil y a lieu, sans prejudice des poursuites par voie extraordinaire, si 

le cas y âchet. 
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Art. 516—517 

Doctrină. 
|. In toate cazurile de accesiune mo- 

biliară, cei ce vor fi întrebuințat materii 
străine, fără ştirea proprietarului lor, vor 
puteă, după împrejurări, adică la caz de 
rea credinţă, să fie condamnaţi şi la plata de daune-interese, independent, de resti- 
tuirile la care pot fi obligaţi. (Dalloz, 
Rep. Propriâtă, No. 632; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 386. 390, 394, 395; Nacu, 1, p. 796), 

2. Daunele-interese prevăzuțe de art. 
€. civ. rom. cuprind potrivit dispozi- țiilor art. 1084 c. civ. pierderea suferită şi beneficiul de care a îost lipsit credi- 

torul. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 394, nota 5). 

DESPRE UZUFRUCT Codul ciri] 

3. Prin cuvintele: «urmăriri prin ca- nal extraordinar». din art. 515 Cc. TiV. rom. se înțelege urmărirea înaintea tribuna. lelor represive. în cazul când materia a fost furată. (Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 394. nota 4. 39; Nacu, 1, p. 797). 
4, Revendicarea obiectelor mobile fu- rate, potrivit dispozițiunilor art. 1909 ce, clv. rom. nu poate fi admisă în contra terţilor de bună credință decât în curs de trei ani dela săvârşirea furtului, (A- lexandresco. ed, 2-a. III, partea 1. p, 39%, nota 9). 

5, A se veacă: art. 504 din codul civil cu notele respective. 

Art. 516. — Principiile regulelor de mai sus vor servi jude- cătorilor şi în deciziunea cazuri] 
(Civ. 3, 504—515; Civ. Fe, 565) 

„_ Tezt. fr. Art. 565. — Le droit Ghoses mobilitres appartenant 

les cas non prevus, 

- Doctrină, 

|. In art. 565 a. 9 €. civ. fr, (516 c. civ. rom.) legiuitorul arată că în cazurile a- naloage, se vor aplică pricipiile regulelor prevăzute în articolele 566 şi urm. c. ciy. 

iv. rom.), judecătorii nu pot să refuze de a judecă .sub cuvânt că legea nu ar prevedeă, cazul adus în ju- decată sau ar fi întunecată. (Alexaân- dresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 384, 396), 2, Prin art. 565 c. civ. fr. (516 c. civ. rom.) legea a lăsat judecătorilor puterea de apreciere de a se conduce de regulele 

d'accession, quand il a ă deux maftres differents est donne aux principes de Vequitt naturelle. Les ră&gles suivantes servironț d'exemple 

or analoge ca cele precedente!). 

pour objet deux 
enti€rement subor- 

au juge pour se determiner, dans suivant les circonstances particulicres. 

prevăzute de art. 566 şi urm, c€. civ. fr. (504 urm... civ rom.) în soluționarea ca- Zurilor analoage cu cele prevăzute în a- ceste articole. Din acest articol însă nu rezultă că în ipotezele prevăzute expres de lege în articolele 566 urm. c. civ. fr. (504 urm. e. civ. rom.), judecătorii să se conducă după echitate, ci ei trebuesc să aplice în totul regulele prevăzute de a- ceste articole, (Demolombe, X, No. 181; Aubry et Rau. ed. S-a. II, $ 205, nota 3, p. : Comp.: Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 400 bis. II; Lau- rent, VI, No. 312: Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 429: Nacu, I, p. 796. 797). 

TITLUL III 
Despre uzufruct, despre uz şi despre abitațiune. 

CAPITOLUL 1 

prietarul lor, însă cu îndatorire q 
urm., 52] urm., 536, 537, 540, 

1, 1750, 1824; C 

479, 480, 518 
844, 1242, 1243, 1429 Ş a 

1) Dispozi care are dispozițiuni asemănătoare, 

a se bucură cineva întocmai ca însuşi pro- 
Substanţa. (Civ. 

544, 554, 684, 805, iv. Fr. 578). 
țiunile art. 516 cod, civil român, nu există în codul civil francez insă este arţ 565 c, civ. fr 
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Codul civil DESPRE UZUFRUCT Art. 51? 

Tezt. fr. Art. 578. — I/usufruit est le droit de jouir des choses dont un 
autre a la propriâte, comme le propristaire Iui-meme, mais ă la charge d'en 
conserver la substance. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abus de folosinţă 11, 12. 
Accesorii 5, 20. 
Act de dispoziţie 7, 10. 
Acţiune posesorie 26. 
Acţiune reală %5. 
Administraţie 9, 
Antichreză 31. 
Arendare 7, 29, 
Bezman 30, 

Inchiriere 7, 29, 
Indivizibilitate 17, 18. 
Indiviziune 19—23, 
Ipotecă 31. 
Licitaţie 20, 21,22, 23, 
Locaţiune 7, 2), 
Lucruri consumptibile 13, 
Moarte î, 16. 
Mobile 7, 15. 

  

Comodat 32, Nudă proprietate 19—22, 
Conservarea substanţei, 1. 24. 

2, 10, 12, 13. Partaj 19. 23. 
Consumptibile lucruri 13. Perpetuitate 28. 
Deces 1, 16. Personal drept 6, 14. 
Definiţie 1, Posesorie acţiune 26. 
Denaturare 19, 11, 12. 
Dcosebire 7, 27—32, 
Desmembrare 5, 19. 
Destinaţie 12. 
Distrugere 10, 11, 12, 13, 
Divizibilitate 17, 18, 
D:ept imobiliar 15. 
Drept mobihar 15. 
Drept personal 6, 14. 
Diept real 1, 14, 15, 20. 

Precaritate 24. 
Prescripţie 24. 
Proprietate 4, 
Real drept 1, 14, 15, 20. 
Revendicare 25. 
Schimbare de destinaţie 

| 12, - 
| Servitute 6, 7. 

Servitute personală 6. 
Stingerea uzufructului 1, 

Drept temporal 16, 28. 42, 16. 
Elementele uzufructului, 3. Substanţă, a se vedea cu- 
Embatic 30. vintele: „Conservarea 

substanţelor“. Folosinţă 1, 2, 3, 4, 8—12, 
17 Succesiune 81. 

Fructe 3, 17. Supertficie 26. 
Imbunătăţiri 12, Temporal drept 16, 28. 
Imobile 7, 15. Uz 27. 
Imprumut 32, Uzufruct 1 urm. 
Incetare din viaţă, 1, 16. Vindere-cumpărare 7, 10. 

Doctrină. 

4. Uzutruciul este un drept real de îo- 
losinţă care se exercită asupra unul lu- 
cru aparținând altuia, cu îndatorirea de 
a-i conservă substanța şi care se stinge 
în mod necesar la moartea uzuiructua- 
rului. (Planiol et Ripert, III, No. 77). 

9, Textul articolului 517 c. civ. rom. 
este inexact deoarece uzufructuarul nu se 
poate bucură de lucrul dat în uzuiruct 
ca însuşi proprietarul, întrucât el nu 

poate dispune de lucru, ci trebueşte să 
păstreze substanţa lucrului pentru a 0 
restitui proprietarului. (Alexandresco, ed 
2-a, III, partea IL. p. 398, nota 1)- 

3, Elementele dreptului de  uzuiruct, 
după definiţia dată de art. 578 c. civ. îr. 
(517 c. civ. rom.) sunt dreptul de a se 

folosi de lucru şi de a-i culege fructele. 

(Mourlon,“ed. 7-a. 1, No. 1489 urm.; Dal- 

loz, Râp.. Usutruit, No. 50; Planiol, ed. 
6-a, IL. No. 2747: Colin et Capitant, ed 
4-a, Î, p. 191; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 396, 400 406; Matei Cantacu- 

zino, p. 160; Plastara, II, p. 111, 112, 237). 

4,„ Deoarece uzufructul este dreptul de 
a se bucură cineva de lucrurile ce sunt 
proprietatea altora. acest drept nu dă 
uzufructuarului o parte în proprietatea 
acestor lucruri. (Dalloz. Rep., Usufruit, 
No. 51; Suppl., Usufruit, No. 7 urm; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 400. nota; Nacu, I, p. 801; Plastara. 
II. p. 231, nota 2). 

5. Uzuiructul nu este un desmembră- 
mânt,. nici un accesoriu al dreptului de 
proprietate. (Dalioz, Râp., Suppl., Usu- 
îruit, No. 7; Comp. Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1. p. 791). - 

G. Uzutructul este o servitute perso- 
nală. (Demolombe. X, No. 210, 211, 220 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 2%, 
text şi nota 1, p. 656; Dalloz, Rep, Usu- 
fruit, No. 51, 52; Suppi., Usufruit, No. 
1; Laurent, VI, No. 323 urm.; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 430 urm.. 443; 
Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2746: Planiol et 
Ripert, 115, No. 756; Colin et Capitani, ed. 
4-a, 1, p. 793, 794, 795; Nacu, Î, p. 79; 
Matei Cantacuzino, p. 159, 160; Contra: 
Alexandresco, ed. 2-a, il], partea |, E. 
397. 398). 

7. Uzutructul se deosebeşte de servitu- 
țile reale, deoarece poate fi stabilit atât 
asupra lucrurilor imobile cât şi mobile şi 
constitue un bun particular al patrimo- 
niului unei persoane, care poate fi închi- 
riat, vândut, etc. (Dalloz, Râp., Usutruit, 
No. 52, 53; Huc, IV, No. 173; Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 451 urm; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL Y 397, 398, 400, nota; Plastara, II, p. 

8. Uzufructul dă dreptul uzutructua- 
rului la toate beneficiile materiale sau 
inteleciuale cari pot rezultă din posesiu- 
nea, lucrului deoarece potrivit dispoziţiu- 
nilor art. 578 ce. civ. îr. (517 c. civ. rom.) 
el are dreptul să se folosească de lucru 
întocmai ca însusi proprietarul. (Mour- 

ion, ed. "7-a, 1. No. 1495; Dalloz. Rp, 
Usutruit, No. 5%: Planiol, ed. 6-a, I, No. 
2777; Colin et Capitant, ed. 4-a, IL, p. 793; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea. î, p. 400, 
401; Nacu, I, p. 801; Matei Cantacuzino, 
p. 160; Plastara, II, p. 11, 112). 

9, Uzufructuarul are dreptul să se bu- 
cure de lucru întocmai cum ar trebui 
să se bucure proprietarul însuşi, adică, 
ca un bun și înțelept administrator (bun 
părinte. de familie). (Mourlon, ed. T-a, I, 
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Art. 51? 

No. 1496, 1498; Dalloz, Râp., Usutruit, No. 
3%; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p. 193). 

10. Uzutructuarul se bucură de lucru 
însă cu conâiţiunea de a conservă lucrul, 
neavând dreptul de a-l denatură sau al- 
teră nici a, dispune de el. (Mourlon, ed. 7-a, 
I. No. 149%: Dalloz, R6p., Usufruit, No. 
56; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2777; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 793; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 398, nota 1, 400, 
401, 402; Nacu; 1, p. 801; Matei Cantacu- 
zino, p. 160; Plastara, II, p. 112). 

11. Uzufructuarul nu are dreptul, ca proprietarul, să abuzeze de lucru. (Mour- lon, ed. 7-a. I,.No. 1496; Dalloz, Rp, Usutruit, No. 56; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2777; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 193; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 398, nota 1. 403; Matei Cantacuzino, p. 160; Plastara, II, p,. 112). 
12. Uzutructuarul, deşi nu are dreptul să abuzeze de lucru, totuşi are dreptul să îacă îmbunătăţiri pe care le neglijase Proprietarul şi chiar să facă, unele schim- bări cari i-ar procură oareşcare avan- taje, cu condițiunea de a, nu aduce atin- gere substanței lucrului şi de a readuce lucrul în starea de mai înainte, la sfâr- şitul uzufructului, în cazul când proprie- tarul ar pretinde aceasta. (Demolombe, X, No. 449 „; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1497, 149, 1503; Aubry et Rau, TI, $ 231, p. 700, 701; Dalloz,. Râp., Usufruit, No. 56; Laurent, VI, No. 481 urm.; Huc. IV, No. 204; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 439; Alexandresco, ed. 2-a. III, par- tea 1, p. 401 urm). | 
3, La lucrurile cari se consumă prin uz,. uzufructuarul, prin excepţie, poate să desființeze substanța lucrurilor. (Prou- dhon, Usutruit, I. No. 119, p. 138; Du- ranton, IV. No. 44: Huc, IV, No. 102; Baudry st Chauveau, Des biens, No. 440; Planiol, ed. 6-a. I, No. 2777; Colin et Ca. Ditant, ed. 4-a, 1, p. 193, 796; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 401,:nota, 2; Nacu, I, p. 802: Plastara, TI, p.-934). da Caracterul areptuiui de uzufruei este atât personal câţ şi real. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1492, 1499; Dalloz, Râp. Usufruit, No. 58; Suppl.. Usutruit, No, 6; 

Flaniol, ed. 6-a, 1, No. 2246; Colin ot Ga pitant, ea. 4-a, 1. 791, 193, 295: gresco, d. Za, III, partea 1, P. 400. nota, ; Matei Cantacuzino, p. 160; Plasţ , II, p. 112, 231). 
ara 15. Uzutructul este un drept rea] Mo- biliar sau imobiliar după, natura bunu- lui supus uzufructului. (Mourlon, ed. 1-a, I, No. 1501; Dalloz, Rep., 64, 70; Laurent, VI, No. 330; 

“ed. 4-a, 1, p. 793, 795: Alexandresco, ed. - I, p. 39%, nota 19 p 399, 400, 415, 
16. Uzutructui este un drept tempo 

. . 
. _-. . ” 

tar 

ŞI netransmisibil la moştenitori, el Eguar 
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gându-se la încetarea din vieaţă a uzu- 
fructuarului. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 
1492, 1493, 1504: Dalloz, Rep. Usufruit, No, 
58, 101; Planiol, ed. 6-a. I, No. 2146; Co- 
lin et Capitan, ed. 4-a. I, p. 191; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 398, 399; 
Matei Cantacuzino. p. 160; Plastara, II, 
p. 112, 231). a 

47. Uzutructul este indivizibil, în sen- 
sul că dreptul de a sc folosi de un lucru 
şi dreptul de a percepe fructele acestui lucru nu not aparţine la persoane deo- sebite. (Dalloz. Râp.. Usufruit, No. 65; Suppl., Usutruit. No. 20). 

18. Uzutructul este însă divizibil în sensul că el poate fi constituit asupra unei părți indivizibile a unui bun. (Dal- loz, Rep., Usufruit. No. 65; Suppl., Usu- 
fruit. No. 20). 

19. Nu există stare de indiviziune în- tre nudul proprietar și uzufructuar, de oarece uzufruciul nu este un desmembră mânt al dreptului de vroprietate. (Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 5] 63: Suppl., Usu- fruit: No. 7 urni.: Planiol ct Ripert, III, No. 761; Alexandresco. ed. 2-a. TI, par- tea I. n. 396, nota 1: Plastara, II, p. 2%, nota). 
20. Intre uzutruciuar și nudul pro- prietar nu există stare de indiviziune de oarece uzufructul nu constitue un des- membrământ. nici un accesoriu al dreptu- lui de proprietate ci un drept real asupra lucrului altuia: Drin urmare nu poate aveă loc în acest caz îmvpărțeâla sau li- citația. (Demolombe. X. No. 216; Aubry ct Rau. ed. 5-a. ]]. 8 226, p. 063: Dalloz, Rep., Usutruit. No. 51. 63: Sunpl., Usu- fruit, No. 7 urm. I.aurent. VI, No. 3%, 368; Huc. IV. No. 164; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 448 urm. Baudry et Wahl, Succossions. No. 2157; Planiol ei Ripert, III, No. 7âi: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 397, nota; Plastara, 11. n. 239 nota). 
24. Câna asupra, unui imobil o per- + Soană are un uzufruet parţial iar cele lalte Părți din uzufruct aparţin nuzilor proprietari, uzufructuarul parțial nu are dreptul să ceară vânzarea prin licitaţie publică a imobilului ci numai a uzufruc- tului. (Demolombe. XV. No. 489; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 208 text şi nota 10, n. 662; Laurent, VI. No. 368; Planio! et Ripert. III. No. 761: Plastara, II. p. 23, nota; Comp. Baudrv eţ Wah], Succes- sions, II. No. 2826), | 59. Cână uzufructul asupra unui imo- hil aparţine unei singure persoane, iar nuda proprietate aparține în mod indi- Viz uzutfructuarului i altor persoane, acești nuzi proprietari nu au dreptul să ceară decât licitaţia i proprietăţi. (Dallez, Rep... Tenfruit. No. 11; Planiol et Ripert, III. No. 7%1; Comp.: Baudry et Wanhl, Successions. II, No. 2830). 23, In cazul când uzutructul asupra unui ibun aparține în moa indivizibil la mai mulţi uzufructuari. dacă lucrul poate fi comoa partajabil în natură, se 
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va împărți acel bun. în ceeace priveşte 
uzufructul. între comunişti; în cazul când 
bunul nu se poate împărţi în natură, uzu- 
fructul se va vinde la licitaţie şi preţul 
rezultat se va împărți între_uzutructuari 
în iproportie "cu 'cotitatea fiecăruia în 
uzufruct. (Demolomhe, XV. No. 489; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a. II, $ 226, p. 662; Dal- 
lo7, Rep. Suppl., Usufruit, No. 20; Huc, 
IV. No. 164: Baudry et Chauveau, "Des 
biens, No. 449. 450; Planiol et Ripert, III. 
No. 761; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 397, nota). 
24, Uzuiructuarul nu poate prescrie 

în contra nudului proprietar, deoarece 
faţă de el este un posesor precar. (Dalloz, 
R6p., Usufruit, No. 61). 

25, Uzufructuarul, ca şi proprietarul, 
are o acţiune reală pentru a revendică, 
dreptul său contra tuturor acelora cari 
dețin lucrul asupra căruia este stabilit 
uzufructul. (Mourlon. ed. 7-a. I. No. 1501; 
Planiol et Ripert, III. No. 772). 

26. Uzuiructuarul are dreptul să in- 
troducă acțiuni posesorii cu privire la bu- 
nul dat în uzufruct, deoarece el posedă 
în numele său propriu. (Dalloz. R6p,, 
Usufruit, No. 60). 

27, Uzuivuctul se deosebeşte foarte 
mult de dreptul de uz. (Dalloz. Rep. U- 
sage. No. 13. 15. 17, 20). 

28, Uzutructul se deosebeşte de drep- 
tul de superficie care are un caracter per- 
petuu iar nu temporar. (Dalloz. Rp, 
Suppl., Usufruit, No. 22, 80: Huc, IV, No. 
113: Baudrv et Chauveau, Des biens, No. 
451 urm.; Planiol et Riperi. III, No. 757; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
400. nota). 

29. Uzufrucţul se deosebeşte de loca- 
țiune deoarece uzufructuarul nu poate fi 
limitat în dreptul său de folosinţă, după 
cum poate fi limitat locatarul. (Mourlon, 
ed. 7-a, I. No. 1500: Dalloz. Rep., Louage, 
No. 26: Usufruit. No 69: Bauâry et Chau- 
veau, Des biens. No. 441; Bauâry et Wahi. 
Louage. TI. No. 20: Gnillouard, Louasge. I, 
No. 9: Planiol et Ripert. III. No. 757; Co- 
lin ei Canitant, 1. p. 793, 79%; Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, partea I, p. 398, 
nota 3). 

320. Uzutructul se deosebeşte de em- 
batic, deşi aceste două drepturi au oareş- 
care asemănare. (Dalloz. Râp., Usutruit, 
No. 78; Planiol et Ripert, III. No. 757; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 399, 
nota). 

31. Uzutructul se deosebeşte de. anti- 
chreză deoarece aceasta din urmă nu 
constitue un drept real asupra lucrului 
dat în antichreză şi antichrezistul nu 
poate ipotecă dreptul său. (Dalloz. Râp., 
Usutfruit, No. 68: Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea 1. p. 399, nota). 
29, Uzutructul se deosebeşte de como- 

dat si de împrumutul de consumaţie, 
sub mai multe: raporturi. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 399. nota). 

96701. — Codul Civil adnotat. — VI. 

DESPRE UZUFRUCT Art. 517 

Jurisprudenţă. 

(Continuare de la 1924 până la 1927). 

1. a) O pronrietate grevată de uzutruct, 
nu poate fi considerată ca o proprietate 
deplină, până ce ambele desmembrăminte 
ale acestui drept nu se întrunesc în mâna 
aceleiaşi persoane. Uzufructul este un 
drept de folosință distinct de dreptul de 
proprietate și el urmează să fie tratat 
ca atare și de legea agrară; ” 

b) Dispoziţiile art. 5 al. a din D. L. de 
expropiere din 1918, vorbind de expro- 
prierea totală a proprietăţilor de mână 
moartă, nu a înțeles să exproprieze şi 
drepturile de folosinţă cu care sunt gre 
vate aceste proprietăţi. fiindcă nu o spune. 
nicăiri, nici dânsul, nici art. 19 din Con- 
stituţie şi în lipsă de text, nu se pot creă 
prin analogie Qecăderi de drepturi. 

Ca atare. nudei proprietăți i se va a- 
plică dispozițiile art, 5 al. a, iar drep- 
tului de folosinţă dispoziţiile art. 6 şi 
următorul din 'D. IL. expropriindu-se 
uzufructul conform cotei stabilite pentru 
proprietarii expropriaţi parţial. (Comisia, 
centrală judeţeană de expropriere Buzău, 
6! din 20 Septembrie 1920, Pana. Rom. 
1995. 1, 91). 

2. Uzutructuarul are neîndoios drep- 
tul de a. exercită actiune posesorie de- 
oarece dreptul său, deşi conţine într'însui 
cevă precar în ce priveşte detenţiunea, 
nudei. proprietăţi, uzutructuarul însă, po- 
sedă animo domini bunul în ce priveşte 
dreptul de folosinţă, 

Este indiferent dacă turburătorul po- 
sesiunii invoacă drepturi reale. cum ar 
îi dreptul de embatic. asemenea cestiuni | 
urmând a se vidă pe cele de acţiune în 
revendicare. Ceeace e suficient pentru ad- 
miterea acţiunii posesorii este ca cel tur- 
burat în posesiune să împlinească con- 
dițiunile prevăzute de art. 31 legea jud. 
de ocoale. (Cas. I. 19 din 9 Ianuarie 1995, 
Pand. Sănt. 18/9235, Pand. Rom. 1995, III, 
145, Jurispr. Rom. 18/9925). 

3, Uzutfructuarul unui imobil, pe te- 
meiul dreptului său real de folosinţă are, 
ca şi proprietarul deplin al imobilului, 
calitatea de a intentă orice acţiune pri- 
vitoare la exercitarea dreptului de folo- 
sintă. Prin Urmare, el este în drept 
a intentă și acţiunea în rezilierea aren- 
dării, conform. art. 30 din legea. agrară, 
această; lege neaducând nici o modificare 
naturii dreptului de uzutruct astfel cum 
ea e definită de dreptul civil comun. (Cas. 
I, 389 din 16 Februarie 1925, Pand. Săpt. 
8/925, Pand, Rom. 1925, III, 102). 

4. Deşi legea chiriilor nu vorbeşte de- 
cât de proprietari și coproprietari, cari 
pot cere evacuarea, totuşi. fiindcă aici 
nu-i vorba de nuda proprietate, ci numai 
de folosința imobilului, uzufructuarii au 
dreptul de a exercită acţiunea în eva- 
cugre. (Cas. 1. 2224 din 30 Sept. 1995, 
Pană. Săpt. 7/926, Pand. Rom. 1926, III, 
17). 
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Art. 518. — Uzuiructul se stabilește prin lege sau prin voința 
omului. (Civ. 285, 338, urm., 517, 519, 565, 684, 805, 824, 844, 
1242, 1846, 1890, 1895 urm.; Pr. civ. 722; L. Timbr. 20 $5, 
21 $ 5, 44 $ 2, 61—b, c; Civ. Fr. 579). 

Tezt fr. Art. 579. — L'usufeuit est tabli par la loi, ou 
de l'homme. 

CONSTANTINESCU JAC. N., Desp 

par la volonte 

Bibliografie (continuare). 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) - 

Abitaţiune 46, 
Absenţă 16. 
Administraţie 44. 
Apreciere suverană, a se 

vedea cuvântul: „Inter- 
pretare“, 

Arendare 41. 
Autorizaţie 22. 
Barbat 13, 14, 15, 22, 52. 
Capacitate 19, 21, 22, 23, 

Cesiune 10, 12, 44. 
Concepţiune 33. 
Condiţiune 24, 
Coproprietate 25, 
Cuasi-uzufruct, 5, 7, 
Deces 3, 34, 
Definiţie 6, 7. 
Domeniul Coroanei 17, 
Donaţiune 18, 19, 36, 49, 
Dotă 14, 15, 20, 
Dovadă 4, 30. 
Drept actual 23, 
Drept condiţional 24, 
Drept roman 2. 
Drept temporal 30, 34, 
Femee măritată 13, 14, 15, 

22, 52, 
Imobile 6, 13, 37, 51, 54, 

55, 36. 
Incetare din viață 30, 3. 
Inchiriere 4, 
Indiviziune 25, 
Interpretare 26, 38, 39, 40, 

Ipotecă, 51, 52. 
Legat, a se vedea cuvân- 

sal: „Testament“ şi 45— 

Locaţiune m,   

Lucruri fongibile 7, 
Moarte 30, 34, 
Mobile 6, 59. 
Minoritate 9—12, 52, _ 
Nudă proprietate 3, 26, 35, 

57, 
Oficiu 2, 
Partaj 2, 3, 20, 30, 
Persoane morale 28. | 
Pluralitate de uzutructuari 

29, 31, 32, 33, - 
Prescripţie 1, 54—59, 
Probă 49, 50, 
Rege 17. | 
Rezerva uzufructului 36, 

37,41, 42, 43, 
Schimb 20, 30, | 
Substituţie fidei-comisară 

31 
Succesiune 13, 30, 31, 32. 
Suveranul Statului 17, 
Termin 42, 
Termini sacramentali 38, 
Testament, a se vedea cu- 

Vântul: „Legat“ şi 18, 
19, 33, 49, 

Transcriere 13, 37, 
Transacţie 20, 50, 
Urmărire silită 10, 11, 12, 

53, 
Uzufruct 1 urm. 
zufruct convenţional 1, 
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Doctrină. 

1. Uzutructul poate fi dobândit: 1) prin efectul legei; 2) prin voința omului; 3) prin prescripţie. (Mourlon, ed. 7-a, 1505; Planiol, ed. 6-a, 
> I, No. 

I. No. 2751; Planiol et Ripert, III. No. 762; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 800; Nacu, I, p. 803). 
2, Contrar ca în dreptul roman, în dreptul civil francez (român), judecătorul nu are dreptul să stabilească, un  uzu- fruct din oficiu, cum ar fi în cazul unui partaj când bunurile de 

sunt comod partajabile în 
ranton, IV, No. 

împărţit nu 
natură. (Du- 

439; Demolombe, X, No. 232: Demante eţ Colmet de Santerre, ed. 3-a, I1, No. 418 pis. II: Mourlon, ed. 7-a, | Aubry et Rau, ed, 5-a, II,,$ 
Rep. Usutruit, No. 
No. 23; Laurent, VI, 

No. 1507; 
227, p. 664: Dalloz, 
75; Suppl., Usufruit, 

, 

„ar fi imobilele și unele 

re testamente, p. 8l urm. 

No. 337; Huc, IV, No. 169; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 459: Baudry et 
Wah], Successions, II, No. 3202: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1. p. 411; Con- tra: Masse et Verg6 sur Zachariae, II, $ 304, text şi nota 3).: 

„ In cazul când părţile cari se împart, 
sunt capabile de a dispune de drepturile 
lor. nimic nu le împicdecă că în loc de 
o cota parte din plină proprietate, una 
dintre ele să ia uzutructul iar cealaltă nuda proprietate; însă în acest caz uzu- tructul se stabileşte prin  convenţiunea 
lor, chiar dacă această convenţiune ar îi omologată de justiţie. (Mourlon. ed. Ta. IL, No. 1507: Dalloz, Râp., Supnl., Usu- îruit, No. 23: Planiol, ed. G-a, 1. No. 27%; pIŞxandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 

4. Uzutructul este de două feluri: uzu- fructul legal care este stabilit în viriutea legei și uzufruct convențional care este stabilit prin convențiunea părţilor sau prin  dispozițiunea Persoanelor.  (Dalloz, Rep. Usufruit. No. 66: Matei Cantacu- zino, p, 161), 
5, Uzufructul este deasemenea de două feluri: uzufructul propriu zis şi uzu- îructul impropriu zis sau quasi-uzufruct. (Mourlon, ed. T-a, 1. No. 1503: Dalloz. Rep. Usutruit, No. 67: Planiol. ed. 6-a. I, No. 2748, 2749: Planiol et Tipert, III. No. 759; Colin et Capitant. ed. 4-a. 1. 796, 797; Nacu, p. 802; Matei Cantacuzino, p. 161: Plastara. II. P. 23% urm). 6. Uzutructul propriu zis este atunci când lucrurile asupra cărora se constitue uzufructul nu se consumă prin uz. cum 

lucruri mobile (Mourlon, ed. 7-a. I. No. 150%: Dalloz. Rp, Usufruit, No. 67: Planiol. ea. G-a. I, No. 5148; Planiol et: Ripert, III, No. 759; Co-: lin et Canitant. eq. 4-a. IL. p. 796. 797; Plastara, II, ». 234 urm). „ Cuasi-uzufructul este atunci când lucrurile asupra, cărora se constitue uzu- fructul sunt fungibile sau cari se con- sumă brin uz. (Mourlon. ed. T-a. 1, No. 1502; Dalloz, Rep. Usutfruit, No. 67; Pla- niol. ed. 6-a, T. No. 2749, 2377: Pianiol et Ripert. III, No. 759: Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 796, 197: Nacu. 1, p. 8%; Matei Cantacuzino, p. 161; Plastara, II, p. 234 urm.). 
i „ Uzufructu] stabilit prin efectul le 
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gei se numeşte uzufructul legal. (Alexan- 
„dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 406; Nacu, 
I, p. 803). - 

9. Dreptul de folosință al părinţilor 
asupra bunurilor copiilor minori consti- 
tue după o părere tot un uzufruct legal. 
(Dalloz, Bâp.. Suppl.. Usufruit, No. 28; 
Laurent, VI, No. 332; Planiol, ed. 6-a. IL, 
No. 2761; Planiol et Ripert, III, No. 762; 
Colin et Capitant. ed. 4-a, I, p. 800; Nacu, 
I, p. 803, 804). 

10. După altă părere dreptul de fo- 
losinţă al părinţilor asupra bunurilor co- 
piilor lor minori nu poate fi asimilat cu 
uzufructul deoarece acest drept nu poate îi 
cedat nici urmărit silit. (Mourlon, ed. 7-a, 
I, No. 1505; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $927, 
D. 664; Huc, IV, No. 166; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 45%; Matei Canta- 
cuzino, 161). 

1. Uzutructul legal al părinţilor asu- 
pra. bunurilor copiilor lor minori. după o. 
părere, nu poate fi urmărit silit. (Mourloa. 
ed. 7-a. I, No. 1505; Demante et Colmet de 
Santerre. ed. 3-a, II, No. 129 bis: Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, 8 550 bis, p. 8%; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens. No. 454). 

(2. După altă părere. uzufructul le- 
gal al părinţilor asupra bunurilor copiilor 
lor minori, poate fi cedat şi urmărit 
după ce se vor îi satisfăcut sarcinele de 
educaţie şi de întreținere a copiilor mi- 
nori. (Laurent, IV, No. 38). 

12. Uzufructui legal al soţiei sarace 
asupra unei porțiuni din bunurile imo- 
bile ale soțului său decedat, este opoza- 
bil terţilor fără să fie nevoie de transcrip- 
bune. (Aubry et Rau. ed. Sa, II, $ 228, 
p. 668; Dalloz. R6p. Suppl., Usutruit, No. 
24; Colin et Capitant, ed. 4-a. 1. p. 800; 
Comp.: Nacu, 1. p. 803; Matei Cantacu- 
zino. p. 161). 

14. Dreptul de folosinţă al bărbatului 
asupra bunurilor dotale ale femeei sale, 
după o părere. constitue un drept sui ge 
neris care este un adevărat uzufruct le- 
gal. (Dalloz, Râp., Usufruii, No. 77; Dal- 
loz, Râp., Suppl.. Usufruit, No. 29; Lau- 
rent, VI, No. 332; Colin set Capitant, ed. 
4-a, 1, p. 800: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1. p. 406, nota 4; Nacu, I, p. 80, 
804). 

15. După altă părere, dreptul de fo- 
losinţă, al bărbatului asupra bunurilor 
dotale ale femeei sale nu constitue un 
uzufruct legal. (Demolombe, X, No. 233 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8227, p. 
p. 664; Matei Cantacuzino, p. 161: Comp.: 
„Baudry et Chauveau, Des biens, No. 454). 

16. Folosinţa celor trimişi în  pose- 
siune provizorie asupra bunurilor unui 
absent nu constitue un uzufruci legal, de- 
oarece aceste persoane sunt numai. ad- 

ministratori ai bunurilor absentului. (De- 
molombe, X, No. 237; Dalloz, Rep, Usu- 
fruit, No. 77: Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea 1, p. 407, nota). 

17. Uzutructul suveranului asupra, bu- 
nurilor domeniului Coroanei. constitue 

DESPRE UZUFRUCT Art. 518 

un uzuiruct legal. (Dalloz, Râp., Usufruit, 
No. 76; Suppl., Usufruit. No. 26). 

18. Uzuiructul poate fi constituii prin 
acte cu titlu gratuit sau prin acte cu 
titlu oneros. (Mourlon, ed. 7-a, I. No. 150%; 
Dalloz, Reâp.. Usufruit, No. 78; Suppl, U- 
sufruit, No. 30, 31; Planiol, ed. 6-a, I. No. 
2751 urm.; Planiol et Ripert, III, No. 762, 
164; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
n. 407; Nacu. 1, p. 803; Matei Cantacu- 
zino, p. 162). 

19. Uzufructul constituit cu titlu gra- 
tuit, poate fi valabil stabilit prin dona- 
țiune între vii sau prin testament, cu 
condițiunea capacităţii părţilor contrac- 
tante și a păzirei formalităţilor cerute de 
lege în ceeace priveşte valabilitatea ac- 
telor de constituire. (Mourlon, ed. T-a, 1. 
No. 1506; Dalloz, Rep. Usufruit, No. 18; 
SuDpl.. Usufruit. No. 31; Laurent. VI. No. 
339 urm.; Planiol. ed. 6-a, 1, No. 2751 urm; 
Planiol et Ripert. III, No. 1762, 764; A- 
lexandresco, ed. 2-a, TIT. partea I, p. 407, 
nota 1; Nacu, 1, p. 803: Matei Cantacu- . 
zino. p. 162: Plastara. TI, p. 233, nota). 
20. Uzutructul constituit prin acte cu 

titlu oneros, poate îi valabil stabilit prin 
acte de vânzare, de schimb, de tranzac- 
ție, de împărteală şi în fine prin orice 
act translativ de proprietate. (Mourlon. 
ed. î-a, IL. No. 1506: Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 78; Planiol, ed. 6-a, I, No. 274: 
Planiol et Riperi, III, No. 762, 763; A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 407, 
text şi nota î; Matei Cantacuzino, p. 162). 

91. Pentru ca cineva să poată con- 
stitui un uzufruct, trebueşte să fie capa- 
hil să înstrăineze. (Demolombe. X, No. 
242; Dalloz, Bep., Usufruit, No. 9; Lau- 
rent, VI, No. 335. 336; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 461; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 409; Matei Can- 
tacuzino, p. 162). 

9229, Femeea măritată pentru a pute 
constitui un uzufruct. are nevoie de au- 
torizația bărbatului sau a justiţiei. (Dal- 
loz. Râp., Usutfruit, No. 98). 
23. Cel care constitueşte un uzutruct, 

trebueşte să aibă asupra bunului dat în 
uzufruci un drept actual. (Dalloz. Râp.. 
Suppl.. Usutruit. No. 38). 
94, In cazul când cel care constitue 

uzufructul. are asupra bunului dat în 
uzufruci un drept condiţional, uzutruc- 
tul va fi și el condiţional. (Dalloz, Râp., 
Supnl., Usufruit. No. 38): , 
25, Unul dintre coproprietarii indivizi 

ai unui imobil are dreptul să constitue 
un uzufruct asupra părţii sale indivize 
ri imobil. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 

26. Nudul proprietar are dreptul să 
constitue un nou uzufruct pentru cazul 
cânăd vechiul uzufruct ar încetă, Dacă 
nudul proprietar a constituit un uzufruct 
asupra bunului în timpul când există 
dejă un uzufruct. asupra lui, voința sa 
va, fi interpretată în sensul că uzufruc- 
tul constituit va începe la încetarea uzu- 
fructului existent, în lipsă de clauză ex- 
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presă în actul de constituire deoarece a- 
cest act trebueşte interpretat în sensul 
în care poate produce efecte. (Proudhon, 
Usufruit, 1, No. 302; Delvincourt, II, p 
399; Duranton, IX, No. 255; Demolombe, 
XVIII, No. 690; Vazeiile. Donations, Art. 
1022, No. 3; Dalloz, Râp., Suppl.. Usufruit, 
No. 43; Laurent, VI, No. 344; Bauary et 
Chauveau, Des biens, No. 479). a 
97. Uzuiructul poate fi constituit în 

favoarea, oricărei persoane pe care legea 
nu a, declarat-o incapabilă să primească 
un uzufruct. (Demolombe, X, No. 24%; 
Dalloz, Rep.. Usufruit, No. 100: Laurent, 
VI, No. 335, 336: Bauary et Chauveau, 
Des biens, No. 461; Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea 1, p. 409, 410). , _ 
28. Uzutructul poate fi constituit în 

profitul persoanelor morale sau juridice. 
(Demolombe, X. No. 244 urm.; Demante et 
Colmet de Santerre, II, No. 466 his; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. II, $ 228, p. 666; Dalloz, 
Rep.) 'Usutruit, No. 106; Laurent, VII. 
No. 53; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 732: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 577 urm). 
29, Uzutructul poate fi constituit în 

acelaş timp în favoarea mai multor per- 
soane. (Demolombe, X, No. 250 urm.; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 228, p. 665; Lau- 

„rent, VI, No. 354: Baudry et Chauveau. 
Nes biens, No. 445; Planiol et Ripert, III, No. 767; Alexandresco, dă, III, pamvtea 1, p. 410, nota; Matei Cantacuzino, p. 160.. 

- 30, Uzutruciul nu trece Ja moşteni- 
torii beneficiarului Ja încetarea, sa din vieaţă deoarece el este un drept care este limitat în timp la încetarea din vieaţă a beneficiarului. (Demolombe, X, No. 248: Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 228, text şi nota 3, p. 666; Dalloz, Râp., Usutruit, No. 101. 105; Suppl. Usufruit, No. 39; Lau- rent, VI, No. 352 urm; Baudry et Chau- veau, Des biens, No, 444%; Contra: Prou- dhon, Usufruit. 1. No. 326 urm.; Duran- ton, IV, No. 491). 
81. Se poate constitui un uzufruct a- supra unui bun în favoarea, mai multor persoane care urmează a se folosi una, după alta, cu condiţiunea ca să nu existe o substituţiune fideicomisară . oprită de lege. (Demolombe. X. No. 227; Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 228, p. 665; Dalloz, Rsp., Usutruit, No. 102; Supl, Usufruit, No. 40 urm.; Laurent, VI, No. 354; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 445; Planiol et Ripert. III, No. 767; Alexandresco, ea. 2-a. III, partea |. 410, nota; Matei Canta. cuzino, p. 160; Plastara, II, p. 233, nota). 2, Cel de al doilea beneficiar al drep- tului de uzuiruct, în cazul cân] uzufruc- tul este constiţuit în îavoarea mai multor persoane care urmează a se folosi una, după alta, chiar dacă ar fi moştenitorul Primului uzufructuar, îşi trage dreptul său dela, constituitorul uzufructului iar nu dela autorul său. (Demolombe, X, No. 246; Dalloz, R6p.. Usutruit, No. 102, 104: Plastara, II, p. 233, nota). 

88. Când uzufructul este constituit în 
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favoarea mai multor persoane care ur- 
mează a se folosi una după alta, validi- 
tatea constituirei uzufructului în favoa- 
rea beneficiarilor succesivi, este condiiio- 
nată de existenţa sau concepţiunea lor 
în momentul constituirei, în cazul când 
ea s'a făcut prin act între vii, sau în ziua 
decesului constituitorului în cazul când u- 
zufrucul a fost constituit prin testament 
(Demolombe, X. No. 246 urm; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 228, n. 665; Dalloz, Rep, 
Usuiruit, No. 103; Laurent. VI, No. 354; 
Baudry et Chauveau, Des hiens, No. 444 
471: Planiol et Ripert. III. No. 707; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 410, 
nota: Matei Cantacuzino, n. 160), 
34, Nu se poate constitui un uzufruct 

care să dureze un oarecare timp după 
încetarea Qin vieaţă a beneficiarului de- 
oarece dreptul de uzufruct este limitaţ 
la vieata beneficiarului. (Dalloz, Rp. U- 
sufruit, No. 105: Suppl, Usutfruit, INo. 
42: Laurent, VI, No. 353: Iluc. IV. No. 165). 
35. Proprietarul unui bun poate dis- 

pune în acelas timp sau separat. în mod 
gratuit sau oneros de nuda proprietute 
şi de uzutruct, în favoarea a două per- soane_ deosebite. 'Dal!oz. Rep. Usufruit, 
No. 79; Planiol, ed. G-a. |. No. 2757), 
36, [Este valanil uzutfructul pe care și-l rezervă donatorul. chiar dacă este sti- pulat cu o întindere mai mare decât cea prevăzută de art. 578 și urm., €. civ. în. (517 şi urm. c. civ. rom.). dacă prin actul de constituire donatorul se desesizează în mod actual şi irevocabi! în profitul donatarului și cu obligația de a conservă substanţa lucrului. (Demolombe. XX, No. 481; Laurent, XII. No. 446 urm.; Baudry et Wahl, 1. No. 1481 uim.: Planiol, ed. 6-a. 1. No. 27%, 2753). - 
37. Actul care cuprinde rezerva de uzufruct asupra unui imobil pentru & puteă fi opozabil terţilor trebueşte să fie transcris în registrele tribunalului locu- lui unde este situat imobilul, (Aubry et Rau, ed. 5-a. II. 8 228, p. 658: Laurent. VI, No. 351; Planiol. ed. 6-a. 1. No. 2755; A- lexandresco, ed. 2-a. III. partea 1. p. 40, nota). 
28. Pentrn constituirea în mod vala- bil a unui drept de uzufruct, nu este ne- voie de întrebuințat termini sacra mentali. deoarece legea nu prescrie o formulă fixă; judecătorii vor interpretă clauzele actului de constituire și vor apreciă dacă a avut loc sau nu o constituire de uzu- fruct. (Dalloz, Rep. Usufruit, No. 80; sAbpI. Usufruit. No. 33: Laurent. VI, No. 4: exandresco, ed. 2-a, II, 7 IL. 7. 407, nota 19, 111, partea 9, Actele prin care se constitue un uzufruct se vor interpretă după voința constituitorului care se va luă de bază in interpretare. (Dalloz. Rep., 'Usutruit, No. 91, 119 urm; Sunpl.. Us it, No. 48; Alexamdresco, ed. RP. utruit, 

p. 409). s-a; III, partea |, 
40. Tribuna lele vor interpretă, în mod Suveran actele p constitutive de uzufrucţ 
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după voința, constituitorului.  (Dalloz. 
Râp., Usufruit, No. 119 urm.; Suppl., U- 
suifruit, No. 48: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 409). - 

4 |. Dreptul de folosință temporară pe 
care şi-l referă câte odată vânzătorul u- 
nui imobil, după o părere, este un fel de 
locatiune. (iluc, IV, No. 169). 
49, După altă părere, dreptul acesta 

de folosință temporară al vânzătorului 
unui imobil, constitue un simplu termen 
de predare a imobilului vândut pe care 
și-l rezervă vânzătorul. (Dalloz, Rep, U- 
sufruit, No. 123; Laurent, VI. No. 34; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 457). 
42, După a treia părere, dacă vânză- 

torul şi-a rezervat folosinţa viageră a 
imobilului vândut, acest drepti constitue 
un adevărat uzufruct. (Daloz, Rep., Usu- 
fruit, No. 124; Laurent. VI, No. 341; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 457; Pla- 
niol, ed. 6-a. [, No. 2752, 2753: Planiol et 
Ripert, III. No. 763; Comp.: Alexandresco. 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 408, nota). 
44. Actul prin care proprietarul ce- 

dează altuia administraţia şi veniturile 
averei sale pe tot timpul vieţii sale nu 
constitue un uzufruct. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1. p. 400, nota). 
48. Legatul unui fond pentru ca lega- 

tarul să se folosească de fond în tot tim- 
pul vieţei sale, constitue un legat de uzu- 
fruct. (Dalloz, Bâp., Usuiruit, No. 83). 
46. Legatul unei case pentru ca so 

locuiască legatarul, constitue un legat al 
dreptului de abitaţiune. (Dalloz, Râp.. U- 
sufruit, No. 83). 
4]. Legaiul unui fond pentru ca lega- 

tarul să aibă cu ce trăi, constitue un le- 
cat de plină proprietate a fondului. (Dal- 
loz. R6p.. Usutruit, No. 83). 
48. Legaiul fructelor unui fond, con- 

stitue un legat de uzufruct. (Demolombe; 
N, No. 229; I.aurent. VI. No. 326; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 442; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. partea Î, p. 400, nota). 
49, Proba constituirei unui uzufruct 

cu titlu gratuit, nu se poate face decât 
printr'un act, de donaţiune sau prin tes- 
tament făcute în formele cerute de lege. 
(Dalloz, Rep. Sunnl., Usutruit, No. 36; 
Laurent, VI. No. 339 urm.: Planiol et Ri- 
vert. I, No. 762, 764; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 407, nota 1). 
50. Proba constituirei unui drept de 

uzufruci cu titlu oneros, se va face prin 
mijloacele admise de dreptul comun. 
(Dalloz, Rep, Usutruit, No. 92; Suppl, 
Usufruit, No. 36; Laurent, VI, No. 340, 
364; Huc, IV, 169; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea |, p. 407, nota 1). , 

5 i. Uzuitructul imobiliar convenţional 
poate fi ipotecat. (Dalloz, Rep. Suppl, 
Usufruit, No. 19). 
59. Uzufructul legal al tatălui şi ma- 

mei asupra bunurilor copiilor lor minori 
şi al bărbatului dotal asupra bunurilor 
dotale ale femeei nu poate fi 
(Dalloz, R6p.. Usufruit, No. 64; Supnl, 
Usufruit, No. 19). 

DESPRE UZUFRUCT 

ipotecat. . 

Art, 518 

53, Aceleaşi regule dela ipotecarea 
uzufructului îşi găsesc aplicaţiunea şi 
la urmărirea, silită a uzutructului. (Dal- 
lez, Râp., Suppl., Usufruit, No. 19). 
54, Uzuifructul lucrurilor imobiliare, 

se poate dobândi: prin prescripţie deşi le- 
gea nu o spune în mod expres. (Demo- 
lombe, X. No. 241; Mourlon, ed. 7-a, | 
No. 1506; Proudhon, Usufruit, II, No. 751 
urm.; Duranton, IV. No. 502; Troplong, 
Prescription, II, No. 855; Demante et Col- 
met de Santerre, ed. 3-a, II, No. 418 bis, 
IV, V; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 297, 
p. 663; Dalloz, Rep. Usufruit. No. 9 urm; 
Suppl., Usufruit, No. 37: Laurent, VI, 
No. 338; Huc, IV, No. 169; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 458; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 125, 653; Guil- 
louard, Prescription. I, No. 438, 540; Pla- 
niol, I, No. 2751, 2758; Planiol et Ripert, 
III, No. 762, 770; Alexandresco, ed. 2-a, 
INI, partea 1. p. 410, 411; Matei Canta- 
cuzino, p. 160; Plastara, II, p. 232, nota). 
55, Uzutructul lucrurilor imobile se 

poate dobândi prin prescripţie de 30 ani, 
indiferent dacă achizitorul este de pună 
sau de rea credință. (Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 94. 716; Planiol, ed. 6-a, I, No. 
21758, 2759; Planiol et Ripert, III, No. 770; 
Plastara, ÎI, p. 233, nota). 
56. Uzultructul unui imobil se poate 

dobândi prin prescripţie de 10—20 ani 
dacă este dobândit dela o persoană care 
nu eră proprietar şi dacă achizitorul are 
just titlu si bună credinţă. (Duranton, 
IV, No. 502; Demolornbe, X, No. 241; Tro- 
plong, Prescription, II, No. 855; Demante 
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, IT, No. 
418 bis, IV, V; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 227, n. 663: Dalloz, Râp,,. Prescription 
civile. No. 958; Usufruit, No. 9%, 718; 
Suppl.. Prescription civile, No. 565; Usu- 
fruit, No. 37; Laurent, VI. No. 338; XXXII, 
No. 424; Huc, IV, No. 169; Baudry ei 
Chauveau. Des biens, No. 458; Baudry et 
'Tissier, Prescription, No. 125. 653: Guil- 
louard, Prescription. 1, No. 438, 540; Pla- 
ni0l, I. No. 2751. 258, 2759; Planiol et 
Ripert, III, No. 720; Alexandresco, ed. 2-a, 
Iii, partea 1, p. 411; Plastara, II, p. 233, 
nota). 

57, Posesiunea uzufructuarului folo- 
seşte şi nudului proprietar care va pre 
«crie şi el nuda proprietate dacă este de 
bună credinţă. (Dalloz, Râ6p., Usufruit, 
No. 96 
S8, In cazul când uzutfructuarul este 

de bună credinţă si audul proprietar esie 
de rea credinţă sau invers, acest viciu 
de posesiune a uneia dintre părţi, care 
este personal, nu poate influenţă buna, 
credință a celeilalte în materie de pre 
scripție. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 97). 
89, Uzutructul mobilelor corporale se 

dobândeşte prin prescripţie instanţanee. 
:Demolombe XX, No. 241; Laureni, VI, 
No. 338; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 458; Planiol. „d. 6-a, 1, No. 2760; Pla- 
uiol et Ripert, III. No. Ti; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 411). - 
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Arţ. 519 DESPRE 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Dreptul de uzutruct, derivând din- 
tun testament, nu este nevoie să fie: 
transcris, cu toată modificarea făcută la 
1900 legii autentificării actelor. (Trib. 
Buzău S. 11, 340 din 10 Iunie 1925, Pand. 
Săpt. 23/9925. Pand. Rom. 1926, III. 5), 

„ Dispoziţia testamentară prin care 
primăria unei comune a fost instituită 
legatară universală asupra întregei averi 
a defunctului, iar soţia acestuia a fost 
instituită legatară pe jumătatea uzuiruc- 
tului întregei averi, cu dreptul de admi- 
nistrație însă a întregei averi, o asemenea 
dispoziţie nu are a fi guvernată de princi- 
piile dela, uzufructul legal, după care 
dreptul de administrare al uzufructului 
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nu poate fi redus sau restrâns, ci con- 
stitue un uzufrurt testamentar, pe care 
îl creează vointa testatorului, care este 
liber să-l moduleze cum vroește, în lipsa 
unui text de lege care să-l oprească de 
a regulă administraţia uzuiructului, 

Prin urmare, o asemenea dispoziţie tes- 
tamentară, prin care drepturile Primă- 
riei, în timpul vieţei soției testatorulu 
sunt reduse la jumătate din veniturile 
întregei averi. nu are nimic ilicit şi nu contravine art. 47 din legea comunelor 
urbane, care dă în administraţia prima 
rului bunurile ce le are în absolută pro- 
prietate și veniturile ce sunt datorate. 
deoarece în cazul de faţă primăria va 
administră ceeace i s'a lăsat prin tes 
tament, adică veniturile jumătăţii averei, 
(C. Apel Bucureşti, $. I. 354 din 16 De cembrie 19%. Bul. C. Apel 23/9926). 

Art. 519. — Uzufructul se poate stabili sau pur, sau cu termen, sau cu condițiune. (Civ. 338, 524, 544, 557, 560, 565, 899, 1004 urm.. 1017, 1019, 

Tezi. fr. Art. 580. — I/usutruit peut Gtre ctabli, tain jour, ouă condition. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Alternare 15, 16, 17, 13, Opţiune 16, 18. Apreciere suverană, a se rdine publică 2 vedea cuvântul „Inter- Parte disponiblă 20, pretare“. Predarea legatului 7, 13,16. Cesiune 3. Reducţiune 20, Condiţiune 14, Restricţiune 2. Conservare 10, Revendicare 10, Convenţiune, a se vedea Sarcine 1, 2. cuvintele: „Uzufruct Stingerea uzufructului 1, convențional, | 16, 18. Cotitate disponibilă 20, Succesori 16, 18. Deces 11, 13, 16, 18. Termen 8—43, Donaţiune 3, Testament 3, + 5 7,9, 13 Fructe 7, 16, 18, 19,20, Gratuitate 3, - Transcriere 5, 6. : Incetare din viaţă 11, 13, Urmărire silită 3, 16, 18. Uzufruct 1 urm. Interpretare 42, Uzufruct convenţional 2, egat, a se vedea cuvân- 
tul: „Testament“, 

Moarte 11, 13, 16, 18. 
Moștenitori 16, 18, 
Nudă. proprietate 9, 

Uzufruct pur și simplu 4, 
6 

Vindere-cumparare 10.   
| Doctrină. 

|. Uzutructul poate fi sarcine sau fără /sarcine, (Demolombe, X, No. 97; !Baudry et Chauveau. Des biens, No. 473; Planiol et Ripert, III, No. 166; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, D. 414). 

constituit cu 

2. Uzutructul poate fi constituiţ cu diferite restricțiuni sau sarcine. în afară 
cipiului libertăţii convențiunilor, cu con dițiune a nu “se aduce atingere ordine publice, (Demolombe, X, No. 2%: Dalloz, Rev... Suppl. Usufbuit, No, 46; Baudry e hauveau, Des hbiens, No. 473;  Planiol et Ripert, III, No. 166; Alexandresco, ed. 

1022 urm., 1295; Civ. Fr. 580). 

0Ou purement, ou â cer- 

2-a. III. partea IL. n, 
II. _p. 233, nota), 

„ Uzutfructul constituit cu titlu gra- tuit. poate fi declarat necesibil şi neur- măribil. (Dalloz. Rep. Suppl. Usufruit, No. 21. 46). 
4. Uzufructul constituit Pur şi simplu, Prin acte între vii începe din ziua în- cheierei convențiunei. iar cel constituit Dur și simplu. prin testament, începe la decesul testatorului. (Mourlon, ed. 7-a, No. 1508: Dalloz, Rep. Usufruit. No. 110: Alexandresco. ca. 2-a, XII. partea ] b. 408, nota. 412. 413. 415). 5. Uzufructul asupra unui imobil prin acte între vii. pentru a fi opozabil ter- ților trebueşte să fie transcris în regis- trele tribunalului locului unde este si- tuat imobilul. (Laurent. VI, No. 346 urm. Baudry et Chauveau. Des biens. No, 469: Planiol, ed. 6-a. [. No. 2755: Planiol et Ripert. III. No. 765: “Alexandresco. ed. 2-a. III, partea Î£. n. 408, nota. 416: Matei Cantacuzino, p. 162). 

„ Uzufructul constituit prin testament - nu trebhueşte transcris. (Planiol. ed. fa. I. No. 2755: Planiol et Ripert, III, No. 765: 

412. 414; Plastara, 

Alexandresco, ed. 2-a. TII. partea 1. p. 408 409. nota). 
7. Legatul unui uzufruct pur şi simplu este obligat să ceară predarea uzufrur- tului, de când vor începe a curge şi fruc- tele. (Daloz. Rep. Usufruit, No. 110: A- lexandresco, ed. 2a. III. partea 1. p. 413.  Uzufructul poate fi stabilit cu ter- men adică fixându-se un termen de când să inceapă uzufructul sau fixându-se un termen până la care urmează să du- 
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Codul civil 

reze uzufruciul. (Demolombe, X. No. 
954; Mourlon, ed. 7-a... No. 1508; Dalloz 
Râp., Usufruit, No. 111; Laurent, VI, No. 
360; Huc, IV, No. 171; Bauary et Chau- 
veau, Des biens, No. 471; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 166; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 413, text şi notele 3, 4; 
art I, p. 802; Matei Cantacuzino, p. 

9. Legatul uzufructului unui fond a 
cărui numai nudă proprietate aparţinea 
testatorului. va începe din momentul în- 
cetărei uzufructului. In acest caz termi- 
nul este tacit. (Proudhon, Usufruit, |. No. 
302; Duranton, IX, No. 255; Dalloz, Rp. 
Usufruit, No. îl11; Laurent, VI, No. 360; 
As xandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 

10. Când drepturile uzufructuarului au 
un termen dela care încep, proprietarul. 
lucrului dat în uzufruct nu are dreptul 
să vândă bunul în prejudiciul drepturilor 
uzufructuarilor care va puteă să-şi exer- 
cite dreptul de revendicare în contra ter- 
ților detentori, la începerea. uzuiructului; 
iar înainte de începerea termenului va 
puteă să ia măsuri conservatoare. (Demo- 
lombe. X. No. 255; Dalloz, Rep.. Usufruit, 
No. 112; Laurent, VI, No. 359; Baudry. et 
Chauveau. Des biens, No. 471; Planiol et 
Ripert, IIL, No. 766). 

1 |. In cazul când uzutructul este fixat 
pe un termen fix, dacă uzutructuarul în- 
cetează din vieaţă înainte de sfârşitul ter- 
rienului, uzufructul se stinge, deoarece 
el nu poate continuă mai mult decât 
viaţa uzufructuarului. (Mourlon, ed. T-a, 
I, No. 1508). 

12. Tribunalele vor interpretă în mod 
suveran, dacă. un uzufruct este constiţuit 
cu termen, adică dacă el urmează a luă 
sfârșit la o anumită dată. (Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 612). 

12. Uzutfructul constituit pentru: un 
număr anumit de ani, prin testament, 
va începe să curgă dela decesul consti-. 
tuitorului, iar nu dela intrarea uzufrue- 
tuarului în folosinţă. (Dalloz, Rep., Usu- 
fruit. No. 617). 

DESPRE UZUFRUCT 

_veau, Des biens, No. 413). 

Art. 520 

14. Uzutructul poate îi stabilit sub 
condiţiune care poate fi suspensivă sau 
rezolutorie. (Demolombe, X, 255; Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1508; Dalloz, Rep., Usutruit, 
No. 111. 112; Laurent, VI, No. 359; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 472; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 766; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 413, 414, text şi 
note 1, 2; Nacu, I, p. 803; Matei Canta- 
cuzino. p. 161). 

15. Uzufructu!l poate fi constituit al- 
temativ cu un ali lucru. (Dalloz, Rep, 
Usufruit, No. 117; Suppl., Usufruit. No. 
47; Laurent, VI, No. 361; Baudry et Chau: 
veau. Des biens, No. 473). 

16. In cazul unui uzutruct constituit 
alternativ cu un alt lucru, dacă legata- 
rul încetează din viaţă înainte de a fi 
exercitat opţiunea, moştenitorii săi au 
dreptul să pretindă celalt lucru, întru- 
cât uzufructul s'a stins odată cu decesul 
legatarului şi legatul devine pur şi sim- 
plu. (Dalloz, Rep, Suppl., Usufruit, No. 
41; Laurent. VI. No. 361: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 473). 

17. Uzutructul poate fi constituit al- 
ternativ asupra a două lucruri, după 
alegerea uzutructuarului. (Dalioz, R6p., 
Usufruit, No. 117; Suppl., Usufruit, No. 
4?; Laurent. VI. No. 361; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 473; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 414). a 

18. In cazul unui uzufruct constituit 
alternativ asupra a două lucruri, dacă be- 
neficiarul încetează din viată înainte de 
a-şi fi exercitat opţiunea, moştenitorii 
săi nu o mai pot face deoarece uzufructul 
sa stins odată cu decesul beneficiarulu 
(Dalloz, Râv., Suppl., Usufruit, No. 47; 
Laurent, VI, No. 361: Bauâry et Chau- 

19. Legatul unui uzufruct este tot- 
deauna particular, fie el constituit cu titlu 
particular, cu titlu universal sau chiar 
universal. (Dalloz. R&p.. Usutruit, No. 122). 

20, Legatul unui uzufruct poate fi 
redus dacă întrece cotitatea disponibilă. 
(Dalloz. Rep... Usufruit, No. 122). 

| Art. 520. — Uzuiructul se poate stabili pe tot felul de bunuri 
mobile sau imobile. (Civ. 462 urm., 471, 472 urm., 523, 526 urm. 
565, 971, 
Fr. 581). 

1276, 1295, 

Text. fr. Art. 581. — Il peut &tre 
ou immeubles. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Arendare 12. Creanţe 5. 
Artă 17. Dotă 19, 20, 
Autor 8. Drept de autor 8. 

Efecte publice 6. 
Emfiteoză 13. 
Fond de comerț 9. 
Fond de industrie 9. 

Avantaj material 16, 
Avantaj moral 16. 
Cesiune 15, 
Comerţ 1, 9. 

1750, $ 2, 1801; Pr. civ. 722; Civ. 

Gtabli sur toute espăce de biens meubles 

Imobile 2. 
Inchiriere 12. 
Industrie 9, 
Locaţiune 12, 
lvucruri corporale şi ne- 

corporale 4. 

Rente 7. 
Rezerva succesorală 19, 21. 
Servitute 14. .. 
Societate 6. 
Succesiune 21, 
Şuperficie 11. 

Lucruri fongibile şi nefon- | Tablouri 18. 
gibile 3. Universalitate de bunuri 

Mobile 2, 3. 10, 
Obiecte de artă 17. Uzufruct 4 urm. 
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Art. 520 

Doctrină. |. 

|. Uzufructul se poate stabili asupra 
tuturor bunurilor cari se află în comerţ. 
(Laurent, VI. No. 399; Huc, IV, No. 172; Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 45; Planiol et Ripert, III, No. 758 Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 414; Ma- tei Cantacuzino, p. 161). AR , 2. Uzutructul se poate stabili pe imo- 
bile sau pe lucruri mobile, (Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 1509; Dalloz, Râp.. Usuiruit, No. 
126; Suppl., Usutruit, No. 50; Planiol, ed. 
6-a, I, No. 2748; Planiol et Ripert. III. No. 
758; Colin et Capitant, ea. 4-a, I. p. 795; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 399, 
400, 415; Nacu, 1. p. 802; Matei Caniacu- 
zino. p. 161: Plastara, II, -p. 931). 

3. Uuzufructul se poate stabili pe lu- 
cruri mobile atât fongibile cât şi nefongi- 
bile. (Mourlon, ed. 7-a, TI, No. 1509; Dalloz, 
Rep... Usufruit. No. 127; Suppl.. Usufruit, No. 50; Planiol, ed. 6-a. 1, No. 2748 urm;; Alexandresco. ea. 2-a, III, partea 1, p. 414; 
Nacu, I, p. 802). 

4. Uzufructul se poate stabili atât pe lucruri corporale cât şi pe lucruri ne- corporale. (Demolombe, X, No. 362 urm.; Mourlon, ed. 7-a. 1. No. 1509: Aubrv et Rau. ed. 5-a, 17. $ 995, p- 661; Dalloz. Rep, Usutruit, No. 129; Subppl.. Usufruit. No. 50, 9%; Laurent, VI, No. 327 urm.; Planiol, ed. G-a, I. No. 2748: Pianiol et Ripert, II, No. 758; Colin eţ Capitant, ed. la, |. p. 793, 795; Alexandresco, ea. 2-a, III. par- tea, IL. p. 414: Nacu. I, p. 802; Matei Canta- cuzino, p. 161; Plastara, II, p. 233). 5, Astfel creanțele pot formă obiectul unui uzufruet. (Mourlon, ed. 7-a. I[. No. 1509; Dalloz. Râp., Usntruit, No. 129, 225; Suppl.. Usutruit, No. 9%; Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2748; Planio] ei Ripert, III, No. 758; Colin et Canitant, el. 4-a, 1, p. 79; Alexandresco, ed. 2-a, TIT, partea I, p. 414: Nacu, 1, p. 802; Matei Cantacuzinv, p. 161). . 6. Deasemenea părţile din „acţiunile societăţilor, efectele publice, etc, pot formă obiectul unui uzufruct. (Dalloz, Râp.. Suppl.. _Usutruit, No. 50. 98, 113 urm; Huc. IV, No. 172: Pla- Dio], ed. 6-a, 1, No. 2748; Planio! et Ripert, III, No. 758; Alexandresco, ed. 2-a. III. p.Lp. 415; Plastara, II, p. 233, nota). „dn Deasemenea rentele -perpeitue sau viagere, pot formă obiectul unui uzufrucţ,. Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1509; Dalloz, Râp.. Usuftruit, No. 129. Alexandresco, 2-a. III, partea 1, p. 414; Nacu, 1, p. 802), „ Dreptul de autor poate formă obiec- tul unui uzufruct. (Planiol, ea. 6-a, 1, 2748; Planiol et Ripert, III, No. 158; Colin et Capitant, ed, 4-a. |, p. 19%; Plastara, II, P. 233, nota). ! 
9. Un tona ae comerț, sau de indus- trie, poate formă obiectul unui uzufrueț. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2748; Plani Ripert, III, No. 758: Colin et ed. 4-a, 1. p. 793, 797). 
10. Obiectele individuale ca şi uni- 

societăţi, 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

versalitățile de fant sau de drept, pot 
îormă obiectul unui uzufruct. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 226, p. 661; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 478: Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2750; Planiol cet Ripert, 

“III, No. 760; Colin et Capitant. ed. 4-a, 
I, p. 795; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 415; Matei Cantacuzino, p. 161; Pla- 
stara, „II, p. 233). , 

(1. Nu numai areptul de proprietate 
poate formă obiectul unui uzutruct ci şi 
alte drepturi cari conferă un avantaj de 
aceiaş natură în grad mai mie cum ar 
îi dreptul de superficie. (Dalloz, Rep. 
Suppl.. Usufruit, No. 51: Planiol et Ri- 
beri. III. No. 758). 

12. Un drept de locaţiune poate formi 
obiectul unui uzufruct. (Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, $ 226 n. 661; Dalloz, Râ6p.. Usu- 
fruit, No. 130: Sunnl.. Usufruit, No. 51: 128: Laurent. VI. No. 327; Planio) et Ri- 
pert, III, No, 75; Alexandresco, ed. 2-a. 
III. partea 1, p. 415). 

128. Un drept de 
formă obiectul unui 
Rep., Usufruit, 
No. 51). 

[4. O servitute poate tormă obiectul 
unui uzufruct cu titlu de accesoriu al fondului la care aparţine. (Demolombe, X. No. 261, bis: Mourlon. ed. 7-a. I[. No. 1509; Aubry et Rau, II, 8 236. p. 661; Dal- loz, Râp., Usufruit. No. 134; Suppl.. Usu- fruit. No. 51: Laurent. VI, No. 329; Hue, IV, No. 18: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 415). 

15, Un drept de uzufruct poate formă la rândul său obiectul unui  uzufruct, fără ca această nouă constituire să fie considerată ca o cesiune a drep- tului de uzutruct. (Mourlon. ed. T-a, LI. No. 1509; Dalloz, Rep.. Usufruit, No. 133: Suppl... Usufruit., No. 51: Planiol ci Ri- peri, III, No. 758: Colin et Capitant, ed. 4-a, IL. p. 795: Alexandresco, ed. 2-a, INI, Partea 1, p. 415; Nacu. [. p. 802). 
16. Uzutructul poate fi stabilit asupra tuturor lucrurilor, atât acele lucruri cari oferă posesorului un avantaj material cât şi acele lucruri cari oferă numai un avantaj moral, (Demolombe. X. „R0% Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 926. p. 661; Dalloz, Ren... Usutruit. No. 140: Laurent, VI. No. 395 urm. Baudry et Chauveau. Des biens. No. 4978 urm.; Pianiol et Ri- pert.. III, No. 758). 
1'7. Astfel lucrurile de artă, ae lux sau de plăcere cari nu sunt productive. pot formă obiectul unui uzufruci.  (Demo- lombe, X, No. 306; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 226, p. 661; Dalloz, Râp., Usufruit, No, 136), 
18. Tablourile, statuele, etc. pot formă obiectul unui uzutruct, (Dalloz, R6p., U- suiruit, No. 136, 137). 
9. Bunurile asupra cărora proprie tarii lor nu au dreptul de dispoziţie din căuza conditiei lor juridice nu pot formă obiectul unui uzufruct. (Dalloz, Rep. U- sufruit, No. 141; Suppl., Usufruit, No. 55. 

emphiteoză poate 
uzufruct. (Dalloz, 

No. 131: Suppl.. Usufruit



Codul civil 

20, Astfel fondul dotal, în principiu, 
nu poate formă obiectul unui uzufruct. 
(Dalloz, R6p.. Usufruit, No. 141; Suppl, 
Contrat de mariage, No. 1243; Usuiruit, 
No. 55). : 

DESPRE UZUFRUCT “Art, 521—522 

21. Deasemenea rezerva copiilor şi as- 
cendenţilor. în succesiunea părinţilor şi 
copiilor, nu poate formă obiectul unui 
uzufruct. (Dalloz, Râp., Usutruit, No. 142; 
Suppl.. Usutruit, No. 55). 

Secţiunea |. — Despre drepturile uzufructuarului. 

Art. 521. — Uzufructuarul are dreptul de a se bucură de tot 
felul de fructe ce poate produce obiectul asupra cărui are uzuiruct, 
fie naturale, fie industriale, fie civile. (Civ. 517, 521, 522 urm, 
544, 1292; Civ. Fr. 582). 

Teat. fr. Art. 582. — Lrusufruitier a le droit de jouir de toute esptce de 
fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont 
il a lusufruit. 

Doctrină. 

1. Hegula, pusă de legiuitor în art. 582 
c, civ. îr. (521 c, civ. rom.) nu este exactă 
în termenii săi, deoarece din aceşti ter- 
meni ar rezulă că uzufructuarul nu do- 
bândeşte asupra fructelor pe care le cu- 
lege, un drept de proprietate ci un simplu 
drept de folosinţă, adică de uzufruct, 
ceeace nu este în realitate, întrucât uzu- 
îructuarul are dreptul a se folosi nu de 
fructele pe care le culege ci de lucrul su- 
pus uzufructului, dobândind proprietatea 
tuturor îructelor ce le produce. (Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1510; Huc, 1V, No. 1%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 483; 
Alexanâdresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 416, 
„nota 1). N 

9, Dispoziţiunile din codul civil privi- 
toare la drepturile uzutructuarului își 
găsesc aplicaţiunea atât la uzufruciul 
convenţional cât şi la uzufructul legal. 
(Toullier, III, No. 403; Demolombe, X, No. 
265 urm.; Aubry et Rau, ed. a, II, $ 230, 
p. 680; Dalloz, R6p., Usutruit, No. 14; 
Laurent, VI, No. 362; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 456; Alexandresco, ed. 2-a, 
UI. partea I, p. 416; Nacu, IL, p. 805). 

3, In ceeace priveşte uzufructul con- 
venţional, regulele prevăzute de codul ci- 
vil cu privire la drepturile uzufructuaru- 
lui, nu au caracterul de ordine publică, 
ci sunt numai declaraţiuni a intenţiunei 
prezumate a părţilor sau testatorului şi 

pot fi deci modificate prin titlul constitu- 
tiv al uzufructului. (Toullier, III. No. 
403; Demolombe, X. No. 265 urm.; Aubry et 

Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 680; Dalloz. Râp., 

Usufruit, No. 144; Laurent, VI, No. 363; 

Baudry et Chauveau, Des biens, No. 456; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea JI. p. 
416; Nacu, 1, p. 804, 805; Matei Cantacu- 
zino, p. 162, 163). 

4. Veniturile şi productele cari nasc 
şi renasc din lucrul dat în uzufruct, con- 
stituesc, fructe, şi aparţin în mod defini- 
tiv uzutructuarului care are dreptul să le 
perceapă, (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1512; 
Dalloz, Râp., Usutruit, No. 146; Suppl, 
Usutruit, No. 56; Huc, LV, No. 175; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 483; Planiol, 
et Riperi, III, No. 776; Nacu, 1, p. 156 
urm., 806; Matei Cantacuzino, p. 163, 164; 
Plastara, II, p. 239, 240). 

5, Uzutructuarul iare dreptul să per- 
ceapă în mod definitiv fructele naturale, 
fructele industriale şi fructele civile pro- 
duse de lucrul dat în uzutruci. (Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1516; Dalloz, Râp., Suppl., 
Usufruit, No. 56; Alexandresco, ed. 2-a 
III. partea 1, p. 491). 

G. Uzutructuarul unui drept de pro- 
prietate artistică sau literară are dreptul 
numai la. produsele, ediţiile şi reprodu- 
cerile percepute până la încetarea uzu- 
fructului iar nu asupra dreptului incor- 
poral în sine care nu se transmite uzu- 
fructuarului. (Dalloz, R&p., Suppl., Usu- 

- fruit, No. 53). 
7. Uzufructuarul unui drept de proprie- 

tate artistică sau literară are dreptul să 
urmărească în justiţie pe cei cari contra 
fac dreptul incorporal supus uzufruc- 
ului. (Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, No. 

8. A se vedeă: art. 483 şi 522 urm, din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 522. — Fructele naturale sunt acelea ce pământul pro- 
duce dela sine; producțiunea şi prăsila (sporul animalelor) sunt 
asemenea fructe naturale. Fructele industriale ale unui fond sunt 
acelea ce se dobândesc prin cultură. (Civ. 483 urm., 524, 529— 
533, 537, 538, 555, 556; Civ. Fr. 583). 
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. Art, 523—524 DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

Tezt. Jr. Art. 553. — Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontane de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits 
naturels. 

Les fruits industriels d'un fond sont ceux quon obtient par la culture. 

Doetrină. 

1. Fructele sunt producte periodice ale 
unui lucru, adică tot ceeace naşte Şi re- 
naşte periodic din lucru după destinaţia 
sa. (Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1512, 1514; 
Planiol et Riperi, III, No. 776; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 285; Nacu, 
I, p. 756 urm, 806; Matei Cantacuzino, p. 
163, 164; Plastara, II, p. 239, 240). 

2. Diviziunea, fructelor în fructe natu- 
rale şi fructe industriale, nu are în drep- 
tul actual nici o utilitate, deoarece am- 
bele feluri de fructe sunt guvernate de 
aceleaş regeule. (Mourlon, ed. 1-a, IL, No. 
1517; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |. 
p. 28%; Nacu, 1. p. '%57, 806). 

8. Uzutructul unei turme de ani- 
male, trebueşte considerat că are de obiect 
toate animalele din turmă care formează 
o universalitate de fapt. (Aubry et Rau, 
II, $ 236, p. 74; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 723: Planiol et Ripert, III. No. 789; Colin et Capitant, 1, p. 799). 

4. Uzutructuarul unei turme de ani- male, are dreptul la toate produsele tur- 
mei cum sunt: laptele, lâna, îngrăşămin- 
tea, (Planiol et Ripert, III, No. 789). 

5, Uzufructuarul unei turme de ani- 
male are dreptul la prăsila animalelor, 
cu obligaţia însă de a înlocui prin pră- 
silă animalele cari pier. (Aubry et Rau, 
II, $ 236, text şi nota 16; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 724: Planio! et Ripert, 
III. No. 789: Colin et Capitant. |, p. 799). 

6. Uzutructuarul unci turme de ani- 
male poate dispune de animalele sterpe 
cu obligaţia de a le înlocui prin prăsilă. 
(Aubry et Rau. II, $ 23%. p. 744: Planiol 
et Ripert. III. No. 789). 

7. In cazul când turma picre în în- 
tregime fără culpa uzufructuarului. a- 
cesta. este obligat a da nudului proprietar 
numai pieile sau valoarea lor. (Planiol et Ripert, III, No. 789). | 

8. In cazul când animalele sunt alipite la un fond supus uzufructului, uzufruc- tuarul are areptul a se folosi de sporul lor cu obligația de a înlocui animalele 
cari pier pentru ca ele să poată folosi necesităţilor exploatării fondului. (Pla- niol et Ripert, III. No. 790). 

9. A se vedea: art. 483, 521, 524, 555 şi 550 din codul civil cu notele respective. 

Art, 528. — Fructele “civile sunt chiriile caselor, dobânzile sumelor exigibile, venitul rentelor; arendele intră în clasa fructelor civile. (Civ. 525, 527, 542, 543, 550, 994, 1088, 1275, 1280, 1411, 1430, 1585, 1587, 1589, 1639 urm., 1649, 1730$1, 1907; Civ. Fr. 584). 
Tezt. fr. Art. 584. — Les fruits civils sont les lovers des maisons, les intârâts des sommes exigibles, les arre 
Les prix des baux ă ferme sont 

rages des rentes. 
aussi ranges dans la elasse des fruits cirils. 

Bibliografie (continuare) 
SrRELICEsCU AL, Nolă, sub. Cas. 1, 641 din 6 Noemvrie 1913, Pana. Rom. 1925, 1, 89. 

Doctrină. 

veau, 

„ Sunt Considerate ca fructe civile iar hu industriale: dividendele acţiunilor În- 

dustriale sau ale părţilor din societate. (Dalloz, Rep., Suppl. Usufruit. No. 98). 3. Redevenţele pe cari sunt obligați concesionarii unei mine să le plătească Lip rietarului sunt considerate fructe ci- vile. exandresco, ed. 2-a, III tea T. p. 287) Pe Aa A se vedei: art, 483, 525 şi 536 din codul civil cu notele respective. 

l de uzufruct, Sunt ale uzutruc- 
Când se sfârșește Sunt ale proprietarului, fără de a puteă pre-



Codul civil DESPRE UZUFRUCT Art. 524 

tinde unul dela altul despăgubire de cheltuelile urmate pentru arături şi semănături. 

1441, 1466 urm.; Civ. Fr. 585). 
Tezt. fr. Art. 585. — Les fruits naturels et 

branches ou par racines au moment oă 
lusufruitier. 

Ceux qui sont dans le mâme &tat au moment oă 
nent au propridtaire, sans râcompense de part ni 
semences, mais aussi sans prâjudice de la portion des fruits 

Drepturile colonului parțiar!) ce vor fi existat la începutul sau la finele uzufructului, 
de dispozițiunea precedentă. (Civ. 

nu pot îi vătămate 
465, 484, 522, 529, 534, 1280, 

industriels, pendants par 
Lusufrait est ouvert, appartiennent ă 

finit Lusufeuit, appartien- 
MWautre des labours et des 

qui pourrait tre aequise an colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou ă a cessation de Vusufuuit.. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Acţiune 13, 14, 
Arături 22, 24, 25, 
Arendare 26, 27, 

| Inchiriere 17, 27. 
Interes 8. 
Locaţiune 17, 27. 

Casă 17. Maturitate 8, 9, 21, 
Cheltueli 3, 22, 24, 25, AMnă 18, 19. 
Clădiri 17. Mobiliar drept +. 
Colon parţiar 26, 27. 
Creditori 20, 21. 
Culegerea fructelor 3, 5— 

Nud proprietar 3, 22, 24. 
Obicei 8. 
Opozabilitate 15. 16. 
Ordine publică 23, 
Perceperea fructelor 3, 5— 

14, 18, 
Culpa proprictarului 12,14, 
Dată certă 15, | 4, 18, 
Derogare 22, 23. Preţ 15. 
Despăgubiri 22, Proces 13, 14. 
Donaţiune 1. Răsboi 9. 

Restituirea fructelor 3, 
Semănături 22, 24, 25. 
Societate 19. 
Stingerea  uzufructului 

10—14, 21. 
Succesiune 25. 
Terţ 13, 14, 24, 25. 
Testament 2. 

Drept imobiliar 4. 
Forţă majoră 9, 11, 
Fructe 1 urm. 
Fructe civile 1, 2, 17. 
Fructe industriale 5—16. 
Fructe naturale 1, 2, 5—16. 
Fructe prinse de rădăcini 

15, 16, 21. 
'mobile 4. Urmărire silită 20. 
Inceperea uzufructului 1 Uzină 17 

2, 3, 16. Uzufruct 1 urm, _ 
Incetarea  uzufructului Vindere:cumpărare 1, 15, 

10—14, 21. 6. 

Doctrină. 

|. Dreptul uzufructuarului la tructe na- 
turale sau civile, în cazul unui uzuiruct 
constituit prin acte între vii, începe din 
ziua deschiderii lui. (Aubry et Rau, ed. 

5-a. IL $ 230, p. 681; Dalloz, Râp,, Usu- 
fruit, No. 147; Suppl., Usufruit, No. 57; 
Laurent, VI, No. 355 urm., 363; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 49%; Planiol 
et Hipert, III, No. 778; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 493; Plastara, II, 
p. 249, 250). 

2. Dreptul uzutructuarului la fructele 
naturale sau civile, în cazul când uzu- 
îructul este constituit prin testament, în- 
cepe din momentul cererei predării uzu- 
fructului, afară de cazul când testatorul 
a dispus altfel.: (Proudhon, Usufruii, 1, 
No. 393 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II], 
$ 230, p. 681; Dalloz, Rep-, Usufruit, No. 
148; Suppl., Usufruit, No. 57; Laurent, VI, 

No. 356; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 495; Comp. Planiol et Riperi, III, 
No. 778). 

3, Nudul proprietar care a cules fruc- 
tele după deschiderea dreptului de uzu- 
fruct, trebueşte să  restitue uzufructua- 
rului fructele culese, când acesta intră în 
folosinţă, scăzându-se chelţuelile făcute 
de el cu producerea şi culegerea frue- 
telor cu începere dela data deschiderii 
dreptului de uzufruct. (Aubry et Rau, ed 
5-a, II, $ 230, p. 681; Dalloz; Rep... Usutruit, 
No: 147; Suppl., Usufruit, No. 5t; Laurent, 
VI, No. 355 urm, 363; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 494). 

A, Dreptul uzufructuarului la fructe, 
este un drept mobiliar, chiar în cazul 
când ohiectul uznfructului ar fi imobil 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
492). 

5, Uzutfructuarul nu dobândeşte fruc- 
tele naturale şi industriale decât atunci 
când le percepe, adică le deslipeşte de 
pământul sau de arborii cu care fac un 
singur corp. (Demolombe. X. : No. 3170; 
Mourlon. ed. T-a, 1, No, 1518: Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 682: Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 149: Suppl. Usutfruit, No. 
59; Laurent. VI. No. 391 urm.; Planiol et 
Ripert, III. No. 779: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 287. 421. 492; Nacu, I, p. 
807; Matei Cantacuzino, p. 164; Plastara. 
II. p. 240. 250). 

6. Dacă fructele au fost tăiate însă nu 
au fost ridicate încă, ele sunt conside- 
rate culese. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1518; 
Alexandresco, ed- 2-a, III, partea, 1, p. 287), 

7. Pentru ca uzufructuarul să aibă 
dreptul la fructe, nu este necesar ca, ele 
să fi fost deslipite de sol sau arbori de 
către însuşi uzufructuarul sau din or- 
dinul său ci este de ajuns ca ele să fi 
îost deslipite prin orice mod. (Mourlon, 
ed. 7-a. I, No. 1518; Dalloz, Râp.. Usufruit, 
No. 151; Suppl., Usutruit, No. 59; Laurent, 
VI, No. 391; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 495 urm; Alexandresco, ed 

1) A 'se vedea nota sub textul art. 468 cod civ. cu privire la colonii parţiari.



  

Art. 524 

2-a, III, partea I, p. 423; Plastara, II, 
p. 248). Ş 8. Uzuiructuarul are dreptul să cu- 
leagă fruciele la maturitatea lor iar nu 
înainte de maturitatea lor sau chiar 
înainte de maturitate dacă astfel este o0- 
hiceiul sau interesul. (Demolombe, X, 
No. 370; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 153; 
Laurent, VI, No. 388, 89%; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 499; Alexan- dresco, ed. 2-a, Iil, partea I, p. 423, 424, 
nota). 

| 9. In caz de forţă majoră cum ar fi 
în cazul sustragerii recoltelor dela dezas- 
trul unui răsboiu, uzutructuarul ar puteă 
culege fructele înainte de maturitatea lor. 
(Dalloz, Râp., Usufruit, No. 152), * 

0, Dacă uzutructuarul nu a, cules 
fructele ajunse la maturitate, înainte de 
expirarea dreptului de uzufruct, ele apar- 
țin proprieţarului fondului. (Proudhon, U- 
sufruit, III. No, 1178; Demolombe, X. No. 
368 urm.; Mourlon, ed. i-a, IL. No. 1518; 
Aubry et Rau, ea. 5-a, II, $ 230. p. 683; Marcad, Art. 585, No. 2; Dalloz. R&p., Usutfruit, No. 153, 282; Laurent, VI, No: 393; Bauary et Chauveau, Des biens, No. 499; Alexandresco, ed: 2-a, III, partea 1. p. 422, nota, 2, 493; Nacu, 1, p. 807; Matei Cantacuzino, p. 16%; Plastara, II, p. 248). 

i 4. Chiar dacă uzutructuarul nu a cu- les fructele. înainte de expirarea dreptului de uzuiruct, din cauza unui caz de forţă majoră, ele se cuvin proprietarului fon- dului. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1178; Duranton, IV, No. 558; Demolombe, X. No. 363 urm.; Marcad6, art. 585. No. 2; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 230, n. 682; Dalloz, Rep. Usutruiţ. No. 153, 282; Suppl.. Usu- fruit, No. 60; Laurent, VI. No. 393: Bau- dry et Chauveau. Des biens, No. 499; A- lexandresco, ea. 2-a, III. partea I, p. 423; Contra: Delvincourt, 1, p. 355). 
„ Dacă însă uzufructuarul nu a cu- les fructele. înainte de expirarea, dreptu- lui de uzufruct,. din cauza unui fapt al proprietarului fondului, fructele se cu- Vin uzufructuarului. (Duranton. IV, No. 58; Demolombe, X, No. 368 urm:; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 682; Dalloz, 

„.. Usufruit, No. 60, 283; reni. VI, No. 3%: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 499: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1. p. 423). 
3, Dacă uzufructuarul. nu a cules fructele, înainte de expirarea dreptului de uzufruct, di i 

nepercepute. (Dalloz, , ..  Usu- fruit, No. 60; Laurent, VI, No. 393; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 497). 14. După altă părere, atât în cazul când acţiunea, care a împiedecat pe uzu- îructuar să perceapă fructele, înainte de expirarea, dreptului de uzufruct, este por- nită de către proprietarul fonâului cât şi în cazul când ea este pornită de un terţ nu opreşte pe uUzufructuar să culeagă fructele nepercepute. (Duranton. IV, No. 

DESPRE UZUFRUCTY Codul civil 

597 urm-; Demolombe, X, No. 369: Aubry 
et Mau, ed. 5-a, IT, $ 230. p. 682). 

15. In cazul când. înainte de consti- 
tuirea uzufructului, proprietarul fondului 
a vândut fructele neculese încă. pe picior, 
uzufructuarul trebueşte să vespecie vân- 
zarea făcută prin contract cu. dată cerță 
şi nu are dreptul la preț chiar dacă în 
momentul intrării sale in folosință fruc- 
tele nu fuseseră recoltate, afară_de con- 
venţie contrară, și chiar dacă preţul nu 
fusese încă plătit. (Proudhon, Usufruit. 
II, No. 994: Dalloz, Rep. Usutruit, No. 
154; Laurent, VI, No. 389; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 510; Comp. 
Dalloz, Mp. Suppl-. Usutruit: No. GI: 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |. p. 
423, 481. nota 1: Nacu. I,. pm; 808: Contra: 
Duranton, IV. No. 540; Tenolombe, X, 
No. 360). 

16. Dacă însă vânzarea recoltelor pe 
picior, a fost făcută de către proprietarul 
fondului. după data când începe pentru 
uzufruetuar dreptul la fructe, această 
vânzare nu este opozabilă uzufructua= 
rului. (Dalloz, Rân.. Sunpl,, Usufruit, No. 
61; Laurent, VI, No. 389). 

7. Dispoziţiile art. 585 c. civ. fr. 024 
€. civ. rom-) îşi găsesc aplicaţiunea une 
ori şi în materie de fructe civile cum ar 
fi în cazul când o casă nu se închiriază 
decât la anumite epoci, sau o uzină care 
nu merge decât câteva luni p2 an. (Prou- dhon, Usufruit, II. No. 911; Demolombe. X,_ No. 2R0 urm.. 369: Aubry et Ray, II. $ 199, p. 290: Dalloz. Râp.. Usufruit. No. 159; Alexandresco, ed. 2-a. TII. partea |. p. 429, 430; Contra: Laurent. VI. No. 400. 401: Huc. IV. No 181: Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 516), 

18. Uzutructuarul unei mine are drep- tul, la finele uzufructului, la toate ma- teriile extrase din mină până în aceă zi ŞI cari se găsesc pe platforma minei pre cum şi la toate creanţele pentru vânză- 
rile şi furniturile de Minerale.  (Dalloz, Rep. Sunppl. Mines, No. 177). 

„ „ Uzufructuarul unei părţi qe aso- ciât într'o societate minieră, are dre- tul la o parte egală cu a, celorlalţi asociaţi (Dalloz, Rep. Suvppl., Mines. NO. 177). . Creditorii uzufructuarului au dreyp- tul să urmărească fructele separate de pământ şi devenite proprietatea uzufruc- tuarului. (Daloz, Râp,, Usufruit, No. 156) |. Deasemenea creditorii uzufructua- rului au dreptul să urmărească fructele brinse de rădăcini, cu condiţiune ca la aturitatea lor, uzuiruetul debitorului Or să nu fie stins (Dalloz. .. Usuiruit, No. 156), 2 Rep. Usut 22. Potrivit dispozitiilor art. 585 c. civ, în. (524 c. civ. rom), nici uzufructuarul nici proprietarul nu au dreptul să pre- tindă unele despăgubiri pentru cheltuelile urmate neniru arături si semănățuri, A- ceastă dispoziţiune este absolută şi nu se poate face nici o derogare chiar dacă este iniustă. (Mourlon, ed. Ț-a. IL, No. 1519, 1520; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 158; 
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Suppl, Usutruit, No. 62; Laurent. VI, No. 
387; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
506; Planiol et Ripert, III, No. 780; A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea 1. p. 424 
urm.: Nacu, I. p: 807; Matei Cantacuzino, : 
p. 164). - 
23. Părţile au dreptul ca în conven- 

țiunea de constituire a dreptului de uzu- 
fruct să deroge dela aceste dispozițiuni 
ale legei. (Laurent. VI, No. 387; Baudry 
et Chauvea::. Des biens, No. 503: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 496, nota 1). 
24, Dispoziţiunile de mai sus nu-şi 

găsesc aplicațiunea decât în ceeace pri- 
veşte raporturile reciproce dintre uzufruc- 
tuar şi nudul proprietar iar nu şi în 
ceeace priveşte raporturile cu terţele per- 
soane care au făcut cheltuelile.de arătură 
şi semănătură. (Proudhon, Usufruit. III, 
No. 1150; Toullier, III, No. 402; Duranton, 
IV, No. 530; Demolombe, X, No. 373: Mar- 
cad6, Art. 585, No. 4; Demante et Colmet 
de Santerre, II. No. 423 bis. II; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 230. p. 682; Dalloz, Rp, 
Usuiruit, No. 161: Sunppl., Usutruit. No. 62; 
Laurent, VI. No. 389 urm.: Baudry et 
Chauveau, Des biens. No 502: Alexan- 
dresco. .ed. 2-a. I[I, partea I, p. 426; Nacu, 
1, n. 807). 
25. In cazul când moștenitorul celui: 

care a constituit uzutructui, face cheltueli 
cu cultivarea fondului supus uzufructu- 

DESPRE UZUFRUCT Art. 525 

lui; înainte de cererea de predarea uzu- 
fructului, uzufructuarul va fi obligat să 
plătească moştenitorului toate cheltuelile 
făcute deoarece acest moştenitor trebueşte 
să fie asimilat cu un terţ întrucât nu 
el eră acela care a constituit uzutructul. 
(Demolombe, X, No. 373; Laurent, VI, No. 
385; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. III, par: 
iea I, p. 426: Contra: Baudry et Chauveau. 
Des biens, No. 503). 
96. Prin colon parţiar se înţelege a- 

rendaşul care, în loc de bani, plăteşte a- 
renda în o parte din fructe. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. ITI, partea 1, p. 422, nota 

3, 420). 
27. Dispoziţiile art. 585 c. civ. fr. (524 

c. civ. rom.), în ceeace priveşte dreptul 
colonului parţiar, sunt inutile deoarece 
potrivit principiilor de drept, uzufructua- 
rul şi nudul proprietar sunt obligaţi să 
respecte contractele de locaţie existente la 
începerea şi sfârşitul uzufructuarului 
când" sunt încheiate în limitele art. 595 
c. civ. fr. (534 c. civ. rom). (Demante et 
Coimet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 422 
bis, III: Dalloz, Nâp.. Usutruit, No. 160; 
Suppl., Usutruit, No. 63; Laurent, VI, No. 
386; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 3, 
W- 422, nota, 4 427; Comp.: Mourlon, ed. 
t-a. I, No. 1594). 
28. A se vedea: art. 483, 525, 529, 534 

şi 538 din codul civil cu notele respective. 

Art. 525. — Fructele civile se socotesc dobândite zi cu zi, şi 
se cuvin uzuiructuarului în proporţiune cu durata uzutructului său. 
Această regulă se aplică la arenzi, la chiriile caselor şi la alte 
fructe civile. (Civ. 523, 527, 542, 543, 994, 1088, 1280, 1411, 1413, 
1586, 1587, 1619, 1639 urm., 1649, 1907; Civ. Fr. 586). 

Tezi. fr. Art. 586. — Les fruits civils sont râputes s'acgudrir jour par 
jour, et appartiennent ă Lusufruitier, ă proportion de la durâe de son usufruit. 
Cette rtgle s'applique aux prix des baux ă ferme, comme aux loyers des maisons 
et aux autres fruits civils, 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Arendare î, 2, 5, 8, 9, 10, inceperea uzufructului 6 
1 . 

In: hiriere 1, 2, 
Industrie 12. 

Fond de comerţ 12. Inutilitate 2. . 
Fructe 1 urm. Locaţiune 1, 2, 6, 7. 
Fructe civile 1 urm. Proporţionalita:e 3, 4, 8 
Fructe civile neregulate 12, 13. 

15, 16, 17. Scadenţă 3, 5. 
Fructe industriate 9. societate 13, 14. 
Fructe naturale 5, 8. Uzufruct 1 urm 
Incasare 3, 

î. 
Colon parţiar 9, 10, îi. 
Comerţ 12. 

Doctrină. 

1. Regula prevăzută de art. 586 c. civ: 
îr. (525 c. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea 
la, arenzi, la chirii şi la alte fructe civile. 
(Mourlon, ed. 7-a. I, No. 1523; Dalloz, 
Râp., Usufruit, No. 163: Nacu, 1, p. 80; 
Matei Cantacuzino, p 164: Plastara, II, 
p. 250, 251). 

9. Ultirnele cuvinte ale art. 586 c. civ: 
îr. (525 c. civ. rom.) şi anume: «şi la alte 
fructe. civile» sunt inutile întrucât acest 
articol clasifică chiriile şi arenzile între 
fructele civile. (Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 513; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 428 nota 1). 

2. Fructele civile se cuvin uzufructua- 
rului zi cu zi. ele ararţinând uzufructua- 
ului în proporție cu durata uzutructului, 
îără ca să fie necesară încasarea lor efec- : 
tivă şi fără, a, se ţine socoteală de scadenţa 
lor. (Demolombe, X, No. 377, 378; Mour- 
lon ed. 7-a, [, No. 1522; Aubry et Rau, ed. 
5-a, 1], $ 230. p. 683; Dalloz, Râp. Usu- 
fruit, No. 165; Suppl. -Usufruii. No. 64; 
Laurent, VI, No. 39%, 397; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 514; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 779; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 287. 421, 428; Nacu, |, 
p. 807; Matei Cantacuzino, p. 164; Plastara, 
II, p. 240, 250). 
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4, Deoarece potrivit dispoziţiilor art. 
586 c. civ. fr. (525 c. civ: rom.) îructele 
civile se socotesc dobândite zi cu zi, ele 
se împart în 365 părţi și fiecare parte 
corespunde cu fiecare zi a anului. (De- 
molombe, IX, No. 582; Laurent, VI. No. 
200; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
511 urm.; Planiol et Ripert, III, No. 779; 
Alexandresco. ed. 2-a. TIY, partea 1, p. 287, 
428; Nacu, I, p. 807). 

5. Dobândirea fructelor de către uzu- 
fructuar în ceeace priveşte arenzile este 
independentă de termenele de plată con- 
venite de arendaş, de modul şi de data 
plăţii, precum şi de data perceperii fruc- 
telor naturale de către arendaş. (Duran- 
ton, IV, No. 539; Demolombe, X, No. 379; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230 p. 683: 
Dalloz, Rep., Usutruit, No. 164% Suppl, 
Usutruit, No. 6%; Laurent, VI, No. 3%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 514; 
Nacu. 1, p. 807, 808; Matei Cantacuzino, 
p. 164). , 

G. In cazul când contractul de loca- 
țiune a fost încheiat înainte de începerea 
uzufructului, dreptul uzufructuarului la 
fructe începe la deschiderea uzufructului. 
(Dalloz, Râp., Usutruit, No. 166; Suppl., 
Usufruit, No. 65). , 

7. In cazul când contractul de loca- 
țiune a fost încheiat în cursul uzufrue- 
tului, dreptul uzufructuarului la fructe 
începe din momentul încheerii contrac- 
tului de locaţiune iar nu dela deschiderea 
uzutructului. (Proudhon, Usufruit, II, No. 
923; Duranton, IV, No. 539; Demolombe. 
X. No. 380; Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 230. 
p. 683; Dalloz, Rep., Usutruit. No. 166, 167; 
Supl» Usufruit, No. 65; Laurent, VI, No. 

8. Fructele în natură pe care este o- 
bligat să le plătească arenâaşul vor fi 
considerate ca fructe civile, cuvenindu-se 
uzufructuarului în acelaş mod ca şi plă- 
țile în bani. (Demolombe. X, No. 386; 
Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 1523; Dalloz, R6p., 
Usufruit, No. 171: Suppl., Usufruit, No. 
67: Laurent, VI. 399: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 499). 
_9. Fructele datorite de colonul par- 

țiar nu sunt considerate ca fructe civile 
ci ca fructe industriale, făcându-se în a- 
cest caz aplicațiunea, dispoziţiilor art. 585 
€. iv. în. (524 c. civ rom). (Demolombe. 
X, No. 386; Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1524; 
Proudhon, Usufruit. III, No. 1152; Duran- 
ton, IV, No. 538; Dalloz, Rep., Usufruit, 
No. 171; Suppl., Usufruit, No. 67; Lau- 
rent, VI, No. 399: Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 429). 
10. Dacă însă colonul parțiar este o- 

bligai a mai plăti anual şi o sumă de 
bani. această sumă de bani va fi consi- derată ca, un fruct civil propriu zis. (Dal- loz, Râp., Usufruit. No. 171). 

„Art, 526.— Dacă uzuiructul cuprinde lucruri cu cari cineva servi fără a le consumă, precum bani Hi 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

14. Prin colon parţiar se înţelege a- 
rendaşul care. în loc de bani, plăteşte a- 
renda, în o parte din fructe. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea I. p: 422, nota 
3, 427). 

12. Beneticiile rezultate dintr'un fond 
de comert sau de industrie sunt fructe 
civile şi deci dobândite de uzufructuar 
zi cu zi, făcându-se în cauza aplicaţiunei 
dispoziţiunilor art. 586 c. civ. fr. (525 ce. 
civ. rom.). (Dalloz, Râp-, Usufruit, No. 
113; Planiol et Ripert. III, No. 799; Comp-: 
Demolombe, X. No. 307: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. $ 236, p. 742; Laurent. VI, No 
423; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
583, 584: Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 
1, p. 451). 
„13. Intenesele, părţile de beneficiu sau 

dividendele în societăţi comerciale sau in- 
dustriale sunt fructe civile și deci se do- 
bândesc potrivit dispoziţiunilor art. 586 c. 
civ. fr. (525 c. rom... (Dalloz. Râp., Suppl., 
Usufruit, No. 69; Planio! et Ripert, III, 
No. 791: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
I, p. 430: Comp.: Massc et Verge sur Za- 
chariae, II, $ 308, nota 7. p. 133; Mourlon, 
ed. 7-a, I, No. 1522, p. 726. nota 1; Dalloz, 
Râp., Usutruit. No. 173; Laurent, VI. No. 
492; Huc, IV, No. 181: Baudry et Chau- 
veau. Des hiens, No. 518. 593). 

14. Uzutructuarul părţilor de beneficiu 
sau dividende în societăţi comerciale sau 
industriale nu are dreptul la fondul de 
rezervă, care are de scop să asigure plata 
beneficiilor sau dividendelor în caz de 
criză, (Laurent, VI, No. 40; Huc. IV. No. 
1S1; Planiol et Bipert. III, No. 791 urm.; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 430). 

15. Dispoziţiunile art. 586 c. civ. îr. 
(525 e. civ. rom), după o părere îşi gă- 
sesc aplicaţiunea şi la perceperea fructelor civile neregulate. (Laurent. VI. No. 490 urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 517). 

16. După altă părere. dispoziţiunile art. 586 c. civ. fr. (525 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea, Ja perceperea  fruc- 
telor civile neregulate, ci aceste retribu- țiuni aparţin acelora cari au făcut și au executat convenţiunile succesive. fără a îi totalizate pe an şi a fi apoi împărţite. (Proudhon, Usufruit, II. No. 911; Demo- lombe, E po 200: Dalloz. Rep. Suppli ruit, 0. ; Aubr t Rau, - II. $ 192. p. 290). y Si Raw cd, 5a 

17. Fructele civile meregulaie sunt produsele obținute de către uzufructuar cu ajutorul muncei sale, prin punerea, în lucru a materialului sau obiectelor asu- pra, cărora există instituit dreptul de uzu- egucte (Dalloz, Râp,, Suppl., Usufruit, No- 
18. A se vedeă: art, 523. 524 şi 536 din codul civil cu notele. respective. 

nu se poate 
grâne, băuturi, 
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Codul civil DESPRE UZUFRUCT Art. 526 

uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele, însă cu îndatorire de 
a le înapoiă în aceeași cantitate, calitate și valoare, sau prețul, la 
sfârşitul uzufructului. (Civ. 521, 522, 557 urm., 1145, 1243, 1245, 
1509, 1576, 1584, 1585; Civ. Fr. 587). 

Tezt. fr. Art. 587. — Si 
faire usage sans les consommer, 

L'usufruit comprend des choses dont on ne peut 
comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usu- 

fruitier a le droit de s'en servir, mais ă la charge d'en rendre de pareille quan- 
tit6, qualite et valeur, ou leur estimation, ă la fin Lusufruit. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Bani 1, 10, Incetarea uzufructului 
“Calitate 5—9, 71,89. 
Cantitate 5—9, ' Inexactitate 1, 
“Compensare 10. ! Inteaţie 11. 
“Conservarea substanţei lu- | Inutilitate 3. 

crului 2, Lingouri de metal 10. 
Convenţie 11. Lucruri comsumptibile 4, 
'Consumptibile lucruri 1, 2,3, 5. 

2,3, 3. Lucruri fongibile 1, 2,5, 
Cuasi-uzufruct 2, 3, 3, 12, 8, 10, îi 
Debitor 3. Preţ 6, 7.8. 
Dobândă 12, Restituire 5—9. 

Testament s. 
Uzufruct î urm. 
Valoare 5, 6,7,8,9. 
Valori mobiliare rambur- 

sabile 12. 
Vindere-cumpărare 3, 4 8, 

Donaţiune +. 
Estimaţie 8, 10. 
Fongibile lucruri 1, 2, 5, 

8, 10, 14. 
Greutate 40. ” 
Inceperea uzufructului 6. 

Doctrină, 

|. Textul art. 587 c, civ. fr. (596 c. civ. 
rom.) cuprinde 0 inexactitate, deoarece 
banii sunt lucruri fongibile iar nu con- 
sumptibili prin natura lor. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 128, nota, 430, 
nota. 5, 434). . | 

9, Art. 587 c. civ. fr. (526 ce. civ. rom.) 
prevede cazul uzufructului asupra lucru- 
rilor fongibile care se numeşte quasi-uzu- 
fruct. In cazul unui quasi-uzufruct se de- 
rogă dela dispoziţiile art. 578 c. civ. fr. 
(517 c. civ. rom.) potrivit cărora uzutrue- 
tuarul are dreptul să se folosească de lu- 
crul supus uzufructului cu condiţiunea 
de-a, conservă substanţa lucrului. (Mour- 
lon, ed. 7-a, I, No. 1525, 1526; Dalloz. Rep. 
Usufruit, No. 189; Planiol et Ripert, III, 
No. 715. 811; Alexandresco, ed. 2-a. III, 
pariea 1. p. 431; Nacu, 1, p. 817; Matei 
Cantacuzino, p. 161, 165). _ 

3, Uzufructuarul lucrurilor enunțate în 
art. 587 c. civ. fr. (526 c. civ. rom.) spre 
deosebire de uzufructuarul propriu zis, 
devine proprietarul lucrurilor supuse uzu- 
fructului, având dreptul să le consume 
sau să le vândă, rămânând debitorul unei 
cantităţi de lucruri. (Demolombe, X, No: 
294; Marcadă, Art. 587 No. 1 urm.; De- 
mante et Colmet de Santerre. ed. 3-a, II, 
No. 426; Mourlon, ed. 7-a. LI. No. 15%; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 236. p. 739; 

Dalloz, Râp.. Usufruiţ, No. 190; Laurent, 
VI, No. 408; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 574 urm.; Planiol et Ripert, II], 
No. 811; Alexandresco. ed. 2-a, ITI. partea 
Lp 431, 432; Matei Cantacuzino, p. 161, 

4, Uzufructul prevăzut de art. 587 c. 
civ. fr. (526 ce. civ. rom.) poate fi stabilit 
atât prin acte între vii cât si prin testa- 
ment. (Aubry et Rau, ed. 5-a. II. $ 236. p. 
139; Dalloz, Râp.. Usufruit. No. 128), 

5. Potrivit dispoziţiilor art. 587 c. eiv. 
în. (526 c. civ. rom.) uzufructuarul lucru- 
rilor fongibile are dreptul să consume 
lucrurile supuse quasi-uzufructului, cu 
obligaţia, de a restitui la sfârşitul uzu- 
fructului lucrurile în aceeaş cantitate, 
calitate şi valoare sau preţul lor. (Mour- 
lon ed. 1-a, 1, No. 1525 urm.; Dalloz, Rsp. 
Usufruit, No. 191; Suppl, Usutruit, No. 
81; Planiol et Ripert, III, No. 811; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea î, p. 432; Nacu, 
1. p. 817), 

6. In ceeace priveşte această restituire, 
după o părere, uzufructuarul va avea 
alegerea sau de a predă lucrurile în a- 
ceiaş cantitate, calitate şi valoare sau 
de a predă preţul din momentul deschi- 
derii dreptului de uzufruct. (Proudhon, 
Usufruit, V, No. 2634; Toullier, III, No. 
398; Dalloz, Râp.. Usufruit. No. 191). 

1. După a doua părere, uzufructua- 
rul are alegerea sau de a restitui lucru- 
rile în aceiaş cantitate, calitate şi va- 
loare sau preţul lor din momentul când 
este obligat să facă restituirea potrivit 
dispoziţiilor art. 1903 c. civ. îr. (1585 ce. 
civ. rom:). (Delvincourt, I, No. 351; Tro- 
plong, Du prât, No. 219; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. 8 236. p 738; Dalloz, Râp., 
Usufruit. No. 191; Comp.: Mourlon, ed. 
1-a, 1, No. '1599). 

8. După a treia părere. restituirea, se va 
face după cum lucrurile au fost predate 
cu estimaţie sau fără estimaţie. In cazul 
când s'a, făcut estimația lucrurilor fongi- 
bile supuse uzutfructului, această estima- 
ție echivalează cu o vânzare şi uzutrue- 
tuarul este obligat la sfârşitul uzufructu- 
lui să predea prețul. estimaţiei. In cazul 
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Art. 527 

când nu sa făcut estimaţia lucrurilor 
supuse uzutructului, uzufructuarul este 
obligat ca la sfârşiţul uzufructului să 
predeă lucruri de aceeaş cantitate şi ca- 
litate; iar dacă este în imposibilitate să 
o facă va predă preţul din momentul res- 
tituirei. (Duranton, IV, No. 577; Demo- 
lombe, X, No. 293; Demante et Colmet 
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 426 bis 1; 
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1529, 1530; Dalloz, 
Rp, Usufruit, No. 191; Suppl., Usufruit, 
No. 81; Laurent, VI, No. 408 urm.; Huc, 1V, 
No. 182; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 5? urm.; Planiol, ea. 6-a, I, No. 2864; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
433, 434; Nacu, 1, 817, 818, 819). 

9. Dispoziţiunile art. 587 c. civ. fr. (526 
€. civ, rom.) care arată că lucrurile res- 
stituite trebuesc să aibă aceiaş «valoare» 
sunt. inutile, deoarece uzufructuarul își 
îndeplineşte deajuns obligaţiunile sale 
dacă la sfârşitul uzutrucţului restitue lu- 
cruri în aceiaş cantitate şi de aceiaş cali- 
tate, fără a se ţine socoteală de scăderea 
sau mărirea valoarei lucrurilor în timpul 
duratei uzutructului. (Demolombe, X, No. 
294; Marcadâ, Art. 587, No. 2; Demante 
et. Colmet, de Santerre, ea. 3-a, II, No. 426 
bis, II; Mourlon, ed. 1-a, I. No. 1531; Au- 
bry et Rau, ed. -a, II, $ 236, nota 2, p- 738; Dalloz, Rep. Usufruit, No, 192; Suppl., 
Usutruit, No. 8; Laurent, VI, No. 4099; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 5%; 
Planiol, ed. â-a, 1, No. 2864: Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 431, nota 2, 439, nota 2; Nacu, 1, p. 817). 

Art, 527. — Uzufructul unei rente 
pe durata uzufructului 
de a îi obligat la nici 

Tea. fr. Art. 588, — L/usufruit 

sans âtre tenu ă aucune restitution. 

Doctrină. 

Î. Potrivit dispoziţiunilor art. 588 c. civ. îr, (927 c. civ. rom.) veniturile rentelor pe viaţă se cuvin în plină, proprietate uzufructuarului, fără, să, fie obligat Ia nici o restituire la, finele uzufructului, cu toate că aceste venituri constituesc în realitate fracțiuni din valoarea în ca- ital a rentei. (Demolombe. X, No. 327; Mourlon, ed. T-a, I, No. 1536 urm.; Aubry et Rau. ed. 5a. II, 8 230, p. 684: Dalloz, Rep., Usutruit, No. 235: Suppl., Usutruit, No. 126; Laurent, VI. No. 424%; Huc, IV, No. 188; Bauary et Chauveau, Des biens No. 597; Planiol et Ripert, III, No. 7 Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1 p. 446, 447, 448; Nacu, 1. p. 811; Mati Cat tacuzino, p. 164; Plastara, II, p. 248, 249). „ Dispoziţiunile ari. 588 e. civ. fe. (527 

DESPRE UZUFRUCT 

său, dreptul de a 
un fel de restituţiune. 1266, 1276 urm., 1639 urm., 1649 urm.; Civ. 

d'une rente viagtre donne fruitie», pendant la dure de son usufruit, le droit 

Codul civil 

10. Dispoziţiunile art. 587 c, civ. în. 
(526 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
şi la lucrurile fongibile cari fără a se 
consumă prin prima întrebuințare, sunt 
evaluate după număr, greutate sau 
măsură şi ale căror cantităţi de aceeaş 
specie le poate compensă, cum sunt banii, 
sau lingourile de metal, predate după 
greutate. (Demomolombe, X. No. 287; 
Mourlon, ed, 7-a. 1, No. 1532; Dalloz, Râp, 
Usufruit, No. 193; Suppl., Usutruit. No. 
83; Laurent. VI, No. 410: Bauary et Chau- 
veau, Des biens, No. 579; Planiol et Ri- 
peri. III. No. 811; Alexandresco, ed. ?a, 
II]. partea. 1, 434), 

| !. Chiar lucrurile nefonzibile din na 
tura, lor, pot deveni fongibile prin con- 
venţiunea. părţilor sau prin voinţa con- 
stituitorului uzufructului. (Mourlon, ed. 
7-a, L. No. 1533; Dalloz, Rep, Usutruit, 
No. 194: Suppl.. Usufruit. No. 83; Lau- 
rent, VI, No. 410; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 579). 

12. Echivalcază cu un quasi-uzufruet, 
uzufructul stabilit usupra valorilor mo- 
biliare rambursabile fără dobândă. (De- 
mante ei Colmet de Santerre. ed. 3-a, II, 
No. 426 bis; Dalloz, Râp, Supnl.. Usufruit, 
No. 98). 

13. A se vedeă: art. 536 din codul civil 
cu notele respective, 

„ Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
|. A se vedea: art. 343, nota 1. 

pe viață dă uzufructuarului, 
percepe veniturile, fără 

(Civ. 521, 523, 550, 
Fr. 588). 

aussi ă lusu- 
» . den percevoir les arrârages, 

C. Civ. rom.) în ceeace priveşte uzufruc- tul unei rente pe viaţă. nu trebuese intinse prin analogie şi la alte cazuri de uzufruct cum. ar fi atunci când uzufruc- tul este constituit asupra  redevenţelor periodice stipulate pentru un timp anu- mit sau asupra, dreptului la anuităţi, ca- Zuri în cari uzufructuarul nu are decât : un drept de folosință, asupra anuităţilor sau prestatiunilor pe care trebueşte să le restitue la, sfârşitul uzufructului deoarece ele constituesc un capital. (Demolombe, X, No, 330 bis: Aubry et Rau, ed, %a II, $ 230, p. 686; Dalloz, Râp.. Suppl., Usu- îruit, No. 126; Laurent. VI, No. 495; Bau- dy et Chauveau, Des biens, No. 600; exandresco, ea. ?- 
, 

pexana a, III, partea 1. p. 446 
a, Dispoziţiunile ari. 588 c. civ. fr. (527 €. civ. rom.) își 'găsese aplicaţiunea şi le 
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Codul civil 

uzufructul constituit asupra unui drept de 
vzufruct. caz în care uzutructuarul nu 
este obligat să facă nici o restituire de 
fructe la sfârşitul uzufructului său. (Del- 
vincourt. 1, p. 350; Proudhon, Usufruit, 
I, No. 154%; Toullier, ITI, No. 417; Demo- 
lombe, X, No. 329; Mourlon, ed. T-a, 1. 
No. 1539; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 
230, p. 685: Laurent. VI, No. 425; Huc, 
IV. No. 187; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 59%; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 448; Nacu, 1, p. 812). 

Art. 528. — Dacă uzutructul 
consumă îndată, se strică după 
precum rufele, mobilele casei, 

DESPRE UZUFRUCT Art. 528 

4. Dispoziţiunile art. 388 c. civ. îr. (527 
€. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
uzufructul constituit asupra unui con- 
tract de chirie sau arendă, caz în care 
uzufructuarul nu este obligat să facă nici 
o restituire de fructe la sfârşitul uzufruc- 
tului său. (Aubry et Rau. ed. a. TI, $ 
230, p. 685; Laurent, VI, No. 329, 426; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 530. 599; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 
449; Contra: Demolombe, X. No. 330). 

cuprinde lucruri cari, fără a se 
vreme prin întrebuințarea lor, 

uzuiructuarul are dreptul de a se 
sluji cu dânsele pentru întrebuinţarea la care ele sunt destinate, 
şi nu este obligat de a le înapoiă la sfârşitul uzutructului, decât 
în starea ce se vor află, însă nestricate din dol sau culpă. (Civ. 397, 517, 534, 543, 555, 
589), 

Tezi. fr. Art. 589. — Si 
sommer de suite, 
meubles meublants, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Incetarea uzufructului 
14-—20, 26—29, 32—38, 

Inchiriere 7—10, 12, 13, 31. 
Instrăinare 5, 

Apreciere suverană 10, 
Brevet de invențiune 26, 

38, 
Cabinet de lectură 7. 
Cărţi 7. Locaţiune 7—40, 12, 13, 31, 
Cesiune 12, 13, 31. Lucruri fongibile 4. 
Comerţ 26—38. Magazin 7. 
Creditori 11, 12, 13, Mamă 5. 
Cuazi-uzufruct 20, 24, 28. Minoritate 25, 
Culpă 15—20, 22, 23, 27,33, | Mobile 7, 

Obiecte care se strică cu 
timpaui 1 urm, 

Obiecte care se strică de 
îndată 2, 

Probă 15, 16, 17. 
Reparaţii 23, 
Reztituire 4, 14—20, 26, 27 

Daune 17. 18, 19, 20, 
Destinaţie 3, 6, 7, 8, 10. 
Detrriorare 8, 14—25, 
Dol 20, 27, 3. 
Dovadă 15, 16, 17. 
Estimaţie 32, 33, 
Folosinţă 4, 6. 
Folosinţă legală 23. 29, 32—38, , 
Fond de comerţ 26—38, Suverană apreciere 10. 
Fongibile lucruri 4, Tată 25 

Urmărire silită 11, 12, 13 
Uzufruct 1 urm, 
Uzufruct legal 25. 
V indere cumpărare 5, 20 

Forţă majoră 16, 
Imobile prin destinaţie 3. 
Inceperea uzufructului 18,*   

Doctrină. 

|. Dispoziţiunile ari. 589 c. „Civ. în. 
(528 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, 
în general la toate obiectele care, fără, a 
se consumă de îndată se strică după 
vreme sau cu încetul prin întrebuinţarea 
lor. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1058 
urm.; Demolombe, X, No. 302; Dalloz, 
R6p.. Usufruit, No. 197; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1. p. 434, 435; Nacu, |. p. 
810; Plastara, II, p. 938 nota 1). , 

2, Dispoziţiunile arţ. 589 c. civ. fr, 

96704, — Codul Civil adnotat. — VI. 

556, 571,998, 1102, 1156, 1274; Civ. Fr. 

Vusufruit comprend des choses qui, sans se con- 
se dâteriorent peu ă peu 

lusufruitier ă le droit de sen servir pour 
elles sont destines, et n'est oblige de les rendre, ă la fin de 
dans L'tat oi elles se trouvent, non dâtâriortes par son dol ou 

par i'usage, comme du linge, des 
Pusage anquel 
Vusufruit, que » q 
par sa faute. 

(528 c. civ. rom.) se aplică şi lucrurilor, 
cari nu se consumă, prin întrebuinţarea 
lor, însă se strică de îndată iar nu cu 
încetul. (Demolombe, X, No. 295; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 4%, 
nota 3). 

23, Dispoziţiunile art. 589 e. civ. fr. 
(528 c, civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea, 
la lucrurile mobile devenite imobile prin 
destinație cărora, li se vor aplică dispozi- 
țiile privitoare la uzufruciul imobilelor. 
(Proudhon, Usufruit, III, No. 1155; Demo- 
lombe, X, No. 305; Laurent, VI, No. 46; 
Huc, IV, No. 184; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 596; Alexanaresco, ed. 2-a, 
III, partea, 1. p. 434, nota 3; Plastara, II, 
p. 938, nota 1). 

4. Spre deosebire de uzutructuarul lu- 
crurilor fongibile, uzutfructuarul lucru- 
rilor cari se strică după vreme prin în- 
trebuințarea. lor, nu devine proprietarul 
acestor lucruri ci are numai drept să se 
folosească de ele pentru întrebuinţarea. 
la care ele sunt destinate şi este obligat 
a le înapoiă la, sfârşitul uzufructului în 
starea în care se vor află. (Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 153%; Dalloz. R6p.. Usutruit, 
No. 196; Suppl., Usutruit, No. 84; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 435, 43%; 
Nacu, 1, p. 810; Matei Cantacuzino, p. 165; 
Plastara, II. p. 238, nota, 1). 

5. Uzuiructuarul lucrurilor care se 
strică cu tirînnl prin întrebuințarea lor, 
nu are dreptul să înstrăineze obiectele su- 
puse uzutructului. (Proudhon, Usufruit, 
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III, No. 1059 urm.; Demolombe. X, No. 
302; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1534; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 930, p. 683: Dalloz, Rsp., Usutruit, No. 197; Suppl., Usufruit, 
No. 84; Laurent, VI. No. 403 urm: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 435; 
Plastara, II, p. 238, nota 1). 

6. Uzutructuarul lucrurilor care se 
strică cu timpul prin întrebuințare, are 
dreptul să se folosească de aceste lucruri 
la toate întrebuinţările cari îi sunt Pro- 
prii, după natura, lor, sau voinţa proprie- 
tarului. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1534; Dalloz, Râp.. Usufruit. No. 196 urm.; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 435; 
Nacu 1, p. 810). 

Z. Astfel uzutructuaru] are dreptul să închirieze lucrurile supuse uzufructului 
când ele au destinaţia ca să fie închi- 
riate, cum ar fi de exemplu:  mobilele unei prăvălii, cărțile dintr'un cabinet de lectură. etc. '(Proudhon, Usufruit, III. No. 1061 urm;; Demolombe, X. No. 298 urm. Demanite et Colmet de Santerre. II, No. 428 bis, I; Mourlon. ed. 1-a, I. p. No. 1557; Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 230, p. 694; Dalloz. Rep, Usufruit. No. 200; Suppl., Usutruit, No. 8; Laurent, VI. No. 470 urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 537; Baudry et Wahi, Louasge, I, No. 75; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2801;  Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 435, 471, text şi nota 3), 

„ In privinţa lucrurilor cari nu sunţ destinate a fi închiriate. uzufructuarul nu ars dreptul să le închirieze decât în cazul când prin închiriere ele' nu ar su- feri o deteriorare mai mare decât aceea care ar suieri-o dacă, s'ar folosi de ele în- suşi uzufructuarul. (Proudhon. Usutruit, No. 1061 urm; Demolombe, X, No. 298 Urm.; Aubry' eţ Rau, ed. 5-a. II. $ 230, p. 694; Palloz. Nep.. Usutruit, No. 200; Suppl., Usutruiţ. No. 85; Laurent, VI, No. urm.; Comp. Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 436, 471, nota 3. p. 4%). « În cazul când uzufruciuarul are dreptul să închirieze lucrurile supuse uzufructului nu se îace în cauză apli- cația dispoziţiilor art. 595 e. civ. fr. (534 C. CIV. rom.) privitoare Ja locaţiunea imo- bilelor, ci contractul de închiriere va fi limitat numai 'la durata dreptului uzu- fructuarului, (Demolombe. X. No. 298 urm; Marcad. Art. 595, No. 3; Mourlon, ed. 7-a. I. No. 1561: Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 230, p. 694; Dalloz, Rep., Suppl., U- sufruit, No. 8; Laurent,. VI, No. 472; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 537; î$ x anâresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 

10. Tribunalele 

Alexandresco ed. 2-a. III, partea I, p. 473 nota). ! ii. Creditorii uzuiructuarului lucruri lor cari se strică cu timpul prin între 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

buinţare, nu au dreptul să urmărească 
silit aceste lucruri, deoarece ele nu for- 
mează gajul lor comun. (Demolombe, X, 
No. 296: Dalloz. REp.. Usufruit. No. 197; 
Suppl., Usufruit, No. 84; Laurent, VI, No. 
404; Alexandresco, ed. 2%a. III, partea I, 
p. 435; Plastara, II, p. 238, nota 1). 

42. După o părere numai uzutructul 
asupra, lucrurilor mobile cari pot fi în- 
chiriate, poate fi cedat şi urmărit silit 
de către creditori. (Demolombe, X. No. 
298; Aubry cet Rau, cd. 5-a, II. 8 230), p. 
698; Dalloz. Nâp. Usufruit. No. 201; Suppl., 
Usufruit, No. 86; Comp.: Plastara, IL, p. 
238, nota 1). 

12. După altă părere, uzufructul tu- 
turor lucrurilor mobile poate fi urmărit 
silit de către creditorii uzufructuarului 
iar nu numai acel al lucrurilor mobile 
cari pot fi închiriate. deoarece potrivit 
dispozițiilor art. 595 c. civ. fr. (534 c. civ. 
rom.) uzufructuarul poate cedă totdeauna 
dreptul său şi potrivit principiilor de drept tot ce poate fi cedat. poate fi şi urmărit silit. (Laurent, VI, No. 475; Comp: Ag xandresco, ed. 2-a, III. partea |, p. 

14. Potrivit dispozițiunilor art. 589 c. civ. îr. (528 ce. civ, ”om.), la sfârşitul uzufructului. uzufructuarul este obligat a înapoiă lucrurile supuse uzufructului în starea în care se vor află indiferent de starea lor de vechime sau de stricăciune. (Dalloz, Rep., Usutruit. No. 198; Sunppl. Usufruit, No. 84: Baudry et Chauveau, Des biens. No. 595; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 4%: Nacu, 1, p. 810). 15. Uzutructuarul este scutit de a înapoiă lucrurile supuse uzufructului nu- ma! în cazul când va dovedi că ele au pierit fără greseala sa. (Demolombe. X, No. 302 his: Dalloz, Rep. Usufruit, No. 198; Suppl.. Usutruit, No. 84; Laurent, VI, No. 405; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 595: Alexandresco. ed. 2-a, III. partea I, n. 436. nota 3; Nacu. I, p. 810). IG. Uzutructuaruj este obligat să do- vedească, că lucrurile au pierit din cauză de fortă maioră sau din cauza, i sau a unei întrebuinţări de prea lungă durată şi că nu a mai rămas nimic din ele. (Demolombe. X, No. 302 bis; Dalloz, Reb.,_ Usufruit. No. 198; Laurent. VI, No. : Baudry et Chauveau. Des biens, No. 595: Alexanaresco, ed. 2-a, III, nartea |, p. 436. nota 2), 
1. In cazul cână uzufructuarul nu face dovada pierderei şi că pierderea nu 

restituirea lucrurilor, (Demolombe, X, No : ed. 5-a. II, $ 23%, p. 683; Dalloz, Rep, Sunppl.. Usutruit, No. 

ed. 2-a, III, partea I, P. 436, nota 2). 18. In cazul câna uzufructuarul este obligat a, plăti valoarea daunelor cauzate prin nerestituirea lucrurilor la sfârşitul uzutructului, valoarea, daunelor va fi cal- 
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culată, după o părere, după valoarea lu- 
crurilor din ziua deschiderei dreptului 
uzufructului. (Demolombe, X, No. 302 bis; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, text şi 
nota 15, p. 683. 684; Dalloz, Rep, Suppl., 
Usuiruit, No. 84). 

9. După altă părere, valoarea dau- 
nei. va. fi calculată după valoarea lucru- 
rilor date în uzufruct care ar fi fost la 
sfârşitul uzufructului, luându-se în con- 
sideraţie o întrebuințare normală, şi re- 
gulată a lucrurilor. (Dalloz, Rep. Suppl, 
Usufruit, No. 84; Laurent, VI, No. 405; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 595; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
436, nota, 2), 

20. După această din urmă părere, 
dacă uzufructuarul a vândut lucrurile 
mobile supuse uzufructului, el va, fi obli- 
gat a plăti valoarea lucrurilor din mo- 
mentul deschiderei dreptului de uzufruct, 
deoarece vânzându-le a transformat „drep- 
tul de uzutruct propriu zis în quasi-uzu- 
îruct caz în care comportându-se ca pro- 
prietar al lucrurilor, a devenit la sfâr- 
șitul uzufructului debitor al valoarei lor. 
(Dalloz, R&p., Supol., Usufruit, No. 84; 
Laurent. VI, No. 405), 

21. Dolul uzufructuarului ar fi atunci 
când «el a stricat lucrul supus uzutruc- 
tului, înadins. (Alexanaresco. ed, 2-a, 
E partea 1, p. 437, nota 1; Nacu. [. p. 
10 
229. Culpa uzutructuarului ar fi atunci 

când el ar fi întrebuințat lucrul sau a, 
abuzat de el fără intenţie. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 437, nota 1; Nacu, 
p. 810). 

23. Faptul uzutfructuarului de a nu 
îi îngrijit de lucrul supus uzufructului, 
ca de însuși lucrul său, de exemplu nu 
a făcut reparaţiile de întreținere, con- 
stitue o culpă din partea sa. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 437, nota 
1; Nacu, 1, p. 810). , 

4. Deşi potrivit dispoziţiunilor art. 
589 c. civ. îr. (528 ce. civ. rom.) uzufructul 
lucrurilor cari fără a se consumă îndată, 
se strică după vreme prin întrebuințarea 
lor, este un adevărat uzufruct, nimic nu 
împiedecă pe părţi ca să constitue asu- 
pra acestor lucruri 
(Demolomhe, X, No. 306; Mourlon, ed. 7-a, 
IL, No. 1534; Laurent. VI, No. 404; Huc, IV, No. 184: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 595: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 434, nota 4). 
25. Dispozitiunile art. 589 c. „Civ. în. 

(528 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiune 
şi tatălui si mamei cari au folosința le- 
gală a lucrurilor copiilor lor minori, aşă 
încât ei nu vor fi răspunzători de dete- 
riorarea lucrurilor mobile prin trecere de 
vreme şi întrebuințarea lor, cu toată di- 
ferenţa. de redacţiune între art. 453 şi 
589 c. civ. fr. (397 şi 528 e. civ, rom.). 
(Proudhon. Usufruit, V, No. 2642; Lau- 
rent, IV, No. 329; Huc. III, No. 191; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 437; 
Contra: Demolombe, VI, No. 524). 

DESPRE UZUFRUCT 

un  quasi-uzufruci, - 

Art. 528 

In ceeace priveşte uzutructu] unui fond de comerţ după părerea dominantă, € compune :din două elemente: unul incorporal, ca, clientela, dreptul la con- tractul de închiriere, brevetele de inven- tiune, etc. şi un alţul corporal ca mate- rialul destinat Ja, exploatarea fondului de comerţ şi mărturile. Elementul incor=- poral, care constitue propriu zis fondul de comerţ, nu poate fi considerat că se consumă prin prima întrebuințare şi deci în lipsă de i sa nu se transmite uzufructuarului aşă încât el este obligat a-l conservă şi a-l restitui la sfârşitul uzufructului. Elemen- tul corporal şi anume materialul care ser- veşte la exploatarea, fondului de comerţ, trebueşte restituit de uzufructuar la sfâr- situl uzufructului deoarece asupra lui el nu are decât un drept de folosință iar în ceeace priveşte mărfurile, uzufructua- rul are dreptul să Je vândă în calitatea sa de administrator însărcinat prin titlul său ca să exercite: comerţul iar nu în calitate de quasi-uzufructuar, afară de cazul când mărfurile sunt lucruri abso- lut fongibile sau când estimaţia lor s'a, făcut în scopul de a transmite în mod definitiv proprietatea, lor uzutfructuaru- lui. (Demolombe, X, No. 307; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 426 bis, I; Marcads, arţ. 581, No. 2; Troplong, Contract du mariage, 1V, No. 5160 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 236, D. 140; Dalloz, Rep. Usufruit, No. 204 urm; Suppl., Usufruit, No. 87; Laurent, IV, No. 492: Huc, IV, No. 183; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 583; Planiol ei Hipert, III, No. 797; Colin et Capitant. I. p. 797; Comp: Alexandresco, ed. 2-a III. partea 1, p. 449 urrm.). 
27. După această. părere uzufructua- rul la sfârşitul uzufructului fondului de comerţ, va, îi obligat la restituirea obiec- telor, cari îl compun, în starea în care se vor află, însă nestricate din dol sau culpă, deoarece fondul de comerţ fiind un corp universal, el continuă a, subsistă în reînnoirea succesivă, a. mărturilor. (Au- bry et Rau, ed. 5-a. II, $ 236, text şi nota 5, p. 740; Laurent, VI, No. 422; Huc, IV, No. 183; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 583: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 451). 
28. După altă părere, fondul de co- merț trebueşte considerat ca un lucru care se consumă prin întrebuințare. Prin urmare uzufructul unui fond de comerţ nu este un uzufruct propriu zis, ci un quasi-uzufruct. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1910 urm.; Mourlon. ea. 1-a, ÎI, No. 1533: Mass6 et Verge sur Zachariae,. II], 

$ 306, text şi nota 3). 
29. Uzutructuarul unui fond de co- merţ este obligaţ să-l exploateze; el nu 

are dreptul să înceteze expoatarea Qe- oarece ruinează clientela şi Ja sfârșitul uzuiructului trebueşte să dea socoteală de fondul de comert, (Aubry ei Rau, ed. 5-a, II, 8 236, p. 74; Dalloz, Râp., Suppl., 
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Usufruii, No. 8; Laurent, VI, No. 420; 
Planiol et Ripert, III, No. 798; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 450; Con- 
tra: Proudhon, Usufruit, III, No. 102; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 583), 

20. In cazul când uzufructuarul unui 
îiond de comert, încetează exploatarea, 
nudul proprietar are dreptul să-l someze 
a continuă exploatarea şi dacă el refuză, 
nudul proprietar poate cere vânzarea fon- 
dului de comerţ, prin justiţie. (Aubry et 
Rau, ed. a, II, 8 236, p. 742; Dalloz, Râp, 
Suppl. Usufruit, No. 88; Laurent, VI, No. 
420; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
583; Contra: Proudhon, Usuitruit, III, No. 
1022; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 450). 

21. Uzutructuarul unui fond de co- 
merţ are dreptul să închirieze sau să ce- 
deze dreptul său. (Planiol et Ripert, III, 
No. 798), 

229, La sfârşitul uzufructului, uzu- 
fructuarul unui îond de comerţ este o- 
bligat la restituirea lui. In cazul când el 
a fost estimat la începerea uzutructului 
şi părţile au înţeles ca uzufructuarul să 
devie proprietarul lui, el va. fi obligat să 
restitue suma prevăzută ca estimaţie. 
(Dalloz, Râp., Suppl, Usutruit, No. 89; 
Comp.: Planiol et Ripert, III, No. 798; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 451). 

33, In cazul când proprietatea unui 
fond de comerţ nu a trecut la uzufruc- 
tuar, şi dacă uzufructuarul a, exploatat 
fondul de comerţ, în mod normal şi în- 
ţelept, el va fi obligat a-l restitui în sta- 
rea, în care se va află, chiar dacă elemen- 
tul incorporal al fondului ar fi scăzut 
în valoare din o împrejurare oarecare in- 
dependentă, de greşeala uzutructuarului. 
In cazul însă când elementul incorporal 
al fondului de comerţ s'a depreciat din 
cauza, neglijenţei sau greşelei uzufructua- 
rului el va fi obligat a plăti nudului pro- 
prietar, la sfârşitul uzutructului, o sumă 
egală cu aceia a deprecierei fondului de 
comerț, care în nici un caz nu poate fi mai 
mare decât evaluarea făcută la începerea 
uzufructului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 236, text şi notele 9 urm., p. 742; Dalloz, 
Râp.. Suppl.. Usufruit, No. 89; Laurent, 
VI, No. 423; Huc, IV, No. 183; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 583; Comp.: 
Planiol et Ripert, III, No. 198; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, 1. p. 198). 

34. In cazul când fondul ae comerţ 
a. crescut în valoare la sfârşitul uzufruc- 
tului, după o părere, uzutructuarul nu are 
dreptul să pretindă diferenţa de valoare. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, No. 90; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 583). 

DESPRE UZUFRUCT Codul ciril 

35, După altă părere, dacă fondul de 
comerţ a crescut sau a scăzut în valoare 
la finele uzufructului, şi uzufructuarul şi 
nudul proprietar au dreptul să pretindă 
diferența de valoare, (Aubry et Rau, ea. 
5-a, II, 8 236. text şi nota 9. p. 742; Lau- 
rent. VI, No. 423). 
26. In ceeace priveşte mărtiurile unui 

fond de comerţ, uzufructuarul va fi obli- 
gai a restitui la finele uzufructului măr- 
furile cari există în natură după inven- 
tarul făcut la începerea uzufructului iar 
pentru cele cari nu există va trebui să 
restitue valoarea lor sau să  substitue 
mărfuri cumpărate în înlocuirea celor 
vândute, până la concurența valoarei ini- 
țiale iar dacă această valoare nu este 
completată va trebui ca diferenţa să v 
plătească în bani. (Dalloz, Rep, Usu- 
îruit, No. 205; Suppl., Usufruit. No. 31: 
Comp.: Planiol et Ripert, III. No. 79%: 
Colin et Capitant, I, p. 798; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 451). 

37. In ceeace priveşte materialul de 
exploatare a fondului de comerț, uzufruc- 
tuarul este obligat. la sfârşitul uzufruc- 
tului să-l predeă în stare bună de func- 
ționare, deoarece el trebueşte să-l repare 
în timpul duratei uzufructului şi chiar 
să-l reînnoiască dacă se deteriorează, fiind 
“obligat a plăti o indemnitate în cazul 
când el îl predă la finele uzufructului 
după expertiza, făcută, în stare de dete- 
riorare, chiar dacă această deteriorare nu 
este provenită din greşeala sau neelijența 
sa. deoarece acest material de exploatare 
face parie integrantă din universalitatea 
juridică ce constitue fondul de comerţ şi 
în această materie dispoziţiunile art. 589 
c. civ. îr. (528 c. civ. rom.) care dispune 
că uzufructuarul va trebui să  restitue 
mobilele ordinare în Starea în care se 
vor află fără deteriorări din culpa sau 
neglijenţa sa. nu-și găsesc aplicaţiunea. 
(Demolombe, X. No. 307; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. $ 236, text si nota 11. p. 74, 
743; Dalloz, Râp., Suppl.. Usufruit, No. 
%; Planiol et Riperi. III. No. 798). 

28. Când în fonâul de comerţ supus uzufructului se găseşte şi un brevet de 
ivențiune, uzufructuarul este obligat ca la sfârsitul uzufructului să vestitue tit: 
lurile cari stabilesc brevetul; dacă însă 
brevetul de invenţiune a luat sfârşit în timpul uzufructului, uzufructuarul este dispensat de obligaţia de a preaă titlurile acestui brevet. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 236, text şi nota 12. p. 743; Dalloz, R6p- Suppl., Usufruit, No. 93). 

29. A se vedea: art. 534 şi 540 din co- 
dul civil cu notele respective, 

Art. 529. — Dacă uzutructul cuprinde păduri destinate de proprietarul lor la tăeri Se . „a tăeri periodice, uzutructuarul 
păstra ordinea şi cătățimea tăerei în conformitate bilite de proprietar, sau cu uzul locului, 

este dator a 
mi cu regulile sta- 

fără a puteă pretinde 
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vreo despăgubire nici uzufructuarul, nici moştenitorii săi, pentru 
părţile lăsate netăiate în timpul uzufructului său. 

Arborii cari se pot scoate dintr'un seminariu 1) de pomi, fără 
degradațiunea acestui, nu vor face parte din uzutruct, decât cu 
îndatorire, pentru vzufructuar, de a se conformă obiceiului local 
în privirea înlocuirei lor. (Civ. 466, 524, 530 urm., 533, 534, 541, 
556, 575, 1289; Codul 'silvic; Civ. Fr. 590). . 

Tezt. fr. Art. 590. — Si Vusufruit comprend des bois taillis, Pusufruitier 
est tenu d'observer l'ordre et la quotit6 des coupes, conformâment ă l'amâna- 
gement on ă usage constant des propritaires; sans indemnit€ toutefois en faveur 
de Lusufruitier ou de ses hsritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit 
de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa Jouissance. 

Les arbres qwon peut tirer d'une pepinidre sans la dâgrader, ne font aussi 
partie de lusufruit quă la charge pour Vusufruitier de se conformer aux usages 
des lieux pour le remplacement. Ă 
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Francez drept civil 5,7. 
Fructe 2, 3, 25, 27. 
„Inceperea uzufructului 6, 

15 
Incetarea uzufructui 11— 

20, 
Măsuri de asigurare 14. 
Minoritate 43, 
Moştenitoci 16, 17, 19, 20. 
Neglijenţă 15. 
"Obiceiul locului 7, 8, 9.   

Seminarii de pomi 23, 24, 
25 

Silvic regim 10, 
Stabilimente publice 8, 
S 8. 
Tăiere prematură 12, 43, 

14, 
Tutor 18. 
Uzufruct 4 urm, 
Uzul locului 7, 8,9. 
Vindere-cumpărare 4, 19, 

Doctrină. 

[.„ Art. 529 c. civ. rom. prevede dispo- 
zițiuni cu privire la uzufructul pădurilor 
tinere (bois taillis, din art. 590 c. civ. fr.) 
cari nasc şi renasc de mai multe ori în 
mod periodic în timpul vieţii unui om, iar 
art. 530 şi 531 c. civ. rom. prevede dispo- 
ziţiuni cu privire la uzutructul pădurilor 
mai bătrâne (bois de haute futaie, âin 
art. 591 şi 592 c. civ. fr.) cari sunt destinate 
a fi tăiate la periode mai lungi. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 686; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 605; Planiol 
et Ripert, III, No. 782; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 451, nota 2, p. 45; 
Nacu, 1. p. 812; Matei Cantacuzino, p. 104;. 
Plastara, II, p. 241). . 

9, Tăierile periodice ale pădurilor de- 
'stinate pentru tăiere constitue adevărate 
“fructe. (Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 1540; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 686; Bau- 

1) Adică: „pepenieră“, 

III. partea I, p. 453, 454). 
Aa Uzufructuarul -având dreptul să 

taie pădurile destinate la tăieri periodice, 
are dreptul să-şi vândă areptul acesta 
de tăiere a pădurei supuse uzufructului. 
(Dalloz, Rep. Usutruit, No. 269, 270). 

5. Spre deosebire de dreptul francez, 
după art. 529 ce. civ. rom., uzufructuarul 
va trebui să se conducă la tăierile pădu- 
rilor după regulele stabilite de proprie- 
tarul care a constituit uzufructul, iar nu 
de proprietarii anteriori ca în dreptul 
francez, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 452, nota 1). - 

G. Dacă în momentul deschiderii uzu- 
fructului, proprietarul a stabilit regule 
de tăierea pădurii, uzufructuarul este o- 
bligat să se conformeze acestei amenajări, 
neavând dreptul să facă tăieri mai mari 
şi mai multe decât proprietarul. (Demo- 
lombe, X, No. 39%; Mourlon. ed. 7-a, 1, No. 
1540; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, 
p. 686; Dalloz, R6p., Usufruit, No. 2%; 
-Laurent, VI, No. 431; Planiol et Ripert, 
III, No. 78; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 45%; Plastara, II, p. 241, 
nota 1). _ 

7, Potrivit dispoziţiunilor art. 529 c. 
civ. rom, la tăierea pădurilor uzuiruc- 
tuarul se va conduce după regulele uzu- 
lui locului, adică după regulele stabilite de 
proprietarii vecini, spre deosebire de 
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dreptul francez unde unii autori decid 
că E vor aveă în vedere regulele stabilite 
de proprietarii anteriori.  (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 452, nota 2). 

8. Dacă nu se poate stabili uzul locu- 
lui, din cauza rarităţii pădurilor în aceâ 
regiune, uzuiructuarul va, trebui să ob- 
serve în tăierea pădurii supuse uzufruc- 
tului. regulele stabilite pentru pădurile 
statului şi ale stabilimentelor publice. 
(Dalloz, Rep., Usufruit, No. 224; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 606; Planiol 
et Ripert, III. No. 782). 

9. Dacă proprietarul a exploatat pă- 
durea în mod abuziv, uzufructuarul se 
va conformă uzului locului iar nu tăie- 
rilor anterioare deoarece el este obligat 
a. se folosi ca un bun părinte de famile. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a. TI, $ 230, p. 686; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 6W6; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
454), 

10. Uzutructuaru: unei păduri desti- 
nate la tăieri periodice este obligat să se 
conformeze legilor şi regulamentelor rezi- 
mului silvic. (Dalloz, Râp.. Usutruit. No. 
269, 270; Comp: Alexandresco, ed; 2-a, III, 
partea 1. p. 4%, nota 1). , 

11. Arborii desrădăcinați sau rupți de 
vânt dintr'o pădure destinată spre tăiere, 
aparţin uzufructuarului. dacă au fost 
rupți înainte de sfârsitul uzutructu- 
lui, chiar dacă ei nu ar fi aiuns în epoca, 
tăierii lor regulate. (Proudhon. Usufruit, 
III. No. 1176: Demolombe. X, No. 393: Au- 
bry et Rau. ed. 5-a, IL. & 230. p. 686; Dal- 
loz, Râp., Usufruit. No. 278: Suppl.. U- 
sufruit, 132; Laurent. VI, No. 442: Bau- 
dry et Chauveau. Des biens. No. 607; Pla- 
nio! et Ripert, III, No. 782). 

12. Uzutructuarul care taie o pădure supusă uzufructului. înainte de timpul 
cuvenit pentru o tăiere regulată, care trebuiă să cadă după sfârsitul uzufruc- tului, devine proprietarul arborilor tăiaţi, însă va fi obligat să plătească proprie- tarului daune-interese, (Demolombe, X, No. 396; Mourion. ed. 7-a, IL. No. 1542: Dal- loz, Rep.: Usufruit, No. 279; Laurent. VI, No. 438; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 610; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea, I, p.. 454, 455) 

12. Dacă uzutructuarul taie o pădure supusă uzutructului. înainte de timpul 
cuvenit pentru o tăiere regulată care tre- buiă să cadă în timpul uzufructului, uzufructuarul nu datoreşte  proprieta- 
rului  daune-interese, deoarece acesta nu încearcă nici un prejudiciu ci din contra are un folos prin această tăiere prematură, (Demolombe, X, No. 396: Dal- loz. Rep., Usufruit, No. 280; Laurent, VI, No. 438; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 610. 613: Alexandresco, ed. 2-a. III partea, I. p. 454, 455). 

„ In cazurile aceste două de mai sus numai la sfârşitul uzufructului se va puteă constată dacă nudul proprie- tar a încercat vreun prejudiciu sau a, avut din contră un avantaj; până atunci 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

însă nudul proprietar are dreptul să-şi 
ia măsuri de garanţie. (Demolombe, X, 
No. 397; Dalloz. R€p., Usufruit, No. 281; 
Comp.: Proudhon, Uusufruit, III, No. 
1172; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 454, 455), 

15, Potrivit dispoziţiunilor art. 590 ce. 
civ. fr. (529 e. civ. rom.) dacă uzuiruc- 
tuarul nezlijează să facă tăierile ordinare 
ale pădurii la care aveă areptul în tim- 
pul uzufructului său. nici uzufructuarub 
nici moştenitorii săi nu au dreptul să 
pretindă vreo despăzubire. (Mourlon, ed. 
1-a, 1, No, 1542; Dallioz, N6p.. Usutruit, 
No. 267, 282; Alexandresco, ed 2-a, III. 
partea 1, p. 454: Nacu, |, p. 813; Matei 
Cantacuzino, p. 165), 
"IG. Chiar dacă uzutfructuarul a fost 

împiedecat de o forță majoră ca să facă tăierile ordinare ale pădurii. la cure aveă dreptul, în timpul uzufructului său, nici el nici moștenitorii săi nu au dreptul să pretindă vreo despăgubire. (Duranton, IV, No. 558; Massâ eţ Vers€. II, $ 30$, nota 14; Marcadâ. art. 585; Dalloz, R6p.. Usu-- Suit No. 283: Contra: Delvincourt, I, p. 

17. In cazul când uzufructuarul a fost împiedecat să facă aceste tăieri prin- trun fapt a] proprietarului, cum ar fi 0 contestaţie din partea sa, în privinta. fondului dreptului de uzufruct, uzufrue-. tuarul sau moştenitorii săi vor avea dreptul să reclame daune-interese, (Dal- loz, Rep, Usufruiţ. No. 283). 
18. In cazul când uzufructuarul este minor şi tutorul său a neglijat să facă tăierile ordinare ale pădurii supuse uzu- fructuarului, minorul are numai în con- tra tutorului o acţiune de daune-interese. (Dalloz. Râp.. Usufruit, No. *83). 
19. In cazul câna uzufructuarul unei Păduri destinată a fi tăiată, vinde drep- tul de tăiere ajuns la termen, şi qacă uzufructul se stinge înainte de termina. rea tăierei, care îusese începută; moşte- nitorii uzufructuarului vor trebui să pre deă nuduluj Proprietar o parte din pre țul _Vânzării egală cu valoarea arborilor netăiați încă la sfârsitul uzufructului. Demante et Colmet de Santerre. ed. 3-a, II, No. 434 his: Aubry et Rau, ea 5a. Il, $_ 230, p. 695; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 608; Contra: Laurent, VI, No. 47 urm; Huc, IV. No. 180). 
2N. Dacă însă tăierea nu începuse la stingerea uzufructului, moştenitorii uzu- fructuarului vor fi obligâţi să predeă nu- dului Proprietar întregul pret, al vân- zării. (Dalloz. Râp.. Usufruit, No. 184, 28; Suppl., Usutruit, No. 77). 
21. Uzutructuarul nu are dreptul să ceară compensatia valoarei arborilor ne tăiați cu valoarea arborilor ce i-a tăiat fără să fie avut dreptul. (Demolombe, No. 402: Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 284; Suppl., Usutruit, No. 133; Laurent, VI. No. 439; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 610; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 455; 
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Comp.: Planio! eţ Nipert, 1lI, No. 782, p. 
134. nota, 2), 

29. Arborii cari de obicei se curăţă de 
<rengi în. mod periodic cum sunt răchi- 
țele sau salciile, când sunt Supuşi uzu- 
îructului, sunt supuşi aceloraşi  regule 
ca şi pădurile destinate a fi tăiate de 
proprietarul lor în mod periodice. (Tau- 
lier. 'Theorie raisonn6 du code civil, II. 
p. 307; Demolombe, X. No. 424; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, 1. 8 230, p. 689; Dalloz, 
Rep. Usufruit, No, 286; Baudry et Chau- 
veau, Des bians, No. 611). 
23, Prin expresiunea seminariu între- 

buinţată în art, 599 e. civ. rom. (pepi- 
niera din art. corespunzător francez 590), 
se înţelege un loc în care se sădese şi ră- 
sădesc arbori tineri pentru a fi trans- 
plantați. apoi în alte părţi. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 455). 

24, Expresiunea de seminar de pomi 
din art. 529 c. civ. rom., nu este exactă, 
“deoarece dispozitiunile acestui articol se 
aplică nu numai la pomii roditori. ci la 
orice fel de arbori. (Alexandresco, ea. 2-a, 
i partea 1. p. 452, nota 3, 453, nota 1 

Art. 530. — Uzutructuarul 

DESPRE UZUFRUCT Art. 530 

25, Arborii din pepiniere fiind desti- nati a fi scosi în mod periodic, sunt adae- vărate fructe; prin urmare, uzufructuarul are dreptul a-i scoate pentru el, cu con- ditiunea de a nu desradă pepiniera şi „&i înlocui prin alţii, deoarece în caz con- 
trar, pepiniera ar dispare. (Mourlon, ed. 
d-a, 1, No. 1544; Planiol et Riperi, III, 
No. 782; Alexandresco. ed 3-a, III, pariea 
I, p. 455; Nacu, 1, p. 813, 814; Plastara, II, 
p. 241), 
26. Arborii dintr'un parc nu sunt con- 

sideraţi ca fructe, aşă încât uzufrucțua- 
rul nu are dreptui să-i taie. (Demolombe, 
X,_No. 415; Laurent, VI, 430;  Planiol, 
I. No. 2791: Alexanirezco, ea. 2-a, III, par- .. 
tea 1. p 453). 
27. Dacă însă proprietarul ar fi 'ex- 

ploatat arborii dintr'un parc. considerân- 
du-i deci ca fructe, uzufructuarul are 
dreptul să-i taie. (Laurent, VI, No. 430; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 453, 
nota 4). | 
28. A se vedea: art. 530, 531 din co- 

dul civil, cu notele respective, 

se mai bucură, conformându-se cu epocile şi uzul vechiu al proprietarului, de părţile de păduri înalte cari au fost puse în tăere regulată, sau că aceste tăeri se fac periodice pe o întindere de pământ determinată, sau că se fac numai de o câtime oarecare de arbori aleşi 
domeniului. (Civ. 529, 531 urm.; Civ. Fr. 591). 

pe toată suprafața 

Text. fr. Art. 591. — I/usufeuitier profite encore, toujours en se conformant aux €poques et ă usage des anciens propriâtaires, 
futaie qui ont 6t6 mises en coupes r&gl&es, 
periodiquement sur -une certaine 6tendue de 

des parties de bois de haute! 
soit que ces coupes se fassent 

terrain, soit qu'elles se fassent d'une <ertaine quantit€ d'arbres pris indistinetement sur toute la surface du domaine. 

Doctrină. 

4. Art. 529 c. civ. rom. prevede dispo- 
ziţiuni cu privire la uzufructul pădurilor 
tinere (bois taillis din art. 590 c. civ. îr.), 
“cari nasc şi renase de mai multe ori în 
mod periodic în timpul vieţii unui om, 
iar art. 530 şi 531 c. civ. rom. prevăd dis- 
poziţiuni cu privire la uzufructul păduri- 
lor mai bătrâne (bo:s de haute futaie din 
art. 591 si 592 ce, civ, fr), cari sunt desti- 
nate a fi tăiate ia perioade mai lungi. 
(Alexandresco, ed. 2a, III, partea 1, p. 
451, nota 2, p. 455). 

2. Arborii înalţi, spre deosebire de pă- 
durile destinate de proprietarul lor la 
tăieri periodice. trebuesc să, fie conside- 
ratţi, în principiu, ca un capital pus în 
rezervă de către proprietar şi uzufrue- 
tuarul nu-i poate exploată decât atunci 
când au fost destinaţi tăierei, (Demolombe, 
X, No. 409; Mourlon, ed. 7-a, IL. No. 15%; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 687; 

Dalloz, Rp, Usutruit, No. 287; Suppl., 
Usutruii, No. 134; Laurent, VI, No. 434 
urm.; Bauary et Chauveau. Des biens, No. 
604; Planiol et Riperi. III, No. 776, 783; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 453, 455, 456, 457; Nacu. I, p. 813; Matei Can- 
tacuzino, p, 164, 165; Plastara, II, p. 241, 
nota 1, p. 949) 

8. Prin arbori înalţi din art. 530 şi 
531 e. civ. rom. (arbres de haute futaie 
din art. 591 şi 59% c. civ. fr.) se înțeleg 
arbori cari au cel puţin 60 ani de vârstă. 
(Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 
1: Comp.: Planiol, et Ripert, III, No. 

4. Părţile de păduri înalte sunt consi- 
derate că sunt destinate unei tăieri re- 
gulate când există periodicitate regulată 
şi identitate, fie în întinderea terenului 
exploatat, fie în numărul arborilor tăiaţi. 
(Dalloz, Rep., Usufruit, No. 291; Suppl., 
Usufruit, No. 134; Laurent, VI, No. 434; 
Planiol et Ripert, III, No. 183; Comp: 
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Demolombej X, No. 409; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 458, nota 1; Pla- 
stara, II, p. 242, nota 1). 

5. Nu se poate fixă o regulă absolută 
pentru rezolvarea dificultăţilor cari se 
pot ridică cu pirivire la chestiunea de a 
se şti dacă anumite acte de exploatare 
constituesc sau nu o punere în tăiere re 
gulată a părților de păduri înalte; fixarea, 
aparţine instanțelor de fond cari vor a- 

“preciă în mod suveran. Faptul că pro- 
prietarul prin exploatarea acestor. păduri 
a înțeles să-şi creeze un venit regulat şi 
periodic constitue o punere în tăiere re 
gulată a lor, (Demolombe, X. No. 409; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, Il. $ 230. nota 27, 
p. 688; Dalloz, Rp, Suppl., Usutruit, No. 
134; Laurent, VI, No. 434; Baudry „et 
Chauveau, Des biens. No. 613; Planiol 
et Ripert, III, No. 783; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 458, nota 1). 

DESPRE UZUFRUCY Codul civil 

6. Arborii aşă zis seminceri cari ser- 
vesc pentru regenerarea pădurilor, tre 
buesc asimilați cu părţile de păduri înalte 
de care vorbeşte art. 591 c. civ. fr. (53) 
c. civ. rom.). (Dalloz, Râp.. Usutruit, No. 
296; Suppl., Usufruit. No. 136; Planiol et 
Ripert. III. No. 783: Comn.: Laurent, VI, 
No. 437; Huc, IV, No. 192). 

7, Constituitorul uzufructului are drep- 
tul să deroge dela rezulele fixate de art. 
591 c. civ. îr. (530 c. civ. rom.) în privința 
întinderei drepturilor uzufructuarului a- 
supra părţilor de păduri înalte supuse 
uzufructului. (Dalloz. R6p.. Usufruit, No. 
144; Laurent, VI, No. 445; Baudry et 
Chauveau, Des bicns, No. 626; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, pag. 45, 

8. A se vedeă: art. 529 şi 531 din co 
dul civil cu notele respective. 

Art, 531. — In toate celelalte cazuri, uzutructuarul nu se poate atinge de arborii înalţi; va puteă însă întrebuință, spre a face reparaţiunile la care este obligat, arborii desrădăcinați sau sfărâmaţi din accidente; poate chiar a tăiă pentru acest sfârșit arborii trebuincioși, cu îndatorire însă de a constată în ființa proprietarului această trebuință. (Civ. 529 urm., 533, 545, 
546; Civ. Fr. 592). 

Text. fr. Art. 592. — Dans tous les autre cas, lusufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulemet employer, pour faire les rEparations dont il est tenu, les arbres arrachâs ou 
cet objet, en faire abattre s'il est. nâces 
la mnecessit€ avec le proprittaire. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Abus de folosință 2144, | Instrumente arătoare 14 Accident 4, 7, 10, Lemne de foc 3, 7. Arbori desrădăcinaţi 7,10, | Nud proprietar 11, 16, 17, 6, î7 20, 23, 24, 25, i Păuii bătrâne 1 urm. Arbori înalţi 1 urm. Păduri tinere 1, 12, Arbori rari 6, Recolte 8, 9. Arbori rupţi de accident'| Reparaţii 10—17, 19, 25, 4, 7, 10, 16, 17, Revendicare 20, Arbori uscați 4, 24, “Tăiere regulată 2, 42. Bătrâneţe 9. “Terţ 20. Bună credință 20. Trebhuinţă 11, 16, Cvnstatare trebuitoare 11. Uzufruct. 1 urm, Convenţie 3. Vie 9. 
Daune 8, 18, 49, 20, 22, Vindere-cumpărare 20. Incetarea uzufruct, 21, 22, 

Arbori fructiferi, 9. 

Doctrină. 

„Î. Art. 529 c. civ. rom. prevede dispo- ziţiuni cu privire la uzuiructul pădurilor tinere (bois taillis din art. 590 ce. civ. îr.) cari nasc și renasc de mai multe ori în mod periodic în timpul vieţii “unui om, iar art. 530 si 531 c. civ. rom. prevăd dis- pozitiuni cu privire la uzufructul pădu- rilor mai bătrâne (bois de haute futaie din art. 591 şi 592 ce. civ. îr.), cari sunt destinate a fi tăiate la perioade mai 

bris€s par accident: il peut mâme, pour are, mais ă la charge den faire constater 

lungi. (Alexandresco. ed. Za, III, partea: I, p. 451, nota 2, p. 455) PE 2, Uzutructuarul nu are dreptul să se: atingă de arborii înalți în afară de cazul când ei sunt puș!: în tăiere regulată. (De molombe, X, No. 410 urm.; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1540. 1543 Aubry et Rau, ed. Sa, 11, $ 280, p. 687; Daloz. Rep. Usu- fruit, No. 305; Suppl.. Usutruit, No. 137; Laurent, VI, No. 443 urm.; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 612 urm.: Pla- ao et Ripert, AI No. 783; Alexandresco; „ «a, TII, partea 1, p. , ; W 
Iad) p. 453, 455, 456; Nac 
a Uzutfructuarul nu are dreptul nici să taie copacii înalţi. nici să taie cră cile, chiar pentru a-şi procură lemne de foc. (Demolombe, X, No. 410 urm.; Mour- lon, ed. 7-a, 1. No. 1543; Aubry et Rau ed. 5-a, II, $ 230, p. 687; Dalloz. Rep U- Sufruit, No. 305: Laurent, VI. No. 43 urm.; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 512 urm.). 
4. Uzutfructuarul nu are dreptul să taie arborii înalți chiar dacă sunt uscați. Sau rupţi printrun accident. pentru folo-: sul său personal, (Mourlon. ed. 7-a, IL, No- 1543; Dalloz, R6p.. Usufruit. No. 305; Suppl.» 
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Usufruit, No. 139; Planiol et Ripert, III, 
“No. 783; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
iea 1, p. 456). Ă 

5. Uzufructuarul are dreptul să taie 
arborii înalţi pe care îi va crede de cu- 
viinţă când este autorizat prin actul de 
constituire a uzufructului. (Dalloz, Râp. 
Usufruit, No. 14; Laurent, VI, No. 445; 
Alexandreco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 455, 

G. Uuzuiructuarul nu are dreptul să 
taie arborii rari crescuţi pe proprietatea 
supusă uzufructului sau pe cei ce măr- 
:ginesc această proprietate. (Dalloz, Rep., 
Usufruit, No. 302, 314; Suppl., Usutruit, 
No. 138; Laurent, VI, No. 437; Huc, IV, 
No. 193; Baudry et Chauveau. Des biens. 
No. 615; Planiol et Ripert. III, No. 18; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 

LO! . 

1. Uzufructuarul nu are arepiul să 
întrebuinteze pentru folosul său personal, 
arborii înalți nesupuşi unei tăieri regu- 
late, cari au fost desrădăcinaţi sau rupţi 
de vânt. chiar ca lemn de toc. (Proudhon, 
Usufruit, III, No. 1194; Demolombe, X, 
No. 410 urm.: Aubry et Rau, ed. 5-a. II. 
$ 230, p. 687, 688; Dalloz, Râp., Usufruit, 
No. 305: Suppl.,. Usufruit, No. 140; Lau- 
rent. VI, No. 440, 443: Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 617; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 783; Alexandresco, ed. 2-a, 
TIL. partea 1, p. 456. 457, nota). 

8. Uzutructuarul are dreptul să ceară 
tăierea arborilor cari dăunează recoltelor. 
(Demolombe, X. No. 419; Dalloz. Rp, 
Usutruit, No. 301). 

9, Deasemenea. uzufructuarul are drep- 
tul să ceară tăierea arborilor fructiferi 
cari se află în mijlocul viilor sau a. tere- 
nurilor arabile sau cari sunt improductivi 
din cauza bătrâneţei lor. (Dalloz. Râp.. U- 
sufruii, No. 301). 

10. Potrivit dispoziţiunilor art. 592 c. 
civ. îr. (531 ce. civ. rom.), uzufructuarul 
va puteă întrebuinţă, spre a face _repa- 
raţiunile la care este obligat, arborii des- 
rădăcinaţi sau sfărâmaţi din accidente, 
(Mourlon, ed. 7-a. 1, No. 1543; Dalloz, Rp. 
Usuiruit, No. 306; Planiol et Ripert, III, 
No. 783; Alexandresco, ed. 2a. III, par- 
tea I, p. 456; Nacu. I, p. 813; Matei Can- 
tacuzino, p. 165; Plastara, II, p. 241, 
nota 1). , 

1 |. Deasemenea potrivit dispozițiunilor 
ari. 592 c. civ. îr. (531 c. civ. rom.), uzu- 
fructuarul va puteă, pentru a face re- 
paraţiunile la care este obligat, să taie 
arbori înalţi, cu îndatorire însă de a, con- 
stată această trebuinţă faţă de nudul pro- 
prietar. (Mourlon. ed. 7-a. 1, No. 1543; Dal- 
loz, Rep., Usutruit, No. 306; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 783: Alexandresco, ed. 2-a, 
TIE, partea 1, p. 456: Nacu, 1, p. 813; Ma- 
tei Cantacuzino, p. 165). Ş 

12. Uzutructuarul nu are dreptul să 
taie arborii înalţi, nesupuşi unei tăieri 
regulate, pentru a face reparaţiunile. de 
întreţinere, decât atunci când nu ar există 
altă pădure supusă unei tăieri regulate, 

DESPRE UZUFRUCT Art: 531 

căci în caz contrar el va trebui să ia 
lemnele necesare din aceasta, din urmă 
pădure, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, L p. 456, nota 5), 

„ Reparaţiunile de care vorbeşte tex- 
tul art. 592 c. civ. fr. (531 € civ. rom.) 
sunt numai reparaţiunile de întreţinere. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 230, nota 
27 bis, p. 688; Baury et Chauveau, Des 
biens, No. 616; Planiol et Ripert, III, No. 
783, p. 737, nota 4: Alexandresco, ed. 2-a, 
IEI, partea 1, p. 456; Contra: Laurent, VI, 
No. 441 urm.) 

14. Prin expresiunea de reparaţiuni 
întrebuințată în art. 592 c. civ. fr, (531 
c. civ. rom.) trebueşte să se înțeleagă nu 
numai reparaţiunile imobilului ci si în- 
treţinerea instrumentelor aratoare, a ca- 
selor, etc. (Dalloz, Rep., Usufruit, No. 306). 

5. Uzufructuarul are dreptul să taie 
arborii înalţi numai când reparaţiunile 
dexin necesare. (Dalloz, Râp., Usufruit, No. 

16. Necesitatea reparaţiunilor trebueşte 
constatată faţă cu nudul proprietar, chiar 
în cazul când uzufructuarul voeşte să obţie 
liberarea. arborilor desrădăcinaţi sau sfă- 
râmaţi de vânt. (Proudhon, Usutruit. III, 
No. 1145; Dalloz, Râp., Usutruit, No. 307; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 616; 
Contra: Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
I, v. 457). 

12. Dacă nu există reparaţiuni de fă- 
cut. arborii înalţi rupţi de vânt vor fi la 
dispoziția proprietarului care trebueşte 
să-i ridice pentru a nu tulbură folosinţa 
uzutructuarului. (Dalloz, R6p, Usutruit, 
No. 307: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
TI, n. 456, text şi nota 3). 

18. Dacă în contra prevederilor legii, 
uzufructuarul se atinge de arborii înalţi 
nesupuşi unei tăieri regulate, el datoreşte. 
în afară de valoarea arborilor tăieţi, si 
daune-interese. (Proudhon, Usutruit,. IV, 
No. 2094; Duranton. IV, No. 562; Demo- 
lombe, X, No. 410 bis; Aubry et Rau, ed. 
S-a, IL, 8 230. nota 28. p. 683; Dalloz, R6p., 
Usufruit, No. 293, 294; Supnl, Usufruit, 
No. 135; Laurent. VI, No. 440; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 619; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 456). 

19. in cazul când uzufructuarul taie 
arborii înalţi pentru a face reparaţiuni 
mari iar nu de întreţinere, el itrebueşte 
să fie condamnat a plăti despăgubiri 
nudului proprietar. (Aubry et Rau, €d. 
5-a, II, 8 230. p. 638; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 616; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 457, nota), - 
20, In cazul când uzutructuarul a 

tăiat arborii înalţi, nesupuşi unei tăieri 
regulate. fără consimţimântul proprieta- 
rului, acesta are dreptul să-i revendice; 
în cazul când uzutructuarul a vândut ar- 
borii tăiați unui terţiu, proprietarul nu-i 
mai poate revendică dacă terţul este de 
bună credinţă deoarece se face în cauză 
aplicaţiunea dispoziţiunilor art. 9297 ce. 
civ. în. (1909 c. civ. rom.), însă are drep- 
tul să ceară daune dela uzufructuar. 
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Art. 532 

(Baudry et Chauveau, Des biens, No. 619; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, parțea 1, p. 
456. text şi nota 4). , . 
2. Dacă uzufructuarul taie arborii 

" înalţi, nesupuşi unei tăieri regulate. fără 
consimţimântul proprietarului, acesia din 
urmă va aveă dreptul să ceară aplica- 
țiunea dispozițiunilor art. 658 c. civ. fr, 
(558 ce. civ. rom.) provocând încetarea 
uzuifructului pentru abuzul de folosinţă, 
al uzufructului, (Alexandresco, ed. 2-a, 
IN, partea 1, p. 456). N 
29. Plata valoarei arborilor tăiaţi, în 

conira prevederilor legii şi a aaunelor-in- 
terese, va. fi obligat să o facă uzufrucţua- 
rul, imediat iar nu la sfârşitul uzufrue 
tului. (Demolombe, X, No. 410 bis; Aubry 
ei hau, ed. 5-a, II. $ 230, nota, 28, p. 688; - 
Dalloz, Rp, 'Usutruiţ., No. 293. 294; 
Suppl., Usufruit, No. 135; Laurent, VI, No. 440; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 619; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 456), , 
22, In timpul duratei uzufructului, 

nudul proprietar nu are dreptul să taie 
arborii înalţi cari nu sunt puşi în tăiere regulată deoarece ar jigni dreptul de folosință al uzufructuarului. (Demolombe, 

Art. 532. — Uzufructuarul poate lua din vii, poate asemenea lua de pe pomi 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

X, No. 418; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 23% 
p. 716; Dalloz. Râp.. Usutruit, No. 299: 
Laurent, VII, No. 38; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 620; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 457), 
24. Arborii înalţi. a căror vâriuri se 

usucă sau care pier, pot fi însă tăieu 
de către nudul proprietar. (Proudhon, U- 
sufruit, II. No. 880; Demolombe. X, No. 418; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 233, p. 716; Dalloz. Râp. Usufruit, No. 299, 5%; Laurent, VII, No. %; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 620: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 456. nota 3, 457, nota 1). 25, Deasemenea nudul proprietar are dreptul să taie arborii înalți pentru a execută mari reparaţiuni la imobilele su- puse uzufructului, reparatiuni cari au de scop conservarea dreptului proprietarului. (Proudhon. Usufruit. II, No. 880; Demo- lombe, X, No. 418; Aubry et Rau. ed. a, II. $ 223. p. 716; Dalloz, R€p., Usufruit, No. 299, 59%: Laurent, VII, No. 38; Bau- dry et Chauveau, Des biens. No. 620; A- Iexandresco, ed. 2-a, III, partea |]. p. 457, nota, 1) 
26, A se vedeă: art. 529 şi 530 qin co- dul civil cu notele respective. 

păduri araci pentru 
producte anuale sau peri- odice, însă toate acestea după obiceiul locului și al proprietarului. (Civ. 524, 529, 531; 

Tezt. Jr. Art. 593. 

le tout suivant lusage du 

Doctrină. 
|. Uzutructuarul are dreptul să taie araci din pădure numai Peniru via care a fost dată în uzufruct odată cu pădurea iar nu şi pentru o vie proprie a sa sau pentru a-i vinde. (Demolombe, X, No. 411; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1543; Aubry et Mau, ed. 5-a, 1], $ 230, p. 68; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 309; Laurent, VI, No. 444; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 621; Planiol et tipert, III, No. 783; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 45, nota 3). 

2, Uzufructuarul are dreptul să ia din pădure araci nu numai pentru vie, ci şi pentru cultura, de hamei, pentru arborii fructiferi sau pentru alte plante cultivate în termenul supus uzutfructului, (Demo- lombe, X, No. 411; Aubry eţ Rau, ed. 5-a. II, $ 230, p. 688; Dalloz, No. 308; Laurent, VI. No. Chauveau. Des biens, No. 621 dresco, ed. 2-a, III, partea, 1 Stara n. 43, nota 1). 
a Uzuiructuarul are dreptul să i Pentru araci atâţ vlăstarele E creatie pădure în intervalul dela, o tăiere la alta 

Civ. Fr. 593), 
| — Il peut prendre, dans les bois, des 6chalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des pr 

pays ou la coutume des 
oduits annuels ou p6riodiques; 
propritaires. 

cât şi ramurile copacilor cari pot fi tăiate fără a le strică. (Dalloz, Nep., Usufruit, No. 8310). 
4. Prin expresiunea, «din păduri» între- buințată, în art. 593 €. civ. fr. (532 e, cir. Tom.) se: înţeleg atât pădurile puse în tăiere cât şi cele mari nesupuse tăierei. (Dalloz, Rep, Usufruit. No. 308; Planiol et Ripert, III, No. 783. p. 737 nota 3 Contra: Nacu, 1, p. 814). 5. Prin producte anuale sau perio- dice, pe care are dreptul să le culeagă uzutructuarul, se întelez productele ar- borilor nefructiferi ca: Shinda stejarilor, Jrul fagilor, ramurele 

X. NO. 411, 416; Mourlon, da. 1543; Aubry et Rau, ed. 5a. II, $ 230. p. 688: Dalloz, R6p.. Usutruit, No. 311; Lau- rent, VI, No. 44; Paudry eţ Chauveau, Des biens, No. 621; Planiol et Ripert. III, „788: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 453, nota 1, 458. 459). G. Deasemenea, uzufructuarul are drep- tul să taie frunzele teilor, a ulmilor, a duzilor, etc. pentru hrana, animalelor sale, fără insă. să rupă arborii, (Proudhon. U- 
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sufruit, III, No. 1198; Demolombe, X, No. 416; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 230, p. 688; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 311; Laurenţ, VI, No. 44; Baudry et Chauveau, Des biens, .No. 621: Planio] et Riperi, III, No. 783: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 459), 

7. Uzutructuarul are dreptul să cu- leagă răşina pinilor dintro pădure su- pusă uzutructului. (Planiol et Ripert, III, No. 784). 
8. Uzutructuarul are dreptul să facă 

Art. 533. — Pomii roditori 
Sunt desrădăcinaţi sau dărâmaţi 
tuarului cu îndatorire de a-i înlo „B41, 556; Civ. Fr. 594). 

Teat. fr. Art. 594. — Les arbres fruitiers 

DESPRE UZUFRUCT 
Art. 533 

tăieturi în pinii din: pădurile supuse uzu- fructului pentru a le luă răşina, chiar în acei pini nesupuși acestei operaţiuni la începerea uzufructului, conformându-se obiceiului locului. (Planiol et Ripert, III, No. 784), 
9. In art. 5% c. civ, 

siunea: obiceiul locului, 
junctiva «sau» în loc de 
după cum de altfel este 
civ. fr. (Alexandresco, ed. 
I, p. 453, nota 2), 

rom., după expre- 
trebuiă pusă dis- 
conjunctiva «şi», 
Şi în art. 593 e. 
2-a, III, partea 

cari se usucă şi chiar acei ce 
din accidente, se cuvin uzuiruc- cui prin alţii. (Civ. 529 $ 2, 531, 

qui meurent, ceux mâme qui sont arraches ou bris6s par aceident, appartiennent â usufraitier, ă, la charge de les remplacer par d'autres, 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Accident 13, 15. Frunze 3, Alimentaţie 4. Meri 7, 12. Arbori 1 urm. Nuci 2. Arbori desrădăcinaţi 13, | Ordine 15. publică 17. 
12. y Păduri 

Arbori uscați 13, 43 bis, 15, Pepiniere 11. rbuşti 8, Plopi 5, 6. Bătrâneţe 10, 14, Pomi roditori 1, 3, 6, 7, Cireşi 2, 12, 12—16, . onvenţie 17 Răchite 5, 6. Daune 13 bis. Replantare 10, 11, 13, 15. Degradare 11, Stejar 4. 
Derogare 17. Tăiere 16. 

uzi 3, Tundere 5, 6. Filoxeră 10. Uzutruct 1 urm, Fructe 1, 3, 4, 6, 7,8,41. Vie 9, 10. 

Doctrină. 

. Pomii roditori sunt arborii plantați 
pentru fructele lor, cari servesc la ali- 
mentaţia oamenilor. (Dalloz, R6p., Usu- 
fruit, No. 315, 317, 319; Suppl.. Usutruit, 
No. 142; Planiol et Ripert, III, No: 785; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
499, nota, 2), . A 

2. Pomii roditori sunt: merii, cireşii, 
Ducii şi alți arbori cari produc fructe. 
(Dalloz, Rp. Usufruit, No. 317; Alexan-, 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 459. 
nota 2). 

3. Arborii cari produc numai frunze 
cum sunt duzii, nu sunt arbori fructiferi. 
(Demnolombe, X. No. 424, 425; Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 318: Sunpl., Usufruit, No. 
142; Planiol et Rivert. III, No. 785; A- 
iexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 459, 
nota 2; Contra: 'Toullier, II, p. 307; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 623). 

Aa Arborii cari. produc fructe cari nu 
+ervesc la alimentatia omului, cum suni 
stejarii, nu sunt porni roditori. (Demo- 
lombe, X, No. 424, 425: Dalloz, nep. 
Suppl., Usufruit. No. 142; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 785; Alexandresco, ea. 2-a, 

III, partea 1, p. 459, nota 2; Contra: Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 623). 5. Arborii cari se tund de crăci în mod iodic, cum sun răchitele, plopii, ete,, 

. civ. îr. (533 c. civ. rom.). 
» No. 424; Dalloz, R6p., Usufruit, No. 317; Subppl, Usufruit, No. 142; Planiol et Ripert, III, No. 785). După altă părere, dispoziţiunile arţ. 594 c. civ. tr (533 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea, şi la arborii cari se tund de crăci în mod periodic, cum sunt ră- chitele şi plopii, (Toullier, II, p. 307; Au- bry et Rau, eq. 5-a, II, $ 230, p. 689: Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 623). 1. Uzutructuarul pomilor roditori are dreptul să, culeagă fructele Jor. (Alexan- dresco, că. 2-a, III, partea I, p. 459; Nacu, I, p. 814), 

8. Dispoziţiunile art. 594 c. civ. fr. (533 €. civ. rom.) nu privesc şi arbuştii cari produc iructe şi cari drept vorbind nu sunt arbori. (Dalloz, Râp., Suppl., Usu- îruite No. 142; Planiol et Ripert, III, No. 

9. Astfel, nu intră în 
lor roditori, viţa de vie. 
Suppl., Usufruit, No. 142; Huc, IV, No. 193; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 624; Planiol et Riperi. III, No. 185; A- lexandresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 459, nota 2), Ă 

10. Cu toate că uzutructuarul „unei 
vii este obligat a replantă, vițele cari lip- sesc, totuşi dacă via se usucă, în între- sime din cauza bătrâneţei sau filoxerei, uzufructuarul nu este obligat a o re- plantă. (Baudry et Chauveau, Des biens, No. 624; Planiol et Ripert, III, No. 185; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 459, nota 2; Piastara, II, p. 238, nota 3), 

11. Arborii din pepiniere fiind desti- 

categoria pomi- 
(Dalloz, Râp.,



Art, 534 

naţi a fi scoşi în mod periodic, sunt ade- 
vărate fructe; prin urmare, uzufructua- 
vul are dreptul a-i scoate pentru. el, cu 
condiția de a nu degradă pepiniera şi 
a-i înlocui prin alţii, deoarece în caz con- 
trar, pepiniera ar dispare. (Mourlon, ed. 
7-a, Î, No. 1544; Alexandresco, ed. 2-a, 

“TITI, partea I, p. 455; Nacu, ], p. 813, 814; 
Plastara, II, p. 243). Ă 

12. Dispoziţiunile art. 594 e. civ. fr, 
(533 e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
numai la pomii roditori cari sunt plan- 
taţi şi cultivați de mâna omului iar nu 
şi la cei cari cresc întâmplător în pă- 
duri cum sunt merii pădureţi, cireşii săl- 
batici. etc. (Proudhon, Usutruit. III, No. 
11%, 1199; Demolombe. X, No. 495; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 230. p. 689; Dalloz, 
Rep., Usutruit, No. 315, 319; Baudry et 
Chauveau. Des biens. No. 623; Planiol et 
Riperi, III, No. 785: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 459, nota 2; Plastara, II, 
p. 238. nota 9). 

43, Uzutruciuarul este obligat să 
înlocuiască arborii fructiferi cari se 
usucă, sunt desrădăcinaţi sau ărâmaţi 
din accidente, prin alţi pomi roditori de 
aceiaşi specie şi tineri pentru a putea 
produce fructe. (Duranton, IV, No. 566; 
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1545; Demolombe, 
X. No. 422; Dalloz, Râp., Usutrut, No. 315; 
Planiol et Ripert, III. No. 785; Alexan- 

Art. 5834. — Uzutructuarul se poate bucură el 
1) exerciţiul dreptului său. De 
pentru epocile când se preînoesc con- 

închiriă altuia sau ceda 
urmează a se conformă 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

dresco. ed. 2-a. III. partea ÎI. p. 459; Nacu, 
I, p. 814; Matei Cantacuzino. p. 165; Pla- 
stara, II, p. 238. nota 2, 243). 

12 bis. Uzufructuarul este răspunzător: 
de daune dacă nu înlocueşte arborii fruc- 
tiferi uscați. (Dalloz. Rep.. Usufruit, No. 
316) 

14. Trebuesc asimilați cu pomii rodi- 
tori cari se usucă şi cei cari sunt prea 
bătrâni pentru a produce fructe, aplicân- 
du-li-se şi acestora disvoziţiunile art. 594 
c. civ. fr. (533 c. civ. rom.). (Daloz, Rep. 
Usufruii, No. 315). 

15, Uzutfructuarul exte considerat că 
şi-a îndeplinit obligația sa de a înlocui 
pomii roditori cari se usucă şi cei cari 
sunt desrădăcinaţi sau dărâmaţi din ac- 
cidente. numai după ce pomii plantați au 
prins rădăcini în pământ. (Demolombe. 
X. No. 493: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 625: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 459), 

G. Uzutfructuarul nu are dreptul să 
taie arborii fructiferi sănătoşi. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea |. p. 459) 

17. Părţile contractante pot derogă 
dela dispozițiunile art. 594 c. civ, fr. (53 
C. Civ. rom.) deoarece aceste dispoziţiuni 
nu sunt de ordine publică, (Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 626; Aloxan 
dresco, ed. 2-a. III, paviea I. p. 460). 

însuşi, sau 
va închiriă, 

tractele și pentru durata lor, regulelor întocmite pentru bărbat, in privința averei femeei sale la titlul Despre contractul de că- sătorie. (Civ. 390, 427, 454, 523, 542, 571 urm., 1268 urm., 1413, 1419, 1824, $ 2, 1730 $ 2; Civ. Fr. 595; Civ. lia], 492). 
, , e cc . „ 

; Teai. fr. Art. 595: — I/usufruitier peut Jouir par lui-mîme, donner ă ferme â un autre, ou mâme vendre ou câder son droit ă titre gratuit. S'il donne ă ferme, il doit se conformer, pour les. €poques oi les baux doivent ctre renouveles, et pour leur dure, aux r&gles €tablies pour le mari î Vegard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifa des €pouz. 
Text. ital. Art. 492, — L/'usufruttaario A , o pu cedere per qualsivoglia titolo- oneroso 0 gratuito l'esercizio del suo diritto. pod o 
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Abuz de folosință 50, 53: Convenţie 6, 33, 34 Act de administraţie 1, "490 50: Se Alimente 34, 
Anticbreză 43, 
Anulare 9—16. 
Arendare 2—24, 24, 27, 40, 

50, 
Cautiune 38, 30, 
Cesiune 30-—40, 42, 48, 
Codul civil italian 2 bis, 
Comerţ 40. 
Consolidare 45, 

Fructe civile £, 
Fructe natu'ale 5. 
Fxucte prinse de rădăcini 

»Vindere-cumpărare”, 
Ipotecă 44, 45, 47, 48, 
Italian cod. civil 2 bis, 
Locatiune 2—24,24, 27 40, 

Creditori 45, 49, 50, 51, 54, Garanţie: 36 | Dată certă 17, Imobile 2, 3, 44. Lucruri consumptibile $2.. 
Lucruri fongibile 52, 
Maturitate 33, 
Moarte 35. 

| Mobile lucruri 2, 8, 50, Moştenitori 8, 15,16, 24,3%. Nud proprietar 8, 9,10, 13. 18, 21—27, 36, 38, 3), 42, 
Nulitate 9—16, 

nm 0u mâme vendre ou ceder son droit & titre gratuit. 

Deces 35, 
i 

| Despagubiri 15, 16, sa. Inceperea uzufructului 6, 
Destinaţie 3, 
Dol 9, 10, 
Donaţiune 29, 
Evicţiune 15, 
Fond de comerţ 40, 
Fraudă 9, 10, 11, 
Fructe 5. 

lacetare din viaţă 3, 
Incetarea uzufructului 10, 
H, 21—26, 35, 37, 44, 47, Inchiriere 2—21, 24, 27,40, 

Instrăinare, a se vedea 
cuvintele: „Donaţiune“, DIN 

Art, francez 395 corespunzător, zice: 
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Preţ 10, 19, 21, 25. 26. | 
Prohibirea cesiuni 33, | 
Reductibilitate 11, 12, 13, 

14, 
Restituire 52, 
Revendicare 53, 
Reziliere 6, 53. 

Urmărire silită 34, 43, 49, 
50, 51,54, 

Uz 46. 
Uzutruct 4 urm. 
Vindere-cumpărare 17. 18, 
22-26, 28, 45, 52, 53, 54, 

  

Doctrină. 

1. Uzutructuarul are dreptul a face, 
ca însuşi proprietarul, toate actele de ad- 
ministrație asupra bunului supus uzu- 
fructului, cu condiţia a se folosi ca un 
bun părinte de familie. (Aubry et Rau, 
ed, 5-a, II, $ 230, p. 692; Laurent, VI. No. 
455; Huc. IV. No. 205; Baudry et Chau- 
veau, De biens, No. 523, 524; Planiol et 
Ripert, III, No. 800; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 467; Nacu. 1, p. 893). 

2, Expresia de închiriere întrebuințată 
în, art, 595 e. civ. îr. (B34 c. civ. rom-) are 
o aplicaţiune generală şi se referă, atât 
la, lucrurile mişcătoare cât şi la cele ne- 
mișcătoare. (Toullier, II, p. 17; Laurent. 
VI. No. 470; Baundry et Wahl, Louage, 
I, No. 75; Pianiol, ed. 6-a, I, No. 2801; Pla- 
niol et Ripert. III, No. 803; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 435. text şi nota 
4, 466. nota 1. 471, text şi nota 3). 

9 bis. Partea, întâia a art. 534 din co- 
dul civil român este reprodusă după art. 
4% e. civ. italian. (Alexandresco. ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 475, 416, 411). 

2. După altă părere, uzufructuarul are 
dreptul a închiriă numai lucrurile ne- 
mişcătoare iar în privinţa, lucrurilor miş- 
cătoare, are dreptul a le închiriă numai 
pe acele nesupuse stricăciunei şi acele 
cari au destinaţia să fie închiriate, chiar 
dacă proprietarul nu aveă obiceiul a le 
închiriă. (Demolombe, X, No. 298, 299; De- 
mante et Colmet de Santerre, ea. 3-a. II, 
No. 428 bis I; Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1557; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 694; 
Baudry et Chauveau, Des biens. No. 537; 
Comp.: Planio! et Ripert, III. No. 803). 

4. Uzufructuarul are dreptul să închi- 
rieze sau să arendeze dreptul său de uzu- 
fruct. (Demolombe. X, No. 347; Mourlon, 
ed. 7-a, I. No. 1557; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II. $ 230, nota, 45. p. 693; Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 174. 188: Baudry et Chau- 
veau. Des biens. No. 536; Planiol et Ripert, 
III, No. 800: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I. p. 467: Nacu, 1. p. 823; Matei 
Cantacuzino, p. 165; Plastara, II. p. 252). 

5. In caz de arendare sau închiriere a 
dreptului de uzufruct, se va face aplica» 
tiunea dispozițiunilor art. 586 c. civ. fr. 
(525 c. civ. rom.) deoarece fructele na- 
turale se transformă în fructe civile. 
(Mourlon. ed. T-a. I. No. 1562;- Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, partea TI, p. 467: 
nota 3). 

6. Uzufructuarul are dreptul să rezi- 
lieze de bunăvoie sau prin 'justiţie con- 
tractul de închiriere încheiat asupra bu- 
nului supus uzufructului înainte de con- 
stituirea lui, încheind un nou contract 
de închiriere afară de clauza contrară în 
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actul constitutiv al uzufructului. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Usufruit, 72; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 535; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1. p. 470; Contra: 
Proudhon, Usufruit. III. No. 1227; Comp. 
Laurent, VI, No. 3%, 459 urm.). 

7. Contractele de locaţiune încheiate 
de uzufructuar vor fi supuse în ceeace 
priveşte durata şi reînoirea lor, regulelor 
întocmite pentru bărbat, în privința a- 
verei dotale a femeei sale Ia titlul Despre 
contractul de căsătorie, adică ale art. 
1429 şi 1430 c. civ. fr. (1268 şi 1269 c. civ. 
rom.) (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1558 urm;; 
Dalloz. Rep., Usutfruit, No. 177 Suppl,, 
Usufruii, No. 70; Planiol et Ripert, III, 
No. 802; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. ÎI. p. 468, 469; Matei Cantacuzino, p. 
165; Plastara, II. p. 252). 

8. Chiar în cazul când nudul proprie- 
iar este moştenitorul uzufructuarului se 
vor aplică dispoziţiunile art. 1429 şi 1430 
c. civ. fr. (1268 şi 1269 c. civ. rom.), în 
privința închirierii bunului supus uzu- 
îructului. (Aubry et Rau, ed. a, II, $ 
230, nota 50; Laurent, VI, No. 465; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 531; 
Planiol et Ripert, III, No. 802, p. 750, 
text şi nota 3: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 469, nota 3; Contra: Colin et 
Canvitant, 1. p. 805). 

9. Nudul proprietar poate cere anula- 
rea contactelor de locaţiune încheiate de 
uzufructuar chiar. în conformitate cu 
regulele prevăzute de art. 595, 1429 şi 1430 
ce. civ. în. (534, 1268 şi 1269 c. civ. rom.) 
dacă dovedeşte că au fost făcute în frauda, 
drepturilor sale de către uzufructuar. 
(Demolombe, X. No. 350, 354; Troplong, 
Louage, [. No. 155; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 230. p. 693; Dalloz, Rep... Usufruit, 
No. 178; Sunppl.. Usufruit, No. 71; Laurent, 
VI, No. 460; Baudry et Chauveau, Nes 
biens, No. 528; Planiol et Ripert. III, No. 
802; Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 
1, p. 469 

10. Ca fraudă se poate consideră cazul 
când uzufructuarul prevăzând sfârşitul 
uzufructului său, încheie totuşi. un con- 
tract. de locatiune la o epocă când pre- 
vedeă acest sfârşit şi a fixat un preţ de 
locaţiune prea mic. (Demolombe, X, No. 
350, 354; Troplong, Louage, 1. No. 15%; 
Aubry et Rau. ed. 5-a, 1£. $ 230, p. 69%; 
Dalloz, Rep, Usufruit, No. 178; Suppl, 
Usufruit, No. 71; Laurent, VI. No. 460; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No, 528; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 469, 
nota 2), | 

fi. Contractele de locaţiune încheiate 
de către uzufructuar în disprețul dispo- 
zițiunilor art. 1429 si 1430 ce. civ. îr. (1268 
şi 1269 c. civ. rom.) sau în frauda drep- 
urilor nudului proprietar, sunt reductibile 
sau sunt lovite de o nulitate relativă care 
nu poate fi invocată decât la încetarea 
uzufructului. (Duverzier, Louage, I, No. 
41; Demolombe. X, No. 356; Demante et 
Colmet de Santerre. ed. 3-a, II, No. 497 
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 69; 
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Dailloz, R6p., Usufruit, No. 181: Suppl., 
Usufuini No. 7%; Laurent, VI, No. 461; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 529 
urm,; Planiol et Ripert, III, No. 802; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 400; 
Matei Cantacuzino, p. 165). 

12. Anularea sau reducerea contractu- 
lui de arendare sau închiriere nu poate 
fi cerută decât numai de către nudul pro- 
prietar. (Duvergier, Louage, WI. No. 41; 
Demolombe, X. No. 356; Demante et Col- 
met de Santerre, ed. 3-a, II, No. 427 bis 
III; Aubry et Rau. ed. a, II, 8 230 p. 
693; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 181; Suppl.. 
Usufruit. No. 74: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 530; Planiol eţ Ripert, III, No. 802; Alexandresco. ed. 2-a. III; par- tea I, p. 470; Matei Cantacuzino, p. 165; Contra: Duranton, IV, No. 587; Laurent, VI, No. 462 urm-), 

12. Uzutructuarul nu poate cere anu- larea sau reducerea contractului de aren- dare sau închiriere încheiat în disprețul prohibiţiunei prevăzuță de art. 1429 şi 1430 c. civ. fr. (1268 şi 1269 c. civ. rom.) deoarece contractul este valabil în timpul uzufructului. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 230, p. 6%; Laurent, VI, No. 461: Bau- dry et Chauveau. Des biens, No. 530; Pla- niol et Ripert, III, No. 802; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 470). 
44. Locatarul nu poate cere anularea sau reducerea contractului de arendare sau închiriere încheiat în disprețul prohibiţiunei prevăzuţă de art. 1429 şi 1430 c. civ. fr. (1268 şi 1269 c. civ. rom.) și nudul proprietar are dreptul să-l o- blige să execute contractul pe toată aâu- rata lui. (Demolombe, X, No. 356; De- mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No, 429 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5a. II, $ 230, text şi nota 49. p. 693; Daloz, R6p., Usufruit, No, 181; Supnpl, „Usufruit, No. 74; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 530; Planiol, et Ripert, III, No. 802; A- lexandresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 410; Matei Cantacuzino. p. 165; Contra: Du- ranton, IV, No. 587; Laurent, VI, No. 462 urm.), . 

„15. In cazul câna coniractul de loca- țiune încheiat în contra dispoziţiunilor art. 1429 şi. 1430 c. civ. fr. (1268 şi 1269 c. civ. rom.) se anulează, locataru) nu are dreptul să ceară daune dela, uzufructuar sau dela moştenitorii săj deoarece evic- țiunea rezultă, din lege şi eră obligaţ s'o prevadă. (Proudhon, Usutruit, III, No. 1220; Demolombe. X. No. 357; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 230, p. 693. 694: Dalloz, Rp... Louage, No. 62: Usutruit, No. 180; Suppl., Usufruit. No. 73; Laurent, VI, No. 465; Baudry a Chauveau. Des biens, No. 531; Planiol eţ Ripert, III, No. 802; A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 410). „8. Dacă însă în contractul de închi- riere, uzutructuarul şi-a, luat calitatea de proprietar sau sa obligat a plăti el sau moştenitorii săi o indemnitate în caz de anularea, contractului, locatarul va aveă dreptul să pretindă, indemnitatea, 
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Demolombe, X. No. 357; Aubry et Rau, 
A S-a, II, $ 230. p. 693: Dalloz, R&p, 
Suppl.. Usufruit, No. 73: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 531; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 802; Alexanaresco, ed, %a, 
ITI, partea IL. p. 470; Contra: Laurent, 
VI, No 465). 

17. Dacă uzufructuarul a vândut arep- 
iul său de uzufruct de bunăvoie sau prin 
licitaţie publică, în urma încheierei unui 
centract de arendare sau închiriere care 
are dată certă şi este transcris, cumpără 
torul va fi obligat în conformitate cu dis 
pozițiunile art. 1741 c. civ. fr. (1441 e. civ, 
rom.) să respecte contractul de locaţiune 
încheiat. chiar în afară de limitele legii, 
deoarece a luat locul uzufructuarului care 
eră obligat să respecte acest contract. 
(Laurent, VI. No. 466: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I. p. 471). 

18. Dacă nudul proprietar vinde bu- 
nul supus uzufruetului. cumpărătorul in- 
trând în drepturile vânzătorului nu va fi 
obligat a respectă. la finele uzufructului, 
contractul de locațiune încheiat de uzu- 
fructuar afară de limitele permise de lege. (Laurent, VI, No. 467: Alexandresco. 
ed. 2-a, III. partea [. pn. 471). 

19. Dacă înainte de constituirea uzu- fructului se încheie un contract de loca- iune asupra bunului supus uzufructului. 
chiria încasată anticipat de proprietar 
înainte de expirarea contracţului nu se cuvine uzufructuarului deşi contractul ex- piră după începerea uzufructului. (Dal- loz. Râp., Usufruit, No. 183). 
20. Dacă înainte de constituirea uzu- fructului. nudul proprietar închiriază sau arendează bunul supus uzufructului, cu contract având dată certă şi transcris, uzufructuarul va fi obligat a respectă acest contract oricare i-ar fi data. (Demo- lombe, X. No. 351; Laurent, No. 375: Bau- dry et Chauveau. Des biens, No. 538; Pla- niol et Ripert, III, No. 801: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 471), „21, In cazul când contractul de loca- țiune expiră după încetarea uzufructului SI uzufructuarul care a încheiat contrac- tul, a încasat cu anticipație preţul chiriei, el Sau moştenitorii săi vor fi obligați a plăti nudului proprietar chiria aferentă după încetarea uzufructului. (Demolombe, X. No. 353; Proudhon, Usufruit, II, No. 999; Dalloz, Rep,, Usufruit, No. 183; Laurent, VI, No. 468; Planiol et Ripert, III, No 802; Aexandresco, cd. 2-a, III, partea |, 

P. 468, nota 4). 
„ Vânzarea de către uzufructuar & îructelor prinse de rădăcini înainte de expirarea uzufructului. după o părere, nu are nici un efecţ faţă de nudul pro prietar, deoarece în acest caz fructele nu 

au putut deveni proprietatea uzufructua- ului. (Proudhon. Usutruit, II, No. 991. 95; Masss e Verg€. II, $ 308, nota 8, p. 133; Dalloz Rep, Usufruit, No. 184; Suppl.. Usufruiţ, No. 76; Laurent, VI, No. 417, 478; Huc. IV. No, 180; Alexandresco, ed. Za. III. partea 1. p. 480. 481). 
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23. Dacă însă recoltele vândute erau 
în momentul vânzării gata să fie culese, 
adică la maturitate, vânzarea va: produce 
efecte faţă cu nudul proprietar deoarece 
ea echivalează în acest caz cu perceperea 
fructelor. (Laurent, VI, No. 477, 478; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 481), 
24, După altă părere, dominantă, vân- 

zarea. fructelor prinse de rădăcini înainte 
de expirarea uzuiructului, este opozabilă . 
şi trebueşte respectată de către nudul 
proprietar deoarece acesta trebueşte să 
respecte şi contractele de locaţiune în- 
cheiate de către uzufructuar în condiţiu- 
nile prevăzute de lege, (Duranton, 1V, No. 
554; Demolombe, X, No. 358 urm.; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 434 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 230, p. 695; Dalloz, R€p.. Usu- 
fruit, No. 184; Suppl., Usufruit, No. 7%; 
Baudry et Chauveau. Des biens. No. 523; 
Planiol et Ripert, III, No. 806; Colin ei 
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 806: Nacu, 1, p. 
823, 824; Plastara, II. p. 253; Comp.: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 480). 
25, In ceace priveşte preţul recoltelor 

vândute prinse de rădăcini, admiţându-se 
părerea dominantă că această vânzare 
este opozabilă nudului proprietar. dacă 
în momentul încetării uzufructului, fruc- 
tele nu fuseseră culese, el se va cuveni 
în întregime nudului proprietar. (Duran- 
ton, IV, No. 554; Demolombe. X, No. 359; 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 434 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $'230, p. 69%: Dalloz, Rp. Suppl, 
Usufruit, No. 77; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 525; Planiol et Ripert, INI, 
No, 806; Nacu, 1, p. 823, 824; Plastara, II, 
p. 253; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1. p. 480). 
26. Dacă însă în momentul încetării 

uzufructului, numai o parie din recoltă 
fusese culeasă, nudul proprietar va aveă 
dreptul numai ia partea din preţ cores- 
punzătoare cu partea din fructe neculeasă. 
(Duranton. IV, No. 554; Demolombe, X, 
No. 359; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 434 bis, IV: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 230, p. 695; Dalloz. Râp.. Suppl.. 
Usutfruit, No. 77; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 525: Planiol e Ripert, III, 
No. 806; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea 1, p. 480). 

27. Nudul proprietar poate luă cu 
arendă sau cu chirie propriul său lucru 
dacă el este supus unui drept de uzufruct 
care aparine altei persoane. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, 111, partea 1, p. 471), 
28. Uzutructuarul are dreptul să în- 

străineze dreptul său de uzutruct cu titlu 
oneros. (Dalloz, Râp., Usufruit. No. 186; 
Planiol et Ripert, III, No. 813; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 466, nota 
2, 473). 
29. Uzutruciuarul are dreptul să în- 

străineze cu titlu gratuit dreptul său de 
uzufruct, 'prin donâţiune, (Dalloz, Rp, 
Usufruii. No. 186; Planiol et Ripert, III, 
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No. 813; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 466. nota, 2, 473). 
„80. Potrivit dispoziţiunilor art. 595 ce, civ. îr. (534 c. civ. rom.) uzufructuarul 

poate cedă dreptul său de uzufruct, După 
o părere. prin cedarea, uzufructului se transmite numai exerciţiul pur şi simplu 
al dreptului de uzufruct, adică avania- 
jele uzufructului iar nu dreptul însuşi. 
(Proudhon, Usufruit, II, No. 894; Taulier, 
Thâorie raisonnte du code civil, II, p. 
312; Dalloz. Rep., Usufruit, No. 186; Suppl.. 
Usuiruit, No. 79; Nacu, 1, p. 824, 825). 

31. După altă părere dominantă, prin 
art. 595 ce. civ. fr. (534 ce. civ. rom.) uzu- 
fructuarul este autorizat a cedă însuşi 
dreptul de uzufruct iar nu numai exer- 
cițiul acestui arept. Prin urmare cesiunea 
dreptului de uzutruct constitue o trans- 
mitere de drept real iar nu de creanță 
a fructelor. (Demolombe, X, No. 362; 
Mass et Vergâ sur Zachariae, II. No. 
308, nota, 22. p. 138; Mourlon, ed. 7-a, I, 
No. 1563; Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 230, 
nota 58. p. 697: Dalloz, Râp. Usufruit, 
No. 186; Suppl.. Usufruit, No. 79; Laurent. 
VI, No. 474: Baudry.et Chauveau, Des 
biens. No. 540; Planiol, ed. 6-a, î, No. 2810; 
Planiol et Ripert. III, No. 813; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 473 urm.; 
Comn.: Plastara, II. p. 253). 

229, Pentru cesiunea dreptului de uzu- 
fruct nu e nevoie să se îndepl'nească for- 
malitățile prevăzute de art. 1690 c. civ. fr. 
(1393 c. civ. rom.) deoarece în acest caz 
nu există nici creditor, nici debitor ci se 
cedează un drept real. (Dalloz, Râp. 
Supnl., Usutruit, No. 80). 
33. Cu toate că art. 595 e. civ. fr. (534 

c. civ. rom.) arată că uzufructuarul poate 
cedă. dreptul său de uzutruct, totuşi prin 
actul de constituire a uzufructului, să 
poată prevede clauza prohibirei cesiunei, 
(Palioz. Rep., Usutruit. No. 186; Suppl, 
Usufruit. No.: 46, 78 Planiol «et Ripert, 
II, No. 813; Alexandresco, ed. 2-a, ZII, 
partea 1. p. 473): 
34, Constituitorul unui uzufruct cu 

titlu de alimente poate pune condiţiunea 
ca uzufructul să nu poată fi nici cedat 
nici urmărit silit. (Planiol, ed. 6-a, 1, No. 
2811; Planiol et Ripert, III, No. 813; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 419). 

5. Dacă cesionarul încetează din 
viaţă, moştenitorii săi se vor bucură de 
dreptul de uzufruct până la încetarea, 
dreptului de uzutruct pentru uzufructua- 
rul care a cedat dreptul său. (Proudhon, 
Usufruit, II, No. 894 urm.; Demolombe, 
X,_ No. 363: Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
Ș 230, p. 697; Dalloz. Râp., Usufruii, No. 
186; Laurent, VI, No. 47%; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 541; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 47%, nota 
1; Nacu, 1, p. 825). 
26. Cu toate că uzufructuarul a, ce- 

dat dreptul său, el continuă a aveă o le- 
“ătură juridică de obligaţiuni faţă cu 
nudul proprietar, însă uzutructuarul are 
un recurs în garanţie în contra cesiona- 
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Art. 534 

rului, pentru a cărui gestiune rea a fost 
făcut răspunzător. (Proudhon, Usufruit, 
II, No. 896; Demolombe, X. No. 363; 
Mass6 et Verg6.sur Zachariae, II, $ 308, 
text și nota 24; Aubry et Rau, ed. a, 
II, $ 230, p. 697; Dalioz, Reâp., Usufruit, 
No. 186; Baudry et Chauveau, Des biens, 

„No. 540 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 477, nota 1; Nacu, 1. p. 825; 
Plastara, II, p. 253, 954; Comp.: Laurent, 
VI, No. 476). 

327. La sfârşitul uzutructului. proprie tarul are dreptul să acţioneze în judecată, pentru executarea obligaţiunilor  privi- 
toare la folosința atât pe uzufruciuar cât şi pe cesionar. (Dalloz, Rep. Usufruit, No. 186). 
88. Cedarea uzutructului, după o pă- rere,. nu liberează cauţiunea depusă de uzufructuar deoarece acesta rămâne mai departe obligat fată de nudul proprietar. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, text şi nota 61, p. 697; Dalloz, R&p., Suppl., U- sufruit, No. 79; Nacu, I, p. 825). 
29. După altă părere, în acest, caz se va face aplicaţiunea dispoziţiilor art. 2015 ce. civ. îr. (1656 c. civ. rom.) şi cauţiunea va fi liberată deoarece ea a garantat numai folosința, personală a uzuiîrucţuarului; nudul proprietar va aveă însă dreptul să ceară o altă cauţiune dela fostul uzu- fructuar sau dela, cesionar. (Proudhon, Usutruit, II, No. 851; Demolombe, X, No. 363 bis; Troplong, Cautionnement, No. 153 urm.; Dalloz. Rp. Suvpl, Usuiruit, No, 79; Huc, IV, No. 214; Bauâry et Chau- veau, Des biens, No. 542; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 4177. nota 1; Comp. Laurent, VI, No. 476, 509). 40. Uzutructuarul unui fond de co- merţ are dreptul să, închirieze sau să cedeze dreptul său, (Planiol ei Ripert, III, No. 798). 

41. Uzutructuarul are dreptul să dea în uzufruet dreptul său de uzufruet. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1509;  Dalloz, Rep. Usutruit, No. 133, 236; Suppl., Usu- îruit, No. 51; Planiol eţ Ripert, III, No. 758, 814; Colin et Capitant, ed. 4a. I,p. 195; Alexandresco. ed. 2-a, ITI, partea 1, p. 415, 448, 4%; Nacu, 1, p. 802). 42. Uzutructuarul poate cedă dreptul său chiar nudului proprietar.  (Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 473). 49. Uzutructuaru] are dreptul să dea uzufructul său în antichreză, (Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 478, 479). 44. Uzutructul asupra lucrurilor mne- mişcătoare poate fi ipotecat de către uzu- fructuar; ipoteca, însă va, înceta, la, sfâr- Şitul uzutructului, (Aubry et Rau, ed. 5-a II. $ 230, p. 697; Laurerii, VI, No. 475: ti Viu Ne. 248: Guillouard, Priviti et hypothâques, II, No. 668; Baudrv e hauveau, Des. biens, No. 543, 771: Bau- dry et Lovynes, Privilăges et hypothăques. No. 924; Planiol et Riperi, III, Ne. 819: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
A A 

partea 1, p. 4%, 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

45. Când uzutructul trece prin con- 
solidare asupra nudului proprietar sau 
nuda. proprietate trece asupra uzufruc- 
tuarului, creditorii cari au drept de ipo 
tecă asupra uzufructului vor puteă ur. 
mări mui departe areptul lor, deoarece 
în acest caz ipoteca nu a încetat. (Aubry 
et hau. ed. 5-a, Il. $ 234, p. 726, Ta; Lau- 
rent, VII, No. 55, 10; Guillouard, Pri- 
vilăges et hypothăques. II, No. 671; Bau- 
dry et Chauveau. Dex hiens, No. 740; Bau- 
dry et L.oynes. Privilcges et hypothâques, II. No. 924; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 478). 
46. Uzufructuarul nu poate să consti- tue un drept de uz asupra dreptului său de uzuiruct. (Alexandresco. ed. 2-a, III, 

partea I, p. 479). 
47. Uzufructuarul unui uzuiruct are dreptul să constitue o ipotecă asupra dreptului său, care insă va  încetă Ia stingerea dreptului său. (Alexandresco, ed. 2-a. III, pariea |. p. 479). 
48. Cesionarul dreptului de uzufruct poate ipotecă dreptul său. (Demolombe, X, No. 362; Masse et Versg€ sur Zachariae, II, $ 308, nota 92: Aubry ct Rau, ed. 5a, II, $ 230 nota 58 p. 697; Laurent, VI, No. 474; Baudry et Chauveau,. Des biens, No. 540; şi xandresco, cd. 2-a, III, par 

7 
49. Uzutructul poate fi urmărit silit de către creditorii uzufructuarului. (Law: rent, VI, No. 475; Bauary et Chauveau, Des biens. No. 54; Planiol et Ripert, IL No. 813; Alexandresco, ed. 2-a, III. par: tea, Î. p. 476, 479), 

„ Creditorii uzufructuarului având dreptul să urmărească şi să vândă drep- tul de uzufruct a] debitorului lor nu vor puteă însă să urmărească mobilele su- puse uzufructului. a căror închiriere de către uzufructuar ar constitui un abuz de folosinţă. (Demolombe, X, No. 298; Au- bry et Rau, ed. 5-a, II. $ 230, p. 698; Contra: Baudry et Chauveau. Des bi'ens, No. 54; Comp.: Laurent, VI, No. 475), 51. Creditorii cesionarului dreptului de uzufruct, pot urmări dreptul cedat. (De molombe, X. No. 362; Mass et Verge sur Zachariae. II, $ 308. nota 22; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230. nota 5. p. 697; Laurent, VI. No. 474; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 540). Ă 529. In afară de lucrurile consumpti- bile sau îungibile si în afară de conven- ție contrară, uzufructuarul nu are drep- tul să vândă, lucrurile supuse uzufruc- tului deoarece el] este obligat a se folosi de ele şi a le restitui la încetarea. uzu- fructului. (Demolombe, X. No. 310; Lau- rent. VI, No. 412, 480: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |. p. 481. 482), 8. In cazul când uzufructuarul vinde lucrurile supuse uzufructului, pe care nu 

poate invocă beneficiul dispoziţiilor art. 1909 ce. civ. rom. caz în care proprietarul are dreptul să ceară daune şi desfiinţarea 
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azufructului pentru abuz de folosinţă. (A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 482). 

54. Intrucât uzufructuarul nu are 
dreptul să vândă lucrurile supuse uzu- 
fructului, aceste lucruri nu pot fi urmă- 
rite silit şi vândute de către creditorii 
uzufructuarului. (Laurent, VI, No. 45; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 54: 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea |. p. 
419, 481. 482). : 
BB, A se vedeă: art. 524 şi 528 din 

codul civil cu notele respective. 

DESPRE UZUFRUCT Art. 535 

Jurisprudenţă,. 

(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

4. Uzufructuarul are dreptul de a a- - 
rendă moşia supusă  uzufructului, cu 
obligaţia, ca, termenul de arendă să nu 
fie mai lung de cinci ani, iar arendarea 
să nu se facă mai înainte cu doi ani dela 
expirarea contractului în curs, (Tr:b. 
Buzău S. II, 340. din 10 Iunie 1925, Pană. 
Săpt. 23/95, Pand. Rom. 1926, III. 5). 

„Art, 535. — Uzutructuarul se îolosește de adăugirile făcute 
prin aluviune la obiectul asupra cărui are uzutruct. (Civ. 495 urm., 
502; Civ. Fr. 596). 

Text. fr. Art. 596, — Lrusufruitier jouit de laugmentation, survenue par 
alluvion ă Pobjet dont îl a Vusufruit. 

Doctrină. 

|. Uzufructuarul se foloseşte de adău- 
girile făcute prin aluviune la terenul a- 
supra căruia are uzufructul fie înaintea, 
deschiderii dreptului său fie în timpul 
uzufructului, deoarece aluviunea face 
parte din accesoriile asupra, cărora se în- 
tinde dreptul uzufructuarului. (Mourlon. 
ed. 7-a. 1. No. 1553; Dalloz. Râp.. Usu- 
fruit, No. 346; Subpl.. Usufruit., No. 149 
urm.; Laurent, VI, No. 295; Baudry et 
Chauveau. Des biens. No. 391; Planiol et 
Ripert, III, No. 775; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea ÎI. p. 359. nota 1, 465; 
Nacu, I, p. 815. 816). 

9, S'a pus întrebarea în doctrină dacă 
dispoziţiunile art. 596 <c. civ. îr. (535 c. 
civ. rom.) cari vorbesc numai de aluviune 
îşi găsesc aplicațiunea şi la porțiunile 
de teren pe care forta apelor le ia subit 
dela un teren şi le alipeşte la un fond su- 
pus uzufructului iar proprietarul lor nu 
le-a reclamat potrivit dispoziţiunilor art 
559 c. civ. fr. (498 c. civ. rom.) în termen 
de un an. Chestiunea este controversată. 
După o părere, dreptul uzufructuarului se 
întinde şi asupra acestor creşteri de pă- 
mânit. deoarece ele constituesc accesoriile 
lucrului supus uzufructului. (Duranton IV, 
No. 421, 580; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a. II. No. 435; Laurent, VI, No 
373; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
520; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea L. p 
359. nota 1, 368, 465). 

8. După altă părere, aceste creșteri de 
pământ, nereclamate de către proprieta- 
rul dela care porțiunile de teren sau des- 
lipit, nu folosese uzufructuarului, ci nu- 
dului proprietar. (Proudhon, Usutruit, II, 
No. 524 597; Marcadâ, Art. 596, No. 1; 
Aubry et Rau. ed. 5-a. II. $ 230. text şi 
nota 41, p. 691; Dalloz. Reâp., Usuiruit, 
No. 347; Suppl.. Usufruit. No. 149; Huc, 
IV, No. 194; Planiol et Ripert. III, No. 
775; Nacu, I, p. 815, 816). 

96101. — Codul civil adnotat. 

4, După a treia, părere, în cazul când 
uzuiructul poartă asupra unei universa- 
lităţi de bunuri, uzufructuarul va aveă 
dreptul şi asupra acestor creşteri de pă- 
mânt, iar dacă uzufructul poartă asu- 
pra obiectelor determinate individual, 
uzufructuarul nu are dreptul asupra a- 
cestor cresteri de pământ. (Demolombe, 
X, No. 333). | 

5,„ În “ceeace priveşte insulele şi prun- 
turile formate în albia unui râu nenavi- 
pabil şi neflotabil, de care vorbeşte art. 
561 c. civ. fr. (500 c. civ. rom), există în 
doctrină, aceiaș controversă cu privire la. 
drepturile uzufructuarului ca şi la creş- 
terile de pământ formate subit prin forţa 
apei curgătoare. (Mourlon, ed. T-a, I, No. 
1553, 155%; Dalloz, Rep., Suppl., Usufruit, 
No. 151; Planiol &t Ripert, III, No. 7%; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea I. p. 
2 nota 1, 371, nota 3; Nacu, 1, p. 815, 

G. Dacă potrivit dispoziţiilor -ari. 563 
€. civ. îr. (502 c. civ. rom.) un îluviu sau 
un râu îşi face un nou curs, părăsind 
vechea sa albie, uzufrucţuarul unui te- 
ven mărginar va aveă dreptul a se folosi, 
în conformitate cu dispoziţiile acestui ar- 
ticol, de porțiunea din albia părăsită. 
(Demolombe, X, No. 168; Demante et Col- 
met de Sanierre, ed. 3-a, II, No. 435 bis, 
T; Mourlon, 1, No. 1555; Aubry et Rau, 
ed, 5-a, II, $ 230. text şi nota 43, p. 6%; 
Dalloz. Râp., Usufruit, No. 350; Huc. IV, 
No. 19%; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 521: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

I, p. 466). 
7, Deasemenea dacă fluviul sau râul 

îşi face un nou curs pe terenul supus 
uzufructului, uzutructuarul va îi lipsit 
de folosul pământului ce formează noua 
albie, fără a, puteă pretinde vreo despă- 
gubire. (Alexanâresco, ed. 2-a, III, partea, 
T..p. 466). 
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Art. 536 DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

Art. 536. — EI se foloseşte de drepturile de servitudine şi 
în genere de toate drepturile de care se poate folosi proprietarul, 
și se folosește întocmai ca însuşi proprietarul. (Civ. 517, 537 urm, 
554, 576 urm., 639; Civ. Fr. 597). 

Test. fr. Art. 597. — Il jouit des droits de servitute, de passage, et genâra- 
lement de tous les droits dont le proprictaire peut jouir, et il en jonit comme 
le proprictaire lui-m6me. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Abuz de folosință 34, 35. 
Accesorii 2, 102, 
Acţiune 8i—95, 97—115, 
Acţiune confesorie 90, 107, 
Achune de anulare 98. 100, 

101. 
Acţiune de grănățuire 105. 
Acţiune de partaj 10%, 
Acţiune de răscumpărare 

99, 100, 104. 
Acţiune pauliană 103. 
Acţiune personală +7, 88. 
Acţiune petitorie 112, 
Acţiune posesorie 110,111, 

112, 
Acţiune reală 90, 9, 
Acţiune rezolutorie 104. 
Acţiuni nominative sau 

la purtător 76—83, 96, 
Adunare generală 83, 9%. 
Alee 39. 
Amanet 81, 82. 
Ameliorări 22, 31, 33, 38, 
Animale 42. 
Apreciere suverană 23, 24, 
Arbori 39. 
Asigurare 85, 86, 
Bătrâneţe 4, 
Bezman 7, 
Bilete la purtător 47, 
Bună credinţă 92, 
Câmp de cultură 40, 44. 
Casă de locuit 27, 29, 30, 

Casă de toleranță 29, - 
Cauţiune 55, 62, 102, 
Cecuri 47, 
Cesiune 50, 51, 66. 
Clădire 24.—37,. 
Comerţ 27, 28, 
Conservare 56, 62, 73, 112, 
Conservarea substanţei lu- 

crului 1, 38. 
Contestaţie 114. 
Creanţe 45—75, 94, 95,102, 

Cuasi-uzufruct 46, 64, 
Cupoane 76, 77, 78. 
Dărâmare 37, 
Degradări 108. 
Despăgubiri 17, 20, 71, 73, 

Destinaţie 8, 23, 27, 28, 29, 
Dividende 76, 77, 78, 
Dobânzi 45, 46, 70, 76, 77, 

78, 84. 
Dr. pt real 90, 
Efecte de comerţ 47. 
Embatic 7. - 
Exploatare 3,35, 
Expropriere S4. 
Făneţe, 38, 40, 
Ferestre 26. 
Filoxeră 4. 
Folosinţă 1 urm. 
Fraudă 103, 
Fructe 77, 92, 93, 
Fructe civile 77. 
Furt 109, 
Gaj 81, 82. 
Grădini 38, 39,   

Hotărire 112, 113. 
Hotel 27, 30. 
Iaz, 6, 42. 
Imbunătăţiri, 22, 31, 33, 38. 
Imobil 2 urm. 
Imobil prin destinaţie 8. 
Inceperea uzufructului 10, 

, 97, 
Incetarea uzufructului 11, 

35, 36, 57, 65, 79, 82, 86, 
93, 

Inchiriere 28, 29. 
Inscripţie 74. 
Insolvabilitate 61, 
Instrăinare 81, 82, 
Ipotecă 74, 102. 
Locaţiune 28, 29. 
Locuinţă 27. 
ucruri fongibile 57. 

Magazin 27. 
Măsuri de conservare 36, 

62, 73. 
Mobile 3, 1, 
Moştenitori 87, 88, 97, 99, 
d0de. 101; 417 i 
eglijenţă 17. 
Nope 50, 31. 
Novaţiune 66. 
Nulitate 98, 100, 101. 
Nud prroprietar 5, 10, 13, 

14, 43, 44, 49, 56, :8, 59, 
60, 62, 64, 69, 77-—80, 83, 
86—885, 95, 97, 99—10, 
105, 108, 111—115. 

Pădure 40. 
Partaj 10%. 
Pescuire 6, 4, 
Poprire 69. 
Posesiune 18, 
Posesorie acţiune 110, 111, 
Precaritate 18. 
Prescripţie 18, 20, 75, 
Preţ 82, 84, 100, 104. 
Privilegiu 102, 
Rea credință 92. 
Reinnoirea înseripţiei 74, 
Remitere de datorie 66, 
Renunţare 14, 16, 18, 
Reparaţii 31, 33. 
Bestituire 57, 65,4, 82, 86, 
Rezoluţiuue 1! 4. 
Scadenţă a se vedea cu- 

vântul: „Creanţe“, 
Schimbare 21—34, 40, 4, 
Servitute 9—20, 107. 
Societate, a se vedea cu- 

vintele: „Acţiuni nomi- 
native şi la purtătore, 

Sorţi 75, 40, 
Suverană apreciere 23, 24. 
Terţ 89—93, 115, 
Testament 37, 52, 53, 
Titluri de proprietate 43 

Titluri nominative și la, yPustător 76—83, 9%. rmărire silită 5; părin ită 52, 55, 70, 

Uzufruct 4 urm, 
Valoarea îmbunătăţirilor 

Vânat 4, 5. ! Vindere-cumpărare 98, 9%, 
Venituri 45, 104, 
Vie, 40, 4. Votare 83. 

Doctrină. 

|. Uzufructuarul are areptul să se fo- 
losească de lucrul supus uzufructului ca 
însăşi proprietarul, adică ca un bun pă- 
rinte de familie, cu condiţiunea de a con- 
servă substanța lucrului. (Mourlon, ed. 
7-a, I. No. .1552; Dalloz, Râp.. Usuiruit, 
No. 57, 239). 

9, Uzufructuarul unui imobil are drep- 
tul la folosinţa tuturor accesoriilor imo- 
bilului, atât corporale cât şi incorporale, 
(Dalloz, Rep., Usutruii. No. 353 urm.. 364; 
Suppl., Usufruit. No. 154, 155; Planiol et 
Ripert, III, No. 775; Alexandresco, ed. 2-a. 
UL, gpartea I, p. 465; Matei Cantacuzino 
p. . 

2, Uzufructuarul unui imobil are drep- 
tul să se folosească de toate lucrurile mo- 
biliare cuprinse în imobilul] Supus uzu- 
fructului şi cari au fost puse pe fond de 
proprietar fie pentru totdeauna, fie pen- 
tru explotarea imobilului, (Dalloz, Rp. 
Usufruit, No. 361 urm.). 

4. Uzutructuarul unui imobil are drep- 
tul de a împuşcă vânatul de pe fondul 
supus uzufructului. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1029 urm.; Duranton, IV. No. 285; Demolombe, X. No. 333 urm.; Mour- lon, T, No. 1552; Aubry et Rau. ed. 5-a ÎI, $ 230, p. 684; Dalloz, Rp., Usuiruit. No. 355; Laurent. VI, No. 381: Baudry et Chauveau, Des biens. No. 522: Planiol, ed. 6-a, I, No. 2776; Planiol et Ripert, III, No. 775. Alexandresco, ed. 2-a, III, par: tea 1, p. 465). 

5. Nudul proprietar nu are dreptul să împuște vânatul de pe fondul supus uzu- fructului. (Mourlon, ed. 1-a. I, No. 15%; Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 355). 6. Uzufructuarul are dreptul să pes- cuiască peştele din iazul supus uzufruc- tului. (Proudhon, Usufruit. III, No. 1029 urm.: Duranton, IV. No. 285; Demolombe, X, No. 333 urm.; Mourlon. 1, No. 155% Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 230, p. 6%; Dalloz, Râp., Usutruit. No. 355; Supl. Isutruit, No. 153; Laurent, VI No. 38%; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 522; Planiol, ed. Ga. 1, No. 2776; Planiol et Ripert, 11, No. 75: Alexandresco, ed. 2-a, HI. partea 1, p. 465). 
e Uzufructuarul unui imobil are ârep 
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tul să perceapă hesmanul. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1. p. 465). 

8. Uzuiructuaru] nu are dreptul să imo- 
Dilizeze lucruri mobile, prin destinaţie sau 
prin perpetuă aşezare. (Demolombe, IX, 
No. 211; Mourlon. 1, No. 1365 nota î; Au- 
bry et Rau, II, $ 164, p. 16; Laurent, VI, 
No. 373; Huc. IV. No. 19; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 59; Planiol, 1. No. 
2216; Alexandresco. ed. 2-a. III. partea |, 
p. 169, 171, 172, 465; Contra: Toullier, II, 
p. 153; Duranton, 1V, No. 59). 

9. Uzufructuarul unui iond, are drep- 
tul să se folosească, întocmai ca proprieta- 
rul, de toate servituţile creiate în folosul 
fondului supus uzufructului. (Mourlon, 
ed. 7-a. Î, No. 1552; Dalloz, R6p., Usufruit. 
No. 353; Planiol et Ripert, III. No. 7%; 
Alexnadresco, ed. 2-a, III, partea 1 p. 
404; Nacu, I, p. 816; Matei Cantacuzino: 
p. 165). 

10. Uzutruciuarul unui fond are drep- 
tul să se folosească chiar de servituţile 
dobândite în profitui fondului supus uzu- 
fructului de către nudul proprietar, pos- 
terior începerei  uzufructului.  (Dalloz 
Râp., Suppl., Usufruit, No. 15%; Lau- 
rent, VI. No. 374; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 592: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 464, 465, 538). 

||. Dacă însă în actul de constituirea 
servitutii se prevede clauza că folosinţa 
servituţii va începe la încetarea uzutruc- 
tului, uzufructuarul nu se poate folon 
de această servitute. (Dalloz, R6p., Usu- 
fruit, No. 354). 

12. Uzutructuarul poate dobândi o 
servitute în profitul imobilului supus u- 
zufructului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
8 250, p. 128; Dalloz. R6p.. Usufruit, No. 
354; Suppl., Usufruit, No. 152; Contra: 
Laurent, VIII, No. 167). 

12. In timpul uzutfructului, nudul 
proprietar are dreptul să constitue ser- 
vituți asupra fondului supus uzufruc- 
tului, cu condițiune de a nu aduce o stân- 
jenire dreptului de folosinţă al uzufruc- 
tuarului. (Demolombe, X, No. 659; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $-9233, p. 717: Dalloz, 

-R&p., Servitude, No. 963; Supnl., Usufruit, 
No. 270; Laurent. VII, No. 36; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 558; Alexan- 
Gresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 538). 

14, In timpul uzufructului nudul pro- 
prietar, nu are dreptul să renunțe la ser- 
vituțile creiate în profitul fondului supus 
uzufructului. dacă această renunțare pre- 
judiciază folosinţa uzufructuarului. (Dal- 
loz, Rep., Usufruit, No. 354). 

15. Uzufructuarul nu are dreptul să 
greveze fondu! supus  uzufructului, de 
servituţi, are însă dreptul să concedeze 
drepturi afectând folosința sa numai pe 
timpul duratei uzufructului. (Dalloz, Râp., 
Usutruit, No. 35%; Planiol et Ripert, III, 
No. 810), 

16. Uzuitructuarul nu are dreptul să 
renunţe la servituţile creiate în folosul 
fondului supus uzufructului. (Mourlon, 

“ed. T-a, I, No. 1552; Dalloz, R6p., Usu- 
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îruit, No. 354; Suppl., Usutruit, No. 344; 
Planiol ei Riperi, ITĂ, No. 810). 

17. Uzuiructuarul este obligat să 
exercite servituţile creiate în folosul fon- 
dului supus uzufructului fiind răspun- 
zător de stingerea servituţilor din cauza 
neglijenţei sale. (Demolombe, X, No. 33%; 
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1552; Dalloz, Rsp. 
Usufruit, No. 353, 493; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 52%; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 464). 

18. Uzutructuarul este obligat să con- 
tinue dobândirea prescripţiunei unei ser- 
vituţi în folosul fondului supus uzutruc- 
tului neavând dreptul să recunoască preca- 
ritatea posesiunii servituţii nudului pro- 
prietar. (Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 1552; Dal- 
loz, Rep, Usufruit, No. 354, 289; Suppl, 

„ Usufruit, No. 344). 
19. Uzutructuarul este obligat să su- 

fere servituţile cari grevează lucrul supus 
uzufructului. '(Mourlon, ed. 7-a, WI, No. 
1552; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 464, text si nota 3). 

20. Uzutfructuarul trebueşte să ve 
g&heze ca în timpul uzufructului să nu se 
dobândească prin prescripţie vreo servi- 
tute asupra lucrului supus uzufructului, 
fiind răpunzător în caz contrar către pro- 
prietar. (Demolombe. X, No. 33%; Mour- 
on, ed. 7-a, I. No. 1552: Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 522; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea, 1. p. 464). 
2. Uzuiructuarul trebueşte să se fo- 

losească de clădirile supuse uzufructului 
fără a aveă dreptul să schimbe forma 
lor pnstitutivă, (Dalloz, Bâp.. Usufruit, 

929, Dacă uzutructuarul nu are drep- 
tul să schimbe, forma constitutivă a clă- 
dirilor supuse: uzufructului. el are însă 
dreptul să aducă ameliorări acestor clă- 
diri. (Dalloz. Rep, Usufrui:t. No. 57 urm, 
239 urm.; Suppl.. Usufruit, No. 129). 
23, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran, în fapt şi după echitate dacă 
schimbările aduse de uzufructuar în 
forma sau în destinaţia clădirilor, con- 
stitue sau nu o modificare a formei con- 
stitutive a clădirilor. (Proudhon. Usutruit, 
III, No. 1il urm; Demolombe, X, 
No. 442 urm.: Marcad6. Art. 57%, No. 1 
urm.: Aubry et Rau, ed. 5-a, II. 8 231, 
p. 700; Dalloz. R6p., Usufruit. No. 239; 
urm.; Suppl., Usutruit, No. 129; Laurent, 
VI, No. 481 urm. Baudry et Chauveau. 
Des biens, No. 439, 562). 
94. In aprecierea lor însă tribunalele 

nu au dreptul să permită modificări mari 
cari ar aduce schimbări în modul de fo- 
Josință normală a lucrului supus uzu- 
fructului. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 247; 
Sunpl., Usutfruit, No. 129) 

925, Astfel uzufructuarul nu are drep- 
tul să ridice încă un etaj, fără consimţi- 
mântul proprietarului, la clădirea supusă 
uzutructului, (Dalloz, Râp., Usufruit, No 
240). 

OR. Uzutructuarul nu are voie, fără 
consimţimântul proprietarului, să mă- 
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rească, să micşoreze sau să astupe fe- 
restrele clădirei supuse uzufructului, sau 
să deschidă ferestre noui. (Dalloz, R6p., 
Usufruii, No. 240, 241). _ 
27. Uzutructuarul nu are dreptul să 

transforme o casă de locuit în hotel sau 
magazin, sau să transforme un hotel sau 
magazin în casă de locuit, (Demolombe: 
X,_ No. 449; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 231. p. 701; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
243, 244). 
98. Dacă o clădire supusă uzufruc- 

tului, fusese închiriată în momentul des- 
chiderei uzuifructului, pentru un anumit 
comerţ, care în timpul uzufructului nu 
mai e posibil să se exercite, uzufructuarul 
are dreptul să închirieze clădirea, pentru 
un alt fel de comerţ. în cazul când prin 
această schimbare nu se aduce nici o 
alterare substanței lucrului. (Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 439, 562). 
29. Uzutructuarul nu are dreptul ca 

să transforme o casă de locuit supusă 
uzufructului. în casă de toleranţă sau să 
o închirieze în acest scop. (Dalloz, Râp., 
Usufruit. No. 944). . 
20. Uzutructuarul are dreptul ca din 

apartamente mari să facă mai multe a- 
partamente mici pe care să le închirieze. 
dacă. astfel cere situaţia locului şi a îm- 
prejurărilor economice, cu condiţiunea de 
a nu transformă imobilul supus uzufruc- 
tului. întrun hotel sau întrun local pu- 
blic. (Dalloz, Râ6p.. Usufruit. No. 246). 

21. Uzutructuarul are dreptul a aduce 
clădirei supusă uzufructului. îmbunătă- 
tiri şi reparaţiuni necesare sau folositoare 
şi chiar voluptuare, cu condiţiune ca să 
nu schimbe sau să strice starea clădirei. 
(Dalioz, Râp., Usufruit, No. 248). 
32, Uzufructuarul are dreptul să facă 

despărţiri uşoare cu pereţi în camere, 
dacă aceste despărţituri pot fi cu uşu- 
rinţă ridicate la sfârşitul uzufructului. 
(Dalloz. Râp., Usufruit. No. 248). - 
23. Uzufructuarul are dreptul să aşeze 

în clădirea supusă uzufructului, statui, 
să zugrăvească sau să sculpteze pereţii, 
cu condiţiune de a nu aduce atingere so- 
lidităţii - clădirei, -(Dalloz, Rep., Usufruit, 
No? 9248), 
24. Dacă, uzufructuarul aduce clădirei 

supuse uzuiructului, fără consimţimân- 
tul proprietarului, schimbări fără, impor- 
tanţă, el nu poate fi considerat că a co- 
mis un abuz de folosinţă. însă la sfârşi- 
tul uzufructului. proprietarul are dreptul 
să, ceară restituirea clădirei în starea de 
sai înainte. (Dalloz, Rep.. Usufruit, No. 

25. Uzufructurul are dreptul după o părere să facă noui construcţiuni pe tere- nul supus uzufructului în cazul când ele au de scop să asigure exploatarea, lui conform destinaţiei sale; el nu are însă, dreptul să facă canstrucţiuni cari tind la, un simplu interes de agrement sau la un interes de îmbunătăţire care nu ar corespunde exploatării normale a, imobi- lului supus uzufrucului. (Dalioz, Rp, 
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Usufruit, No. 292. 253, 256 urm, 669; 
Suppl., Usufruit, No. 130). 
26. După altă părere, uzufructuarul 

are dreptul să facă orice construcţiuni pe 
terenul supus uzufruciului, fără a abuză 
de dreptul său. însă la încetarea uzufruc- 
tului, proprietarul poate să-l oblige să ri- 
dice construcţiunile. (Laurent, VI, No. 
485). 
27. Dacă uzufructuarul unui fond lă- 

sat prin testament, face construcţiuni pe 
fondul testat. el nu are dreptulisă qQă- 
râme în urmă aceste construcţiuni fără 
consimţimântul proprietarului. (Proudhon, 
Usufruit. III, No. 1128; Dalloz, Rep. U- 
sufruit, No. 259; Contra: Laurent. VI, No. 
485). 

38. Uzuiruciuarul grădinilor. fânețe 
lor, pădurilor, etc., are dreptul să infru- 
museţeze şi să amelioreze aceste imobile 
supuse uzufructului, cu rezerva însă a 
conservării substanței lor, (Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 261). 
29. Uzufructuarul nu are dreptul să 

modifice forma aleelor unei grădini sau 
să scoată arborii nefructiferi şi să-i înlo- 
cuiască cu arbori fructiferi deoarece for- 
ma grădinilor constitue însăşi substanţa 
lor pe care uzutructuarul este obligat a 
o conservă. (Dalloz, Rep. Usufruit. No 
136, 261). 
40. Uzutructuarul nu are dreptul să 

transforme un câmp de fânaţ în câmp de 
cultură, vie sau pădure sau invers. (Dal- 
loz Rep., Usufruit, No. 56, 261). 
4. In cazul când o vie supusă uzu- 

fructului sa uscat din cauza bătrâneței 
sau filoxerei, uzufructuarul are dreptul 
să scoată via şi să transforme terenul în 
câmp de cultură. (Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 607, 624). 

429, Uzufructuarul are dreptul la pro 
dusele crescătoriilor de animale Şi a peş- 
tior din iaz. (Dalloz, Rep, Usufruit, No. 
263: Suppl.. Usutruit, No. 131). 
AR, In timpul uzufructului, titlurile de 

proprietate ale bunului supus uzufructu- 
lui vor rămâne în păstrarea nudului pro- prietar. (Dalloz. Râp.. Usufruit. No. 61). 

4. Dacă uzutructuarul are necesitate 
de titlurile de proprietate ale bunului su- 
pus uzutruciului. pentru a-şi apără drep- 
tul său, prin analogie cu dispoziţiunile 
art. 842 al, 3 ce. civ. fr. (750 al. 3 c€. civ. 
rom.), nudul proprietar care "păstrează 
aceste titluri trebueşte să le prezinte uzu- 
(pctuarului. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 

45. Uzufructuarul beneficiază, de do bânzile şi venituri periodice când uzu- fructul este stabilit asupra unei creanţe 
producătoare de dobânzi sau venituri pe- riodice. (Dalloz. Râp., Usufruit. No. 224 urm.: Sunppl., Usufruit. No. 98), 

6. Uzuiructul asupra valorilor ram- bursabile îără dobânzi, echivalează cu a Cre npuzuiruct al -evantumului aces creanţe. oz, Rep. , su- fruit. No. 98). po SuppI, U 
47. Biletele sau cecurile la. purtător şi 
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efectele de comerţ la ordin, supuse uzu- 
fructului. trebuese complectate în ordinul 
uzufructuarului pentru a-i puteă fi Ii- 
berate. (Demante et Colmet de Santerre; 
ed. 3-a, II, No. 426 bis, III; Dalloz. R6p. 

Suppl.. Usufruit, No. 98). 
48. Uzufructuarul are dreptul să i se 

predeă titlul constatător al creanței su- 
pusă uzufructului. (Dalloz. R6p.. Usufruit; 
No. 296; Suppl., Usufruit, No. 99). 

49, In raporturile cu nudul proprie 
tar. uzufructuaru! nu devine proprietarul 
titlurilor creanţe:or supuse uzufructului, 

cu toate că se află în păstrarea sa. (Dal-" 
loz. R6p., Usufruit, No. 226; Suppl. U- 
sufruit. No. 99). 
50. După o părere. dispoziţiunile art. 

1690 c. civ. fr. (1393 c. civ. rom.) îşi gă- 

sesc aplicaţiunea şi la uzufructul unei 
creanţe deoarece  uzufructuarul unei 
creanţe este întrucâtva asimilat cu un 
cesionar; prin urmare, după această pă- 
rere, uzufructuarul unei creanţe nu poate 
opune dreptul său faţă de debitor şi de 
terțele persoane decât după ce a notificat 

debitorului titlul său constitutiv de uzu- 

fruct. (Dalloz. Râp., Usufruit. No. 227). 

54. După altă părere, uzufructuarul 
unei creanţe nu este obligat să facă de- 

bitorului o notificare autentică, ci este 

deajuns dacă previne pe debitor de titlul 
constitutiv al uzutructului. şi dacă drep- 
tul său este contestat trebueşie să-l do- 
vedească. (Dalloz, Rep. Suppl., Usufruit, 
No. 100; Laurent. VI, No. 415; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 586). 

59. Uzufructuarul unei creante, care 
a dobândit dreptul său în virtutea unui 

testament, nu poate urmări pe debitorii 

creanței supusă uzufructului decât după 

ce a cerut şi obținut predarea. legatului 

său. (Dalloz. Rep. Usufruit, No. 761; 

Suppl.. Usufruit, No. 101). 

52. Debitorii unei creanţe constituită 
în uzufruct prin testament, sunt valabil 

liberaţi, dacă au achitat cu bună cre- 

dintă în mâinile uzufructuarului, creanța 

supusă uzutfructului, înainte ca uzuiruc- 

iuarul să fi cerut şi obţinut predarea le- 

gatului.. (Dalloz. Reâp.. Suppl. Usufruit; 
No. 101). 

54. Uzufructuarul are dreptul să în- 

caseze la scadenţă capitalul creanţelor 

supuse uzufructului, putere care rezultă 

din dreptul său de folosinţă şi de admi- 

nistraţie, cu toate că asupra acestor 

creanţe el nu are un drept de proprietate 

în virtutea căruia să poată dispunde de 

aceste creanţe. (Demolombe, X, No. 392 

urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 230, p. 

695; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 228, 23% 
499, 763; Suppl., Usufruit, No. 102 urm. 

106. urm.; Laurent, VI, No. 413 urm; 

Baudry et Chauveau. Des biens, No, 585; 

Planiol et Ripert, III, No. 804; Colin et 

Capitant. 1. p. 811: Plastara, II, p- 246; 

Contra: Huc. 1V, No. 185). 
55, Uzufructuarul unei creanţe are 

dreptul să urmărească pe debitorii crean- 

ței şi să încaseze la scadenţă capitalul 
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creanţei, chiar în cazul când prin actul 
constitutiv al uzufructului, ar îi fost dis- 
pensat de cauţiune. (Proudhon, Usuiruit, 
III, No. 1048; Demolombe, X, No. 323: Au- 
bry ei. Rau, ed. 5-a, II. $ 229, nota 28, p. 

678, 8 230, p. 695; Dalloz, Râp. Suppl, 

Usufruit. No. 102; Laurent, VI, No. 531; 
Planiol et Ripert, III, No. 80%; Comp.: 
Matei Cantacuzino, p. 165; Plastara, II, 

56. In acest caz însă nudul proprietar; 
are dreptul ca atunci când este temere 
de insolvabilitate a uzufructuarului să 
ceară înaintea justiţiei ca să se ia mă- 
suri de conservare pentru garantarea re- 

stituirei capitalului creanţei, la încetarea 

uzufructului. (Proudhon, Usufruii, III, 

No. 1084; Demolombe. X, No. 323; Aubry 

et Rau. ed. 5-a, II, $ 230, p. 695; Dalloz. 

Pe&p... Usufruit, No: 231; Laurent. VI, No. 
531; Planiol et Ripert, III, No. 804). 
57. Creanţa supusă uzufructului şi 

valoarea creanţei care a fost încasată de- 
vine în mâinele uzufructuarului o sumă de 

bani. deci un lucru fongibil. uzufructua- 

rul fiind obligat a o restitui la încetarea 
dreptulu său. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II: 
$ 230. p. 695; Dalloz, R6p.. Usufruit. No. 

998; Suppl. Usufruit, No. 102; Laurent, 

VI, No. 413: Baudry et Chauveau. Des 

hiens. No. 585; Planiol et Ripert, III, No. 

804; Comp.: Huc. IV, No. 185). 

58. Nudul proprietar nu are dreptul 

să. se opue ca debitorul creanţei supusă 

uzufructului să plătească la scadenţă 

valoarea creanței în mâinele uzufructua- 

rului. (Demolombe. X.; No. 232; Aubry et 

Rau, II, 8 230, p. 695; Dalloz, R&p. 

Suppl., Usufruit, No. 10%; Laurent, VI, 

No. 412 urm.; Baudry et Chauveau. Des 

biens, No. 585: Planiol et Ripert, III, No. 

804: Colin et Capitant, I. p. 811). i 

59. Deasemenea nudul proprietar nu 

are dreptul să impue uzufructuarului ca 

el să întrebuințeze în anumit mod capi- 

talul creanţei încasate. (Demolombe, X, 

No. 393; Dalloz, Râp.. Suppl., Usufruit. 

No. 104; Laurent, VI. No. 412 urm.: Bau- 

dry et Chauveau, Des biens, No. 585). 

60. Uzutructuarul are dreptul în prin- 

cipiu să, încaseze capitalul creanţelor su- 

puse uzufructului şi ajunse la scadenţă, 

fără să înştiinţeze pe nudul proprietar şi 
să-i ceară concursul deoarece nudul pro- 
prietar nu se poate opune ca uzufructua- 

rul să încaseze acest capital. (Demolombe. 
X. No 323; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 
230, p. 695, 696; Dalloz, Rep., Suppl. U- 

sufruit. No. 104; Laurent, VI, No. 413 

urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 

585 urm.; Planiol et Ripert, III. No. 804 

Contra: Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 246 bis). 
G[. Chiar dacă uzufructuarul se gă- 

seste în stare de insolvabilitate. el poate 

în principiu să încaseze creanţele supuse 

uzufructului şi ajunse la scadență şi să. 
dea, chitante descărcătoare valabile. (De 
molombe. X. No. 323; Aubry et Rau, ed. 
5-a. II, 8 930. p. 695: Dalloz, Râp.. Usu- 
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fruit, No. 104; Laurent, VI, No. 413 urm.; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 585 
urm.; Planiol et Ripert, III, No. 804%; Co- 
lin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 811; Contra: 
Demante ei Colmet de Santerre, ed. 3-a, 
II. No. 246 bis). — 
G2. Nudul proprietar are dreptul, când 

este temere, să oblige pe uzufructuarul 
unor creanţe ca odată cu încasarea lor 
să dea o anumită întrebuințare capita- 
lurilor încasate sau să dea, garanţie; a- 
ceastă obligație însă nu priveşte decât 
raporturile lor respective. (Demolombe, X, 
No. 323; Dalloz, Rep. Suppl., Usuiruit, 
No. 104%; Laurent. VI. No. 413 urm.; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 585 urnm.; 
Planiol et Ripert. III, No. 804). 
62. Numai uzutructuarul are dreptul 

să urmărească plata creanţelor supuse 
uzufructului şi ajunse la scadenţă, deoa- 
rece numai el are dreptul să le încaseze. 
(Demante et Colmat de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 426 bis. III; Dalloz, Râp., Suppl. 
Usufruit, No. 105; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 585 urm; Planiol et Ripert, 
III. No, 804). 
64. Dacă nudul proprietar a încasat 

înainte de scadenţă, creanțele supuse uzu- fructului, ceeace nu are dreptul fără con- simțimântul uzufructuarului, acesta din urmă poate cere, reîntrebuințarea sume- lor încasate sau să i se predeă lui aceste sume cari vor formă în viitor obiectul 
unui quasi-uzuftruct, (Demanţe et Colmet de Santerre, ed. 3-a, ÎI, No. 496 bis, III; Comp.: Dalloz, R6p., Suppl..  Usufruit, 
No. 105), 
G5. La încetarea uzufructului, uzu- îructuarul trebueşte să restitue : crean- țele în întregime şi în „condiţiunile pre- văzute în actul de constituirea. uzutfruc-: tului, deoarece deşi are dreptul să, încaseze aceste creanţe la scadenţă, totuşi el nu devine proprietarul lor. (Demolombe, X, No. 321; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 696; Dalloz, Rep. Suppl.,. Usufruit, No. 106; Laurent, VI. No. 414; Huc. IV, No. 185; Baudry e Chauveau. Des biens, No. 587: Planiol et Ripert, III, No. 804). G6. Prin urmare uzufructuarul unor creante, nu are dreptul să facă, remiterea, datoriilor, nici să cesioneze creanţele. nici să le noveze şi în sfârsit nici să dispue de ele prin orice mod. (Demolombe, X. No. 321; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. $ 280. p. 696; Dalloz, Râp.. Usufruii, No. 933; Suppl.. Usufruit, No. 106; Laurent, VI. No. 414; Huc. IV, No. 18%: Baudry eţ Chauveau, Des biens. No. 587), 
67. Uzutructuarul nu are dreptul să amâne plata creanţelor supuse uzufruc- toi p(Aubr et Rau, ed. 5-a, II. $ nota 57. p. ; Dalloz, Râp., Su 1, - fruit. No. 106), p PpI, Usu G8. Uzutructuarul nu 

anticipeze data, scadenţei creanţelor su- puse uzufructului. (Dalloz, Rep., Suppl.. Usufruit. No. 106). . | „ Creditorii uzuifructuarului nu au dreptul să npoprească în mâinile debito- 

are dreptul să 
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rilor creanţele supuse uzufructului deoa- 
rece proprietatea acestor creanţe aparţine 
nudului proprietar iar nu uzufructuarului. 
(Dalloz, Rep, Suppl. Usufruit. No. 108; 
Laurent, VI, No. 414; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 587). „ 
70. Creditorii uzufructuarului au drep- 

tul numai să urmărească uzuiructul sau 
dobânzile creantelor supuse uzufructului. 
(Dalloz, Râp.. Suppl.. Usufruit. No. 108; 
Laurent, VI. No. 414; Bauary cet Chauveau, 
Des biens, No. 587). 

7 |. Uzutructuarul este obligat ca la 
scadenta. creantelor supuse uzufructului 
să urmărească încasarea, în caz contrar 
este răspunzător, deoarece trebueşte să 
dea socoteală de aceste creanţe. (Dalloz, 
Râp., Usufruit, No. 232, 499; Suppl.. Usu- 
fruit. No. 112). , 
72. Pentru a-şi acoperi responsabili- 

tatea, uzufructuarul unor creanţe tre 
bueşte să. urmărească plata, croanţelor a- 
junse la scadență ca un bun părinte de 
familie şi un bun administrator. (Dalloz, 
Rep., Usutruit, No. 499). 
73. Uzufructuarul este obligat, sub 

răspunderea sa, să facă toate actele de conservare asupra. creanţelor supuse uzu- 
fructului. (Dalloz, R6p.. Usutruit, No. 2%, 499; Suppl., Usufruit. No. 112). 
4. Astfel uzufructuarul trebueşte să ia sau să reînoiască, inscripția creanţe- lor ipotecare supuse uzufructului. (Dalloz, Râp.. Usufruit, No, 232, 499; Suppl., Usu- fruit, No. 119), 
75. Deasemenea, uzufructuarul  tre- bueşte să, împiedece prescripția creanţelor supuse uzufructului. (Dailoz, Rep. Usu- uit, No. 232, 499; Suppl., Usufruit. No. 

76. Uzutructuaru] are dreptul să în- caseze la scadență dobânzile, cupoanele Și dividendele, prezențând titlurile no- minative sau la purtător. (Dalloz. Râp. Supni.. Usufruit, No. 117). 
77. Dobânzile Şi dividendele sunt fructe civile; prin "urmare chiar dacă ele sunt încasate de uzutructuar. el trebuește să plătească, nuâului proprietar cota parte broporţională cât a încasat în plus, pe timpul dinaintea începerei uzufructului. (Dalloz, Rep. Suppl.. Usufruit, 117). 78. Deasemenea, dacă la sfârşitul uzu- fructului, nudul proprietar încasează do- bânzile şi dividendele şi pe o parte din timpul cât a durat uzufructul. el este obligat să-i plătească. uzufructuarului cota parte încasată în plus. (Dalloz, R&p, Sunnl., Usutfruit, No. 117). 

, „ Dacă în timpul uzufructului un titlu iese la sorţi şi deci uzufructuarul incasează valoarea, întreagă â titlului, el va fi obligat, după o părere, la sfârşitul uzufructului, să plătească nudului pro- prietar valoarea întreagă încasată. până atunci însă uzuiructuarul va aveă drep- tul la uzufructul întregei valori. (Demo- lombe. X, No. 280, 281; Laurent, VI, No. 427; Huc, IV, No. 195; C „0Mp.: Aubry ei Rau, ed. 5-a, II. $ 230, nota 17 bis. p. 
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Ei Dalloz, Rep.. Suppl., Usufruit, No. 

80. După a doua „părere, prima rezul- 
tată prin ieşirea la sorţi a titlului, se va 
cuveni uzufructuarului în plină proprie- 

tate. (Baudry et Chauveau, Des biens 
No. 590 urm.). 
81. Uzufructuarul nu are dreptul să 

înstrăineze sau să pue în gaj valorile su- 
puse uzufructului, fără 'consimțimântul 
nudului proprietar. (Dalloz, Rp, Suppl.. 
Usufruit. No. 118: Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 587). 
82. Dacă uzuifructuarul a înstrăinat 

valorile cu consimțimântul nudului pro- 
prietar, la sfârşitul uzufructului, acesta 
din urmă va aveă dreptul numai la res- 
tiuirea preţului înstrăinării. (Dalloz, REp., 
Sunpnl.. Usufruit, No. 119 
82. Nudul proprietar al unor acţiuni 

nominative industriale. supuse uzufruc- 
tului, are singur dreptul să ia, parte cu 
vot, la adunările generale ale societăţii, 
iar nu uzufructuarul acestor acţiuni, a- 
fară de cazul unei convenţii contrare. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Soci6t. No. 165; 
Usufruit. No. 12%; Lyon-Caen et Renauit, 
II. No. 845). 
84. In cazul când imobilul supus uzu- 

fructului este expropiat pentru cauza de 
utilitate publică, în tot sau în parte, uzu- 
fructuarul are drepul să încaseze preţul 
exproprierei pentru a-i percepe dobânzile 
până la încetarea uzufructului. (Planiol 
et Ripert, III, No. 805). 

RS5. In cazul când imobilul supus u- 
zufructului a fost asigurat de către uzu- 
fructuar în interesul său exclusiv, indem- 
nitatea. în caz de sinistru, se cuvine în 
intregime acestuia. (Planiol et Ripert, III, 

o 
86. In cazul când asigurarea imobi- 

lului supus uzufructului a fost făcută 
atât în interesul uzufructuarului cât şi 
în interesul nudului proprietar, uzufruc- 
tuarul va aveă dreptul să încaseze in- 
demnitatea în plină proprietate, fiind c- 
bligat s'o restitue nudului proprietar la 
încetarea uzufructului. (Aubry et Rau. 
ed. 5-a. II, $ 230, p. 695: Baudry et Chau- 
veau, Nes hiens. No. 525; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 805; Colin et Capitant, ed. 
4-a. |. v. 806). 
87. Uzuitructuarul are în contra con- 

stituitorului uzufructului sau a, moşteni- 
torilor acestuia, o acţiune personală pen- 
tru a obţine punerea în posesie asupra 
obiectelor supuse uzufructului.  (Dalloz, 
Râp.. Usufruit, No. 761: Alexandresco, ed. 
2a, III. partea 1, p. 416; Comp.:: Nacu, 
I, p. 895. 826). 
88. Acţiunea se va face conform drep- 

tului comun iar dovada constituirei drep- 
tului de uzufruct se vă face conform re- 
gulelor ordinare prevăzute de  drepiul 
comun. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II. $ 230, 
nota 62 bis. p. 698: Dalloz, Râp., Usufruit, 
No. 761: Laurent VI, No. 363 urm.; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 548 "urm.), 

89. Acţiunile în contra terţilor cu 
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privire la bunul supus uzufructului, sunt 
de trei categorii: acţiuni cari . aparţin 
numai uzuifructuarului, acţiuni cari a- 
parţin numai nudului proprietar şi ac 
iuni cari aparţin amândorora. (Dalloz, 
Rp., Usufruit, No. 764 urm.; Suppl., Usu- 
fruit, No. 338; Baudry et Chauveau, Des 
biens. No. 548 urm.). 
90, In conira terţului deţinător ai 

obiectului supus uzufructului, fie el chiar 
nudul proprietar, uzufructuarul după ce 
a obţinut tradiţia sau posesia, are o ac- 
țiune reală, numită acţiune confesorie, 
deoarece dreptul de uzufruct este un 
drept real. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
230, p. 698; Dalloz, Rep., Usutruit. No. 762; 
Suppl.. Usufruit. No. 335; Laurent, VI, 
No. 364; Huc, IV, No. 209; Baudry ei 
Chauveau, Des biens. No. 546 urm.; Pla- 
niol et Riperi. III, No. 815: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 417). 
9. Uzuitructuarul are o acţiune reală, 

confesorie în contra deţinătorului obiec- 
tului supus uzufructului, atât în cazut 
când acest obiect este un imobil cât şi în 
cazul când este un lucru mobil. cu ex- 
cepția aplicării la lucrurile mobile a 
dispoziţiunilor art. 2279 c. civ.  îr. 
(1909 c. cv. rom.). (Dalloz, Rp, Supnl. 
Usutruit, No. 335; praaent, VI, No. 364 
Comv.: Nacu, |, 825, 826). 

929. In cazul când terţul. deţinător a 
fost de rea credinţă şi uzufructuarul câş- 
tigă, în acţiunea sa. el are dreptul la re- 
stituirea, tuturor fructelor, iar în cazut 
când terţul deţinător a fost de bună cre- 
dinţă, uzutfructuarul 'are dreptul numai 
la fructele dela data introducerei acţiunei. 
(Dalloz, Rep... Supnl.. Usufruit, No. 336; 
Laurent, VI, No. 364; Huc, IV, No. 209; 
Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 547). 
93, Această acţiune poate fi introdusă 

chiar după stingerea uzufructului, pen- 
tru a se puteă dobândi fructele care con- 
stituesc dreptul uzufructuarului. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Usufruit, No. 336; Huc, IV, 
No. 209). 
94. Uzutfructuarul unor creanţe, are 

dreptul să introducă în contra debito- 
rilor acestor creanţe acţiuni cu scopul de 
a încasă valoarea lor, deoarece el are 
dreptul să, se folosească de de capitaluri 
şi are obligația să administreze bunurile: 
supuse uzufructului. (Aubry et Rau, ed. 
Sa. II, 8 230. p. 695: Dalloz, Râv, Usu- 
îruit, No. 763: Supnl., Usufrut, No. 337; 
Laurent, VI. No. 414; Bauaâry et Chau-, 
veau, Des biens, No. 55%: Planiol et Ri- 
pert. III, No. 804. 816; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea 1, p. 420). 
95. I.a introducerea. acestor actiuni, 

uzufructuarul nu are nevoie de concursul 
nudului proprietar, (Aubry et Rau. ed. 
5-a, II. $ 930. p. 695; Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 764: Supnl., Usufruit, No. 338; 
Laurent, VI, No. 414; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 55%; Planiol et Ri- 
pert. III, No. 804, 816). 
96. Uzufructuarul unor părţi de în- 

teres sau de acţiuni în societăţi, are drep- 
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tul să ia parte ia adunările generale ale 
acţionarilor deoavece această participare 
constitue un act de administraţie. (Pla- 
niol et Ripert, III, No. 807). 
97. Uzuiructuarui nu are 'dreptul să 

introducă acţiuni cari au de scop să rea- 
ducă, în patrimoniul constituitorului uzu- 
fructului sau al moştenitorilor, săi, bu- 
nuri cari ieşiseră din acest patrimoniu în 
momentul începerei uzufructului. (Prou- 
dhon, Usufruit, III, No. 1397 urm.; Aubry 
et Rau, ed. a, II, 8 230, p. 699; Laurent, 
VI, No. 370; Huc, IV, No. 210; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 555; Planiol et 
Ripert, III, No. 816; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 420, 421). 
98. Astfel, uzutructuarul nu are „drep- 

tul să introducă o acţiune în nulitatea 
unei vânzări. (Proudhon, Usuifruit, III, 
No. 1397 urm; Aubry et Rau. ed. S-a, II, 
3 230, p. 609; Laurent, VI, No. 320; Huc, IV, 
No. 210; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 555; Planiol et. Ripert, III, No. 816; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
421). 

99. Deasemenea uzutfructuarul nu are 
dreptul să introducă o acţiune de răs- 
cumpărare a unei vânzări privitoare la 
bunuri supuse uzufructului ci acest drept 
aparţine numai nudului proprietar sau 
moştenitorilor săi. (Proudhon, Usufruit, 
III, No. 1397; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
230, p. 699; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
178; Suppl.. Usufruit, No. 339; Laurent, 
VI, No. 370; Huc, IV, No. 210; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 555; Planiol et 
Ripert, III, No. 816; Alexandresco, ed. 2-a, 
IL. partea 1, p. 421). 

1QO. In cazul când nudul proprietar 
sau moştenitorii săi au introdus acţiunea 
în nulitate sau acţiunea de răscumpărare 
a vânzării şi au câstigat, uzufructuarul 
are o acţiune în contra lor pentru a luă 
în posesiune bunul dobândit cu obliga- 
ţia de a plăti preţul de răscumpărare sau 
dobânzi la acest preţ pe toată durata 
uzufruciului său. (Proudhon, Usutruit. 
III, No. 1397; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 
3 230. p. 699; Dalloz, Rep, Usufruit, No. 
718; Suppl. Usufruit, No. 339; Laurent, 
VI, No. 370 urm.; Huc, IV, No. 210; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 555; Pla- 
niol et Ripert, III. No. 816). 

101. Uzutructuarul nu are dreptul să 
ceară constrângerea nudului proprietar 
sau a moștenitorilor săi ca să introducă 
acţiunea în nulitate sau acțiunea de răs- 
cumpărare a vânzărei. (Dalloz, R&p., 
UPPl- Usufruit, No. 341; Huc, IV, No. 

102. Uzutructuarul are exerciţiul tu- 
turor acţiunilor cari au de scop realizarea, 
drepturilor supuse vuzufructului. Astfel] 
el are dreptul să-şi valorifice toate garan- 
ţiile ca: privivilegii, ipoteci sau cauţiuni 
cari formează accesoriile creanţei supuse 
uzufructului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, 
$ 230, p. 698; Daloz. Rep, Suppl., Usufruit, 
No. 340; :Laurent, VI, No. '369; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 554; Planiol et 
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Nipert, LII, No. 816; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 420). 

1023, Uzutfructuarul are dreptul să 
introducă acţiunea pauliană în ' contra - 
actelor făcute de debitor în frauda crean- 
ţei supusă uzufructului. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 230, p. 698: Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 5%; Planiol et Ri- 
pert. III, No. 816). 

104. Uzutfructuarul unui preţ încă 
neplătit al unei vânzări are singur drey 
tul să introducă în contra cumpărăto- 
rului acţiunea în rezoluţiunea vânzării 
pentru neplata preţului. (Proudhon, Usu- 
fruit, III, No. 1415 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 230, p. 698: Dalloz. R&p., Usu- 
fruit, No. 78; Suppl., Usufruit, No. 341; 
Huc,. IV. No. 210; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 555; Planiol et R- 
pert, III, No. 816; Alexandresco. ed. 2-a. 
III, partea 1. p. 421, nota 1; Contra: Lau- 
rent. VI, No. 370). 
105. Uzufructuarul are dreptul să 

introducă sau să se apere în o acţiune 
în grănăţuire a bunului supus uzufrue- 
tului, însă grănăţuirea nu va fi opozabilă 
nudului proprietar. dacă acesta nu a fost 
pus în cauză. (Demolombe. XI. No. 256 
urin.; Aubry et Rau. ed. 5-a. II. $ 23%, 
p. 699; Dalloz, Rep, Usufruit. No. %84; 
Suppl.. Usufruit. No. 342; Laurent, VI, 
No. 367; Huc, IV, No. 209; Baudry e 
Chauveau. Des biens. No. 553; Planiol et 
Niperi. WII, No. 815; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea, 1, p. 419, 420), 
„106. Uzutructuarul are dreptul să 
introducă, sau să se apere într'o acţiune 
de partaj, între couzutfructuari. însă par- 
tajul va privi numai folosința bunului 
împărţit. (Aubry et Rau, ed. 5-a II. $ 
230. p. 699; Dalloz. Nâp.. Usutfruit, No. 
784; Suppl., Usufruit. No. 342: Laurent, 
VI, No. 368: Huc. IV, No. 209; Baudry et 
Chauveau. Des biens. No. 553; Planiol et 
Ripert, III. No. 815: Alexandresco, ed. 2-8, 
III. partea 1, p. 420) 

107. Uzufructuarul are dreptul să in- 
troducă acțiunile privitoare la servituţi 
ȘI să se apere în asemenea acţiuni. (Dal- 
loz, Rep.. Usutruit, No. 1788; Suppl., Usu- 
îruit, No. 34: Laurent, VI, No. 366; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 419). 

108. Uzufructuarul are dreptul să in- 
troducă acţiuni pentru a cere despăgubiri 
contra celora cari ar cauză stricăciuni 
asupra, fondului supus uzufructului. (Dal loz, R6p., Usufruit, No. 795), 

103. Uzufrucuarul are dreptul să in- troducă, acţiuni în contra celor cari ar fură fructe de pe tondu) supus uzutruc- 
tului. (Dalloz, Rp. Usufruit, No. 795). 
_ 410. Uzutructuarul are dreptul să introducă acţiuni posesorii contra celore cari aduc tulburări folosinţei imobilului: 
Supus uzufructului, pentru a-şi asigură 
exercițiul paşnic al dreptului său. (Po- 
thier, Trait€ de la, possession. IX. No. 100; Prouâhon, Usufruit, III, No. 1934 urm; 
Duranton. IV, No. 513; Demolombe, X. No. 337: Aubry et Rau. ed. 5-a. II, $ 23, 
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p. 699; Dalloz, Rp,  Usuiruit, No. 
769 urm; Laurent, VI, No. 365; 
Huc, 1V. No. 209; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 552; Planiol, 1, No. 280%; 
Planiol et Ripert, III, No. 815; Alexan- 
dresco, ed. Za, III, partea 1, p. 417; To- 
cilescu. Curs de procedură civilă, I, par- 
tea II, p. 107). 

114. Uzutructuarul are dreptul să in- 
troducă acţiuni posesorii chiar în contra 
nudului proprietar, când acesta îl tul- 
bură în folosinţa imobilului supus uzu- 
fructului. (Pothier, Trait de la, possession. 
IX, No. 100; Duranton. IV, No. 513; De- 
molombe. X, No. 337; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II. 8 230, p. 699; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 552; Huc. IV, No. 209; 
Planiol, 1. No. 2802; Planiol et Ripert, Ii, 
No. 815; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 417; Tocilescu. Curs de proce- 
dură civilă. I, partea II, p. 107; Nacu, 
Lee 825. 826; Comp.: Laurent, VI, No. 

((9. Iotăririle pronuntate în profi- 
tul uzufructuarului, atât în posesoriu cât 
şi în petitoriu, profită nudului proprie- 
tar deoarece uzufructuarul trebueşte să 
vegheze la conservarea lucrului supus 
uzufructului. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 
Î eo: p. 699: Planiol et Ripert, III, No. 

(12. Hotăririle pronunţate în contra 
uzufruciuarului nu sunt opozabile inu- 
dului proprietar deoarece uzufructuarul 
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nu poate compromite drepturile nudului 
proprietar. (Aubry et Rau, ed 5-a. II, $ 
230, p. 699; Planiol et Ripert, III, No. 817). 

4 (4. Nuduil proprietar are dreptul să 
facă, contestaţie la executarea hotăririlor 
obținute în contra uzufructuarului şi la 
care el nu a luat parte. (Planiol et Ri- 
pert. III, No. 817). 

d 15. Câna o acţiune interesează atât 
pe uzufructuar cât şi pe nudul proprie- 
târ, terțul are dreptul să ceară punerea 
în cauză a amândorora. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 230, p. 100; Planiol et Ripert, 
III, No. 817). 

(16. A se vedea: ari. 539 şi 1201 din 
codul civil cu notele rspective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Uzutructuarul unui imobil, pe te- 
meiul dreptului său real de folosinţă are, 
ca şi proprietarul deplin al imobilului, 
caliţatea de a intentă orice acţiune pri- 
vitoare la exercitarea. dreptului de folo- 
sințţă. Prin urmare, el este în drept a: 
ihtentă şi acţiunea în rezilierea aren- 
dării, conform art. 3U din legea agrară, 
această lege neaducând nici o modificare 

naturii dreptului de uzufruct astfel cum: 

ea e definită de dreptul civil comun. (Cas.. 

1, 389 din 16 Februarie 1925. Pand. Săpt- 
8/925, Pana. Rom. 1925, III, 102). 

Art. 537. — Uzutructuarul se folosește asemenea întocmai ca 

proprietarul de minele, pietrăriile şi nisipurile ce sunt în exploata-: 

țiune la deschiderea dreptului de uzuiruct. 

Dacă însă se atinge de o exploataţiune, care nu s'ar putea 

face fără o concesiune, uzuiructuarul nu se va puteă bucură de 

ea fără a dobândi mai întâi învoirea guvernului.. (Civ. 517, 538, 

539, 649; L. Minelor (Mon. of. 143/1924); Civ. Fr. 59% $ 1)- 

Text. fr. Art. 598 $ 1. — Il jouit aussi, de la mâme manitre que le pro-- 

prietaire, des mines et carridres qui sont en exploitation ă Vouverture de Lusu- 

fruit; et ntanmoins, sil s'agit d'une exploitation qui ne puisse €tre faite sans 

une concession, usufruiter ne pourra en jouir qwapres en avoir obtenu la. 

permission du Roi. 

INDEX ALFABETIC 
fa doctrină) 

Doctrină. 

Apreciere suverană 6. 
Cariere 1, 2, 3, 6. 
Concesiune 8, 9, 10, 13. 
Convenţie contrară 13. 
Exploatare 1, 2, 3, 6—9,11, 

12, 13, 
Explorare 7, 10. 
Fructe 1. 
Galerii 14, 
Humă 3. 
Inceperea uzufructului 1, 

Intenţie 6. 
Lut 5, 
Maşine 11, 

Mine 1, 3, 7—t1. 
Nisipărie 1, 5, 14, 
Nud proprietar 10, 14. 
Părăsirea exploatării 2. 
Perimetru 9. 
Petsărie 1, 4, 14. 
Prunt 5. 
Puţuri 11. 
Redevenţă 13. 
Reparaţii 14. 

' Suverană apreciere 6. 
Turbărie 3. 
Uzufruct 1 une 
Var 14. 

i. Uzufructuarul se foloseşte întocmai 

ca şi proprietarul de minele, pietrăriile 

şi nisipurile cari sunt în exploatare la 

deschiderea dreptului de uzuiruct, cu 

toate că produsele minelor şi carierelor: 
nu se reproduc şi prin urmare nu sunt 

fructe, ci o parte din fondul însuşi. (Mour- 
lon, ed. T-a, 1, No. 1546; Dailoz, Rep, Mi- 

nes, No. 111 urm.; Usutruit, No. 81 urm.;. 
Suppl., Mines, No. 177 urm.; Usuiruit, 

No. 143; Planiol et Ripert, III, No. 716, 
186; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I- 
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p. 460, 461; Nacu, I, p. 814, 815; Matei 
Cantacuzino, p. 165; Plastara IE, p. 243). 

9. Dacă proprietarul începuse exploa- 
tarea minelor şi carierelor însă în mMo- 
mentul începerei uzufructului o părăsise 
în mod definitiv, uzutructuarul _ny va 
aveă dreptul să reînceapă exploatarea. 
(Demolombe. X, No. 432 bis; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 629; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 461, nota 3). 

3. Uzutfructuarul se foloseşte numai 
de carierele şi turbăriile cari se găsesc în 
exploatare la deschiderea. dreptului său 
de uzutruci, aplicându-se şi în aceste ca- zuri acelaș regim ca şi la mine. (Demo- iombe, X, No. 433; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 690; Dalloz, Rep., Mines, No. "722, 766; Suppl.,. Usufruit, No. 146; Lau- reni, VI, No. 452; Planiol et Ripert, III, No. 78; Alexandresco, ed. 2-a, LII, par- 
tea I, p. 461). 

4. Prin pietrărie se înțelege un loc din care se extrage piatră, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 460. nota 2). 
„ Prin nisipărie se înțelege un loc din care se extrage nisip, prunt, lut, humă, etc. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 460, nota 2). 

6. Aparține tribunalelor să constate în mod suveran dacă exploatarea unei mine sau cariere este începută sau nu, după împrejurările de fapt si intenţiunea <onstituitorului uzufructului. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1:06; Demolombe, X, No. 432; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 23, nota 32, p. 689; Laurent, V I, No. 449: Bau- dry et Chauveau. Des biens, No. 629; A- lexanaresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 461, mota 3; Plastara, II, p. 244, nota 1). 1. Cercetările făcute de proprietar în scopul de a, descoperi un zăcământ mi- Mier, nu pot fi considerate ca o des- chidere a exploatării minei, ci trebueşte a se face săpături pentru extragerea mi- nereului. (Demolombe. X, No. 433; Dalloz, Râp., Usufruit. No. 326; Suppl., Usufruit, No. 143; Laurent, VI, No. 450). 
8. Concesiunea unei Mine nu poate fi considerată ca fiind pusă în exploatare. (Demolombe. X. No. 434; Dalioz, R6p., Usufruit, No. 827: Sunpl, Usufruit, No. 43: Laurent, VI. No. 450). 

„Dacă numai o parte âin perimetrul “concesiunei a fost pusă în exploatare, ce 
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lelalte părţi, din perimetru cari aparțin 
altor proprietari nu pot fi considerate ca puse în exploatare. (Dalloz, sp, Suppl., 
Usufruit. No. 144). 

10. Nudul proprietar nu are dreptul fără consimțimântul uzufructuarului, să 
facă cercetări şi săpături pe terenul su- pus uzufructului, în scopul dea descoperi zăcăminte miniere, afară de cazul când el obține un permis dela stat. deoarece el nu poate să vatăme drepturile uzufruc- tuarului. (Dalloz, Râp., Suppl.. Mines, No, 206; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, |, D. 402, nota 9). 

11. Uzufructuarul unei mine este o- bligat să întreţie puturile, galeriile şi maşinile cari servesc la exploatarea mi- nei. (Dalloz, R6p., Mines. No. 112). 
12. Uzutructuarul are dreptul să dea 0 desvoltare mare lucrărilor de exploa- tare însă nu poate să facă extrageri exce- five cari ar duce la epuizarea prea iute a zăcământului, trebuind să se confor- ineze regulelor particulare ale materiei puse în exploatare. (Dalloz, R6p., Mines, No. 113). 
13. Concesionarul unei mine a, cărei exploatare a început înainte de deschi- derea uzufructului, va trebui. afară de convenție contrară, să plătească “uzufrut- tuarului redevenţa iar nu nudului pro prietar. (Proudhon, Usufruit. III, No. 1206; Duranton, IV, No. 569; Demolombe, X, No. 436; Mourlon, ed. 7-a. IL, No. 1549; Aubry et Rau. ed. S-a, II, 8 230, p. 689; Dalloz, Rp, Mines No. 115;  Usufruit, No. 334; Suppl., Mines, No. 178; Laurent, VI, No. 449; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 631, 632; Planiol et Rivpert, III, No. 786; Alexandresco. ed. 2-a. III. partea I, p. 463; Plastara II, p. 245, 246), „14. Proprietarul nu are dreptul să ia Piatra, Var, nisip, etc., pentru a face re- parajţiile chiar de întreținere, fără voia uzufructuarului, (Laurent, , ; Contra: Demolombe. X, No. 433; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 438 bis, II; Aubry et Rau, II, $ 230, p. 691; Huc, IV, No. 200; Bauary et Chauveau, Des biens, No. 628; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, II. partea 1, p. 462). 

„13, A se vedeă: art. 538 ain codul ci- vil cu notele respective. 

„Art. 538. — Uzutructuarul n'are nici un drept asupra minelor şi pletrăriilor nedeschise, 

„Zezi. fr. Art. 598 $ 2. — encoiB ouvertes, ni aux tourbidres mendte, ni au trâsor, 
Li 
1 i 

i 
) Virgula ar fi trebuit să fie după „Astfel Vlim este pusă înaintea lui wîncăr schimbă reale 

Ă încă *) nici exploataţiune nu e incă începuţă, puiăă găsi în cursul uzutructului 

Il n'a aucun droit aux | dont 
Qui pourrait tre dâcouvert pendant 

“|. asupra nisipurilor a căror NICI asupra comoarei care s'ar sau. (Civ. 537, 539, 649; Civ. 

oit. mines et carritres non Vexploitation n'est Point encore com- 
la dure de Vusufruit. 

înnă după € ti i art, a 
tor 

* . am este și în . 
“f , Ei rt. fr ncez Corespunză 
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Doctrină, 

. Uzutructuarul nu are nici un drept 
asupra minelor şi carierelor nedeschise 
incă şi a căror exploatare nu este încă 
începută la deschiderea  uzutfructului. 
(Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1546; Dalloz, Rep. 
Mines, No. 111 urm.; Usufruit, No. 321 
urm.; Suppi.,, Mines, No. 177 urm.; Usu- 
fruit, No. 143; Planiol et Riperi, III, No. 
186; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 461, 462: Nacu, I, p. 814; Matei Canta- 
cuzino, p. 165). 

2. Dispoziţiunile art. 598 $ 2 c. civ. îr. 
(538 c. civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea, 
în cazul când asupra minei însăşi se con- 
stitue un uzufruct particular şi special. 
(Dalloz. Rep., Mines, No. 111; Usufruit, 
No. 327, 343; Suppl., Usufruit, No. 143; 
Planiol et Ripert, III, No. 787; Comp: 
Alexandresco, ed. P-a, III, partea |, p. 

8, Concesionarul unei mine a cărei 
exploatare a început posterior deschidere; 
uzufructului va trebui să plătească nu- 
dului proprietar redevența iar nu uzu- 
fructuarului, acesta din urmă având drep- 
tul numai la despăgubiri pentru daunele 
cauzate asupra suprafeţei prin facerea 
lucrărilor de exploatare. (Proudhon, Usu- 
fruit, IIL. No. 1206; Demolombe. X. No. 
432; Aubry et Rau, ed. 5-a. 11, $ 230, p. 
690; Dalloz. Râp., Mines, No. 115; Usu- 
fruit, No. 334: Suppl., Mines, No. 179; 
Laurent, VI, No. 452; Planiol et Ripert, 
UL No. 786; Contra: Delvincourt, 1, No. 
358). 

4. Chiar dacă concesionarul unei mine 
ar fi însuşi uzufructuarul imobilului pe 
care se găseşte mina, dacă exploatarea a, 
început posterior deschiderei uzufructului, 
el trebueşte, ca orice alt concesionar, să 
plătească redevența nudului proprietar. 
(Proudâhon. Usutfruit, III, No. 1206: Du- 
ranton, IV, No. 572; Demolombe, X, No. 
432; Aubry et Rau, ed. Wa, II, $ 230, p. 
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690; Dalloz, Rep, Mines, No. 115; Usuiruit, 
No. 333, 334; Laurent, VI; No. 452; Pla- 
siara, II, p. 241, nota 1). 

5. Dacă nudul proprietar qobândeşte 
concesiunea minei şi începe exploatarea 
posterior deschiderii uzufructului el nu 
datoreşte uzufructuarului redevenţa. 
(Proudhon, Usufruit, III, No. 1206; De- 
molombe, X, No. 432; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 230, p. 690; Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 334; Suppl., Usufruit, No, 145; 
Laurent, VI, No. 452). 

6. Dacă concesionarul minei devine 
uzufructuarul locului pe care se află 
mina, înainte de începerea exploatării, el 
va, fi obligat să plătească nudului proprie 
iar redevența. (Dalloz, Râp., Usufruit, No. 

7. Uzufructuarul, chiar cu titlu uni- 
versal nu are nici un drept asupra co- 
moarei găsită de un terţ în fondul supus 
uzufructului. (Plastara, II. p. 244, nota 2). 

8. Dispoziţiunile art. 59 82 c. civ. îr. 
(538 c. civ. rom.) potrivit cărora, uzufrue- 
'tuarul nu are nici un drept asupra co- 
moarei care s'ar găsi în cursul uzufruc- 
tului său în fondul supus uzufructului, 
presupun că această comoară a fost gă- 
sită de un terţ; în cazul când uzufructua- 
rul găseşte o comoară în fondul supus 
uzuiructului. se vor aplică dispozițiunile 
art. 716 c. civ. în. (649 c.. civ. rom) şi el 
va, aveă drentul la iumătate din comoara 
găsită iar cealaltă jumătate se va cuveni 
nudului proprietar. (Demolombe, X. No. 
211 bis; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1550, 1551; 
Aubry et Rau. ed. a, II, $ 230. p. 69%; 
Dalloz, Rep., Usuiruit, No 368; Laurent, 
VI, No. 368. 382; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 63%; Planiol, I..No. 2798; 
Planiol et Ripert. III. No. 788; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 462, 463, 
539; Nacu, I, p. 815; Plastara, II, p. 94, 
nota 2). 

9. A se vedeă: art, 537 lin codul civil 
cu notele respective, 

Art. 539. — Proprietarul nu poate prin faptul său nici cu 
orice chip, vătămă drepturile uzufructuarului. 

Uzufructuarul nu poate, la încetarea uzutructului, cere vreo 
despăgubire pentru îmbunătățirile ce ar pretinde că a făcut, chiar 
când printr'însele ar îi sporit valoarea lucrului. El sau moștenitorii 
săi pot însă ridică oglinzi, tablouri, și alte ornamente, pe cari 
le-ar fi așezat, cu îndatorire de a restabili localul în starea ce a. 
fost mai înainte. (Civ. 469, 494, 540, 547, 581, 634 urm., 99%, 
999; Civ. Fr. 599). | 

Text. fr. Art. 599. — Le proprittaire ne peut, par'son fait, ni de quelque” 
manitre que ce soit, nuire aux droits de Pusufruitier. , 

De son cât€ Lusufruiter ne peut, ă la cessation de Lusufruit, râclamer 
aucune indemnit6 pour les amâliorations qu'il prâtendrait avoir faites, encore 
que la valeur de la chose en fât angmentâe. 
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Il peut cependant, ou ses hâritiers, enlever les glaces, tableaux et autres 
“ornements qu'il aurait fait 
leur premier 6tat. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Accesiune 47, 
„Accident 22, 42. 
Apreciere suverană 33. 
Arbori 11. 
Arbori uscați 11. 
Arendare 37, 39. 
Bălţi 32. 
Bătrâneţe 11. 
“Cariere 12, 
“Cesiune 40. 
Clădiri 7. 
Compensaţie 35, 36, 
Conservare 20, 
Construcţii 6, 7, 12, 22, 26, 

28, 42 
-Credituri 15, 
Defrişare 32, 
Degradări 35, 36, 
-Despăgubiri 9, 10, 12, 24, 

» 42, 49, 
„Distrugere 34, 
Dobânzi 49, 
Donaţiune 4, 
Dotă 3%, 
„Exploatare 6, 12, 48, 
Fermier 39, 
Folosinţă, a se vedeâ cu- 

vântul: „Vătămare“, 
“Grănăţuire 19, 
Imbunătățiri 24—41. 
Imobile prin destinaţie 44, 
Imobile prin natura lor 47. 
Ancendiu 22, 
Încetarea uzufructului a | 

se vedeă cuvântul „Ia- 
bunătățiri“ şi 18, 24, 34, 
49. 

Inchiriere 37, 39. 
Instrăinare 4, 13, 16, 
Interes 10, 
lpotecă 17, 49. 
Lacuri 382. : 
Locaţiune 37, 39. 
Mobile 4. _ 
Moştenitori 4, 35, 36, 43, 
Nud proprietar î, 2, 3, 
5—23, 47. _ 

Obligaţie 1, 2, 3, 3. 
-! Oglinzi 43, 45. 

Ornamente 43. 
Pădure 41, 12. 
Partaj 14, 16. 
Plantaţii 29, 30, 31. 
Posesiune 4. 
Predare 2. 
Preţ 16. 
Reparaţii 11, 21, 23 
Restituirea cheltuelilor 49. 
Ridicarea lucrurilor 34, 

43—48, 
Sarcine 49. 
Secarea bălților 32, 
Servitute 18, 
Statui 46. 
Suverană apreciere 32, 
Tablouri 43, 
“Tăerea pădurii 11, 42. 
Terţ 16, 37—40, 
Urmărire silită 15, 
Uzufruct 1 urm. 
Vătămare 3, 5, 8, 18. 
Vindere-cumpărare +. 13 

16. 

Doctrină. 

i. Proprietarul, în această calitate, nu 
are nici o obligaţie pozitivă faţă de uzu- îructuar, adică proprietarul nu este obli- Bai să facă ca uzu 
losească de 

fructuarul să se fo- 
lucrul supus uzuiructului, 

(Demolombe, X, No. 652; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1564; Aubry et Rau, ed. fa, II, $ 233, p. 715; Dalloz, Rep., Usufruit No. 587; Suppl., Usutruit, No. 269: Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 557 urm.; Alexan- dresco, ea. 2-a, III, partea, 1, p. 541; Matei “Cantacuzino, p. 163) 
2. Proprietarul trebueşie să predeă u- zufructuarului lucrul supus uzufructului 

în starea în care se găseşte, neavând 
«dreptul uzufructuarul să, pretindă ca să i se predeă lucrul în 
întrebuințat, (Demolo 
-Mourlon, 1, No. 1499; Aubry et Rau, 

mbe, 
stare de a putea fi 

X, No. 45%; 
ed. S-a, II, $ 230, p. 680; Laurent, VI, No. 31; Huc, IV, No. 211; Bauăry et Chauveau, Des biens, No. 638; Alexandresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 483 

tacuzino, p. 163). 
„ D541, 549; Matei Can- 

3. Proprietarul este obligat să lase pe uzuiructuar să se foloseasă ae bunul su- pus uzufructului, neputând ca, prin fap- tul său ori prin alt mod să vatăme drep- turile uzutruetuarului. (Demolombe, X, No. 652; Mourlon, ed. 7-a, I. No. 1564; Aubry 

placer, mais ă la charge de râtablir les lieux dans 

et Rau, ed. 5-a. II, $ 233. p. 715; Baudry 
et Chauveau, Des biecns, No. 557 urm; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 537; 
Matei Cantacuzino. p. 163). 

4. Când cineva vinde sau dărueşte 
nuda proprietate unci persoane iar uzu- 
fructul altei persoane, uzufructuarul va 
cere posesiunea lucrului dat în uzuiruct 
dela. constituitor sau dela moştenitorii săi 
iar nu dela, nudul proprietar. (Dalloz, Râp., 
Usufruit., No. 586. 587). 

5, Potrivit dispozițiunilor art. 599 c. 
civ. îr. (539 c. civ. rom.), proprietarul in 
această calitate. trebueşte să se abţie dela 
orice fapte cari ar fi de natură a aduce 
vreo piedecă folosinţei  uzufructuarului, 
(Mourlon. ed. 7-a. 1, No. 1564: Dalloz, Râp, 
Usutruit, No. 588; Suppl.. Usufruit, No. 
269; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |, 
p. 537). Ş 

G. Proprietarul nu are dreptul fără 
consimțimântul uzufructuarului, ca pe 
locul supus uzufructului, să facă vreo 
construcţiune care nu ar fi necesară ex: 
ploatării fondului, (Proudhon, Usujfruit. 
III, No: 1466; Toullier. III. No. 449; Du- 
ranton, IV. No. 651; Demolombe, X, No. 
653; Mourlon, ed. 7-a, 1. No. 1564; Aubry 
et Rau, ea. 5-a, II. $ 233, p. 717; Dalloz, 
Rep. Usufruit, No. 590; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 588: Alexandresco. 
ed, 2-a, XII, partea, 1, p. 540). 

1. Deasemenea proprietarul nu art 
dreptul să construiască fără consinaţimân- 
tul uzufructuarului, un etaj deasupra clă 
direi existente pe fondul supus uzufrut- 
tului. (Proudhon. Usutruit, III, No. 14%; Toullier, III. No. 443; Duranton, IV, No. 651; Demolombe. X, No. 653; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 233 p. 717; Dalloz, R&p. 
Usufruit, No. 59; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 588; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 540). 

8. Nudul proprietar are exerciţiul tu- turor drepturilor cari nu aduc atingere 
drepturilor uzufructuarului. (Demolombe, 
X, No. 658: Aubry et Rau, ed. 5-a, |], $ 233, p. 718; Dalioz. R6p., Usuiruit, No. 393 urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 558; Alexandresce, ea. 2-a, INI, partea 
I, p. 538). 

9. Când dispoziţiunile nudului proprie: 
tar asupra bunului supus uzufructului 
nu aduc nici o împiedecare folosintei uzufructuarului, acesta este obligat a le suferi fără nici o despăgubire. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 233, p. 718; Dalloz. R&. 
gpouruit, No. 594; Suppl.. Usufruit, No. 

10. Chiar dacă dispoziţiunile nudului proprietar ar aduce oareșcare mici priva- 
tiuni folosinţei uzufructuarului, dacă ele sunt determinate de un interes foarte mare pentru nudul proprietar, uzufructuarul 
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este obligat să le sufere în schimbul plăţii 
unei despăgubiri. (Dalloz, R6p., Usufruit, 
No. 595). 

11. Astfel nudul 'proprietar are drep- 
tul să taie fără să plătească nici o des- 
păgubire uzufructuarului, arborii depe 
locul supus uzufructului când ei sunt bă- 
trâni şi se usucă sau sunt necesari pen- 
tru reparațiuni mari de făcut la imobilul 
supus uzufructului, chiar dacă uzufruc- 
tuarul ar trage vreun profit din ei. (Prou- 
dhon. Usufruit, 1], No. 880; Duranton, 
IV, No. 641; Demoombe, X, No. 657; Au- 
bry et lau, ed. 5-a. II, 8 233, p. 716; 
Dalloz, Rp, Usufruit, No. 299, 59; 
Suppl., Usufruit, No. 271; Laurent, VII, 
No. 38; Huc, IV, No. 192; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 559; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 539). 

42. Nudul proprietar nu are dreptui 
să taie o pădure nepusă în exploatare sau 
să deschidă o carieră pe fondul supus 
uzufructului, cu scopul de a luă materiale 
necesare, pentru a face construcţiuni pe 
un alt fond nesupus uzufructului, chiar 
plătind uzufructuarului daunele cauzate. 
(Dermnolombe. X. No. 660; Aubry et Rau, 
ed. a. 1. $ 233, p. 716; Dalloz, Râp. 
Usufruit, No. 596, 597; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 558; Contra: Prou- 
dhon, Usufruit, III, No. 883; Comyp.: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 539). 

12, Nudul proprietar are dreptul să 
înstrăineze dreptul său fără  consimţi- 
mântul uzufructuarului. (Aubry et Rau, 
ed. a, II. $ 233, p. 717; Dalloz, Râp., U- 
suiruit, No. 600; Suppl., Usutruit, No. 270; 
Laurent, VII. No. 35; Baudry et Chau- 
veau, Des [biens. No. 559; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 538). 

14. Când asupra nudei proprietăţi 
sunt mai mulţi coproprietari cari voesce 
să, se împărţțească între ei, şi imobilul nu 
este comod partajabil în natură, ei au 
dreptul să vândă la licitaţie numai nuda 
proprietate iar nu deplina proprietate 
fără consimțimântul uzufructuarului, şi 
să transforme prin urmare uzufructul 
asupra imobilului într'un uzufruct asupra 
unui capital mobiliar. (Dalloz. Rp, Usu- 
fruit, No. 238; Comp.: Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 233. nota 7 his, p. 717; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 539). 

15. Creditorii nudului proprietar au 
dreptul să urmărească silit şi să vândă 
nuda proprietate a debitorului lor. (AĂ- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 538). 

16. Dacă nudul proprietar şi uzuiruc- 
tuarul vând în acelaş timp drepturile lor 
respective unei terţe persoane, preţul o0b- 
ţinut, în afară de convenţie contrară, se 
va împărţi între ei în proporţie cu va: 
loarea, dreptului fiecăruia dintre ei. (Lau- 
reni, VII, No. 35: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 538). 

17. Ipoteca consimţită de: nudul pro- 
prietar asupra irnobilului supus uzufruc- 
tului, nu poartă în timpul duratei uzu- 
fructului decât asupra nudei proprietăţi. 
iDemolombe. X. No. 659; Aubry et Rau, 
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ed. 5-a, II, $'238, p. 717; Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 600; Suppl.., Usufruit, No. 270; 
Laurent, VII, No. 36; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 558; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea:1, p. 538). 

18. Nudul proprietar are dreptul să 
aservească imobilul supus uzufructului, la 
servituţi când ele nu aduc nici o atingere 
dreptului de folosinţă al uzutructuarului; 
în cazul când ar aduce o atingere drep- 
tului de folosinţă al uzufructuarului, ser- 
vituţile nu se vor exercită decât la în- 
cetarea uzufructului. (Demolombe, X, No. 
959; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 233, p. 
117; Dalloz. Pep.. Suppl., Usufruit, No. 
270; Laurent. VII, No. 36; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 558; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 538, 540). 

19. In timpul uzutructului, nudul pro- 
prietar, are dreptul să ceară grănăţuirea 
imobilului supus uzufructului. (Demo- 
lombe. X, No. 659; Aubry et Rau, ed. a, 
II, $ 233, p. 717; Dalloz, Râp.. Usufruit, 
No. 602; Laurent, VII, No. 37; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 538, 539). 

20. Nudul proprietar are dreptul să 
vegheze la conservarea bunului supus u- 
zutructului. (Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
593: Suppl, Usufruit, No. 270). 

24. Nudul proprietar are dreptul să 
facă reparaţiunile mari la imobilul supus 
uzufructului, şi uzutructuarul este obligat 
să le suporte, chiar fără indemnizaţie, şi 
chiar dacă ar dură mai mult de patru- 
zeci zile, principiile dela locaţiune negă- 
sindu-şi aplicaţia în specie. (Proudhon, 
Usufruit, II. 814; Demolombe, X, No. 65% 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il. $ 233, 
p.. 718; Dalloz, R6p., Usufruit. No. 593; 
Suppl., Usufruit, No. 270; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 559; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 539). 
29, Nudui proprietar poate reconstrui 

o clădire aistrusă printr'un accident cum 
ar fi printr'un incendiu. (Proudhon. Usu- 
fruit, II, No. 87%; Demolombe, X. 656; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 233, p. 718; Dalloz, 
Rep., Usufruit, No. 593; Laurent, VII, No. 
39; Baudry et Chauveau, Des hbiens, No. 
559; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |. 
p. 539). | 
23, Nudul proprietar are dreptul câ 

în timpul duratei uzufructului să con- 
strângă pe uzufructuar să facă repara- 
țiunile de întretinere la imobilul supus 
uzufructului. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 
1565; Dalloz, Rep. Usufruit, No. 593; 
Suppl.. Usufruit, No. 270; Alexandresco, 
ed.. 2-a, III, partea 1, p. 540). 
24, Potrivit aispoziţiunilor art. 599 c. 

civ. fr. (539 c. civ. rom), uzufructuarul nu 
poate cere, la încetarea uzufructului, vreo 
despăgubire pentru îmbunătățirile ce ar 
pretinde că e făcut, chiar când printrin- 
sele ar fi sporit valoarea lucrului supus 
uzutructului. (Mourlon, ed. 7-a. I, 1566; 
Demolombe. X. No. 644; Dalloz, Rep., Usu- 
fruit, No. 43; Laurent. VI, No. 486; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 564; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 535)- 
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- 28, Prin cuvântul: «îmbunătăţiri» în- 
trebuinţat în art. 599 c. civ. fr. (539 c. civ. 
rom.), după o părere, trebuese înțelese 
orice lucrări făcute pe fond sau adăugite 
la fond care îi măresc produsul, valoarea 
sau agrementul fără să fi avut de scop 
de a restabili, a întreţine, â conservă sau 
a preveni pierderea fondului supus uzu- 
îructului. (Proudhon, Usufruit, III, No. 
1437, 1441; 'Toullier, III, No. 427; Mass€ et 
Verg6 sur Zachariae, II, $ 297, nota 10; 
Dalloz, Rep... Usufruit, No. 144; Suppl, 
Usutruit, No. 327; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 5%; Comp.: Mourlon, ed. 
7-a, I, No. 1566. 1569, 1970; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 533. nota 2). 

DG. Astfel, în cuvântul: «îmbunătăţiri» 
trebuesc cuprinse orice construcțiuni noui, 
(Proudhon, Usufruit, III, No. 1437, 141; 
Toullier, III, No. 427; Mass6 et Vergâ sur Zachariae, II, $ 297, nota 10; Dalloz, Râp., 
Usutruit, No. 744, 745; Suppl., Usufruit, No. 327; Baudry et Chauveau, Des. biens, No. 573). 
27. După altă părere, prin cuvântul: «îmbunătăţiri», trebuese înțelese numai lucrările făcute pe un fond de pământ sau într'o casă, în scopul de a le pune în o stare mai bună şi pentru a le mări venitul sau agrementul. (Delvincourt. 1, p. 517; Duranton, IV, No. 379; Demolombe, X, No. 645 urm; Marcad6, Art. 555, No. 6; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 235, p. 737%; Dalloz, R6p, Usutruit, No, 746; Supylu Usutruit, No. 328; Laurent, VI, No. 487 urm,: Alexandresco. ed, 2-a, III, partea 1, p. 538, nota 9, 535). 
28. Prin urmare, după acest sistem, construcțiunile noui, când sunt simple lu- crări adăugate la construcţiuni existente, nu intră în expresiunea de «îmbunătăţiri» 

ŞI uzufructuarul care le-a făcut va fi „considerat ca un constructor de rea cre 

Laurent, VI, No. 491; 

dinţă, care a: construit pe terenul altuia. (Marca, Art. 555, Nu. 6; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 235. p. 137; Dalloz, Rep., Usn- fruit, No. 747; Suppl., Usutruiţ., No. 328; Comp.: Duranton, IV, No. 379; Laurent, VI, No. 275, 487 urm.; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1568 urm,; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1. p. 533. nota 2). 
„ În ceeace priveşte  plantaţiunile nocui făcute de către uzufructuar pe fondul supus uzufructului, după o părere, ele nu pot fi considerate ca îmbunătăţiri în sensul prevăzut de art. 599 c. civ. îr. (539 c. civ. rom.) deoarece prin facerea lor se transformă şi se schimbă substanţa fon- dului iar nu se îmbunătăţeşte. (Duran- ton, IV, No. 379; Demolombe, X, No. 643; Marcad, Art. 555, No. 6; Dalloz, Râp.. U- sufruit, No. 748; Suppl., Usufruit. No. 329; 

Alexandresco, ed. s-a. MIL. partea I, p. 583, nota 2). “* 30. După acest sistem la plantaţiunile noui făcute de uzufructuar pe fondul su- pus uzuiruciului se vor aplică d.spoziţiu- nile art. 555 «. civ. fr (494 c, “Civ. rom,i, (Durantan, IV, No. 379: Demolombe. X, No. 643; Marcaa6, Art, 555, No. 6; Dalloz, R&p.. 
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Usuiruit, No. 748; Suppl., Usufruit, No. 
329; Comp.: Laurent, VI, No 491; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, patrea I, p. 533. nota 2, 

31. După altă părere, plantaţiunile 
uoui făcute de către uzufructuar pe fon- 
dul supus uzutructului. constituese simple 
îmbunătățiri, aplicându-se deci şi lor dis- poziţiile art. 599 c. civ. fr. (539 c. civ, 
ron.) deoarece plantațiile măresc numai 
venitul şi aprementul fondului iar nu 
creează un lucru distinct de acest fond. 
(Proudhon, Usufruit, III, No. 1441; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II], 8 235, p. 737; Dal- 
loz, Rsâp., Suppl., Usufruit. No 320; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens. No. 563). 

32. Defrişările, secarea bălților, face rea unui lac, etc., constituese simple îm- bunătăţiri oricare ar fi importanţa lor, (Dalloz, Rp, Usutfruit, No. 748). 
32, Tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă lucrările făcute de către uzufructuar pe fondul suhus  uzufruc- tului constituesc sau nu îmbunătăţiri, apli- cându-se prin urmare dispoziţiunile art. 599 c. cixv.: fr. (539 c. Civ. rom), sau ale art. 555 c. civ, fr. !494 ce. civ. rom.). (Dal- loz. Rep. Usufruiţ, No. 148). 
34. Uzutructuarul nu are dreptul, ca la încetarea uzufructului său. să ridice sau să distrugă lucrările cari constituese simple îmbunătăţiri, în afară de excep- țiunea prevăzută qe partea ultimă a art 599 c. civ. fr. (539 C. civ. rom.) deoarece el nu. poate reclamă nici o despăgubire 

acestor îmbunătăţiri, (Proudhon, Usufruit. II. No. 1128; Demo- lombe, X, No. 646 bis; Dalloz, R6p.. Usu- fruit, No. 749: Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 535; Contra: Laurent, VI, No. 485. 491). 
85. Uzufructuarul sau moştenitorii săi după o părere, au dreptul să ceară com- pensarea degradărilor ce se pretinde că au fost făcute la bunul supus  uzufruc- tului, cu îmbunătățirile făcute la acest fond. (Duranton, IV. No. 622: Demolombe, X. No. 647; Aubry et Rau, ed. Wa, I[. $ 239, p. 737; Dalloz. Rep. Usufruit, No. 751; Laurent, VI, No. 534). 
36. După altă părere,  uzufructuarul Sau mostenitorii săi nu au drentul să ceară ca îmbunătățirile ce le-au făcut să se compenseze cu depradările ce li se im- pută. (Mass€ et Vera sur Zacharie. II, „312, nota 2; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 566: Alexandresco, el. 2-a, III, partea I, p. 535, 536). 
37. Dispoziţiunile art. 599 c. civ. fr. (539 C. CIV. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea decât la îmbunătățirile făcute de către „uzufructuar iar nu de către terțele per- soane cum ar fi chiriaşul sau arendașut lucrului Supus uzufructului, (Prouahon, Usufruit, III. No. 1456; Demolombe, X, No. 644 bis, 649: Aubry et Rau. ea. 5-a, II. $ 204, nota 23. P. 401; Dalloz, Rp» . Usufruit No, 330; Huc, IV, No. 204: Baudry et Chauveau, Des biens, No: Se gi lexandresco, ed. 2-a, III, partea Î, p. . 
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38. Astiel bărbatul dotal al femeei u- 
zuiructuare trebueşte considerat ca o terță, 
persoană, în ceeace priveşte îmbunătăţi- 
rile făcute de el pe fondul supus uzufruc- 
tului. (Demolombe. X, No. 649; Dalloz, 
Rep, Suppl., Usufruit, No. 330; Huc, IV, 
No. 204; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 567; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 536). 
39. Deasemenea fermierul uzufructua- 

rului, trebueşte considerat ca o terță per- 
soană în ceeace priveşte îmbunătățirile 
făcute de el pe fondul supus uzufructului. 
(Demolombe, X. No. 649; Dalloz Rep, 
Lsufruit, No, 752; Suppl., Usufruit, No. 
330; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
567; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 536), 
40. Cesionarul  uzufructuarului, în 

ceeace priveşte îmbunătățirile făcute de 
către el pe fondul supus uzufructului, nu 
poate fi considerat ca o terță persoană 
deoarece el a luat locul uzufructuarului în 
ceeace priveşte drepturile şi obligaţiile 
sale cu privire la lucrul cedat. (Demo- 
lombe, X. No. 649; Dalloz. Râp., Usufruit, 
No. 752; Suppl, Usuiruit, No. 330; Bauâry 
et Chauveau. Des biens, No. 567; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 536, 537; 
Contra: Proudhon, Usufruit, III, No. 1456 
urm.). 
41. Dispoziţiunile art. 599 c. civ. îr. 

(593 ce. civ. rom.) în ceeace priveşte îm- 
bunătăţirile făcute de uzufructuar, îşi gă- 
sesc aplicațiunea şi la lucrurile mobile 
deşi acest articol vizează în prim loc imo- 
bilele. (Demolombe, X, No. 650; Dalloz, 
Râp.. Usufruit, No. 753; Suppl., Usutruit, 
No. 331; Baudâry et Chauveau, Des biens, 
No. 568; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 537). 
49. Uzutfructuarul care a, reconstruit 

în întregime o casă dărâmată de vechime 
sau din cauza unui accident, are dreptul 
să ceară valoarea construcţiei la sfârşitul 
uzufructului. (Proudhon. Usufruit, III, 
No. 1450; Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 757; 
Supn.. Usufruit, No. 332). 
43, Potrivit dispoziţiunilor art. 599 c. 

tiv. îr. (539 c. civ. rom.). uzutfructuarul 
sau moștenitorii săi au dreptul să ridice 
oglinzile, tablourile şi alte ornamente, pe 
cari le-ar fi aşezat în imobilul supus uzu- 
fructului, cu înqatorirea de a restabili 
localul în starea care a fost la începerea 
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uzufructului. (Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1567; 
Dalloz, Rep. Usutfruit, No. 1739; Suppl., 
Usufruit, No. 3%; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 534). 
44. Uzutructuarul are dreptul să ri- 

dice din imobilul supus uzutructului, 
chiar lucrurile care, fiind aşezate de el, 
ar fi devenit imobile prin destinaţiune, 
dacă ar fi fost aşezate de către proprietar. 
iDemolombe, X. No. 642; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. 8 235, p. 737; Dalloz, Râpu 
Usufruit, No. 740; Subppl., Usufruit. No. 
326; Laurent, VI, No. 486; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 564; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 534; Contra: 
Proudhon, Usufruit, III, No. 1449). 
45. Chiar în cazul când oglinzile ar 

formă, o unire cu lemnăria camerei, uzu- 
fructuarul are.dreptul să le ridice la în- 
cetarea, uzutructului. (Dalloz, R&p, -Usu- 
fruit, No. 739), 
46. Uzutructuarul are dreptul să ri- 

dice, la încetarea uzutructului statuele, 
chiar dacă ar fi aşezate în nişe special 
construite pentru a fi asezate acolo. (Dal- 
loz, Rep., Usutruii, No. 740; Alexandresco, 
cd. 2-a, III. partea 1, p. 534). 
47. Uzufructuarul nu are dreptul să 

ridice lucrurile mobile puse de e! pe fonăd 
şi cari au devenit imobile prin natura lor 
deoarece ele sunt dobândite nudului pro- 
prietar în virtutea dreptului de accesiune, 
(Demolombe, X. No. 642, 646; Aubry et 
iau, ed. a, II, 8 235. p. 737; Dalloz, 
Reâp.. Usutruit, No. 739 urm; Suppl,. 
Usufruit, No. 326; Laurent, VI, No. 48%; 
Baudry et Chauveau. Des biens. No. 564; 
Aexandreaco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
535). 
48. Uzutruciuarul are dreptul să ri- 

dice obiectele mobiliare puse pe fond pen- 
iru uzul său sau pentru exploatare şi cari 
nu au nici o aderenţă de fond. (Dalloz, 
Reâp., Usufruit, No. 739; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea 1, p. 534). 
49. Dacă uzufructuarul a achitat sar- 

cine cari afectau atât nuda proprietate 
cât şi uzufructul, el are dreptul a cere 
restituirea, cheltuelilor, Ia încetarea uzu- 
îructului, pius dobânzi dela data stingerei 
uzufructului. (Aubry et Rau. ed. 5-a, I], 
$ 235, p. 735; Dalloz, Reâp., Suppl. Usu- 
fruit, No. 333; Laurent, VII, No. 99). 
BO. A se veaeă: art. 536 din codul ci- 

vil cu notele respective, 

Secţiunea Ii, — Despre obligaţiunile uzufructuarului. * 

Art. 540. — Uzuiructuarul ia lucrurile în starea în care se 
ailă; el însă nu poate intră în folosința lor, decât după ce va 
face în prezența proprietarului, sau după. ce-l va chemă formal, 
inventariul lucrurilor mișcătoare și constatarea stărei în care se. 
vor află cele nemișcătoare, supuse uzufructului (Civ. 462 urm,, 
472 urm., 536, 545, 566, 620, 705, 889, 895, 899, 1243, 1324, 
1421, 1432; Pr. civ. 675; Civ. Fr. 600). 
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Tezt. fr. Art. 600. — L'usufruiter prend les choses dans l'etat ob elles 
sont; mais il ne peut entrer en jouissance quapres avoir fait dresser, en pr6- 
sence du propriâtaire, ou lui dâment, appel6, un inventaire des meubles et un 
tat des immeubles sujets ă Lusufruit. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Act sub semnătură pri- 
vată 2. 

Beneficiu de inventar 15. 
Boală 12. 
Bun părinte de familie 1. 
Cheltueli 42, 14, 15, 36, 
Citare 9-—13, 36. 
Colegatari 10. 
Comerţ 21. 
Comoştenitori 10, 
Conservarea substanței 1. 
Constatarea stării imobi- 

lelor 5, 9, 14, 15, :3—2%,. 
31—36. 

Consumptibile lucruri 49, - 
22. 

Cotitate di-ponibilă 35, 
* Daune-interese 25, 
Derogare 4, 33, 34, 35, 36. 

Descriere 16. ” 
Donaţiune 20. 
Dovadă 29, 30, 32. 
Echivalente 8. 
Estimaţiune 6, 17-22, 
Evaluare 6, 17—22, 
Folosinţă 1. 
Fond de comerţ 21. 
Fructe 23, 24, 
Imobile, 5, 9, 14,45, 23—28, 
31—36,   

Inceperea uzufructului 2, 
„9 , > 

Inceput de dovadă scrisă 

Incetarea uzufructului 1, 

Inventar 5—30,33—36, 
Legat 10. 
Lucruri consumptibile 19, 

22, 
Majoriiate 7. 
Mandat 12. 
Marturi 29, 30. 
“Mobile 5—30, 33-36, 
Obligaţiunile uzufructua- " 

rului î urm. 
Opozabilitate 13. 
Ordine publică 4, 33, 34, 

35, 
Părinte de familie 1. 
Prezumpţiuni 31, 32. 
Probă 29, 30, 32, 
Reparaţiuni 3, 
Restituire 1, 22. 
Rezervă succesorală 35. 
Sechestru 26, 
Succesiune 15, 35. 
Testament 10, 35. 
Universalitate de bunuri 

Uzutruct 1 urm. 

“Doctrină. 

|. Obigaţiunile principale ale uzufruc- 
tuarului din care nasc şi alte obligaţiuni, 
sunt trei: 1) de a conservă substanţa lu- 
crului supus uzufructului; 2) de a se bu- 
cură de lucrul supus uzutfructului ca un 
bun părinte de familie şi 3) de a restitui 
nudului proprietar lucrul, la. sfârsitul u- 
zufructului. (Plan:ol et Ripert, III, No. 830 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 489). 
„2. Potrivit dispozițiunilor art. 600 ce. 

Civ. îr. (540 c. civ. rom.), uzufructuarul 
la, intrarea sa în folosinţă, va luă lucru- 
rile supuse uzufructului în starea, în care 
se vor află. (Proudhon, Usufruit. III, No. 
1643; Toullier. III, No. 443; Demolombe, 
„No. 458; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL $ 230, p. 680; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 

623; Matei Cantacuzino, p. 163; Plastara, II, p. 955, nota 1). : 
9. Uzutructuarul lă intrarea în folo- sinţă, trebuind să ia lucrurile în starea în care se află, nu are dreptul să ceară ca nudul proprietar să i le puie la dispoziţie în stare bună, făcându-i reparaţiile. (Proudhon. Usufruit, III, No. 1643 urm; 

Toullier, III. No. 
No. 458; Mourlon, I. No. 1499; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 230, p. 680; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 693; Laurent, VI, No. 311; Huc, IV, No. 211; Baudry et. Chauveau, Des biens, No. 638; Alexandresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 483; Matei Cantacuzino, p. 163; Plastara, II, p. 255, nota 1), ! 

443; Demolombe, X,. 

4. Părţile pot derogă dela dispoziţiile 
art. 600 c. civ. îr. (540 c. civ, rom.) care 
arată că uzufructuarul va luă lucrurile 
supuse uzufructului în starea în care se 
vor află deoarece aceste dispoziţiuni nu 
sunt de ordine publică, şi se poate stipulă 
în actul constitutiv ca nudul proprietar să 
puie la dispoziţia uzufructuarului lucru- 
rile în stare bună. (Laurent, VI, No. 371; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 63%; 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea 1, p. 
483, 484; Matei Cantacuzino, p. 162. 163). 

5, Aceleaşi principii sunt aplicabile a- 
tât inventarului lucrurilor mobile supuse 
uzufructului cât şi constatării stării imo- 
bilelor, deoarece ambele sunt guvernate de 
acelaş principiu. (Dalloz, Rep.. Usufruit, 
No. 373; Laurent, VI. No. 499; Baudry et 
Chauveau, Des hiens, No. 648; Alexan- 
dresco, ed. Za, III. partea I, p. 489). 

5 bis. Inventarul Iucrurilor mobile su- 
puse uzufructului, nu trebueşte făcut de 
către uzufructuar decât în momentul in- 
trării sale în folosința lor. (Aubry et Rau. 
ed. X-a. II, $ 229, nota 1, p. 670; Huc, IV, 
No. 212).: 

6. Nudul proprietar are dreptul să 
ceară dela tribunal. care urmează să a- 
precieze, după facerea inventarului, ve 
rificarea. inventarului şi facerea estima- 
tiunei lucrurilor mobile cuprinse în în- 
ventar. (Aubry et Rau, ea. 5-a. TI. 8 2%, 
nota 1. p. 670; Dalloz, Rep. Suppi.. Usu- 
fruit, No. 164: Huc. IV, No. 212). Ă 

7. In cazul când nudul proprietar şi 
uzufruciuarul sunt majori şi capabili de 
a dispune de drepturile lor. şi ştiu carte; 
ei pot face inventarul lucrurilor mobile su- 
puse uzufructului, de comun acord prin- 
tir'un act sub semnătură. privată. (Aubry et “Rau, ed. 5-a. II, 8 229. p. 670; Dalloz, R6pa 
Usufruit, No. 373; Suppl.. Usufruit, No. 158; Laurent, VI. No. 493; Huc, IV, No. 
212; Bauary et Chauveau, Des biens, No. 641; Planiol et Ripert, III, No. 820. 8%: 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |. p- 
485. nota; Nacu, [. p. 826; Comp.: Demo- 
lombe, X, No. 465), 

8. Cu toate că art, 600 ce. civ. în. (540 
€. Civ. rom.) prevede facerea inventarului 
înainte ca uzufructuarul să intre în fo 
losința lucrurilor mobile supuse uzufruc- 
tului, totuşi acest inventar poate fi în- 
locuit prin echivalente, cum ar fi o de- 
claraţie făcută .de părţile interesate de 
comun acord. (Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
382; Suppli Usufruit, No. 172; Laurent: 
VI, No. 493; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 641; Alexândresco. ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 485, nota; Contra: Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 229. nota 9, p. 672). , 

9. Inventarul lucrurilor mişcătoare $i 
constatarea stării în. care se află imo- 

— 160 —



Codul. civil 

bilele supuse uzufructului nu pot fi făcute 
decât în prezenţa nudului proprietar sau 
după ce va fi chemaţ îormal, deoarece 
prezenta sa este necesară pentru a ga- 
rantă sinceritatea acestei operaţiuni. (Dal- 
loz, R6p, Usufruit, No. 379; Planiol et 
Ripert, III, No. 820; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 484, text şi nota 5; Nacu, 
I, p. 826; Matei Cantacuzino, p. 162; Pla- 
stara, II, p. 255). 

Q. La inventar trebuest chemate toate 
părţile interesate cum sunt toţi comoşteni- 
torii sau toţi colegatarii. (Proudhon, Usu- 
îruit, II, No. 788; Demolombe, X, No. 466; 
Dalloz, Râp., Usufruit, No. 379; Suppl, 
Usufruit, No. 163; Huc, IV, No. 212; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 640; 
Planiol et Ripert, III, No. 820, p. 76%, 
nota 4; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 484, nota 5). 

(4. In cazul cână nudul proprietar 
chemat formal la facerea inventarului, 
nu se prezintă, operaţiunea, se va face în 
lipsa sa. (Demolombe. X, No. 466; Dalloz, 
R€p.. Usutruit, No. 379; Supp!, Usufruit, 
No. 163; “Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 485, nota). 

12. Dacă nudul proprietar nu se pre- 
zintă la, facerea inventarului, cu toate că 
a fost formal chemat, din cauză de boală 
sau din cauză că nu a putut trimite un 
mandatar, el nu are dreptul să ceară fa- 
cerea unui nou inventar, chiar dacă 
ar cere să depuie cheltuelile ocazionate 
de această a doua operaţiune. (Demo- 
lombe, X, No. 466; Dalloz, Rp. Usuftruit, 
No. 380; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 485, nota). - 

13. In cazul cână inventarul a fost 
făcut fără chemarea nudului proprietar, 
el nu este opozabil acestuia. (Demolombe, 
X, No. 466; Laurent, VI, No. 492; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 48%, 
nota 5). 

14. Cheltuelile facerei inventarului lu- 
crurilor mobile şi constatarea stărei imo- 
bilelor supuse uzufrucţului, privesc pe 
uzufructuar. (Proudhon, Usufruit, II, No. 
792; Demolombe, X, No. 461 bis; Mour- 
lon, I, No. 1573; Aubry et Rau, ed. 5-a. 
II, $ 929, p. 670; Dalloz, Râp., Usufruit, 
No. 381; Suppl., Usufruit, No. 159; Lau- 
rent, VI, No. 496; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 642; Planiol, 1, No. 2765; 
Planiol et Ripert, III, No. 820; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III. partea 1, p. 486). | 

15. In cazul când uzufructul este pri- 
vitor la o universalitate sau cota parte 
a unei succesiuni, primită sub peneficiu 
de inventar, inventarul lucrurilor mobile 
va fi făcut pe cheltueala, succesiunei de- 
oarece profită şi moștenitorilor, însă 
constatarea, stării lucrurilor nemişcătoare 
se va face pe cheltueala uzufructuarului, 
deoarece aceasiă constatare nu este nece- 
sară moștenitorilor. (Duranton, IV, No. 
493; Demolombe, X. No. 461 bis, 463; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 229 p. 671; Dalloz, 
Rep. Usufruii. No. 381; Laurent, VI, No. 
496; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
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642; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 486) 

16. In inventar trebueşte să. se facă 
o descriers fidelă a tuturor lucrurilor rno- 
bile supuse uzutructului. (Dalloz, Rp. 
Usufruit, No. 884; Suppl,, Usufruit, No. 
160; Planiol et Ripert, III, No. 819; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1], p. 484, 485; 
Plastara, II, p. 255). 

17. Nu este necesar a se trece în in- 
ventar evaluarea lucrurilor mobile su- 
puse uzutructului, deoarece nu este ce- 
rută de _ lege. (Demolormbe, X, No. 467; 
Dalloz, Rp, Usufruit, No. 374; Suppl, 
Usuiruit, No. 160; Laurent, VI, No. 4%; 
Huc, 1V, No. 212; Baudry ei Châuveau, 
Des biens, No. 643; Planiol et Ripert, III, 
No. 819; Alexandresco, 6d. 2-a, III, partea 
I, p. 485. nota). 

18. Când însă titlul constitutiv al u- 
zufructului prevede în mod expres a se 
face evaluarea, în inventarul dresat tre- 
bueşte a se trece și evaluarea lucrurilor 
mobile supuse uzufructului. (Dalloz, Râp., 
Usufruit, No. 375), 

19. Deasemenea se va face evaluarea 
în inventar când uzufructul cuprinde lu- 
cruri consumpiibile sau destinate să fie 
vândute şi înlocuite. (Demolombe, X, No. 
467; Dalloz, R&p, Suppl, Usufruit, No. 
160; Planiol et Ripert, III, No. 819; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 485, nota). 

20, Deasemenea se va face evaluarea 
în inventar, potrivit dispoziţiunilor art. 
948 c. civ. în. (827 e. civ. rom.) când uzu- 
îructul este constituit prin donaţiune în- 
tre vii. (Demolombe, X, No. 467; Dalloz, 
Râp., Suppl., Usutruit, No. 160; Huc, 1V, 
No. 212; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 485, nota). 

92|. Fondurile de comerţ şi clientela 
adică vadul comercial constituite în uzu- 
fruct, trebuesc evaluate în inventar. (De- 
molombe, X, No. 467; Dalloz, R6p.. Usu- 
fruit, No. 203; Planiol et Ripert, III, No. 
819; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 485, nota). 

29, Pentru lucrurile cari fără a se 
consumă de îndată, se strică cu vremea, 
prin întrebuințare, dacă ele sunt eva- 
luate, această evaluare nu echivalează 
cu o vânzare, afară, de convenţie contrară, 
ci serveşte numai peniru a determină va- 
loarea lucrurilor în cazul cână potrivit 
dispoziţiilor art, 589 e. civ. fr. (528 c. civ. 
rom.) uzufructuarul nu le va, restitui în 
natură la încetarea uzutfructului. (Dalloz. 
Râp., Usufruit, No. 376; Suppl., Usutruit, 
No. 161, 162; Laurent, VI, No. 49%; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 643; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 819). 
23. Uzutructuarul, după o părere, nu 

are dreptul la fructe până nu face inven- 
tarul lucrurilor mobile şi constatarea. 
stării imobilelor supuse uzufructului, de- 
oarece potrivit dispoziţiunilor art. 600 c. 
civ. îr. (540 e. civ. rom.) el nu poate intră 
în folosinţă fără să fi îndeplinit aceste 
formalităţi. (Proudhon, Usufruit. II, No. 
793; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 383; Suppl., 
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Usufruit, No. 166; Comp.: Laurent. VI, 
No. 501). 

24. După altă părere, dominantă, uzu- 
fructuarul nu pierde dreptul la fructe în 
cazul când nu a făcut inventarul lucru- 
rilor mobile şi constatarea, stării imobilelor 
supuse uzufructului, (Duranton. IV, No. 
593; Demolombe, X, No. 410; Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 41 
bis; Aubry et Rau, eq. a, II, $ 229, p. 
671; Dalloz, R€p., Usufruit. No. 384; Suppl.. 
Usutruit, No. 166; Huc, IV, No. 212; Bau- 
dry et Chauveau, Des .biens, No. 044; 
Planiol, 1. No. 276; Planiol et Ripert, 
III, No. 893; Alexandresco. ed. 2-a, III: 
partea I, p. 486), 

5, În cazul când uzutructuarul nu a 
făcut inventarul şi constatarea, stării imo- 
bilelor supuse uzufructului, nudul pro- 
prietar are dreptul să ceară constrânge- 
rea  uzufructuarului la îndeplinirea a- cestor formalităţi şi chiar condamnarea 
sa la daune-interese. (Proudhon, Usufruit, II, No. 794; Demolombe. X, No. 469; Au- bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 672; Dal- loz, Re€p., Usufruit, No. 384; Suppl., Usu- îruit, No. 167; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 486. 487; Comp: 'Planiol ei Ripert, III, No. 893). 
26. In cazul când uzufructuarul nu a făcut inventarul şi constatarea stării imo- bilelor supuse uzufructului, tribunalele au dreptul să fixeze un termen pentru fa- cerea acestor formalităţi, iar în cazul când uzufructuarul nu „se conformează, acestei injoncţiuni, bunurile vor fi puse sub sechestru. (Bauary et Chauveau, Des biens, No. 644). 

7. Uzutructuarul nu pierde însă, dreptul său de uzufruct lin cauză că nu a făcut inventarul lucrurilor mobile şi constatarea stării imobilelor supuse uzu- fructului, deoarece legea nu prevede a- ceastă, decădere, (Proudhon, Usufruit, II, No._793; Demolombe. X, No. 471; Aubry et Rau, ed. 5a, II, $ 229, p. 671; Dalloz, Rep. Suppl, Usufruit, No. 169; Laurent, IV, No. 500; Hue, IV, No. 213; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 644; Planiol, I, No. 2766; Planiol et Ripert, III, No. 823; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [. p. 487). 
| 28. Chiar dacă nudul proprietar nu a cerut uzutructuarului să, facă inventarul lucrurilor mobile şi constatarea stărei imobilelor supuse uzutfructului înainte de data intrărei uzufructuarului în folosinţa, lor, el nu pierde dreptul de a cere facerea acestor formalităţi după această, dată, (Aubry et Rav, ed. 5-a, II, $ 229, text şi notele 7, 8, p. 473: Planiol et Ripert, III, No. 821, 823; Comp.: Nacu, I, p. 827). | 

de art. 600 ce. civ. îr. (540 ce. civ, rom.), nuqul proprietă. are dreptul după o părere să sţ bilească, brin orice mijloace de dovadă, chiar mar- Ori, Obiectele supuse uzufructuluj fără, să, fie nevoie de existenţa unui început de probă, scrisă, (Proudhon, Usufruit, II, No. 
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194; Demolombe. X, No. 472; Mourlon, I, 
No. 1574; Demante et Colmet de Santerre, 
II, No. 441 bis, III; Aubry et Rau, ed. a. 
II, $ 229, p. 671; Dalloz. Rep., Usufruit, 
No. 377; Suppl., Usutruit. No. 168; Huc, 
IV, No. 212; Nacu, 1, p. 827; Matei Can- 
tacuzino, p. 162; Plastara. ŢI, p. 255). 
30. După altă părere, în cazul când 

nu sa făcut inventarul lucrurilor mobile 
supuse uzufructului, câtimea obiectelor 
supuse uzufruetului, nu poate fi dovedită 
cu martori. fără un început de probă 
scrisă, deoarece nudul proprietar nu se 
găseă în imposibilitate de a-şi procură 
o dovadă scrisă întrucât puteă constrânge 
pe uzuifructuar să facă inventar, sau să-l 
facă chiar el însuşi. (Laurent, VI, No. 
503; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
645; Planiol, 1, No. 2863: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 487). 

31. în cazul când uzufructuarul nu a 
făcut, constatarea, stării imobilelor supuse 
uzufructului, după o părere, el este pre 
supus că le-a primit în stare bună. (Prou- 
dhon, Usufruit, IE, No. 79; Toullier, III. 
No, 424; Demolombe, X. No. 479; Aubry 
et Rau, ed. 3-a, II, $ 229 p. 671; Dalloz. 
Rep., Usufruit, No. 377; Suppl., Usufruit 
No. 168; Nacu, 1, p. 827; Matei Canta- 
cuzino, p. 162; Plastara, II, p. 25). 
32. După altă părere. în cazul când 

uzufructuarul nu a făcut constatarea stării 
imobilelor supuse uzuiructului, nudul 
proprietar va trebui să facă dovada stă- 
rii imobilelor la predarea lor uzufructua- 
rului, prezumpţiunea legală că imobilele 
sau predat în stare bună negăsindu-şi aplicaţiunea în această *materie. (Lau- 
rent. VI, No. 504; Huc, IV, No. 212; Bau: dry et Chauveau, Des biens, No. 645; A- 1eXandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 487, 
4 
aa, Dispoziţiunile art. 600 c. civ, fr. "(540 €. civ. rom.), după o părere sunt de ordine publică şi uzufructuarul nu poate fi dispensat prin actul constitutiv al uzufructului, să facă inventarul lucru- rilor mobile şi constatarea, stării imobi- lelor supuse uzufructului. (Proudhon, U- sufruit, IL, No. 800 um; Demolombe, X. No. 473; Mourlon, 1, No. 1585; Laurent, VI No. 497 urm.; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 646; Planiol, I, No. 2765; A- Iexanresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 48, 

24. După a doua părere, constituito- rul uzufructului are dreptul ca prin ac- tul constitutiv aj uzufructului să dispen- seze pe uzutfructuar de îacerea formali: tăților prevăzute de art. 600 e. civ, fr. 0 e. civ. rom.). (Merlin, Râp.. Usufruit $ 2, No. 2; Duranton. IV. No. 598; Dalloz. Rep., Usufruit, No. 388; Nacu. 1. p. 81; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 486). 
28. După a treia. părere, dominantă, în cazul când nu există - moştenitori vezer- vatari ai constituitorului uzufructului, dispensa de inventar sau de constatare a stării imobilelor cuprinse în uzufruct, 
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este valabilă, însă în cazul când nudul 
proprietar este moşteniţor rezervațar al 
constituitorului uzuifructului şi când uzu- 
fructul lăsat prin testament este sau este 
aproape echivalent cotităţii disponibile, 
dispensa de inventar nu este operanţă. 
(Toullier, III. No. 420; Demante et Colmet 
de Santerre. ed. 3-a, II. No. 441; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. II, $ 229. p. 673; Dalloz, 
R6p.. Usufruit, No. 390; Laurent. VI, No. 
497; 'Huc. IV. No. 213; Comp.: Planiol et 
Ripert, III. No. 821; Colin et Capitant, ed. 
4-a, L. p. 814; Nacu. 1, p. 827). 
26. In cazul când dispensa de inven- 

tar sau de constatare a stării imobilelor 

DESPRE UZUFRUCT Art. 540 

supuse uzuiructului, este valabilă, nudul 
proprietar are dreptul să ceară facerea 
acestor formalităţi pe cheltuiala lui în 
prezența uzutructuarului sau după ce-l 
va chemă formal. (Proudhon, Usutruit, 
II, No. 80%; Duranton, IV, No. 599; De- 
molombe, X. No. 474; Mass6 et Verg€ sur 
Zachariae, II, 8 307, nota 9, p. 129; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 41 bis; Aubry et Rau. câ. 5-a, II, 
$ 229. p. 672; Dalloz, Râp,, Usutruit, No. 
390; Suppl.. Usufruit, No. 170; Laurent, 
VI, No. 497; Huc, IV, No. 213; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 646; Planio! et 
Ripert. III. No. 821). 

Art. 541. — Este dator a da cauțiune, că se va folosi ca un bun părinte de familie, de nu va îi scuţit prin actul constitutiv al uzufructului; cu toate acestea taţii, mamele ce vor aveă uzuiructul legal al averei copiilor lor, vânzătorul sau 
rezervat uzuiructui, nu sunt obli 
urm., 390, 517, 540, urm., 566,5 
1652 urm., 1657, 1659,1660, 1675 
L. de expropriere pentru:cauză de util 
Fr. 601). 

Text. fr. Art. 601. — Il donne cau 
sil men est dispens6 par Pacte constituti 
mere ayant Lusufruit lâgal du bien de leurs enfants, 
sous reserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner 

INDEX ALFABETIC, 
țla doctrină) 

Abuz de folosinţă 23—26, 
35, 56, 68, 69, 71. . 

Amanet 42, 43, 44, 45. 
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cuvântul:  „Solvabili- 
tate“. 

Inventar 36, 53. 
Ipotecă 42, 43, 4. 
Legat, a se vedeâ cuvân- 

tul: „Testament“, 
Licitaţie 38, 59. 
Locatar 14. 
Lucruri fongibile 29, 
Mamă 47, 49, 61. 

* Minoritate 47, 61. 
Mobile 41, 70, 72, 73, 
Neglijenţă 6,7, 13, 14, 26, 
2 

Notificare 8, 9, 12, 75. 
Ordine publică 63. 
Părinte de familie 1, 23, 

24, 28, 31, 50, 61, 62, 71. 
Plată 66. 
Prezumpţiune 39. 
Probă 12, 43. . 
Reîntrebuinţare 39. 

donatorul care și-au 
gați a da cauţiune. (Civ. 338, 

67, 1080, 1244, 1429, 1564,1633, 
urm., 1767; Pr. civ. 392 urm;; 

f de Vusufruit; 

Rentă 58, 59, 
Reparaţii 8. 
Responsabilitate, a se ve- 

deă cuvântul: „Daune- 
interese“, 

Restituire 29, 59, 70, 72, | 
Rezerva succesorală 50, 

32, 
Rezervarea nudei proprie- 

tă 67, 

itate publică, 50 $ 3; Civ. 

tion de jouir en bon ptre de famile, 
cependant, les păre et 

le vendeur ou le donateur 
caution. 

Succesiune 34, 50, 52. 
Suverană apreciere 26, 27 

54 
Tatăl 47, 48, 4. 
Termini sacramentali 54 
Testament 27, 34. 
Titluri la purtător 24. 
Titluri nominative 22. 
Urmărire silită 74, 75, 76 
Uzufruct 4 urm. 

Rezervarea  uzufructului Uzufruct legal 47, 61, 
47, 62—66, 68. Uzurpare 9, 

Sacramentali termini 52, Vindere-cumpărare 47, 62, 
Schimb 65. 63, 64, 74—77. 
Solvabilitate 40, 41, 37, 60. 

Doctrină. 

|. Potrivit aispozițiunilor art. 601 e. 
civ. fr, (541 c. civ. rom.), uzufructuarul 
trebueşte să, se folosească de bunurile su- 
puse uzufructului ca un bun părinte de 
familie, adică aşă cum sar folosi însuşi 
proprietarul, luână în consideraţie des- 
tinaţia lor înainte de constituirea uzu- 
fructului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, 
p. 101; Dalloz, Râp, Usuftruit, No. 487; 
Laurent, VI, No. 525; Planiol et Ripert, 
III, No. 830, urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 491. text si nota Î; Nacu. 
I. p. 830, 831; Matei Cantacuzino, p. 166; 
Plastara, TI, p. 958). Ă 

9. Uzutructuarul este obligat a se fo- 
losi de lucrurile supuse uzufructului ca 
un bun gospodar. cu băgarea de seamă 
a tuturor oamenilor în general, iar nu 
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cu aceea ce ar pune-o în administrarea 
propriilor sale bunuri. (Demolombe, X, 
No. 627; Aubry et Rau, ed. a, II, $ 231, 
D. 701; Laurent, VI, No. 526; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 669, 670; Pla- 
niol et Ripert, III. No. 831; Comp.: Dalloz, 
Rep., Usufruit, No. 487; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 491, nota 1; Nacu, 
], p. 830; Matei Cantacuzino, p. 166). , 

3, Cu toate că uzufructuarul este obli- 
gat a se folosi de lucrul supus uzufructu- 
lui după destinaţia lui şi la uzul pe care îl 
îixase constituitorul, totuşi uzufructuarul 
are dreptul să scoată un venit qin lucru- 
rile pe care constituitorul neglijase a le 
pune în valoare. (Dalloz, Râp.. Usutruit, 
No. 487). : 

4, Astfel uzufructuarul are dreptul să 
defrişeze un teren pentru a-l cultivă şi 
a, planta. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 
488). 

5. In cazul însă când, ameliorările ce 
voeşte a le face uzutructuarului îi folo- 

"sesc numai lui şi ar fi de natură să aducă 
o alteraţie fondului, micşorână pe viitor 
valoarea sa productivă, uzufructuarul 
nu are dreptul să le facă. (Demolombe, 
X, No. 631; Masst et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 309; text si nota 4; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 231, p. 701; Dalloz, R&p. 
Usufruit, No. 488; Laurent, VII, No. 5%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 67; 
Planiol, I. No. 2816; Planiol et Ripert, 
III, No. 831; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, 
partea Î, p. 491, nota 1). 

6. Uzuiructuarul trebueşte ca în ge 
stiunea sa să întrebuinţeze o prudenţă 
ordinară, fiind răspunzător de greşelile 
şi neglijența sa. (Demolombe, X, No. 636, 
627; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 
101; Dalloz, Râp. Usutruit, No. 490; Suppl., 
Usutruit, No. 231; Laurent, VI, No. 53%; 
Baudry et Cbauveau, Des biens, No. 670; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
491, nota 1). 

1. Uzufructuarul este răspunzător de 
degradările aduse lucrurului supus uzu- 
fructului prin faptul său sau din negli- 
jenţa sa. (Dalloz, R&p.. Usufruit, No. 491, 
495; Suppl., Usufruit. No. 233; Planiol et 
Ripert, III, No. 832; Alexandresco, ed. 2-a, 
UL partea 1, p. 491, nota 1; Nacu, 1 p. 

8. Uzutructuarul este obligat să anunțe 
pe nudul proprietar de necesitatea repa- 
raţiunilor mari, fiind răspunzător de 
daunele cauzate bunului supus uzufruc- 
tului, nefacerea la timp a acestor repa- 
rațiuni meanunţate.. (Demolombe, X, No. 
338; Dalloz, Râp,, Usutruit, No. 494; Suppl., 
Usufruit, No. 234; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 4%, nota). 

9. Uzutructuarul este obligat să anunţe 
pe nudul proprietar de uzurpările aduse fondului Ge către terţele- persoane, fiina 
răspunzător de consecinţele neanunţării 
12 tip: (Dalloz, Rep. Usufruit, No. 491, 

&; Suppl, Usufruit, No. 233; Plani 
Ripert, III, No. 832). aniol et 

Q. Din dispoziţiunile art. 615 şi 616 
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c. civ. fr. (555 şi 556 c. civ. rom.), rezultă 
că uzufructuarul nu este răspunzător de 
cazurile fortuite şi de forța majoră. (Dal- 
loz, Rep., Usufruit, No. 233; Laurent, VI. 
No. 507; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 49%, nota). 

1 i. In cazul când lucrul supus uzu- 
fructului piere prin incendiu, după o pă 
rere, uzufructuarul scapă de orice res- 
ponsabilitate dacă dovedeşte că lucrul a 
pierit prin incendiu. (Proudhon, Usuiruit, 
TII, No. 1551; IV, No. 1563; Demolombe, 
X, No. 628). 

12. După această părere, proprietarul 
este obligat să dovedească vina sau gre- 
şeala uzufructuarului care a cauzat incen- 
diul lucrului supus uzufructului. (Prou- 
dhon, Usufruit, III, No. 1551: IV, 158; 
Demolombe. X, No. 628). 

13. După altă părere, dominantă, în 
cazul când lucrul piere prin incendiu, 
uzufructuarul este răspunzător către nu- 
dul proprietar, afară de cazul când do 
vedeşte că incendiul a avut loc fără gre 
şeala, sa, deoarce incendiul nu constitue 
prin el însuşi un caz fortuit. (Larombiăre, 
Obligations, II, Art. 1148, No. 9 urm. Tro- 
plong, Louage, II, No. 363 urm.; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 231. p. 702: Dalloz, 
R6p., Louage, No. 364: Usufruit. No. 4%; 
Suppl., Louage, No. 216; Usufruit. No. 
235 urm,; Laurent, VI, No. 529; XXV, No. 
305; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 4%, nota; Nacu, 1, p. 832, 833). 

44. Dacă incendiul Jucrului supus u- 
zufructului este datorit neglijenţei loca- 
tarului lucrului, uzufructuarul nu este 
răspunzător faţă de nudul proprietar de 
paguba cauzată dacă nu i se poate impută 
nici 0 culpă. (Proudhon. Usufruit, IV, 
No, 1569; Demolombe, X, No. 629: Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II. $ 231, p. 702; Laurent, 
VI, No. 529; Alexandresco. ed. 2-a, III. 
partea 1. p. 492, nota). 

15.. Uzutructuarul nu este obligat să 
asigure imobilul supus  uzufructului. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a. II, $ 231, p. 7%; Dalloz. Râp., Suppl.. Usufruit. No. 23%; 
Laurent, VI, No, 530; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 759: Planioi, I. No. 2817; Planiol et Ripert. III, No. 833; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, TII, partea 1. p. 493. nota). 

IG. Uzufructuarul nu este obligat să 
continue asigurarea începută de proprie- 
tar, deoarece legea nu-l] obligă la aceasta. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. 8 231, p. 1%; 
Laurent, VI, No. 530; Bauâry et Chauveau, 
Des biens, No. 759; Planiol, 1, No. 2817; 
Planiol et Ripert, III, No. 833; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea. |, p. 493, nota; 
Plastara, II, p. 258). 

17. Asigurarea. imobilului Supus uzu- fructului de către uzufructuar, trebueşte 
considerată ca, făcută atât în interesul 
uzufructuarului cât.şi în interesul pro prietarului; în caz de incendiu, şi deci de 
plată a indemnităţii, uzufructuarul se va folosi de acest capital cu obligaţia de a-l restitui, la, sfârsitul uzufructului, nudului 
proprietar, deducându-se primele asigu- 
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rării plătite de către uzutructuar. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, tezţ şi nota 9, 
p. 102; Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, No. 
238; Laurent, VI, No. 530; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No, 750; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 4%, nota; Pla- 
stara, II, p. 258). . . 

18. In cazul când asigurarea a fost 
făcută de către uzufructuar numai în 
interesul său, ea înceteaza la sfârşitul 
uzufructului. (Aubry et Rau, ea. %-a, II, 
$ 231, p. 102). | 

19. In cazul când asigurarea s'a făcut 
de către nudul proprietar, dacă imobilul 
piere prin incendiu, după o părere, uzu- 
fructuarul are dreptul numai la dobânzile 
indemnităţii plătiţe, neavâna dreptul să 
pretindă nudului proprietar ca să reclă- 
dească imobilul. (Aubry et Rau, ed. 3-a. 
II, $ 231, p. 102). 
DN. După altă părere, în acest caz, 

uzufruciuarul nu are dreptul să profite 
de indemnitate, deoarece asigurarea sa 
făcut exclusiv în interesul nudului pro- 
prietar. (Hettier,  Assurances terrestres, 
p. 177; Laurent, VI, No. 530; VII, No. 47). 

21. Uzuiructuarul titlurilor la purtă- 
tor, având dreptul să se bucure de ele 
ca şi proprietarul, nu i se poate impune 
o formă oarecare de titlu, care ar îi de 
natură să modifice exerciţiul folosinţei 
sale. (Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, No. 

229. Dacă uzufructul poartă asupra tit- 
lurilor nominative, nu se poate schimbă 
forma lor. (Dalloz, R&p., Suppl., Usuiruit, 
No. 115), 

23, In cazul când uzufructuarul nu se 
foloseşte de lucrul supus uzufructului, ca 
un bun părinte de familie. nudul pro- 
prietar are dreptul să-l acţioneze pentru 
abuz de folosinţă. (Proudhon, Usufruit, 
IV, No. 2094; Demolombe, X, No. 573, 
632; Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 233, p. 
718; Dalloz, R6p.. Usufruit, No. 500; Suppl.. 
Usufruit, No. 239; Laurent, VI, No. 533; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 618; 
Alexandresco. ed. 2-a, III. partea I, p. Fc Comp.: Planiol et Ripert. III, No. 

24. Acţiunea de abuz de folosință a 
nudului proprietar în contra uzufructua= 
rului, poate fi introdusă îndată ce uzu- 
fructuarul nu se foloseşte de bunul supus 
uzufructului, ca un bun părinte de 
familie, iar nu la sfârşitul uzufructului. 
(Proudhon. Usufruit, IV, No. 2094: Dermo- 
lombe, X. No, 573, 632; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 283, p. 718; Dalloz, H6p., Usufruit, 
No. 500; Suppl.. Usufruit, No. 239; Lau- 
rent, VI. No. 533: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 618; Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea 1, p. 494). , 

25, In cazul câna nudul proprietar 
nu voeşte să ceară încetarea uzufructului 
pentru abuz de folosinţă. el are dreptul 
să ceară obligarea uzufructuarului Ja 
repararea daunei cauzate. (Proudhon, U- 
sufruit, IV, No. 2094; Demelombe. X, No. 
573, 632; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 2%, 
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p. 718; Dalloz, R&p., Suppl.,_ Usufruit, No. 
239; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 

II, partea I, 618; Alexandresco, ed. 2-a, 
p. 494). 
26. Tribunalele vor apreciă în mod. suveran dacă există sau nu culpă dir 

pariea uzufructuarului în folosinţa sa 
asupra bunului supus uzutructului. (De- 
molombe, X, No. 627; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea |, p. 492, nota; Nacu, I, 
p. 831). 
27. Culpa uzutructuarului va. fi apre- 

ciată mai cu severitate în cazul când 
uzufructul este constituit cu titlu gratuit 
decât în cazul câna uzufructul «este con- stituit cu titlu oneros. (Demolombe, X, 
No. 627; Aexanaresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 491, nota 1; Nacu, î, p. 831).. 
28. Potrivit dispoziţiunilor art. 601 c. 

civ. îr. (541 c, civ. rom.) orice uzufructuar, 
în principiu, este dator a da cauţiune că 
se va, folosi de lucrurile supuse uzufruc= 
tului, ca un bun părinte de familie. (De 
molombe, X, No. 483; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 229, p. 673; Dalloz, Rep., Usufruit, 
No. 413; Laurent, VI. No. 520; Planiol et 
Ripert, III, No. 824; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea I. p. 490, 491; Nacu, 1, p. 82%; 
Matei Cantacuzino, p. 162; Plastara, II, 
p. , 
29, Chiar în cazul când obiectul uzu- 

fructului îl formează lucruri fongibile 
cari devin proprietatea uzufructuarului, 
acesia este obligat să, dea cauţiune, care 
va asigură restituirea obiectului supus 
quasi-uzufructului. (Demolombe, X, No. 
481; Demante ct Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 442 bis, I; Laurent, VI, No. 
505; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
652; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea. 1, 
p. 496; Plastara. II, p. 256, nota 1). 

320. Deasemenea este obligat a da cau- 
țiune chiar debitorul căruia  creditorul 
i-a dat în -uzutruct datoria sa. (Demo- 
lombe, X, No. 481; Dalloz, Râp., Usutruit, 
No. 412; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 652; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 497, nota). 
81. Uzutructuarul trebueşte să dea 

cauțiunea de a se folosi de lucrul supus 
uzuiructului ca un bun părinte de fami- 
lie, nudului proprietar ale acestui lucru. 
(Proudhon, Usufruit, II, No. 818; Demo- 
lombe, X, No. 482; Dalloz, Râp., Usufruit, 
No. 409; Alexandresco, ed. 2, III, par- 
tea I, p. 494; Matei Cantacuzino, p. 162). 

229. In cazul când sunt mai mulţi nuzi 
proprietari, cauţiunea va fi dată fiecăruia 
dintre ei în proporţie cu drepturile sale. 
(Proudhon. Usufruit, Il, No. 818; Demo- 
lombe, X. No. 482; Dalloz, R6p., Usufruit, 
No. 409; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 494). . , - 
22. In cazul când nuzii proprietari nu 

se înțeleg în privința primirei cauţiunei, 
ei vor fi chemaţi în judecată care -ur- 
mează a decide. (Dalloz, R6p., Usutruit, 
No. 409). IE . 

324, In cazul când nuda “proprietate 
este lăsată unei persoane sub condiţiune, 
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'cauţiunea trebueşte să se oblige sub o 
alternâtivă către legatarul' condiţional 
şi către moștenitorul chemat a culege bu- 
nul în locul legatarului. (Proudhon, Usu- 
fruit, II, No. 818; Duranton, IV, No. 612 
urm.; Demolombe, X, No. 489; Dalloz, 
Râp., Usufruit, No. 410). 
„85, Cauţiunea trebueşte dată la înce- 
putul uzufructului deoarece are de scop 
să apere pe nudul proprietar în contra, 

„abuzului de folosinţă al uzufructuarului 
şi a insolvabilităţii uzufructuarului, (De- 
molombe, X, No. 483; Aubry et Rau, ed. 
da, II, 8 229, p. 67%; Dalloz, Rep., Suppl., 
Usufruit, No. 207; Laurent, VI, No. 520; 
Planiol et Ripert, III, No. 824; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 490). 
36, Numai după facerea inventarului 

se poate măsură întinderea garanţiei. 
(Dalloz,. Rep., Suppl., Usuifruit, No. 207). 

7, Uzufructuarul nu poate cere pre- 
darea lucrului supus uzufructului înainte 
de a da cauţiune, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 490, nota 4). 

8. Dacă nuqul proprietar a lăsat pe uzufructuar să intre în îolosinţa bunurilor 
supuse uzufructului, fără a fi dat în prea- labil cauţiunea, această cauţiune poate 
fi cerută oricând de către nudul proprie- 
tar. (Proudhon. Usufruit, II. No. 815; De- 
molombe, X, No. 48; Aubry et Rau, ed. 
a, II, $ 229, p. 673; Dalloz, Rep,, Suppl., 
Usufruit, No. 208; Laurent, VI, No. 520; Planiol et Ripert, III, No. 825; Alexan- 
dresco, :ed. 2-a, ŢII, partea I, p. 490, 
nota 4). 
39, Dreptul: nudului proprietar de a cere. dela 'uzufructuar cauţiunea este im- prescriptibil deoarece izvorăşte din lege 

nu din convenție. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1. p. 494). 
| 20. pautiunea, dată de către uzutfrue- War trebueşte, potrivi ispoziţiunilor art. 2018, 2019 şi 2040 din c, civ. fr. (1659, 1660 şi 1675 c. civ, rom.) să îndeplinească, ce- rințele prevăzute de aceste articole cu Privire la capacitatea, domiciliul şi sol- vabilitatea sa. (Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 229. p. 674; Dalloz, R6p., Usutruit, No. 396; Supnl.. Usufruit, No. 175; Laurent, VI, No. 506; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 650; Planiol et Ripert, III, No. 824; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 495; Nacu, 1, p. 829; Plastara, II, p. 256) 4 |. Solvabilitatea cauțiunei  trebuește apreciată în raport cu valoarea lucruri- lor mobile şi cu valoarea degradărilor pe care le-ar puteă aduce uzufructuarul asu- pra imobilelor supuse uzufructului, (Prou- dhon, Usufruit, II, No. 819 urm; Demo- lombe, X, No. 502; Marcade, Art, 601, No, 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 6%; Dalloz, Rep, Usutruit, No. 396; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 651; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 495), 2. În cazul cânq uzutructuarul, nu găsește cauţiune, după o părere, bazata pe dispozițiunile art. 602 şi 603 e. civ. fr. şi 543 e. civ. rom), cauţiunea nu poate fi înlocuită prin o garanţie echi- 
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valentă. cum ar fi un gaj sau ipotecă. 
(Proudhon. Usufruit. II. No. 848; Dalloz, 
R&p.. Usufruit, No. 398). 
43. După a doua părere, bazată pe 

-dispoziţiunile art. 2041 c. civ. fr. (1676 e. 
civ. rom.), uzufructuarul care nu poate 
da o cauțiune, poate oferi un gaj însă nu 
o ipotecă. (Aubry et Rau. ed. da, IL. $ 
229, text şi nota 16, p. 674; Dalloz, Rep. 
Usufruit, Usufruit, No, No. 3%: Suppl, 
176; Laurent, VI. No. 500). 
44, După a treia părere, dominantă, 

uzufructuarul poate înlocui cauţiunea 
printrun gaj sau ipotecă, (Taulier, Thâo- 
rie 'raisonnâe du code civil, II, p. 3%; 
Toullier, III, No. 422; Duranton, IV, No. 
603; Demolombe, X, No. 505; Marcad, Art, 
603, No. 1; Troplong, Cautionnement, No. 
592; Dalloz, R6n.. Usufruit, No. 398; Suppl. 
Usufruit, No. 176; Pont. Petits contrats, 
II, No. 218: Baudry et Chauveau. Des 
biens. No. 651; Planiol et Ripert, III, No. 
826: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea |, 
p. 495, 49%; Nacu. 1. p. 529). 
45. Uzufructuarul în loc de cauţiune, 

poate depune la Casa de depuneri şi con- 
semnaţii drept garanţie o sumă de bani; această depunere este suficientă într'ucât 
echivalează cu un gaj. (Aubry et Rau, ed. 
S-a, II. $ 229, p. 674; Dalloz. Rep., Usufruit, 
No. 177; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
I, p. 495). 
46. Dacă uzutructuarul se găseşte în „unul din cazurile prevăzute de art. 601 c. civ. fr. (541 c. civ. rom.) el este dispen- sat de a da cauţiune. (Dalloz., Râp., Usu- fruit, No. 413: Alexandresco, ed. Za, III, partea I, p. 494: Nacu, 1. p. 8%; Matei Cantacuzino, p. 162; Plastara, II, p. 236), 47. Potrivit dispozițiunilor art. 6U1 c. Civ. fr. (541 c. civ. rom), uzufructuarul este obligat să dea cauţiune cu excepţiu- nea următoarelor cazuri: când este scutit prin actul constitutiv; tatăl şi mama în privinţa uzufructului legal al averei co- piilor lor minori; vânzătorul sau donato- rul care şi-a rezervat uzufructul. (Dalloz, Rep., Usufruit, No 413 urm.; Suppl, U- sufruit, No. 18%; Planiol et “Ripert, III, No. 828: Alexandrasco. ed. 2-a. ITI, partea I, p. 497 urm.: Nacu I, p. 828, 829; Matei Cantacuzino. p. 162). 

„48, Părinţii suni scutiți de a da cau: țiune și în cazul uzufructului prevăzui de art. 285 c. civ. rom. în materie de di- vort. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea |, p. 499, nota). 
49. In afară de aceste scutiri potrivit dispoziţiunilor art. 1550 e. civ. £r. (1244 c. CIV. rom.), bărbatul ni este dator să dea cauțiune pentru primirea dotei :femesi, dacă nu sa supus la această îndatorire Prin contractul de căsătorie. (Dalloz, Râp, Contrat de mariage, No. 329%; ss Usufruit, No. 1%; Planiol et Ripert, III, No. 828, p. 769, nota 3: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 500; Nacu, 1, p. 8%; Matei Cantacuzino, p. 162). 50. In cazul câna uzufrucțul este stabilit de către constituitor asupra bu- 

î o — 168 — 

 



Codul civil. 

nurilor cari. formează rezerva moştenito- rilor săi, după o părere, uzufructuarul nu poate fi dispensat de a aa cauţiune că se va folosi de bunurile supuse uzufructului, ca un bun părinte de familie. (Coin-De- lisle, Donations et testaments, Art. 1094; Proudhon, Usufruit, II, No. 824; Demo- lombe, X, No. 493; Mass6 et Verge sur Zachariae, II, $ 307, p. 130; Marcad, Art. 601; Dalloz, Rep. Usuiruit, No, 416; Suppl,, 
Usufruit, No. 190; Laurent, VI, No. 515; Huc, IV, No. 215; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 654; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 497; Nacu, I, p. 828). 
54. După altă părere, chiar în cazul 

când uzufructul este stabilit de către 
constituitor asupra bunurilor cari for- 
mează rezerva moștenitorilor săi, uzu- fructuarul poate fi dispensai de a da cau- țiune. (Demante et Colmet. de Santerre, ed. 3-a, II, No. 422 bis, III; Troplong. Donations et testaments, IV, No. 54%; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 67; 
Dalloz, Rep., Usufruit, No, 415;  Suppl.: Usufruit, No. 18; Planiol et Ripert, III, 
No. 828). 
82, Pentru dispensare de 

nu este necesar a se întrebuinţă, termini sacramentali, ci este de ajuns ca voința 
constituitorului de a. dispensă de cauţiune să rezulte în mod neîndoios din cuprinsul actului constitutiv, deci scutirea de cau- țiune poate îi şi tacită, (Proudhon, Usu: îruit, IL, No. 823; Demolombe, X, No. 494; 
Mass et Verge sur Zachariae, TI, 8 307, nota 15; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 299, p. 678; Dalloz, Râp,, Usuiruit, No. 418; 
Suppl., Usutruit, No. 193; Laurenţ, VI, 
No. 514; Huc, IV, No. 214; Baudry ei 
Chauveau, Des biens, No. 653; Planiol, I, 
No. 2771; Planiol e Riperi, III, No. 82; 
pgexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

53. Uzutructuarul este obligat să dea 
cauţiune chiar când a fost dispensat de 
facerea. inventarului. (Dalloz, Rep.. Suppl., 
Usuiruit, No. 187; Laurent, VI, No. 513; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 653). 

4. Tribunalele vor apreciă în mod 
Suveran dacă constituitorul uzutructului 
a dispensat în mod implicit pe uzufrue- 
tuar de darea, unei cauţiuni, (Dalloz, Râp., Cassation, No. 1607;  Suppl., Cassation, No. 362; Alexandresco, ed. 2-a, II], partea I. p. 500, nota 2). 
55. Efectele dispensărei de cauţiune asupra drepturilor uzutructuarului, echi- valează, cu - cazul când el a depus cau- țiunea. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, nota 31, p. 679; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 436; Suppl., Usufruit, No. 198). 
56. In cazul când uzufructuarul, dis- pensat de a da cauţiune, comite abuzuri 

de folosință sau este decăzut din dreptul 
său de folosinţă pentru abuz de folosinţă, tribunalele au drepiul:'să ia măsuri de 
conservare cum ar fi obligaţia întrebuin- 
tării sumelor de bani supuse uzufructului 
Şi darea unei cauţiuni. (Proudhon, Usu- 
fruit, II, No. 863 urm.; Demolombe, X, 
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No. 498; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 678; Dalloz, Rp, Usufruit, No. 426; Suppl:, Usufruit, No. 200; Laurent, VI, No. 6 urm.; Huc, IV, No. 216; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 655; Planiol et Ripert, III, No. 829; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 500; Matei Cantacuzino, p. 162). 
57. Când uzufructuarul, dispensat de 

a da cauţiune, este în o situaţiune care 
pune în pericol drepturile nudului pro- 
prietar, cum ar fi de exemplu cânâ este 
căzut în stare de faliment sau deconfitură, 
el poaie fi obligat a da cauţiune. (Prou- 
dhon, Usufruit, II, No. 863 urm.; Derao- 
lombe, X, No. 498; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 67%; Dalloz, Rep. Usufruit, 
No. 428; Suprl., Usufruit, No. 200; Contra: 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea, I, p. 500; 
Laurent, VI, No. 518; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 655; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 829). . 
58. Transformarea obiectului supus 

uzufructului cum ar fi răscumpărarea 
unei rente, vânzarea prin licitaţie pu- 
blică a bunului supus uzufructului, etc., 
nu dă dreptul nudului proprietar să ceară, 
o cauţiune dela uzufructuarul care a fost. 
dispensaţ de a da cauţiune prin actul 
constitutiv al uzufructului. (Demolombe, 
X, No. 500; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, ş 
229, p. 679; Dalloz, Râp. Suppl., Usu- 
fruit, No. 200; Huc, IV, No. 216; Bauâry 
et Chauveau. Des biens, No. 657; Planiol 
et Ripert, III, :No. 829; Alexandresco, ed. 
2-a, ILI, partea 1, p. 500). 
_ 59, In acest caz însă, nudul proprie-. iar are dreptul să ceară luarea de mă- suri conservatoare, cum ar fi reîntrebuin- farea capitalurilor pentru a se garantă 
restituirea, la încetarea uzutrucțului. (De- 
molombe, X. No. 500; Aubry et Rau, ea. 
5-a, II, 8 229, p. 679; Dalloz, Rep. Suppl., 
Usufruit, No. 200, Huc, IV, No. 216; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 500; Comp.: 
Laurent, VI, No. 519; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 657; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 829). 
60. Tribunalele nu au dreptul să. ia măsuri . conservatoare când insolvabilita- tea uzutructuarului este anterioară des- chiderei dreptului său. (Demolombe, X, No. 497; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 435 

urm.; Suppl., Usufruii, No. 206; Laurent, - 
VI, No. :518; Baudry e Chauveau, Des 
biens, No. 658; Planiol et Ripert, III, No. 
829; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 500, nota 1). ” 
"61. A doua excepţiune dela obligarea 
dărei cauţiunei 'priveşte pe tatăl si mama 
care au uzufructu! legal al averei copiilor 
lor minori şi cari, potrivit, dispoziţiunilor 
art. 601 c. civ. îr. (S41 c. civ. rom.) sunt ex- 
ceptaţi dela regula prevăzută pentru uzu- 
fructuar de a da cauţiune că se va folosi . | 
ca un bun părinte de familie. (Dalloz, Râp., 
Usufruit No. 421; Suppl, Usutruit, No. 
194; Planiol et Ripert. III, No. 828: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 498; Nacu, 
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I, p. 828; Matei Cantacuzino, p. 162; Pla- 
stara, II, p. 256). 
69. A treia excepţiune adusă de art. 

"601 c. civ; fr. (541 c. civ. rom.) la princi- 
piul că uzufructuarul trebueşte să dea 
cauţiune ce se va fotosi de bunurile su- 
puse uzufructului ca un părinte de fa- 
milie, este aceă privitoare la vânză- 
torul sau donatorul care şi-a rezervat 
uzufructul,  înstrăinând numai  nuda 
proprietate.  (Proudhon,  Usufruit, II, 
No. 83U; Demolombe, X, No. 489; Dalloz, 
Rep., Usufruit, No. 424; Suppl., Usutruit, 
No. 196; Laurent, VI, No. 511, 512; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 662; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 898; Alexandresco, 
SA, 2-a III, partea 1, p. 499; Nacu, ],p. 

623. Cu toate că art. 541 ce. civ. rom. 
scuteşte de cauţiune pe vânzătorul sau 
donatorul cari şi-au rezervati uzufructul, 
totuşi părţile pot stipulă contrariul în 
actul constitutiv al uzufructului, deoarece 
dispoziţiunile acestui articol nu sunt de 
ordine publică, (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 489, nota 3). 
64, Dispoziţiunile art. 601 c. civ. tr. 

(541 c. civ. rom.) cari scutesc de cauţiune 
pe vânzătorul sau donaţorul care şi-a re- 
zervat -uzufructul îşi găseşte aplicaţiunea 
la, orice contract oneros cu rezerva de u- 
zufruct, (Demolombe, X, No. 490; Aubry 
et Rau, ed, 5-a, II, $229 p. 676; Dalloz, 
R6p., Suppl., Usufruit, No. 196; Laurent, 
VI, No. 512: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 662). 
65. Astfel coschimbătorul care şi-a re- 

zervat dreptul de uzufruct, este scutit de 
a da cauțiune. (Demolombe, X, No. 490; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 6%; 
Dalloz, Rp. Suppl., Usufruit, No. 19%; 
Laurent, VI, No. 513; Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 669). 
66. Deasemenea această dispoziţiune 

„ îşi găseşte aplicaţiunea, la darea, în plată a unui lucru cu rezerva, de uzufruct, (De molombe, X, No. 490; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229 p. 676; Dalloz, Rep., Suppl., Usufruit, No. 19; Laurent, VI, No. 512; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 662 „67. Câna donatorul sau Vanica Şi-a rezervat nuda proprietate, înstrăinânq uzufructul, uzufructuarul trebueşte să depue cauţiune, afară de clauza contrară în actul constitutiv, (Demolombe, X, No. 491; Mourlon, I, No. 1583; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 9229, p. 676;  Dalloz, Râp., Usutruit, No. 426; Suppl, Usufruit, No. 196; Laurent, VI, No. 5i1; Baudry et Chauveau, Des biens, No 662; Alexam- dresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 499: Con- tra: Proudhon, Usufruiţ, II, No. 830). 
„În cazul când vânzătorul sau do- natorul, care şi-au rezervat uzuiructul, abuzează de folosință, poate fi obligat la dare de cauţiune sau chiar, după împre- jurări lipsit” de uzutructul ce şi-a rezer- vat. (Dalloz,' Rp, Usutruit, No. 425). 9. Cauţiunea garantează, şi este răs- punzățoare de abuzul de folosinţă, co- 
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mis de uzufructuar pe toată durata uzu- 
fructului. (Dalloz, Rep., Usufruit, No. 441), 

7O. Pentru bunurile mobile supuse 
uzuifructului şi a căror proprietate trece 
la  uzufructuar, cautiunea garantează 
plata valoarei bunurilor sau restituirea lor 
la încetarea uzufructului, în aceiaş can- 
titate şi calitate. (Demolombe, X, No. 481; 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a 
II, No. 442 bis. 1; Dalloz, Rep, Suppl, 
Usufruit, No. 209; Laurent, VI, No. 596; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 652; 
Alexandresco, ea. 2-a, FII, partea 1, p. 496). 

71. Pentru imobile, cauţiunea garan- 
tează că uzufructuarul se va folosi ca un 
bun părinte de familie, fără a abură de 
folosinţa sa. (Demolombe, X, No. 502; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 675; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Usufruit, No. 209; Lau- 
rent, VI, No. 506; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 650; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I. p, 495). 
12. Pentru lucrurile mobile cari nu 

trec în proprietatea uzufructuarului, cau: 
tiunea trebueşte să garanteze, restituirea 
valorii totale a lucrurilor supuse uzufruc- 
tului. (Demolombe, X, No. 502; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 229, p. 675; Dalloz, R€p, Suppl, Usutruit, No. 209; Laurent, VI, 
No. 506; Alexandresco, ed. ?.a. III, par- 
tea ÎI, p. 495), 

73. După altă părere. nu trebueşte 
făcută nici o distincţiune între mobile şi 
imobile în ceeace priveşte garanţia și 
responsabilitatea cauţiunei, aplicându-se 
aci principiile generale. (Dalloz,  REp. 
Suppl., Usufruit, No. 209; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 650). 
74, In cazul când uzufructuarul este 

expropriat silit de către creditorii săi sau înstrăinează dreptul său de uzufruct, după 
o_ părere, cauțiunea este descărcată de 
răspundere pentru viitor, fiind răspunză- 
toare numai până în momentul înstrăină- rii. (Proudhon, Usufruit, II, No. 851; De- molombe, X, No. 363 bis; Dalloz, Râp. Usufruit, No. 442; Suppl. Usufruit., No. 210; Laurent, VI, No. 509; Huc, IV, No. 214 Bauâry et Chauveau. Des biens, No. 
O , ” 

5, In acest sistem însă, nudul pro 
prietar trebueşte înștiințat pentru a cere 0 nouă cauţiune dela nou: uzufructuar. 
(Huc, IV, No. 214; Contra: Dalloz, REP; Vsutruit, No. 442; Suppl, Usufruit, No. 

76. După altă părere, prin 'exproprie rea silită a uzufructuarului de către cre ditorii săi sau prin înstrăinarea, dreptului de uzufruct, cauţiunea nu este liberată de plin drept de responsabilitatea sa ci con- tinuă a garantă şi în viitor faptele nou- lui uzutfructuar, (Aubry et Rau, ed. 5a II, $ 230, nota 61, p. 697). 
77. In acest al aocilea sistem, cauţiu- nea, are dreptul să ceară desărcinarea ȘI uzutrucțuarul să dea o altă cauţiune în locul său. (Aub t II, 

230,1 "doi ry et Rau, ea. 5-a, $ 
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Art, 542. — Dacă uzuiructuarul nu 
sumele de bani cuprinse în uzutruct cătoarele se dau cu arendă?), 

se pun la dobândă, productele se vând şi 

DESPRE UZUFRUCT Art. 542 

găsește cauţiune, nemiş- 

prețul lor se pune 
asemenea la dobândă; dobânzile acestor sume şi prețul arendelor 
se cuvin: uzufructuarului. (Civ. 524, 525, 543, 544, 1411 urm., 
1587 urm., 1626 urm., 1675; Civ. Fr. 602). a 

Tezt. fr. Art. 602. — Si Lusufruitier ne trouve 
meubles sont donnâs ă ferme ou mis en sequestre; 

pas de caution, les im- 

Les sommes comprises dans Lusufruit sont places; 
Les denrfes sont vendues, et le prix en provenant est pareillement plac; 
Les intârâts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce 

cas, ă lusufruitier. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Inchiriere, a se vedeă cu- 
vântul: „Locaţiune“. 

Insolvabilitate 16, 17, 
Intrebuinţare 14, 15. 
Licitaţie 10. 
Locaţiune 1,2,4,5, 6, 7, 

î 

Administrator 19. 
Arendare a se vedeă cu- 

vântul: „Locaţiune“. 
Bani 8, 14, 15, 16, 17. 
Capacitate 10. 
Cauţiune 1 urm. 
Cesiune 12, 18. 
Cheltueli 44. 
Clădiri 2. 
Comerţ 18, 19. 
Creanţe 12, 13. 

Lucruri fongibile 16, 17, 
Notificare 13. 
Ordine publică 3. 
Plată 43, 
Producte 9, 10. Culpă 16. Renunţare 3. Debitor 13, Repardeuni 7, Dobândă 8, 9, 12, 14, 16, Riscuri 16, 17, 

17, 18, Terenuri 2. 
Efecte publice 14. Terţe persoane î6, 17. 
Exploatare 19, Uzufruct 1 urm. 
Fond de comerţ 18, 19, Vindere-cumpărare 9, 10, 
Imobile 1, 2, 11,48   

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 602 ce. 
civ. îr. (54 ce. civ. rom.), dacă uzufruc= 
tuarul nu găseşte cauţiune, imobilele su- 
puse uzufructului se vor da cu arendă. 
(Dalloz, R6p.. Usufruit, No. 400; Suppl., 
Usuiruit, No. 178; Planiol et Ripert, III, 
No. 827; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 502; Plastara, II, p. 256). 

2. Din dispoziţiunile art. 602 c. civ. fr. 
(542 c. civ. rom.) care prevăd cuvântul 
«arendă» pare a rezultă că ele îşi găsesc 
aplicaţiunea numai la terenuri, totuşi ele 
îşi găsesc aplicaţiunea şi la case. (Dalloz, 
Rp, Usuiruit, No. 400; Suppl., Usufruit, 
No. 178; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 490. mbta 1), 

2, Dispoziţiunile art. 602 c. civ. fr. (542 
c, civ. rom.) nu sunt de ordine publică, 
și proprietarul poate să renunţe la drep- 
tul său de a cere cauţiune şi să lase pe 
uzufruciuar să, se folosească de lucrul 
supus uzufructului, fără a da cauţiune 
în cazul când el nu găseşte. (Laurent. 
VI, No. 522: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 653; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, 
partea, I, p. 502, text şi nota 9). ” 

4. Locaţiunea imobilelor supuse uzu- 
  

fructului se poate face prin bună-înţele- 
gere. (Dalloz, Râp, Usufruit, No. 400; 
Suppl.. Usutruit, No. 178). 

5. Uzufructuarui va alege locatarul 
imobilului supus uzufrucțului, cu consim- 
ţimântul nudului proprietar, (Dalloz, Râp., 
Vzuiruit, No. 401; Suppl, Usufruit, No. 

G. In cazul când uzutructuarul şi nu- 
dul proprietar nu se înțeleg în privinţa 
alegerei Jocatarului imobilului supus uzu- 
fructului, justiţia va decide. (Dalloz, R6p.. 
Usufruit, No. 401; Suppl., Usufruit, No. 
No. 178). 

7. Nudul proprietar are dreptul să 
ceară ca locatarul imobilului supus uzu- 
fructului să facă reparaţiile de întreţinere. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, I[I, $ 229, p. 6%; 
Dalloz, Re€p.. Usufruit, No. 40; Suppl, 
Usufruit, No. 180). 

Ș. Potrivit aispoziţiunilor art. 602 ce. 
civ. îr. (542 e. civ. rom.), dacă uzutfrue- 
tuarul nu găseşte cauţiune, sumele de 
bani cuprinse în uzufruct, se pun la do- 
bândă. (Dalioz, Râp, Usutruit, No. 404; 
Suppl., Usufruit, No. 181; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 827; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 502; Plastara, II, p. 256). 

9. Potrivit dispoziţiunilor art, 602 c. 
civ. fr. (542 c. civ. rom.), dacă uzufructua» 
rul nu găseşte cauţiune, productele cu- 
prinse în uzufruct se vând şi preţul lor se 
pune la dobândă. (Dalloz, Râp., Usutruit, 
No. 404; Suppl., Usufruit, No. 181; Pla- 
niol et Ripert. III, No. 827; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 502, 503; Plastara, 
II. p, 256). A 

10. Productele se vor vinde prin lici- 
taţie publică, afară de cazul când părţile 
capabile de a dispune de dreptul lor, vând 
productele prin bună înţelegere. (Dalloz, 
Rep. Usufruit, No. 404). 

4 1. Cheltuelile ocazionate de vânzarea 
productelor cad în sarcina uzufructuaru- 
lui. (Dalloz, Râp., Usutruit, No. 404). 

12. In ceeace priveşte creanţele cy- 
prinse în uzufruci, uzufructuarul va, în- 
casă dobânzile, fără să fie nevoe de ce- 

1) Art. francez 602 corespunzător, adaugă: s0u mis en sâguesire“, 
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„siunea lor. (Laurent, VI, No. 524; Baudry cazul când se poate impută o culpă et Chauveau, Des biens, No. 666; Alexan- unuia dintre ei, şi când pierderea o su. dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 503), - portă cel în culpă. (Demolombe, X, No.. . A3. In privinta plăţii creanţelor su- 508; Aubry et Rau, ed. 5-a. II, 8 229, p. “puse uzufructului, nuqul proprietar tre- 675; Dalloz, Rep, Usufruit, No. 403: Suppi., :bueşte să fie prevăzător şi să notifice de-  Usufruit, No. 181: Iluc, IV, No. 218; Bau- bitorului ca ea. să aibă loc în prezenţa sa, dry et Chauveau, Des biens, No. 666). "deoarece uzufructuarul nu poate încasă 17. După altă părere, în cazul când capitalul dacă nu a dat cauţiune. (Demo-  obiectţul uzufructului îl formau lucruri lombe, X, No. 509; Dalloz, Râp., Suppl,  fongibile, pierderea rezultată din insolva- Usufruit, No. 181; Laurent, VI, No. 524; bilitatea terțului la care se depusese cu Huc, IV, No. 218; Baudry et Chauveau, dobândă preţul rezultat din vânzarea lu- Des biens, No. 666; Alexandresco, ed. 2-a, crului, va fi suportată de uzufructuar, III, partea I, p. 503). în celelalte cazuri pierderea va fi Supor- „- 0. Sumele de bani supuse uzufruc- tată. de nudul proprietar. (Dalloz, R€p.. tului, în cazul când uzufructuarul nu Usufruit, No. 403). - Săseşte cauţiune, pot fi întrebuințate la 18. In cazul când obiectul supus uzu- cumpărare de efecte publice, uzutfrue- fructului este un fond de comerţ şi uzu- tuarul încasând veniturile lor. (Pla- fructuarul nu găseşte cauţiune, mărțu- niol et Ripert, III, No, 827; Alexandresco, rile se vor vinde şi fondul se va. cesionă, ed. 2-a, III. partea, I, p. 502, nota 3)» iar prețul rezultat se va pune la dobândă 15. In cazul când nudul proprietar şi (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, nota 2), uzufructuarul nu se înţeleg în privinţa p. 67%; Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, No. întrebuințării banilor, ei se vor adresă 183; Baudry «et Chauveau. Des biens No. justitiei care va decide, (Demotombe, X, 666; Alexamdresco, ed. 2-a, III, partea |, "No. 508; Laurent, VI, No. 524: Alexan- p. 504; Plastara, 11, p. 256), dresco, ed. 2a, III, partea 1, p. 50, 19. După altă părere. în cazul când nota 3). , _ obiectul supus uzufructului este un fond 16. In cazurile prevăzute de art. 602 şi de comert si uzufruciuarul nu găseşte „603 „E. civ. fr. (549 şi 543 c. civ. rom.) cauţiune, fondul de comerţ va fi închiriat dacă terțul la care sau depus cu do- sau va fi numit un administrator care bândă sumele de bani, devine insolvabil, să-l exploateze. (Planiol et Ripert, III, după părerea dominantă, pierderea, O su- No. 827). portă nudul proprietar pentru capital şi 20. A se vedeă: art. 541 şi 543 din co uzufructuarul peniru dobânzi, afară de dul civil cu notele respective, 

„ Art. 5483. — In lipsă de cauțiune din partea uzufructuarului, proprietarul poate cere ca mobilele Supuse periciunei prin între- buinţare, să se vânză spre a se pune prețul la dobândă, şi uzu- îructuarul se folosește de dobânzi în cursul uzufructului; cu toate acestea uzutructuarul va puteă cere și judecătorii vor puteă ordonă, după imprejurări, ca o parte din lucrurile mișcătoare necesare pentru propriile sale trebuințe, să i se lase sub sim de jurământ şi cu îndatorire de a | tului. (Civ. 528, 542; Civ. Fr. 603). 
Tezi. fr. Art. 603. — A dâtaut d'une le propriâtaire peut exiger que les meubles vendus, pour le prix en tre plac6 comme cel îier Jouit de l'interât pendant son usufruit: mander, et les juges pourzront ordoner sui i i 

ges uvant les cir ” Ş des meubles ncessaires pour son usage ui s e, sous ce sp Une Parte 

C S I ur soit dâllaiste, sous sa, simple caution Juratoire, et ă la charge de les representer ă Vextinetion de Pusufeui.. 

eaution de la part de Lusufruitier, 
qui deperissent par l'usage soient 
ui des denrtes; et allors L'usufeui- 
cependant l'usufruitier pourra de- 

INDEX ALFABETIC 
Părinte de familie 8. (a doctrină 

Tablouri 6. Apreciere suverană 7. Depăgubii 4,5,6 Riscuri Vote urm 1, 
Bijuterii 6, Dobândă 1, 2 Nu , Suverană apreciere 7, e par Gun părinte de familie 8. | Dol 19, ! 

D 
uţiune 1 urm. Facultate 3, 

ină, - 
Caz fortuit 9, Forţă ma joa 9 . . octrină, Conservare 3. 6. jurământ 7, 8, 3, 40. „Î. Potrivit dispozițiunilor art. 603 ce. , „dU. A ii 6. e i . : . 
Depozit d. | Mobile Cur, -- Civ. îr. (543 ce. civ. TOmM.), în lipsă de cau țiune din partea uzufructuarului, proprie 
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Codul civil: 

tarul poate cere ca mobilele supuse peri- 
ciunej prin întrebuințare să se vândă, iar 
prețul rezultat să se pue la dobândă. 
(Dalloz, Râp., Usutruit, No. 40%; Suppl., 
Usufruit. No. 184; Pianiol et Ripert, III, 
No. 827; Alexandresco, cd. 2-a, III, partea 
I, p. 503; Plastara, II, p. 257). 

2. Dobânda preţului rezultat din vân- 
zarea lucrurilor supuse periciunei prin în- 
trebuințtare. se cuvine uzufructurului. 
(Dalloz, R6p., Usufruit, No. 407; Suppl., 
Usufruit, No. 184; Planiol et Ripert, III. 
No. 827; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 503; Plastara, II, p: 957). 

2. Din dispozițiunile art. 603 c. civ. fr. 
(543 c. civ. rom.), care întrebuinţează cu- 
vântul: «poate» rezultă că proprietarul nu 
“este obligat să ceară vânzarea mobilelor 
supuse periciunei prin întrebuințare, ci 
este la facultatea sa sau să ceară vân- 
zarea, lor sau să le conserve în natură. 
(Demolombe, X. No. 512, 513; Aubry et 
Rau, ed. 5-a. II, $ 229, p. 6%; Dalloz, Rsp., 
Usufruit, No. 406; Suppl. Usufruit, No. 
184; Laurent, VI, No. 523; Huc, IV, No. 219; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 687; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 503, 
text şi nota 2; Plastara, II, p. 257, 
nota 1). 

4. În cazul când proprietarul nu voeşte 
să ceară vânzarea lucrurilor mobile su- 
puse periciunei prin întrebuințare, după 
0, părere, el nu datoreşte uzutructuarului 
nici o despăgubire pentru profitul ce l-ar 
îi tras acesta dacă, lucrurile ar fi fost 
vândute şi preţul depus la dobândă de- 
oarece nudul proprietar ţine aceste bunuri 
în depozit nefolosindu-se de ele, până în 
momentul când uzutfructuarul se va putea 
folosi de ele depunând cauţiunea. (Aubry 
ei Rau, ed. 5-a. II, $ 229, nota, 21. p. 676; 
Dalioz, Râp.. Suppl.. Usufruit, No. 18; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 667). 

5. După altă părere, în cazul când Pro- 
prietarul aveă obiceiul să tragă un profit 
pecuniar din aceste lucruri, nudul pro- 
pretar datoreşte o despăgubire uzufruc- 
tuaurului. (Proudhon. Usufruit. II, No. 
841; Demolombe, X, No. 512. 513; Dalloz, 
Reâp., Suppl.. Usufruit, No. 184; Laurent, 

DESPRE UZUFRUCT: 

  

VI, No. 523; Huc..1V, “No. '219; Alexan-. 
dresco, ed. 2-a, III,. partea. I, -p. . 508, nota 2), : - 

6. In ceeace priveşte tablourile, .biju- . 
teriile, medaliile şi alte obiecte de acest 
fel, proprietarul nu este obligat să le vân- 
dă ci le poate conservă, fără a datoră uzu= 
îructuarului nici o despăgubire, dacă el 
nu dă cauţiune, (Dalloz, Râp,, Usufruit, 
No. 406; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
I, p. 503). 

7. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran cari lucruri mobiliare sunt necesare 
pentru propriile trebuinţe ale uzufructua 
rului şi cari urmează a i se lăsă în na- 
tură sub simpla sa depunere de jură- 
mânt, luându-se în consideraţie valoarea 
şi natura lucrurilor, poziţia socială a păr- 
tilor şi legăturile dintre ele. (Demolombe, 
X. No. 514; Alexandresco. ed, 2-a, III, par- 
tea I, p. 508, text şi nota 3; Comp.: Pla- 
niol et Ripert, III, No. 827). 

8. Jurământul prevăzut ae partea fi- 
nală a, art, 603 c. civ. fr. (543 c. civ. rom,), 
îl va, da uzutructuarul că se va folosi de 
lucrurile încredințate, ca un bun părinte 
de familie. (Laurent. VI, No. 523; Planiol 
et Ripert, III, No. 827; Alexandresco, ed. 
-a, III, partea 1, p. 503). 
9. Lucrurile cari potrivit dispoziţiuni- 

lor art. 603 c. civ. îr. (543 c, civ. rom, 
rămân în folosinţa, uzufructuarului, sub 
simpla sa depunere de jurământ, nu de 
vin proprietatea sa; prin urmare, riscu- 
rile şi pierderile din caz fortuit nu sunt 
în sarcina uzutructuarului, (Demolombe, 
X, No. 515; Laurent, VI, No. 523; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 667; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, II, partea I, p. 504; Con- 
tra: Duranton, IV, No. 605). 

10. Pentru lucrurile date în natură 
uzufructuarului sub simpla sa depunere 
de jurământ, el va răspunde numai de 
dolul -şi culpa sa, (Demolombe, X, No. 
515; Laurent, VI, No. 593; Baudry et 
Chauveau, 'Des biens, No. 667;  Aexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I[, p. 504), 

1. A se vedeă: art. 542 din codul civil 
cu notele respective, - 

Art. 544, — Intârzierea de a da cauţiune nu ridică uzufruc- tuarului dreptul de a se folosi de fructele la cari el aveă drept; 
ele i se cuvin din momentul de când s'a deschis uzutructul, (Civ. 
517, 524, 542, 543, 899; Civ. Fr. 604). 

Tezi. fr. Art. 604. — Le retard de donner eaution ne prive pas l'usu- fruitier des fruits auxquels 
V'usufruit a, 6t6 ouvert, 

Doctrină. 

|. Textul art. 544 c. civ. rom. nu este 
exact redactat în ceeace priveşte iraza; 
«de a se folosi de fructele la cari el aveă 
drept», care trebueşte înlocuit cu fraza: 

il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment oi 

«de a, se folosi de fructele asupra cărora 
el a dobândit proprietatea», (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, II, partea I, p. 490, nota 2). 

2, Intârzierea uzutructuarului. de « 
depune cauţiunea, nu-l lipseşte de drep- 
tul de a percepe fructele, ci numai de 
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“Art. 545 

dreptul de a intră în posesiunea lucrului 
supus uzufructului. (Demante et Colmet 
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 445; Planioi 
et Riperi, III, No. 825; Alexandresto, ed. 
2-a, III, pârtea 1, p. 501). 

3, Dispoziţiunea din art. 604 c. civ. îr., 
544 c. civ, rom.), trebueşte interpretată 

în legătură cu dispoziţiunile art. 582—586 
şi 1014 c. civ. îr. (521—525 şi 899 c. civ. 
rom.). (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 229, 
p. 674; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 668; Planiol et Ripert, III, No. 7%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
490, notele 2, 3, 501; Nacu, I, p. 829; Pla- 
stara, II, p. 257, nota 2). 
Wa Potrivit aispoziţiunilor art. 1014 c. 

civ. îr. (899 ce. civ. rom.), când uzufrue- 
tul este constituit prin testament, uzu- 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

fructuarul va aveă dreptul la fructe din 
ziua cererei de predarea legatului sau 
din ziua când predarea i sa încuviinţat 
de bunăvoie iar nu din ziua deschiderei 
dreptului de uzuiruct, fără distincţiune 
între legatul universalităţii sau unei 
părţi din succesiune. (Demolombe, X, 
No. 517, 518; Demante et Colmet de San- 
terre, II, No. 449 bis, II; Mourlon, Î, No 
1577; Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 1912; Aubry et Rau, ed. a I1,$ 
230, p. 681; Laurent, VI, No. 363, 521; Huc, 
IV, No. 220; Bauary et Chauveau, Des 
biens, No. 668; Planiol et Ripert, Il, No. 
718; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 490, nota 3, 501; Nacu, 1, p. 829; Pla- 
stara, II, p. 257, nota 2). 

Art. 545. — Uzuiructuarul nu este obligat decât la reparaţi- 
unile de întreţinere. Reparaţiunile cele mari rămân în sarcina 
proprietarului, afară numai dacă acestea s'ar fi cauzat din lipsa 
reparațiunilor de întreţinere, dela deschiderea uzufructului, în care 
caz, uzuiructuarul este obligat a le face şi pe aceste. 
531, 540, 541, 546, 547 urm, 
Civ. Fr. 605). 

(Civ. 517, 
558, 571, 574, 998, 999, 1447 urm; 

Tezt. fr. Art. 605. — Lhusufruitier n'est tenu qu'aux r&parations d'entretien. 
Les grosses .reparations demeurent ă la charge du propri€taire, ă moins 

guelles n'aient 6t€ oceasiontes par le dâfaut de rparations d'entretien, depuis 
I'ouverture de Pusufruit; auquel' cas Lusufruitier en est aussi tenu. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abuz! de folosinţă 16. 
Apreciere 17, 35. 
Bun părinte de familie 7, 
Caz fortuit 5, 24, 22, 
Cerere de predarea lega- 

tului 10, 14. 
Conservare 28. 
Constrângere 16, 17,27, 28. 
Coproprietari 30. 
ulpă 33, 

Daune 16. 
Degradări 3, 4, 14, 15, 
Derogare 8, 
Deschiderea uzufeuctului 

9—15, 18, 20—24, 
Despăgubiri 16, 19, 25, 34 

36—43, 
Distrugere 3, 4, 14, 15. Dobânzi 25, 26. ? 
Donaţiune 41. 
Forţă majoră 5, 24, 22, 23, 

Fructe 7, 21, 22, 23, 24. 
„Îmbunătăţiri 3, 36. 

obile 4. ' 
Inceperea uzufructului 9— 

15, 18, 20—24,   

Incetarea uzufructului 15, 
16, 20—24, 38, 42, 

Indiviziune 30. 
Legat 10, 11. 
Lecaţiune 5, 3. 
Mobile 1. 
Neglijenţă 33, 
Ordine publică 8. 
Părinte de familie 7. 
Plus-valută 26, 40, 
Reconstruire 4. 
Renunţare 20—24, 29, 
Reparaţiuni 1 urm, 
Reparaţiunii de întreţi- 
nere 2, 5, 6, 7, 9—24, 32, 

Reparaţiuni locative 5. 
Reparaţiuni mari 2, 25— 

Reparaţiuni mici 3. 
Repetiţiune 13, 18. 
Retenţiune 42, 43, 
Solidaritate 30, 
Testament 10, 11. 
Tulburare de folosință 17. 
Uzutruct 1 urm, 
Vindere-cumpărâre 11. 

Doctrină, 

4. Dispoziţiunile art. 605 €. civ. îr. (545 
€. civ. rom) îşi găsesc aplicaţiunea nu numai la imobile ci şi la lucruri mobile. 
(Laurent, VI, No. 541 
Baudry et Chauveau 

; Huc, IV, No. 221; 
„ Des biens, p. 433, 

nota 2; Alexandresco, ed. 2-a, III, par 
tea I, p. 513, nota 1). , 

2, Reparaţiunile sunt de două feluri: 
reparaţiuni mari şi reparaţiuni de între 
ținere, (Alexandresco, eâ. 2a, III, partea 
1: 511; Nacu. 1, p. 834; Plastara, II, p. 

2. Trebueşte de făcut o distineţiune 
între reparaţiuni şi îmbunătăţiri. Lucră- 
rile făcute la un obiect se consideră re parațiuni atunci când distrugerea sau defectuozitatea obiectului au cerut facerea acestor lucrări, în cazul contrar lucrările făcute sunt considerate îmbunătăţiri. (Dalloz, Râp.,, Usufruit, No. 504; Comp. A lexandreseo, ed. 2-a, II, partea 1, p. 

a In cazul când lucrul a fost distrus 
în (întregime, refacerea, lui constitue 0 reconstituire iar nu o reparaţiune. (Dal- loz, Rp, Usufruiţ, No. 504). 
5. Nu trebuesc confunaate reparaţiu- nile de întreţinere cu reparaţiunile mici numite locative, cele dintâi fiind mai în- tinse şi cuprinzând în sfera, lor pe cele din urmă şi cari sunt privitoare la, stri- căciuni presupuse a fi făcute de către chiriaş, dacă nu se dovedeşte cazul de forță majoră sau cazul îortuiţ, (Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 511, nota 1; Nacu, I, p. 834, 835). 
G. Potrivit dispoziţiunilor art. 60 c. 
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civ. în. (545 c. civ. rom,), reparaţiunile de 
întreţinere, ale Jucrurilor supuse uzufruc- 
tului, atât cele necesare pentru conser- 
varea lucrurilor cât şi cele impuse de au- 
torităţi, sunt, în pricipiu, în sarcina uzu- 
fructuarului. (Aubry et Rau, ed. da, II], 
$ 231, p. 705; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
502; Supp!., Usufruit, No. 241; Planiol et 
Riperi, III, No. 834; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 513; Matei Cantacu- 
zino, p. 166; Plastara, II, p. 259). 

1, Obligaţia uzufructuarului de a face 
reparațiunile de întreţinere constitue o 
sarcină a fructelor şi o urmare a obliga- 
ției sale de a se folosi de lucrul supus 
uzufructului ca un bun părinte de fa- 
milie. (Dalloz, Rp, Usuiruit, No. 502; 
Suppl., Usuiruit, No. 241; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 834; Alexandresco, ed, 2-a. 
III, „partea I, p. 513; Matei Cantacuzino, 
p. ” 

$Ș, Părţile pot derogă prin convenţiune 
dela obligaţiunile prevăzute de art. 605 e. 
civ. în, (545 c. civ. rom.), deoarece ele nn 
sunt de ordine publică ci constitue numai 
o simplă interpretare a voinţei presupuse 
a părţilor. (Duranton, IV, No. 617; De- 
molombe, X, No. 597; Dalloz, Râp., Suppl,, 
Usufruit, No. 249; Laurent, VI, No. 54; 
Alexandresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 
513, 514, 516; Plastara, II, p. 259). 

9. Din dispoziţiunile art. 605 c. civ. îr. 
(545 ce, civ. rom.) rezultă că obligaţia uzu- 
îructuarului de a, face reparaţiunile de 
întreţinere la lucrul dat în uzuiruct, în- 
cepe dela deschiderea uzufructului. (De- 
molombe, X, No. 5%; Demante et Colmet 
de Santerre. ed. 3-a, II, No. 449; Aubry 
et Rau, ed. S-a, II, $ 231, p. 705; Dalloz, 
Râp.. Usuiruit, No. 522; Suppl., Usufruit, 
No. 230; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 669; Planiol et Nipert, III, No. 83, 
836; Nacu, 1, p. 837; Comp.: Proudhon, 
Usufruit, III, No. 1658). 

10, In ceeace priveşte expresiunea din 
art. 605 c. civ. fr. (545 e. civ. rom): 
«deschiderea uzufructului», după o părere, 
ea trebueşte înţeleasă în sensul că uzu- 
fructuarul este obligat să, facă reparaţiu- 
nile de întreținere la lucrul supus uzufruc- 
tului din momentul deschiderei de. drept 
a uzufructului, chiar dacă uzufructuarul 
ar intră mai târziu în posesiunea, lucru- 
lui, cum ar fi în cazul când uzufrucțul 
fiind constituit prin testament, uzufruc- 
tuarul nu poate intră în folosinţă decât 
după ce a cerut predarea legatului. (Dal- 
307) R6p., Usufruit, No. 529; Nacu, Î, p. 

11. După altă părere, dominantă, tre- 
buește de făcut o distincțiune: în cazul 
când uzufructul a, fost constituit prin 
acte între vii. uzufructuarul va fi obligat 
să facă reparațiunile de întreţinere dela 
deschiderea de drept a uzufructului, iar 
în cazul când uzufructul este constituit 
prin testament, uzufructuarul va fi obli- 
gat să facă reparaţiunile de întreţinere 
dela deschiderea de fapt a uzufructului, 
adică dela cererea de predare a legatului. 

DESPRE UZUFRUCT Art. 545 

(Proudhon, Usufruit, III, No. 1659; De 
molombe, X, No. 554; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, 8 280, nota 6, p. 681; Dalloz, Râp„ 
Usufruit, No, 522; Suppl, Usufruit, No. 
250; Laurent, VI, No. 545: Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 679; Comp. Planiol 
et Ripert, III, No. 836; Alexandresco, ed. 
da, III, partea 1, p. 510, nota 8, 514, 
nota 4). 

12. In ceeace priveşte reparaţiunile de 
întreținere a căror necesitate există la des- 
chiderea, uzufructului, după părerea domi- 
nantă, uzufructuarul nu este obligat să 
le facă, deoarece el este obligat numai 
la reparaţiunile de întreţinere cari devin 
necesare după deschiderea uzufructului. 
(Demolombe, X, No. 572; Demante et Col- 
met de Santerre, ed. 3-a, II, No. 449 bis; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, ÎI, $ 231, text şi 
notele 18, 19. p. 705; Dalloz, Râp., Supplu 
Usufruit, No. 251; Laurent, VI, No. 544 
Huc, IV, No. 222; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 679; Planiol et Ripert, III, 
No. 836; Alexanâresco, ed. 2-a, III, partea 
I, ge: 514, nota 4; Matei Cantacuzino, p. 
166). 

13. In acest sistem însă, dacă uzu- 
îructuarul face aceste reparaţiuni, el nu 
are acţiune de repetiţiune în contra nu- 
dului proprietar, deoarece se opăn dispo- 
ziţiunile art. 599 c. civ. îr. (539 c. civ. 
rom.). (Demolombe, X, No. 572 bis; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
679; Planiol et Ripert, III, No. 836; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IIi, partea 1, p. 514 
poa 4; Contra: Pothier, Donations,. No. 

44, După altă părere, dacă reparaţiu- 
nile de întreținere sunt absolut necesare 
căci dacă nu ar îi făcute ar duce la de 
gradări considerabile ale lucrului, uzu- 
fructuarul este obligat a le face; în cazul 
contrar, adică atunci când degradările nu 
Sar agravă, uzufructuarul nu este obli- 
gat să le facă. (Proudhon, Usutruit, III, 
No. 1658 urm.; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, 11, No. 449 bis, I; Mour- 
lon, ed. 7-a, I, No. 1593; Dalloz, Râp., U- 
sufruit, No. 523). 

15, Feparaţiunile de întreţinere a că- 
ror necesitate există la. încetarea uzufruc- 
tului, vor fi în sarcina uzufructuarului 
sau a moștenitorilor săi în cazul cânâ 
provin din degradări ce au avut lac după 
deschiderea dreptului de uzutruci; în ca- 
zul când provin din degradări ce au avut 
loc înainte de deschiderea dreptului de 
uzuiruct ele vor cădeă în sarcina nudului 
proprietar deoarece uzufructuarul este 
obligat să, predeă lucrul în starea în care 
l-a primit. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 528; 
Suppl, Usufruit, No. 954). 

IG. Uzufructuarul poate fi constrâns 
de către nudul proprietar, ca să facă 
reparaţiunile de întreţinere, în timpul u- 
zufructului 'şi nudul proprietar, poate 
cere despăgubiri pentru daunele cauzate 
prin întârziere, în afară de dreptul nu- 
dului proprietar de a cere stingerea uzu- 
fructului pentru abuz de folosință. (Prou- 
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dhon, Usufruit, III, No. 1648; Demolombe, 
X, No. 573; Aubry et Rau. ed. 5-a. Il. $ 
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233, p. 718; Dalloz, Râp., Usufruit, No.. 
524; SuppLl., Usufruit, No. 252; Laureni, 
VI, No. 543; Huc, IV,.No. 222; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 679; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 514, 515; 
Plastara., IL. p. 259, nota 1). 

17. In cazul când reparaţiunile de în- 
treţinere ce trebuesc făcute la obiectul Su- 
pus uzufructului ar fi de foarte mică im- 
portanță, tribunalele vor puteă respinge 
cererea nudului proprietar deoarece ea 
ar fi de natură a tulbură pe uzufructuar 
în folosința sa, (Proudhon, Usufruit. III, 
No. 1648; Demolombe, X, 574; Dalloz, Râp., 
Usufruit, No. 595), 

Ș. In cazul când după intrarea în 
folosinţă a uzufructuarului, nudul pro 
prietar ar face reparaţiunile de întreţi- 
nere cari cad în sarcina uzufructuarului, 
el are dreptul a cere repetirea lor de- 
la uzutructuar. (Demolombe, X. No. 580: 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 235, p. 718; 
Dalloz, Rep., Usufruiţ.. No. 596: Suppl., 
Usufruit, No. 253; Baudry et Chauveau. 
Des biens, No. 679; Alexandresco. ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 515). 

19. Uzutfructuarul nu are dreptul la 
nici un fel de despăgubire pentru facerea 
reparaţiunilor de întreţinere cari cad în 
sarcina sa. are însă dreptul să ia, mate- 
rialul vechiu pe care l-a înlocuit prin 
altul nou. (Prouâhon, Usufruit, III, No. 
1674; Demolombe, No, 553: Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 514). 
20. Dacă uzufructuarul renunţă la dreptul său de uzutruct, el nu mai poate îi obligat să facă reparaţiunile de între- ținere pentru viitor. cu începere dela. re- nunţare, însă rămâne obligat la facerea reparațiunilor dela deschiderea uzufruc- tului până la renunțare, cari provin din- trun fapt al său sau a personelor pentru care răspunde. (Demolombe, X, No. 576; 

Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II. No. 449 bis. TI; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
TI, 8 231, p. 706, 707; Dalloz, Rp. Usu- fruit, No. 529 Subnl. Usufruit, No. 95: 
Laurent, VI. No. “547; Huc. IV, No. 9%; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 680; Planiol et Ripert. ITI, No. 837; Alexan- 
dresco, ed, 2-a. III, partea I, p. 515; Nacu, 
YI, p. 837, 838). 
„21, In ceeace priveşte reparaţiunile de 
întreținere cari provin din singura fo- „losintă a lucrului supus uzufructului sau 
dintr'un caz fortuit, dela deschiderea u- zufructului şi până la renunțare, după o 
părere, uzufructuarul are dreptul să re- nunţe la uzufruct. reţinând fructele cu- lese, fără să fie obligat la îacerea, acestor reparațiuni, (Delvincourt, 1. p. 525: Dal- 
loz. Râp., Usufruit, No. 530; Suppl., Usu- 
fruit. No. 255). 
29. După a doua părere, uzufructua. rul poate să, fie exonerai de a face re paraţiunile de întreţinere pentru timpul scurs dela începerea uzuiructului şi până la renunțare numai dacă va: restitui nu- 
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dului proprietar toate fructele dela data 
când acele reparaţiuni au devenit nece- 
sare. (Duranton. IV, No. 623; Demante et 
Coimet de Santerre. ed. 3-a, II, No. 449 
bis, III; Dalloz. R6p., Usutruit, No. 53%; 
Suppl., Usufruit, No. 255). 
23. După a treia părere, uzufructua- 

rul va fi exonerat de a face reparaţiunile 
de întreţinere, numai dacă va restitui 
toate fructele culese dela începerea uzu- 
îructului său şi până la data renunțării. 
(Proudhon, Usufruit, IV, No. 2119; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, p. 701: Dalloz. 
hep., Usufruit. No. 530; Suppl.. Usufruit, 
No. 255; Laurent, VI, No. 547). 
24. După a patra părere, dominantă. 

uzutructuarul care renunţă la dreptul său 
de uzufruct. va fi totdeauna obligat să 
facă reparaţiunile de întreţinere cuvenite 
până la renunțarea lui, neavând drep- 
tul să restitue fructele percepute în schim- 
bul scutirei de facerea  reparaţiunilor. 
(Demolombe. X. No. 577 urm.; Mass et 
Verg6 sur Zachariae, II. $ 309, nota 5; 
Marcad6. Art. 605, No. 3; Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 530; Suppl, Usufruit, No. 
255; Huc, IV, No. 222: Baudry et Chau- 
veau, Des hiens, No. 680; Planiol et Ri- 
peri, III. No. 837; Alexandresco. ed. 2-a. 
III, partea 1, p. 515. 516). 

5. Dacă nudul proprietar face repa- 
rațiuni mari lucrului supus uzufructului. 
ei va suportă singur cheltuelile. uzufrue- 
"varul neputând fi obligat să contribue 
nici la plata, dobânzilor sumelor cheltuite 
pentru facerea, acestor reparaţiuni. (Prou- 
dhon. Usufruit. III. No. 1697: Demolombe, 
X, No. 596: Dali, Rân.. Usufruit, No. 531, 544; Laurent, VI, No, 549: Baudry 
ei. Chauveau, Des hiens. No. 685; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III. partea I, p. 519; Nacu, 
JI, p. 836: Contra: Delvincourt, 1, p. 150. 
nota 8; Mourlon. 1. No. 1598). 
26. Se decide însă că uzutructuarul poate fi obligat la plata dobânzilor plus valutei câştigată de fond prim facerea reparațiunilor mari. (Demolombe. X, No. 596; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 519). ' 
27, Uzufructuarul, după o părere, poate cere ca. nudul proprietar să fie constrâns să facă reparaţiunile mari ne- cesare la lucru! supus uzutructului. !Del- Vincourț._I, p. 524; 'Taulier. II, p. 12% „. R6p.. Usufruit, No. 532. Suppl.. Usutruit, No. 256; Laurent, VI, No. 548). 28. După altă părere, dominantă, nu- dul proprietar nu poate fi constrâns să facă reparaţiunile mari necesare pentru conservarea lucrului supus uzutfructului. dacă nu şi-a luat această obligaţie prin titlul constitutiv a] uzufructului. (Prou- dhon, Usufruit. ITI, No. 167% urm.; De molombe, X, No. 583 urm.; Demante et Colmet de Santerre. ea. 3-a. II, No. 49 bis, IV; Mourlon, [. No. 1595; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, II, $ 309, nota 17. p. 142; Marca Art, 6%, No 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 233 'notă $. p. 115, $ 235, notele 7, 8, p. 735; Huc. IV. No. 2%; 
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Baudry et Chauveau, Des biens, No. 681; 
Planiol. ed. 6-a, 1, No. 2833; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 517, 518; Nacu, 
I, p. 836). 
29. După această din urmă părere, 

dacă prin actul constitutiv al uzutructu- 
lui, nudul proprietra şi-a luat obligaţia de 
a face reparaţiunile mari, el va trbui să 
le facă, însă el are dreptul să părăsească 
nuda proprietate în care caz va fi scutit 
de facerea acestor reparaţiuni. (Duranton, 
IV, No. 617; Demolombe, X, No. 597; Dal- 
loz, R6p.. Usufruit, No. 534; Suppl., Usu- 
îruit, No. 249; Contra: Masse et Verge sur 
Zachariae, II, $ 309, nota 17, p. 142; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 517, 
nota, 2). 

30. Reparaţiunile mari, potrivit dis- 
pozițiunilor ârt. 605 c. civ. îr. (545 ce. civ, 
rom.) cad în principiu, în sarcina nudu- 
lui proprietar; în cazul când sunt mai 
mulţi nuzi proprietari în indiviziune, ei 
vor îi obligați în mod indivizibil solidar 
la, facerea acestor reparaţiuni. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 516, text 
şi nota 3). - 

81, In cazul când nudul proprietar 
face reparaţiuni mari la imobilul supus 
uzufructului, uzufructuarul va fi obligat 
să le suporte, fără a avea dreptul să 
pretindă vreo despăgubire, deoarece dis- 
poziţiunile art. 1124 ce. civ. îr. (1425 c. civ. 
rom), îşi găsesc aplicaţiunea numai la 
locaţiune iar nu şi la uzufruct, (Prou- 
dhon, Usufruit, III, No. 1723; Demolombe, 
X, No. 655; Aubry et Rau, ed. 5-a, 11, $ 
233, p. 718; Dalloz, Râp.. Suppl., Usutruit, 
No. 256; Laurent. VI. No. 549; VII, No. 
39; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
918; Matei Cantacuzino, p. 166). 
29, In cazul când din cauza nefacerei 

de către nuqul proprietar a reparaţiuni- 
lor mari. devine necesară facerea de re- 
paraţiuni de întreţinere, ele vor cădeă în 
sarcina nudului proprietar. (Proudhon, 
Usufruit, III, No. 1672; Demolombe, X, 
No. 589; Dalloz, Rep, Usufruit, No. 515; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 
517, nota 1). 
33. Reparaţiunile mari cad în sarcina 

uzufructuarului când ele sunt cauzate Prin 
culpa, sau neglijența sa, din lipsa facerei 
reparaţiunilor de întreţinere cari erau în 
sarcina uzuiructuarului. (Demolombe, X, 
No. 555; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, 
p. 703; Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 545; 
Laurent, VI. No, 542, 546; Baudry et 
Chauveau, Des hiens, No. 687; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 516, 517). 
84, Dacă nudul proprietar nu voește 

să facă reparaţiunile mari, uzufrucțuarul 
are dreptul să le'facă el. (Proudhon, Usu- 
fruit, III, No. 1684; Dalloz. R&p,, Usufruit, 
No. 535; Supp!., Usufruit, No. 258; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 519). 
25, In cazul când nudul proprietar se 

opune ca uzufructuarul să facă reperaţiu- 
uile mari, tribunalele vor apreciă dacă 
motivele de opunere sunt sau nu serioase. 
(Dalloz, Rep. Usufruit, No. 54]). 
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„86. Dacă uzutructuarul face repara- 
tiunile mari, după o părere, el nu are 
dreptul să ceară nici o indemnizaţie, de- 
oarece aceste reparaţiuni trebuesc consi- 
deraite, potrivit dispoziţiunilor Jarţ. 599 
c. civ. îr. (533 c. civ. rom.) ca simple îm- 
Ipunătățiri. (Dalloz, Râp., Usufruit, No. 

37, După ialtă părere, adoptată de 
majoritatea, doctrinei, în acest caz, uzu- 
fructuarul va aveă dreptul să ceară dela 
nudul proprietar restiţuirea cheltuelilor 
făcute cu reparațiunile mari. (Proudhon, 
Usufruit, III, No. 1685; Toullier, III, No. 
444; Demolombe. X, No. 591 urm;; Aubry 
ei Rau, ed, 5-a, II, $ 235, text şi notd 8, 
p. 136; Dalloz, R€p.. Usufruit, No. 537, 
756; Suppl., Usufruit, No. 258; Laurent, 
VI, No. 550; Huc, IV, No. 226; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 685; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, TUI, partea 1, p. 519). 
28, In acest din urmă sistem, după o 

părere, dreptul uzutructuarului pentru a 
cere restituirea, cheltuclilor se va deschide 
numai la încetarea uzufructului. (Prou- 
dhon, Usufruit, IIl. No. 1685; Demolombe, 
X, No. 592; Marcadâ, Art, 605, No. 2; Au- 
hry et Rau, ed. 5-a, II, 8 235, p. 736; Dal- 
loz, Rp, Usufruit, No. 538: Suppl., Usu- 
fruit, No. 258; Huc, IV, No. 226; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 685; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 519). 
29. După altă părere, uzutructuarul 

va, aveă dreptul să ceară dela nudul pro- 
prietar restituirea cheltuelilor făcute cu 
reparaţiunile mari, chiar în cursul uzu- 
fructului. (Delvincourt, 1, p. 150, nota 8; 
Taulier, II, p. 328; Dalloz, Râp., Usufruit, | 
No. 538; 'Suppl.. Usufruit, No. 258; Lau- 
rent, VI, No. 550). 

40. In ceeace priveşte cvantumul re 
stituirilor, după o părere, nudul proprie- 
tar va fi obligat să restitue uzufructua- 
rului, după alegerea sa, sau suma chel- 
tuită cu facerea reparaţiunilor mari sau 
o sumă egală. cu aceea cu care sa mărit 
valoarea. fondului la sfârsitul uzufruc- 
tului. (Demolombe, X, No. 592, 593; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II. $ 235, p. 736; Dalloz, 
Rep. Usufruit, No. 539; Suppl., Usufruit, 
No. 259; Huc, IV, No. 226; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 685; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 520). 

4l. După altă părere, nudul proprie- 
tar va fi obligat să restitue uzufructua- 
rului întreaga sumă cheltuită cu facerea 
reparaţiunilor mari. (Proudhon, Usufruit, 
III, No. 1694; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
539; Laurent, VI, No. 550). 

42. La sfârşitul uzufructului, uzutruc- 
iuarul sau moştenitorii săi au dreptul de 
retenţie asupra lucrului supus uzufruc- 
tului până când nudul proprietar va plăti 
cheltuelile ocazionate de facerea repara- 
tiunilor mari. (Proudhon, Usutruit, V. No. 
2625; Demolombe, X, No. 595; Dalloz. Rep, 
Usuiruit, No. 542; Suppl, Usufruit, No. 
pa Baudry et Chauveau, Des biens, No. 

6). i 
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ă ] 3. După altă părere uzufructuaru 
sa4 moştenitorii săi nu vor aveă dreptul 
de retenţie pentru că acest drept nu 
există decât în cazurile stabilite de lege 
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între cari nu intră si acest caz. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 520). i 
Adu A se vedeă: art. 546 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art. 546. — Reparațiunile cele mari sunt acele ale zidurilor 
celor mari și ale boltelor, restabilirea grinzilor şi acoperişului 
întreg, acelea ale zăgazelor și ale zidurilor de sprijinire şi de 
împrejmuire în total; toate celelalte reparațiuni sunt de întreţinere. 
(Civ. 531, 545, 547, 1253; Civ. Fr. 606). 

Text. fr. Art. 606. — Les grosses r&parations sont celles des gros murs et des voâtes, le râtablissement des poutres et des couvertures entitres. | Celui des digues et des murs de soutinement et de clâture aussi en entier. Toutes les autres r6parations sont d'entretien. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

| Podele 21, Acoperiş 11—15, 20, 2 , 
Reparaţiuni mari 1 urm. Apreciere suverană 45, 

Bolte 6. Reparaţiuni de intreţinere 
Clădire 22, 23, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 19, 20, Derogare 5. : 21, 23, 
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Moară 22, 24, | Uzufruct 1 urm. Olane 14. Vase 22. Ordine publică 5. Zagaze 16, 17, 18. Paie 14. Ziduri mari 6—10, 16, 17, Parchete 20, Ă , Pereţi 3. Zugrăvitul pereţilor 3, 10. 

  

Pietre de moară 24. [ 

Doctrină. 

|. Enumerarea reparaţiunilor mari, făcută, de legiuitor în art, 606 c. civ. tr. (546 c. civ. rom.) după o părere, este li- mitativă. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1626 urm.; Demolombe, X, No. 558 urm.; Aubry et Rau. ed, 5-a, II, $ 231, p. 104; Laurent, VI, No, 539; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 677; Planiol et Ri- pert, III, No. 835; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea -T, p. 511, 512), 
29, In acest sistem, repararea şi cură- unei latrine sau fântâne, nu con- 

fruit, III, No. 1626 urm.; Demolombe, X, No. 568; Aubry eţ Rau, ed. 5-a, II, 8 231, nota 16, p. 705; Laurent, VI, No. 539; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 677; Planiol et Ripert. III, No. 835; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea. I, p. 512; Pla- stara, II, p. 259, nota. 2) 
3. Deasemenea zugrăvitul  păreţilor, facerea sobelor, ete. constituesc repara- țiuni de întreţinere, (Proudhon, Usufruit, III, No. 1696 urm.; Demolombe, X, No. 68; Laurent, VI, No. 539; Baudry et Chauveau, Des hiens, No. 677; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 519). 4. După altă părere, enumerarea  re- 

4 

'Taulier, IV, 

parțiunilor mari, făcute în art. 606 e. civ. în. (546 c. civ. rom.) este enunţiativă. 
(Marcadă, Art. 606, No. 5; Dalloz, Rp, Usutruit, 'No. 509; Suppl., Usufruit, No, 243; Huc, IV, No. 221), 

5. Dispozitțiunile art. 606 cc. civ, fr. (546 c. civ. rom.) cari arată care sunt reparaţiunile mari, nu sunt de ordine publică şi părţile pot fixă prin conven- țiunea, lor şi alte reparaţiuni ca fiind re parațiuni de întreţinere sau reparaţiuni mari. (Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, No. 

6. Reparaţiunile zidurilor mari şi ale boltelor constituese reparaţiuni mari după dispozițiunile art. 606 c. civ. în, (Mc. Civ, rom). (Demolombe, X. No. 560; Au- bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231. p. 703; Dal- loz, Râp.. Usutruit. No. 510; Suppl, Usu- fruit, No. 244: Laurent. VI, No. 538: Hue, IV, No. 221; Planiol et Ripert, III, No. 83%; Aexandresco, ed. 2-a, III, partea 1 p. 

7. Prin expresiunea, de ziduri mari în- trebuințată în art. 608 c. civ. în. (546 c. CIV. rom.) se înțeleg nu numai zidurile cari înconjoară o clădire cei şi zidurile mari din interiorul clădirei cari sprijină grinzile şi lemnăria clădirei, (Demolombe, X, No. 560; Aubry et Rau, ed. 5-a, 11,8 231, nota 11, p. 703; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 510; Suppl, Usufruit, No. 244; Lau- rent, VI, No. 538; Huc, IV, No. 221; Pla- niol et Ripert, III, No. 835; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. SI, nota 3), 8. In expresiunea de ziduri mari între buințată în art, 606 c. civ. fr. (546 c, civ. rom.), nu intră simplele ziduri despărţi- toare ale camerelor unei clădiri, a căror reparare 'chiar totală constitue o repara țiune de întreţinere. (Proudhon, Usufruit, III, No. 1628; Demolombe, X, No. 560, 562; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, nota 11, p. 703; Dalloz, R6p. Usufruit, No. 51; Laurent, VI, No. 558; Planiol et Ripert, III, :No, 835; Alexandresco, ea. 2-a, III, partea 1, p. 511, nota. 3, 512, nota; Contra: 
No. 429, nota 2). : 9. Pentru ca, reparaţiunile dela ridurile 
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Codul civil 

mari să constitue mari reparațiuni, nu 
e nevoe ca să fie necesară refacerea în 
întregime a acestor ziduri. însă trebueşte 
ca reparaţiile că consiste în reconstruirea 
lor măcar în parte. (Proudhon, Usutruit, 
III, No. 1626; Demolombe, X, No. 581, 562; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, nota 13, p. 
704; Delloz, Râp., Usufruit, No. 511; Suppl,, 
Usufruit, No. 244; Laurent, VI, No, 538; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 674; 
Planiol et Ripert, III, No. 835; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 512, nota), 

10. O reparaţie de întreţinere a unui 
zid mare, cum ar fi văruirea lui, cade în 
sarcina uzufructuarului. (Proudhon, Usu- 
îruit, IV, No, 1626; Demolombe, X, No. 
562; Aubry et Rau, ea. 5-a, II], $ 231, p. 
104; Dalloz, Râp., Suppl., Usutruit, No. 
244; Laurent, VI, No. 538; Huc, IV, No. 
221; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
674; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 512, nota; Contra: Taulier, 11, p. 326). 

11. Potrivit aispoziţiunilor art. 606 c. 
civ. îr. (546 c. civ, rom.), restabilirea grin- 
zilor şi a acoperişului în întregime, con- 
stituesc reparațiuni mari. (Dailoz, Râp. 
Usuiruit, No. 512; Suppl., Usufruit, No. 
246; Planiol et Ripert, III, No. 835; A- 
gezandresco, ed. 2-a, TIT, partea 1, p. Sil, 

12. Peniru ca restabilirea grinzilor să, 
constitue o reparaţiune mare nu este ne-. 
voe ca toate grinzile să fie înlocuite, ci 
este Geajuns ca numai una dintre ele să 
fie restabilită, de oarece cuvântul, «întreg» 
din art. 606 c. civ. fr. (546 c. civ. romi 
se raportă numai la acoperiş iar nu şi la 
grinzi. (Demolombe, X, No. 563; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 231, nota 12, p. 70; 
Dalloz, Rep, Usufruit, No. 512; Suppl, 
Usufruit, No. 246; Laurent, VI, No. 53; 
Huc, IV, No. 221; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 675; Comp.: Alexandresco, 
ȘI a III. partea 1, p. 510, nota 3, 511, 

13. Pentru ca restabilirea acoperişului 
să fie considerată ca o reparaţie mare, 
nu e necesar ca acoperişul să, fie înlocuit 
în întregime ci este suficient ca el să 
fie înlocuit aproape în întregime, însă nu- 
mai în mici porţiuni. (Proudhon, Usu- 
îruit, III, No. 1632; Demolombe, X, No. 
365; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 931, nota 
15, p. 704; Dalloz, Rep, Usutruit, No. 517; 
Suppl., Usufruit, No. 246; Laurent, VI, 
No, 538; Huc, IV, No. 221; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 675; Planiol et 
Ripert, III, No. 835; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 519, text si nota 1). 

(4. Restabilirea întregime a acope- 
rişului constitue o reparaţiune mare, in- 
diierent din ce e făcut acoperişul, fie el 
din paie şindilă, tablă, olane, fie din 
alt material. (Demolombe, X, No. 567; 
Dalloz, Rep. Usufruit, No. 519; Baudry 
et Chauveau.. Des biens, No. 675: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 519). 

15. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran, dacă reparaţiunile grinzilor şi a 
acoperişului constituesc sau nu repara- 

96101. — Codul civil adnotat. — VI. 

DESPRE UZUFRUCT 

  

Art. 546 

iuni mari. (Dalloz, R&p., Usufruit, Ne. 

„IG. Potrivit dispoziţiunilor art. 606 c. 
civ. îr. (546 c. civ. rom.) reparațiunile 
zăgazelor şi ale zidurilor de sprijinire 
şi de împrejmuire, în total constituesc 
reparaţiuni mari. (Demolombe, X, No. 
566; Dalloz, R6p., Usutruit, No. 520; Suppl., 
Usutruit, No. 247; Laurent, VI, No. 538; 
Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

17. Pentru ca restabilirea, zăgazelor şi 
a zidurilor de sprijinire şi de împrejmuire 
să poată constitui o reparaţiune mare, 
trebueşte ca ea să aibă loc în întregime, 
dacă are loc în parte, constitue o repa- 
rațiune de întreţinere. (Demolombe, X, 
No. 566; Dalloz, R6p., Usufruit, No. 520; 
Suppl., Usufruit, No. 247%; Laurent, VI, 
No. 538; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 512, text şi nota 2). 

18. Cuviniele «în total» din art. 606 
c. civ. îr, (546 c. civ, rom.) nu înseamnă 
numaidecât că pentru ca reparaţiunile 
zăgazelor şi zidurilor să constitue repa- 
raţiuni mari, trebueşte ca refacerea să 
aibă loc în întregime, ci este deajuns ca 
ea să aibă loc aproape în întregime. (Prou- 
dhon, Usufruii, III, No. 1636; Demolombe, 
X, No. 566; Aubry et Rau, ed. 5-a, [[, $ 
231, nota 15, p. 704; -Dalloz, Rep, Usu- 
îruit, No. 530; Suppl., Usufruit, No. 247; 
Laurent, VI, No. 538; Huc, îV, No. 21; 
dry et Chauveau, Des biens, No. 675). 

19. Potrivit dispoziţiunilor art, 606 ce. 
civ. îr. (546 c. civ. rom.) toate reparaţiu- 
nile cari nu constituesc reparaţiuni mari, 
sunt reparaţiuni. de întreţinre şi cad în 
sarcina  uzufructuarului. (Dalloz, Rp. 
Usuiruit, No. 508; Suppl.. Usufruit, No. 
242 urm.; Planiol et Ripert, III, No. 834, 
825; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 512). 
20. Trebuesc considerate ca, simple re- 

paraţiuni de întreţinere: reparaţiunile 
parţiale ale acoperişurilor, reparaţiunile 
streşinelor, a.parchetelor, a ferestrelor şi 
uşilor, etc. (Proudhon, Usutruit, III, No. 
1626 urm.; Demolombe, X, No. 568; Dalloz, 
Rep., Usufruit, No. 521; Laurent, VI, No. 
539; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
677; Planiol et Ripert, III, No. 835; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 519). 
2. Inlocuirea podelei unei camere, 

constitue o simplă reparaţie de întreţinere. 
(Demolombe, X, No. 568; Laurent, VI, No. 
539; Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 
677; Planiol et Ripert, TIL, No. 835). 

29. Cu toate că art. 606 c. civ. în. (546 
c. civ. rom.) vorbeşte numai de clădiri, 
totuşi dispoziţiile sale se aplică şi la alte 
construcţiuni cum ar fi mori, uzine, vase, 
etc. (Proudhon, Usufruit, III, No. 164; 
Mourlon, I, No. 1591; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 231, p. ' 45; Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 507; Suppl., Usufruit, No, 242; 
Laurent, VI, No. 540; Huc, IV, No. 21; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 678; 
Planiol et Ripert. III, No. 835; Alexan- 
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Art. 541-548 

dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 513; Comp.: 
Demolombe, X. No. 569 bis). , Ă 
23. Când uzufructul va fi consti- 

tuit asupra unui alt lucru afară deo clă- 
dire, caracterul reparațiilor se vor stabili 
tot după normele prevăzute de art. 606 c. 
civ. îr. (546 c. civ. rom.) şi după natura 
lucrului, socotindu-se ca. reparaţiuni mari 
acele reparaţiuni cari se ating de sub- 
stanța lucrului, iar ca reparaţiuni de în- 
treținere acele cari nu suntţ substanţiale. 
(Demolombe, X, No. 558, 569; Mourlon, 
1, No. 1591; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 

Art. 547. — Nici proprietarul, 
gaţi a reclădi ceeace a 
caz fortuit. (Civ. 
1431, 

Tezt. fr. Art. 607. 

Doctrină, 

4. Uzutructmarul şi” nudul proprietar nu au unul în contra altuia, vreo acţiune pentru a face repararea, şi reconstruirea, lucrului supus uzuiructului, căzut sau distrus din cauza. vechimei sau cazului 'fortuit. (Daloz, Râp,. Usutruit, No. 546; Planiol et Ripert. III, No. 837: Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 521; Nacu, I, p. 836). 
2, După o părere, chiar dacă lucrurile cari ar trebui făcute. ar intră prin na- tura l6r în clasa reparaţiunilor de între- tinere, uzuiructuarul nu este obligat să le facă atunci câna în momentul deschi- derei uzutructului, stricăciunile erau cau- zate din vechime mare, sau stricăciunile au loc în timpul uzufruciului qin caz fortuit. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 231, 

DESPRE UZUFRUCT 

căzut de vechime 
539 540, 546, 557, 563 urm., 1083, 1156 urm, 1434, 1435, 1488; Civ. Fr. 607). 

Codul civil 

$ 231, p. 705; Laurent. VI. No. 540; Huc, 
IV, No. 221; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 678; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 513; Comp.: Planiol et Ripert, III. No. 835). , , 
24. Schimbarea roţilor şi pietrelor 

unei mori constitue o reparaţiune mare. 
(Demolombe, X, No. 569 bis; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 513; Contra: Aubry 
et Rau. ed. 5-a, II, $ 9231, text şi nota 17, 
p. 705; Laurent, VI, No. 540), , , 

5. A se vedea: art. 545 din codul ci- vil cu notele respective. 

nici uzufructuarul nu sunt obli- 
Sau s'a distruit 1) din 

— Ni le propristaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ee qui est tomb6 de vâtust6, ou ce qui a 6t€ dâtruit par cas fortuit. 
text şi nota 19, p. 706; Laurent, VI, No, 551; Planiol et Ripert, III. No. 837), | „ După altă părere, când stricăciunile cari au loc din cauza vechimei sau prin caz fortuit se pot remediă prin repara- țiuni ae întreţinere, uzufructuarul este obligat a, !e face. (Proudhon, Usufruit, II], No. 1665; Demolombe, X, 
Bauary et Chauveau, Des biens, No. 684; Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea' |, p. 

4, Dispoziţiunile art, 607 e. civ. în. (547 C., €lv. rom.) nu au nici o aplicare prae tică, cel puţin în privința nudului pro- prietar. (Demolombe, X, No. 587, 5%; Mourlon, 1. No. 1596. 1597; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 681; Planiol, |, No. 2834: Alexandresco, ed, 2-a, III, par- tea I, p. 510. nota &, 521; Comp.: Aubry et Rau, ed. 5a. II. $ 231, text şi nota 19, p. 706; Huc, IV. No. 395 urm.). 
Art. 548. — Uzutructuarul este obligat, în cursul folosinţei sale, la toate sarcinele anuale ale fondului, precum  contribuţiunile şi altele ce după obicei sunţ considerate ca Sarcine ale fructelor. (Civ. 545, 574; Civ. Fr. 608). 
Text. fr. Art. 608. — I/usufruitier est toutes les charges annuelles de I'herita, qui dans l'usage sont censtes charges de 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Anuitate 7. 
Contribuţiuni 2-6. 
"Creditul funciar 7. 

Fructe naturale 10, 
unciar impozit 4, 

Impozit 2—6. 

  

Derogare 1. 
Impozit extraordinar 5, 6 Dobânzi 7. Impozit fanciar 4 e Fructe 8—12. Impozit neprevăzut 5, 6, Imprumut 7, 
Ipotecă 7. - 

Fructe civile 9, 
Fructe industriale. 10, 
II N IN 

1) Adică: „dărâmate“, 

ge telles que 
3 froits, 

„Ordine publică 1, 2. Stat 2 

tenu, pendant sa, jonissanee, de 
les contributions et autres 

Obligaţie personală 3. Sarcine 1 urm. 

Uzutruct 1 urm, , 
Uzufruct particular 8. 
Uzufruct universal 8. 

enunţare 12, 
Restituire 2, 

oluri de contribuţiuni 3. 

Doctrină. 
A. Părţile pot derogă dela dispoziţiu- nile art. 608 c. ciy. în. (548 c. civ. rom), 

   



Codul civil 

deoarece ele nu sunt de ordine publică. 
(Dalloz, Rep. Usutruit, No. 551; Suppl, 
Usufruit, No. 263; Planiol et Ripert, ÎII, 
No. 840; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 50%), 

2, Chiar dacă părţile prin convenţiune 
ar pune în sarcina nudului proprietar 
contribuțiunile către stat, statul nu este 
obligat a respectă această convenţiune, ci 
va puteă urmări pe uzutructuar pentru 
plata contribuţiunilor, deoarece nu se 
poate derogă prin convenţiuni particulare 
la legile generale cari stabilesc impozitele; 
după plata impozitelor însă, uzufructuarul 
va puteă cere dela nudul proprietar ram- 
bursarea sumelor plătite. (Proudhon, U- 
sufruit. IV, No. 178; Dalloz, Rp, 
Suppl., Usufruit, No. 263; Laurent, VII, 
No. 5; Huc, IV, No. 231; Planiol et Ripert, 
III, No. 840: Alexanâresco, ed. 2-a, III, 
partea, 1, p. 507; Comp.: Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 688). 

3, In rolul de contribuţiuni va fi tre- 
cut uzufructuarul iar nu nudul proprietar, 
deoarece potrivit dispoziţiunilor art. 608 
c. civ. în. (548 c. civ. rom.) el singur este 
obligat personal la plata contribuţiunilor. 
(Demolombe, X, No. 606; Laurent, VII, 
No. 1; Huc, IV, No. 231; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 688; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 506, nota 3). 

4, Impozitul funciar este o sarcină a- 
nuală a fondului care trebuește plătită de 
uzufructuar. (Dalloz, Rep., Usufruit, No. 
555; Planiol et Ripert, III, No. 840; Nacu, 
1, p. 839), , 

5. Impozitele extraordinare şi nepre- 
văzute, după o părere, trebuesc plătite de 
uzufructuar. (Dalloz, Rep., Usufruit, No. 
220; Comp.: Planiol et Ripert, II], No. 

6. După altă părere, impozitele extra- 
ordinare şi neprevăzute, nu constituesc 
sarcine anuale ale fondului, ci sunt sar- 
cine ale proprietăţii, care potrivit dispo- 
ziţiunilor art. 609 c. civ. fr. (549 c. civ. 
rom.) trebuesc plătite atât de uzufructuar 
cât şi de nudul proprietar. (Demante et 
Colmet qe Santerre, ed. 3-a, II. No. 451 
bis, II; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 9331, 
nota 23. p. 707; Dalloz. Rep, Usufruit, 
No. 555; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 688), 

DESPRE -UZUFRUCT Art. 549 

7. Un împrumut cu amortizare con- 
tractat la creditul funciar, priveşte pe 
nudul proprietar. uzufructuarul fiina o- 
bligat a plăti dobânzile 'sumelor datorate 
în fiecare anuitate care va fi plătită de 
către nudul proprietar. (Planiol et Ripert, 
III, No. 843; Alexandresco, ed. 2-a, TII, 
partea I, p. 507, nota 1). 

8. Sarcinele considerate ca sarcine ale 
fructelor vor fi plătite fără distincţiune 
atât de uzutructuarul universal, cât şi 
uzufructuaxul particular. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 507). 

9, Obligaţia uzufructuarului de a su- 
portă, sarcinele anuale cari sunt sărcine 
ale fructelor, este personală, putând fi 
executată asupra propriilor sale bunuri 
şi nu există decât în proporţiune cu du- 
rata uzufructului, deci cu perceperea fruc- 
telor civile. (Proudhon, Usufruit, IV, No. 
11793; Demolombe, X, No. 607; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 231, p. 708; Dalloz, Rep. 
Usufruit, No. 552; Suppl., Usufruit, No. 
263; Laurent. VII, No. 3 urm.; Huc, IV, 
No. 231; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 691; Planiol et Ripert, III, No. 840; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
508; Plastara, II, p. 260). - 

10. Uzuiructuarul trebpueşte să plă-| 
tească, sarcinele anuale în tot timpul fo- 
losinţei sale. indiferent dacă în acest timp 
a cules sau nu fructele naturale sau in- 
dustriale ale lucrului supus uzufructului, 
(Demolombe, X, No. 607; Laurenţ, VII, 
No. 3 urm.; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 691; Aexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 508). : 

4 i. Chiar dacă valoarea fructelor per- 
cepute ar fi mai mică decât cuantumul 
sarcinelor anuale, uzufructuarul este o- 
bligat să le plătească. (Demolombe, X. 
No. 605; Laurent, VII, No. 4, 25; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 508). 

12. Uzutructuarul are dreptul să de- 
lese dreptul său de uzutruct în cazul când 
sarcinele anuale sunt mai mari decât 
valoarea fructelor percepute. (Demolombe, 
X, No. 605; Laurent, VII, No. 4; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 508). 

18.„.A se vedeă: art. 59 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 549. — In privința sarcinelor ce pot fi impuse pe pro- 
prietate, în cursul uzufructului, proprietarul şi uzufructuarul con- 
tribuesc după modul următor: proprietarul este obligat a le plăti 
Şi uzufructuarul a-i răspunde dobânzile, iar dacă uzutructuarul le-a 
plătit, el are dreptul a cere capetele plătite dela proprietar, la 
expirarea uzufructului. (Civ. 550, 552, 557 urm., 1589; Civ. Fr. 609). 

Tezi. fr. Art. 609. — A l6gard des charges qui peuvent âtre impostes 
sur la propri€t6 pendant la dure de L'usufruit, lusufruitier et le propridtaire y con- 
tribuent ainsi qu'il suit: 

Le propriâtaire est oblig6 de. les payer, et Lusufruitier, doit lui tenir 
compte des intârts. 
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Art. 549 DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

Si elles sont avanctes par Vusufruitier, il a la repetition du capital â la 
fin de usufruit. 

    

INDEX ALFABETIC împrumutul forţat cerut proprietarilor de (la doctrină). către Stat, pentru nevoi urgente. (Prou- Acţiune 9, 10, „| Ipotecă 10, dhon, Usufruit, IV, No. 1858; Demolombe, Capital 1. | Privilegiu 10, X, No. 611; Marcad€, Art. 609, No. 1: Au Cheltueli 9. Proces 9, 10. 
, Contribuţiuni  extraordi- Răsboi ! bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, Dp. 708; Dal- 6 ăsboiu 6, loz, Râp., Usufruit, No. 564; Suppl Desilidirea azufructului Revendicare 9. ZE ufruit, 0. ; Suppl, Usu- es zefructului | Sarcine 1 urm. O îruit, No. 264; Laurent, VII, No. 5; Huc, Dobânzi 14, Sarcine de natură privată IV, No, 252; Baudrv et Chauveau, Des ard 7. ” iens, No. ; Planiol et Ri , Grănaţuire 7. Stat 5. 840: Alexanâresco, Sa tt all No Hotărire 9. Trotuare 8, ed. 2-a, III, partea |, Imbunătăţiri 9, Uzufruct 1 urm. p. 309). Impozite | , Uzufract cu titlu univer- G. Deasemenea ca sarcine pe proprie- i mprumut forțat 5. . j i i i i 

i Tie ge f0rt Uzufruct particular 2, tate se citează contribuțiunile extraordi- Inceperea uzufructului 4. | Uzufruct universal 2. Ye impuse de inamic în timp de răs i Incetarea uzufructului 1. Vindere-cumpărare 3, boiu în caz de invazie, (Proudhon, - Usu- îruit, 1V, No. 1858; Demolombe. X, No. 
Doctrină 611; Marcad, Art. 609. No. 1; Aubry ei . Rau, ed. S-a. II, $ 234, p. 708; Dalloz, | iai za €p., Usufruit, No. 564; L 1. Potrivit aispoziţiunilor art. 609 c. R N 3 ; maurent, VII, No, civ. îr, (549 c. civ, d), în privinţa sar- 5 Huc, IV. No. 232; Paudry et Chauveau, ! cinelor impuse pe proprietate, în timpul Ne 240.5 No. 692; Planioi et Ripert, III uzufructului, proprietarul este obligat a I o 509 Alexandresco. ed. 2-a, III, parlea le plăti, şi uzufructuarul a-i plăti dobân- D. C . in : zile, iar dacă uzufructuarul le-a plătit, el d Z, Ca sarcină pe Proprietate se citează are dreptul a cere capitalul plătit dela casemenea închiderea forțată cu gard a proprietar, la încetarea uzufructului. (Dal- Proprietății. (Aubry et Rau, ed. a. II, loz, Râp., Ysufruit, No. 570; Laurent, VII Ş 231, p. 709; Dalloz, Rep. Suppl,, Usu- No. 11; Baudry et Chauveau, Des biens, fruit. No. 264; Baudry et Chauveau, Des No. 693; Planiol et Ripert, III, No. 840: Piens, No. 692; Planiol et Ripert, TI, No. Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 840). - 509; „Nacu, I, p. 839; Matei Cantacuzino, aBucheltuelile Sta jLa cerea trotuarelor . , 

I rietății sunt sarcine ale 2. Dispoziţiunile art. 609 e, civ, în. (549  ProPrietăţii. (Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ €. Civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea atât 23 P. 709; Baudry et Chauveau, Des la uzufructul cu titlu particular cât şi Biens, No. 692: Planiol et Ripert, III, No. la uzufructul universal sau cu titlu uni- 840). versal. (Demolombe, X, No. 614). 9. Ca sarcină pe proprietate de natură 3, In cazul când nici proprietarul nici  Privată, se poate cită cazul când proprie- uzufructuarul nu voesc să plătească sar. tarul si uzutructuarul câştigând un pro 
cinele pe proprietate, se va procia de  Ces în revendicare, sunt obligaţi a resti- către nudul proprietar conform dispozi- Ul Posesorului cheltuelile făcute de a- țiunilor art. 612 partea, ultimă c. civ. în Cesta cu îmbunătățirile. (Proudhon, Usu- (552 partea ultimă e. civ. rom.) vânzân-  ÎTuit. IV. No. 1877 urm.; Demolombe, X, du-se o parte din averea supusă uzuiruc. NO. 613 Laurent, VII No. 9; Alexan- tului până se va dobândi un preţ egal dresco, ed. 2-a. III, partea | p. 509, nota 1) cu suma datorită. (Dalloz, Râp,, Usufruiţ „ Datoriile cari afectează cu privi- No. 571; Contra: Demolombe, X, No. 61. legiu sau ipotecă imobilul supus uzufruc- Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 231 text şi tului, constituesc sarcine alei roprietăţii nota 28, p. 108; Daloz, Râp, Suppl Usu.  (Proudhon, Usufruit. IV No? 1832; De- fruit, No. 266; Laurent, VII. No 10; Huc,  Molombe, X, No. 525, 526; Marcadâ, Art IV, No, 232; Baudry et Chauveau. Des 610, No. 8; Demante. et. Colmet de' San- 

da Numai sarcinele pe proprietate în Rp. Suppl, Disutuie ară Pb Dale cursul uzufructului privesc pentru do- VI. No. 11; Pianiol et Ri rt, ITI Ne 849; bânzi pe uzufructuar; în ceeace priveşte  Alexandresco. ed. 2-a, III "Part “ p. sarcinele pe proprietate impuse înainte de 909, nota, 1; Nacu, 1 p 839 parea în e începerea uzutructului. ele privesc numai . A se veaeă: art 548 ai dul ci: pe acel care eră proprietarul Punului în  Vil cu notele respective n sos îroap eatul pirPunorei. (Proudhon, Usu- 
” » IV; No. urm.;: Demolo i ă No, SI: Baudry set Chauveau, Dea ră : Jurisprudenţă. pie. | şi gilexandresco, ed. 2-a, III, partea (Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

„ Ca sarcine pe proprietate cari dif Ii Fiecare legatar sau moştenitor va de sarcinele anuale ale fondului se ai0iioră Plăti taxa, de înregistrare în” re cu 
ui secitează: partea, sa de moştenire, în. raport 
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Codul civil 

E casabilă hotărîrea prin care nudul 
proprietar a fost obligat să plătească în- 
treaga taxă de succesiune, fără să se per- 

Art. 550. — Acel ce câştigă 

DESPRE 'UZUFRUCT Art. 550 

ceapă cota respectivă dela uzutructuar. 
(Cas. III, 267 din 8 Martie. 1926, Pana. 
Săpt. 19/926, Pand. Rom. 1926, III, 84). 

cu titlu gratuit un uzutruct uni- 
versal, sau cu fitlu universal, este dator a achită în. proporţiune 
cu folosința sa și fără nici un drept de repetiţiune, legăturile *), 
pensiunile alimentare și veniturile rentelor perpetue sau pe viață 
cari privesc asupra patrimoniului. (Civ. 339, 474, 548, 553, 774, 
io): 844 urm., 888 urm., 893 urm., 900, 902 urm., 1639; Civ. Fr. 
610). E 

Tezi. fr. Art. 610. — Les legs fait par un testateur, d'une rente viagtre 
ou pension alimentaire, doit âtre acquitte, par le lgataire universel de Pusufruit 
dans son intâgrit6, et par le l&gataire, ă titre universel de Jusufruit, dans la 
proportion de sa jouissance, sans aucune rep&tition de leur part. 

| Bibliografie (continuare). 

Snerrcescu Ar., AWotă sub Cas. 1 641 din 6 Noembrie 1913, Pand. Rom. 1925, ], 89. 

INDEX ALFABEȚIC 
(la doctrină. 

Rentă 4, 6—12, 44, 
Renunţare 9, 

Repetiţiune 14. 
România 3, 12, 
Succesiune 1, 3, 5. 
Tată 5, 

Testament 1, 3, 5, 12, 14. 
Uzufruct 1 urm, 
Uzufruct cu titlu univer- 

sal 2, 5, 7—11, 14. 

Uzufruct legal 5. 
Uzuliruct universal 2, 5, 

7—11, 14, 
Vindere-cumpărare 2, 13. 

Acţiune directă 6. 
Convenţiune 2. 
Datorii 1, 5, 10, 12, 13. 
Divorţ 5. 
Donaţiune 2, 3, 5, 14. 
Drept civil francez 1,2, 3, 

Drept civil român 3, 12. 
Femeie văduvă săracă 5. 
Franţa 1, 2, 3, 12, 
Legat, a: se vedeă cuvân- 

tul: „Testament“. 
Mamă 5. 
Minoritate 5, 
Pensiune alimentară 6— 

10, 12, 44. 

Doctrină. 

4. Dispoziţiunile art. 610, Gil şi 612 c. 
civ. în. (550, Sl şi 552 c. civ. rom.) în 
privința obligaţiunilor uzufructuarului de 
a plăti datoriile constituitorului uzufruc- 
tului, îşi găsesce aplicaţțiunea în Franţa, 
numai la, uzufructul constituit pe cale de . 
succesiune testamentară sau abintestat. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 232, p. 114; 
Laurent, VII, No. 17; Huc, IV, No. 237; 
Comp.: Dalloz, Râp., Usufruit, No. 456; 
Suppl., Usufruit, No. 211). 

9, In cazul unui uzufruct universal 
sau cu titlu universal, constituit cu titlu 
gratuit sau oneros prin convenţiune, se va 
urmă în Franţa, potrivit clauzelor con- 
vențiunei. (Dalloz, Râp., Suppl., Usutruit, 
No. 211). | 

2, In dreptul civil român, spre deo- 
sehire de dreptul francez, întrucât textul 
art, 550 c. civ. rom. diferă de textul art, 
corespunzător îr. 610, dispoziţiunile ace- 
stui articol şi ale art. 551 şi 592 ce. civ. 
rom. se aplică la orice dobânditor al unui 

uzuiruct cu titlu gratuit adică prin testa- 
ment, donaţiune sau moştenire. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 52, nota 
4, 532, nota 6, 595, text si nota 2). 

4, Dispoziţiunile art. 610 c. civ. îr. (550 
-c. civ. rom.) sunt urmarea ideeci enunțate 
în art. 588 c. civ. îr. (597 c. civ. rom), 
privitoare la rentă. (Aubry ei Rau, ed. 
D-ap: II, 8 239, nota. 9, p. 714, Bauâdry et 
Chauveau, Des biens, No. 698). 

5, Dispoziţiunile art, 610 şi 612 ce. civ. 
îr. (550 şi 552 c. civ. rom.) cu privire la 
plata datoriilor succesiunei de către nu- 
dul proprietar şi uzufructuar îşi găsesc 
aplicaţiunea la orice uzufruct universal 
sau cu titlu universal fără a-se luă în 
consideraţie cauza uzufructului. Aşă ele 
îsi găsesc aplicaţiunea: legatarului sau 
donatarului universal sau cu titlu uni- 
versal al unui uzufruct; uzufruetului vă- 
duvei sărace în succesiunea soțului său 
decedat; moştenitorului uzufructuar al 
succesiunei când nuda proprietate a bu- 
nurilor este lăsată unui alt moştenitor; 
uzufructului legal al ţatălui și mamei 
asupra bunurilor copiilor lor minori; uzu- 
îructului legal prevăzut de art. 285 c. civ. 
rom., în materie de divorţ. (Demolombe, 
X, No. 546; Laurent, VII, No. 17; Huc, 
IV, No. 237; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 709; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 527). i 

6. Benetficiarul unei rente viagere sau 
al unei pensiuni alimentare, are în con- 
tra uzufructuarului universal o acţiune di- 
recită petru a obţine plata dreptului său. 
(Demolombe, 'X, No. 5923; 543; Demante et 
Colmet de Santerre, ed, 3-a, II, No, 453 
bis, 455 bis, II; Aubry et Rau, ed. da, II, 
$ 232, p. 714; Baudry st Chauveau, Des 
biens, No. 711; Laurent, VII, No. 28 Huc. 

1) Din eroare se zice „legăturile“ în loc de „legaturile*. 
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Art. 551 

IV, No. 234; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea |, p. 526). | , 

7. Uzutructuarul universal sau cu titlu 
universal, după o părere, este obligat la 
plata rentelor şi a pensiilor alimentare 
până la concurenţa folosinţei sale. (Prou- 
dhon, Usutruit, IV, No. 1824; Demolombe, 
X, No. 605: Dalloz, Rp, Suppl,, Usufruit, 
No. 561; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 711; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 526, nota 2). Ă 

8. După altă părere, uzufructuarul uni- 
versal sau cu îitlu universal, este obligat 
la plata rentelor şi a pensiunilor alimen- 
tare, ca şi la plata sarcinelor, în între- 
gime cu toate bunurile sale personale. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 239, p. 714; 
Dalloz, Rân. Usufruit, No. 561; Laurent | 
VII, No. 23), 

9. In' acest de al doilea sistem, dacă 
uzufructuarul nu voeste să plătească ren- 
tele şi pensiunile alimentare, el are drep- 
tul să delase dreptul său de uzufruct. 
(Baudry et Chauveau, Des biens, No. 711. 
nota 4). 

10. Dispoziţiunile art. 610 c. civ. fr. (550 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiune la plata datoriei legale de alimente prevă- zute de art. 205 şi urm. c. civ. îr. (187 urm. €. civ. rom). (Proudhon, Usufruit, IV, No. 1818 urm:: Dalloz, Rp., Usufruit, 
No. 569). 
Îi. Dispoziţiunile art. 610 c. civ. fr. (550 ec. civ. rom.) continuă, a-şi găsi apli- cațiunea în cazul când uzufructuarul uni- versal sau cu titlu universal este în a- celaș timp titularul rentei viagere. (Dal- loz, Râp.. Suppl. Usutruit, No. 217; Huc, IV, No. 235), 
12. Cuvântul: «legaturi» din art. 550 

DESPRE UZUFRUCT Codul ciril 

c. civ. rom. este trecut din eroare, deoa- 
rece acest articol se ocupă numai de plata 
rentelor şi a pensiunilor alimentare, iar de 
plata datoriilor moştenirei se ocupă art. 
552 c. civ. rom. Redactorii codului civi. 
român, au tradus greşit textul art. Gu 
c. civ. îr. care vorbeşte de legatele unei 
rente viagere sau ale unor pensiuni ali- 
mentare. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I. p. 523, nota 4, 524, nota 1, 5% 
nota 3). 

13, Ce! care dobândeşte un uzufruct 
cu titlu oneros nu este obligat să plă- 
tească datoriile nudului proprietar de- 

oarece el a plătit echivalentul său şi nu 
se îmbogățește cu nimic. (Demolombe, X. 
No. 549; Marcadă, Art. 610; Laurent, VII, 
No. 17; Huc. IV. No. 237: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 525), 

14. Oricare ar fi titlul sub care pen- 
siile sau rentele ar fi fost constituite, 
potrivit dispoziţiunilor art. 610 c. civ. ir. 
(550 c. civ. rom.). acel care câștigă cu 
titlu gratuit un uzutruct universal sau 
cu titlu universal, este dator a achită în proporțiune cn folosința sa şi fără nici un drept de repetiţiune, pe toată du- rata uzufructului său, aceste pensii ali 
mentare si veniturile rentelor perpetui 
sau pe viaţă cari s'ar datori de către sur: 
cesiunea celui care a constituit uzuiruc- 
tul. (Demolombe. X, No. 531; Demante e Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 459 bis. II; Marcadă, Art. 610; Laurent. VII, No. 22; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 698: Alexandreseo. ed. 2-a, ITI, partea 
I, p. 595). 

15. A se vedeă: art, 551 şi 552 din co- 
dul civil cu notele respective. 

Art. 551. — Uzutructuarul cu titlu particular nu se obligă la plata datoriilor, pentru care fondul este ipotecat, şi de va fi silit să le plătească, are acţiune în contra proprietarului. (Civ, 115, 899 urm., 905, 909, 991, 1108, 1253, 1746 urim., 1790 „(i 1199, 1875; Civ. Fr. 611). 
Tezi. fr. Art. 611. — L'usufruitier î dettes auxquelles le fonds est hypothe 

itre particulier n'est pas tenu des qut: sil est foreâ de les payer, il a son 
vecours contre le propriâtaire, sauf ce qui est dit â Particle 1020, au titre de 
Donationa entre-vifs et des Testaments. 

Doctrină, 

Î. Teztul art. 611 C. civ. îr. diferă de textul art. 551 €. civ. rom, deoarece a. daugă, cuvintele: «sauf ce qui est dit 4 article 1020, au titre des Donations entre- vifs et des Testaments», cuvinte care au fost eliminate de legiuitorul nostru de- oarece erau de prisos şi cuprind o inexac- titate. (Alexandresco, eq. 2-a, ITI, partea I. p. 523, nota 7; Comp. Demolombe.. X. No. 527: Mazrcad, Art. 611; Laurent, VII No: IE yBaudry et Chauveau, Des biens, 

2. Dispoziţiunile art, 610, 611 şi 612 c. civ. fr. (550, 551 şi 552 c. 'civ. rom). în privinţa obligaţiunilor uzufructuarului de a plăti datoriile constituitorului uzufrue- tului, îşi găsesc aplicaţiunea în Franţa, numai la uzufructul consțituit pe cale de succesiune testamentară sau ab intes- tat. (Aubry et Rau. eq. 5-a, II, $ 232, p.114: Laurent, VII, No. 17: Huc, IV, No. 237). 3. In dreptul civil român, spre deo- sebire de dreptul îrancez, întrucât textul art. 550 c. civ. rom. diferă de textul arti- colului corespunzător francez 610, dispo- zițiunile acestui articol şi ale articolelor 
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Codul civil 

551 şi 552 €. civ. rom. se aplică la orice - 
dobânditor al unui uzutruct cu titlu gra- 
tuit, adică prin testament, donaţiune sau 
moştenire, (Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 522, nota 4, 523, nota 6, 524, 
nota 1, 525, nota 3). 

A. Potrivit dispoziţiunilor art. 611 c. 
civ. îr. (551 ce. civ. rom.), uzufructuarul 
cu titiu particular nu este obligat să plă- 
tească dobânzile datoriilor şi ratele unei 
rente perpetui sau pe viaţă chirografare 
sau garantate cu ipotecă asupra fondului 
supus uzufructului. (Demolombe, X, No. 
528; Dalioz, Râp., Usufruit, No. 449; Suppl, 
Usufruit, No. 215; Maread6, Art, 611; Lau- 
rent, VII, No, 12; Baudry et Chauveau, 
Des biens, .No. 712; Alexandresco, ed. ?-a, 
III. partea 1, p. 530). . 

5. Aceste dispoziţiuni îşi găsesc apli- 
caţiunea şi la rentele funciare. (Demo- 
lombe, X, No. 528; Marcade, Art, 611, No. 
9; Aubry et Rau,. ed. 5-a, 11, $ 231, p. 
109; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 4%; Lau- 
rent, „VII, No. 12; Contra: Proudhon, U- 
suiruit, IV, No, 1834). 

6. Art. 611 c. civ. fr. (551 c. civ.,. rom) 
presupune că nudul. proprietar este în 
acelaş timp şi moștenitorul universal al 
constituitorului  uzufructului; în cazul 
când însă nuda proprietate a fost le- 
gată şi ea unei alte persoane, afară 
de moştenitorul universal, uzufructua- 
rul cu titlu particular care a plătit 

DESPRE. UZUFRUCT . 

  

Art. 552 

datoriile pentru cari fondul este ipo- 
tecat va aveă acţiune în restituire a- 
tât în contra nudului proprietar cât şi 
în contra moştenitorilor universali ai con- 
Stituitorului uzutructului particular. (De- 
molombe, X. No. 526; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, 8.23%, text şi nota 3, p. 713; Dalloz, 
Rep. Usufruit, No. 450; Suppl, Usufruit, 
No. 215; Laurent, VII, No.. 18; Huc, IV. 
No. 233; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 713; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
1,,p. 531, text si nota 9). 

„In <ontra moștenitorului universal. 
“uzufruciuarul care a plătit va aveă at- 
“țiune imediată, însă în contra nudului 
proprietar care nu e moştenitor univer- 
sal va aveă acţiune de restituire la fi- 
nele uzufructului. (Dalloz. Râp., Usutruit, 
No, 451; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 531, nota 9). 

8. Dispoziţiunile art. 611 ce. civ. îr. 
(511 c. civ. rom.), nu sunt de ordine pu- 
blică şi constituitorul uzufructului poate 
derogă dela regulele acestui articol, im- 
punând uzufructuarului cu titlu parti- 
cular plata dobânzilor unei datorii. (De- 
molombe, X, No. 530; Iaurent, VII, No. 
18; Huc, IV, No: 233; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 7192; Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea I, p. 531).. 

9. A se vedeă: ari. 550 şi 552 din co- 
dul civil cu notele respective, 

Art. 552. — Uzutructuarul fie universal, îie cu titlu universal, 
trebue să contribuească, împreună cu proprietarul, la plata da- 
teoriilor, după cum urmează: se preţueşte valoarea fondului supus 
uzufructului, se defige în urmă cătimea cu care urmează a con- 
tribui la plata datoriilor, în proporţiune cu valoarea zisului fond.— 
Dacă uzuiructuarul voește să avanseze suma pentru care trebue 
fondul să contribue, capitalul i se înapoiază la sfârşitul uzufructului 
fără nici o dobândă. lar de nu va voi uzufructuarul a face acest 
avans, proprietarul poate, după a sa voință, sau să plătească 
dânsul aceă sumă, și atunci uzufructuarul îi plătește dobânzile în 
tot cursul: uzufructului, sau să pună în vânzare o parte din averea 
Supusă uzuiructului până se va dobândi un preţ analog sumei 
datorite. (Civ. 549 urm., 775, 893, 896, 902, 1087; Pr. civ. 211 urm.; 
Civ. Fr. 612). 

Tezt. fr. Art. 612. — L'usufruitier, ou universe], ou ă titre universel doit 
contribuer avec le propriâtaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit: 

On estime la valeur du fonds sujet î usufruit; on fixe ensuite la contri- 
bution aux dettes ă raison de cette valeur. 

Si L'usufruitier ne veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contri- 
buer, le capital lui en est restitu6 ă la fin de Pusufruit, sans aucun intârât. 

Si usutruitier ne veut pas faire cette avanee, le propriâtaire a le choix, 
ou de payer cețte somme et, dans ce cas, Pusufruitier lui tient compte des in- 
târâts pendant la, dure. de l'usufruit, ou de faire vendre jusquă due concurrence 
une portion des biens soumis ă lusufiuit. 
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Acţiune directă 12, 
Apreciere suverană 6, 32. 
Creanţe 19. 
Creditori 4, 11, 12, 28. 
Datorii. 3, 6—14, 16—18, 

2, 
Derogare $. 
Dobânzi 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 20, 22, 24, 25. 
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Drept civil român 2. 
Evaluare 16. 
Francez drept civil 1. 
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Imobil 15, 16, 
Incetarea uzufructului 18, 

19, 20, 
Inmormântare 8. 
Legat a se vedeă cuvân- 

tul: „Testament“, 
Mobile 15, 16. 
Notificare 30,   

Ordine publică 5. 
Prejudiciu 28, - 
Prescripţie 21. 
Preţuire 16. 
Probă 30, 
Punerea sigiliilor 8. 
Rentă 19, 
Renunţare 18. * 
Restituire 18, 19, 20, 21. 
Român drept civil 2. 
Sarcine, a se vedeă cu- 

vântul „Datorii“. 
Scadenţă 19, 25, 28. 
Sigilii 8. 
Somaţiune 30. 
Succesiune 1 urm. 
Suverană apreciere 6, 32. 
Testament î, 2, 3, 8,9, 
Urmărire silită 11, 12, 
Uzufruct 1 urm. 
Valoare 16. 
Vindere-cumpărare 22, 23, 

26—32. 

Doctrină, 

|. Dispoziţiunile art. 610, 611 şi 612 cod. 
civ. îr. (550, 551 şi 552 c. civ, rom.), în 
privința obligaţiunilor uzufructuarului de 
a plăti datoriile constituitorului uzufruc- 
tului, îşi. găsesc aplicaţiunea în Franţa, 
numai la uzufructul constituiţ pe cale 
de succesiune testamentară sau ab in- 
testat. (Aubry et Rau, ea. 5-a, II, $ 2%, 
p. 714; Laurent, VII, 
237). : 

No. 17; Huc, IV, No. 

9. In drepţul civil român, spre deo- sebire de dreptul francez, întrucât textul 
art. 550 c. civ. român diferă de textul 
articolului corespunzător francez 610, dis- pozițiunile acestui articol şi ale art. 551 şi 552 ce. civ..rom,, se aplică la orice do- bânditor al unui uzufruct cu titlu gratuit, adică, prin testament, donaţiune sau mo- ştenire, (Alexandresco, ed. 2-a. III, par- “tea I, p. 522, nota 4, 
nota 1, 525, nota 3). 

523, nota 6, 524, 

„8. Potrivit dispoziţiunilor art. 612 c, civ, în, (552 c. civ. rom.), uzufruciuarul fie universal, fie cu titlu universal, trebueşte să contribuiască împreună cu proprieta- rul la plata datoriilor; chestiunea dacă, legatul uzuiructului totalităţii bunurilor cari compun succesiunea este un “legat particular sau un legat universal, nu are nici un interes în această materie de- oarece legiuitorul: a fixaţ care este con- tribuţiunea uzufructuarului la plata do- bânzilor suecesiunei. 
5-a, II, $ 23%, p. 713; D 

(Aubry et Rau, ed. 
alloz, Rep., Usufruit, No. 445; Suppl, Usufruit, No. 212, 218; Laurent, VII, No. 19; Huc, IV, No. 234; Baudry et Chauveau, Des biens, No, 108; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 593, mota 1, 526; 

d. Chiar în. cazul 
Nacu, 1, p. 849). 
când  moştenitorul nud proprietar este creditorul Succesiunei 

se aplică dispoziţiunile art. 612 c. civ. în. 
2 ce. civ. rom.). (Demolombe, X, No. 

542; Laurent, VII, No. 24; Dalloz, Rp, 
Usufruit, No. 482: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 707; Contra: Proudhon, 
Wsufruit, II, No. 475; Marcad, Art. 1010, 
No. 3). 

5. Se poate aeropă dela dispoziţiunile 
art. 612 c. civ. fr. (552 c. civ. rom) de 
oarece ele nu sunt de ordine publică, (De 
molombe, X, No. 547; Dalloz, Râp, Suppl. 
Usufruit, No. 219; Laurent, VII, No. 3; 
Huc, IV, No. 236: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 695; Alexandresco. ed. a, 
I, p. 527), 

6. Tribunalele vor apreciă în mod su: 
veran convențiunea părţilor prin care se 
derogă dela dispoziţiunile art. 812 c. civ. 
în. (552 c. civ. rom) cu privire la plata 
datoriilor succesiunei de către uzufruc- 
tuar şi nudul proprietar. (Demolombe, X. No. 547; Laurent, VII, No. 33; Huc, IV, No. 236; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 695; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 527). 

„ Prin cuvântul «datorii», întrebuin- 
(at în art. 612 c. civ. fr. (552 c. civ, rom), se înțeleg atât datoriile propriu zis ale 
defunctului cât şi datoriile şi sarcinele succesiunei. (Proudhon, Usutruit, IV, No, 1799; Demolombe, X. No. 544; Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 232, p. 713; Dalloz, R&p, Usuiruit, No. 483; Subppl., Usufruit, No. 213; Laurent, VII, No. 20; Huc, IV, IV, No. 234; Bauary et Chauveau, Des biens, No. 708; Alexanaresco,. 2-a, III, partea |, 
p. 5296; Matei Cantacuzino, p. 167). 8. Astiel sunt datorii si sarcine ale suc- 
cesunei: cheltuelile cu punerea, sigiliilor 
şi facerea inventarului, cheltueli de în- mormântare, cheltueli de predarea lega- telor, etc. (Proudhon, Usutruit, IV, No. 1299; Demolombe. X, No. 544; Aubry et lau, ed. 5-a, II, $232, p. 713; Dalloz, Rp. Usuiruit, No. 483; Suppl. Usutruit, No. 213; Laurent, VII, No, 20; Huc, IV. No. ; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 108; „Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 

9. Deasemenea sunt sarcine ale suc- 
ceslunei. plata, legatelor. (Proudhon, Usu- fruit, IV, No. 1799; Demolombe, X, No. 544; Aubry et Rau, ed. S-a, 11, $ 23%, p. 213: Dalloz, Rep, Suppl. Usutruit, No. 213; Laurent, VII, No. 20; Huc, IV, No, 234; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 708; 2gexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 

10. Dispoziţiunile art. 612 c, civ, fr. (592 c. civ. rom), fixează numai rapor- turile între nudul proprietar şi uzufruc- tuarul universal şi cu titlu universal În ceeace priveşte plata - datoriilor succe- siunei. -(Proudhon, Usufruit, II, No. 45 urm.; Demolombe, % No. 543; Demante 
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et. Colmet de Santerre, ea. 3-a, 11, No. 435 
bis; Aubry et et Rau, ed. 5-a, II, 8 2%, 
p. 114; Dalloz, Rep, Suppl., Usufruit, No. 
228; Laurent, VII, No. 28; Huc, IV, No. 
234; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
711; Alexandresco, ed. Za III, partea ]. 
p. 528). 

1 i. Deoarece dispoziţiunile art. 612 c. 
civ. îr. 552 c, civ. rom.), regulează nu- 
mai raporturile între nudul proprietar şi 
uzufructuar, creditorii  succesiunei au 
dreptul să urmărească plina proprietate 
a bunurilor succesorale, pentru realizarea 
creanței lor, chiar şi cele supuse uzu- 
fructului. (Proudhon, Usufruit, XI, 'No. 
415 urm.; Demolombe, X, No. 543; De 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 455 bis; Aubry et Rau, ed. da, II, 
8 239, p. 714; Dalloz, Rep. Suppl., Usu- 
fruit, No. 228. Laurent, VII, No. 28; Huc, 
IV, No. 234; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 711; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 528). 

12, Deasemenea creditorii succesiunei 
au dreptul să urmărească direct pe uzu- 
fructuar pentru plata dobânzilor care au 
curs în timpul uzufructului; pentru plata 
capitalului nu au acest drept. (Proudhon, 
Usufruit, II, No. 475 urm.; Demolombe, 
X, No. 543: Demante et Colmet de San. 
terre, ed. 3-a, II, No. 455 bis, II; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 232, p. 714; Laurent, 
VII, No. 28; Huc, 1V, No. 234%; Baudry et 
Chauveau. Des Biens, No. 11; Planiol et 
Ripert. III, No. 845; Alexandresco, ed.. 
2-a, III, partea 1, p. 528). 

12, Deoarece uzufructuarul nu con- 
tinuă persoana defunctului, el este ţinut 
la plata dobânzilor datoriilor numai în 
limita, uzufructului său. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Usutruit, No. 214; Laurent, VII. 
No. 25; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 526; Contra: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 711). 

14. Obligaţia  uzutfructuarului de a 
contribui la plata datoriilor succesiunei 
începe dela data folosinţei sale, deoarece 
contribuția sa constitue o sarcină a îruc- 
telor. (Dalloz, Rep, Usufruit, No. 446). 

15, In art. 612 c. civ. îr. (52 c. civ. 
rom.), textul conţiune o inexactitate în 
ceeace priveşte cuvintele: «prețuirea fon- 
dului» deoarece acest text presupune că 
uzufructul a fost constituii asupra unui 
imobil. In loc de fonă, trebuiă să se pre 
vadă prețuirea valoarei averei, deoarece 
aceiaş procedură se va urmă şi în cazul 
când uzufructul va fi constituii asupra 
unor lucruri mişcătoare. (Demolombe, X, 
No. 533; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 455 bis; Marcad6, art. 612; 
Laurent, VII, No. 29; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 704; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 524, nota 3, 528). 

IG. Expresiunea inirebuinţată de le 
giuitor în art. 612 c. civ. fr. (552 c. civ. 
rom.): «se preţueşte valoarea fondului su- 
pus uzufructului» este necomplectă şi ne 
exactă, deoarece cuvântul «fond» înseamnă 

DESPRE UZUFRUCT Art, 552 

un teren şi legiuitorul.a voit aci să vor- 
bească de totalitatea bunurilor supuse u- 
zufructului. apoi estimaţiunea bunurilor 
supuse uzufructului nu este necesară şi în 
sfârşit, estimaţiunea dacă se face trebueşte 
întinsă la toate bunurile cari cuprind 
succesiunea pentru a puteă stabili por- 
iunea de contribuţiune â uzufructuarului 
la plata. dobânzilor succesiunei, (Prou- 
dhon, Usufruii, IV, No. 1892 urm.; Demo- 
lombe, X, No. 533 urm.; Marcad, Art. 612, 
No. 6; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL $ 232, nota 
6, p. 113; Dalloz, R&p., Usutruii, No. 463; 
Laurent, VII, No. 29 urm; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 704; Alexan- 
Aresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 524, nota 

„ 528, 529; Comp.: Nacu, I, p.. 842). 
EP Dacă nudul proprietar a plătit da- 
toriile succesiunei, uzufructuarul univer- 
sal este obligat a-i plati acestuia totali- 
tatea, dobânzilor la suma plătită. (Prou- 
dhon, Usutruit, IV, No. 1894; Demolombe, 
X, No. 522, 534; Marcadă, Art. 612, No. 6 
urm.; Aubry et Rau, ed. Wa, II, $ 232, p. 
113; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 474; Lau- 
rent, VII, No. 33, Nacu, T, p. 842; Matei 
Cantacuzino, p. 167). 

18. Potrivit dispoziţiunilor art. 612 c. 
civ. fr. (552 c. civ. rom.) dacă uzufruc- 
tuarul voeşte să avanseze suma pentru 
care trebuie fondul să contribue, capitalul 
i se înapoiază la sfârşitul uzuiructului, 
fără nici o dobândă, indiferent de mo- 
dul de încetare a uzutructului, chiar prin 
renunțare. (Demolombe, X, No. 537; Dalloz, 
Rep. Usutruit, No. 467, 468; Suppl., Usu- 
fruit, No. 221; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 700; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 529, nota 2; Nacu, 1, p. 842). 

19. In cazul când uzutructuarul ram- 
bursează, capitalul unei rente constituite 
pe care creditorul nu are dreptul să o 
ceară sau plăteşte creanţa a căror sca- 
denţă eră posterioară stingerei uzuturctu- 
lui, nudul proprietar nu este obligat să 
înapoieze aceste sume la încetarea uzu- 
fructului. (Demolombe, X, No. 538; Dalloz, 
Râp., Usutruiţ, No. 470; Suppl., Usuiruit, 
No 226; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 700). 

920. Dacă la încetarea uzuiructului, 
nudul proprieiar nu plăteşte uzufructua- 
răului sumele ce trebueşte să le zestitue, 
el trebueşie să-i plătească dobânzi de în- 
târziere; aceste dobânzi curg de drept 
din ziua încetărei uzufructului iar nu 
dela cererea de restituire. (Demolombe, 
X, No. 536 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 235, nota 9, p. 785; Dalloz, Dep., Usu- 
fruit, No. 647; Laurent, VII, No 30; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 529. 
nota 2; Contra: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No.. 700). 

9 i, In ceeace priveşte restituirea capi- 
talului plătit de către uzufructuar, pre- 
scripţia nu curge în contra sa în timpul 
uzufructului deoarece nudul proprietar 
este obligat a-i restitui uzufructuarului 
acest capital, la încetarea uzufrucţului. 
(Demolombe, X, No. 536; Budry et Chau- 
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veau, Des biens, No. 700; Alexanaresco. 
ed. 2-a, III, partea I, p. 529, nota 2). 

229, Potrivit dispoziţiunilor art. 619 e. 
civ. îr. (552 c. civ. rom), în cazul când 
uzufructuarul nu voeşte să plătească da- 
toriile succesiunei, nudul proprietar poate. 
după. voinţa sa, sau să plătească el aceă 
sumă şi atunci uzufructuarul îi plăteşte 
dobânzile în tot cursul uzuiructului, sau 
să pună în vânzrae o parte din averea 
supusă uzutfructului, până se va dobândi 
un preţ egal cu suma datorată. (Demo- 
lombe, X, No. 539; Dalloz, Rep, Usutruit. 
No. 472; Suppl.. Usutruit, No. 223; Lau- 
rent, VII, No. 32; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 701; Alexandresco, ed. %a, 
III, partea 1, p. 599, nota 2; Nacu, 1, p. 
p. 842), | 23. Numai nudul proprietar iar nu şi uzufructuarul are dreptul să aleagă sau plătind capitalul sau să, vândă o. parte din bunurile supuse uzuiructului până se va dobândi un preţ egal cu suma qa- torită. (Dalloz, Rep, Suppl., Usufruit, No. 223; Laurent, VII. No. 32; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 702; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 53, nota). , „În cazul când potrivit dispoziţiu- nilor art. 612 c. civ. fr, (552 c. civ. rom.), nudul proprietar a, plătit suma datoriei 'Succesiunei, uzufructuarul este obligat a plăti dobânzile de plin drept dela data achitării datoriei. (Demolombe, X, No. 539;  Danoz, Rep...  Usufruit, No. 472; Suppl., Usutfruit, No. 224; Laurent, VII, No. 32; Baudry eţ Chauveau, Des biens. No. 701; Alexandresco, ed.. 2-a, III, partea I. p. 529 nota, 2). 
258. Dobânzile la suma plătită de că- tre nudul proprietar vor curge de drept, chiar dacă datoria nu eră produ- cătoare de dobânzi, afară de cazul când 

adry et Ghauveau, Des biens, No. 701; A andresco, ed, -a, I, , 529, nota, 2). IL, partea 1 P 26. După cum sa arătat mai sus, în cazul când uzuiructuarul nu voeşte a plăti datoria Succesiunei. nudul proprie- tar dacă nu voeşte el să plătească această sumă, poate cere să se vândă o parte din averea supusă uzufructului până la concurența sumei datorită, (Dailoz, Rep., USufruit, No. - 478; Supbl, Usufruiţ, No. 225; Laurent, VII, No. 32 Baudry et Chauveau, Des biens, No. 702; Planiol et Ripert, III. No, 84; Alexandresco, ed. “a, II, p.1, p. 530, nota; Nacu, 1; p. 842). 27. Dacă în activul  succesiunei se Săseşte o sumă, lichidă de bani egală cu aceă a, datoriilor succesiunei, nudul pro- = Prietar nu are dreptul să ceară vânzarea 
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a o parte din averea supusă uzufructului, pentru plata acestor datorii. (Dalloz, R6p. Usufruit, No. 480; Suppl.,. Usufruit, No 
225), 

28. Uzufructuarul poate să ceară a- mânarea vânzărei unei părţi din averea 
supusă uzufructului pentru plata dato- riilor succesiunei, în cazul când a obținut 
dela creditorii succesiunei o amânare de plată, care nu cauzează nudului proprie- 
tar nici un prejudiciu, (Dalloz, R&p. 
Suppl. Usufruit, No. 226; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 702, p. 447, nota 4). 
29. Numai nuqul proprietar are drep- 

tul să ceară vânzarea unei părţi din a- verea supusă uzufructului, pentru plata 
datoriilor succesiunei, iar nu şi uzufruc- taarul. (Dalloz. Râp., Suppl, Usufruit, No. 223; Laurent. VII, No. 32; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 702; Alezan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 930, notaj. 
20. Pentru ca nudul proprietar să poată cere vânzarea unei părţi din averea supusă uzutructului, pentru plata date riilor succesiunei, nu e nevoe ca el să someze pe uzufructuar ca să plătească aceste datorii. ci este de ajuns dacă se dovedeşte că uzutructuarul deşi avea cu- noştinţă de existența acestor datorii to- tuşi, nu le-a plătit, (Demolombe, X, No. 539: Dalloz, N6p. Suvpl., Usufruit, No. 225; Laurent, VII. No. 32: Bauâry «i Chauveau, Des biens, No. 701; Contra: Dalloz, Rp, Usufruit, No. 478). 
31. Deasemnarea obiectelor supuse u: zufruciului care se vor vinde pentru plata datoriilor Siiccesiunei, se va face de către nudul proprietar de acord cu uzu- fructuarul. (Demolombe, X. No. 540; Dal- loz, R6p., Usufruit, No. 481: Sunpl, LU: sufruit, No. 227; Laurent, VII, No. 32; Huc, IV, No. 236; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 702; Planiol et Ripert. III, No. 844; Alexandresco, ed. 2-a, III. șartea |. p. 530, nota), , „82. In cazul când nudul proprietar Şi uzufructuarul nu se înțeleg la desem- narea obiectelor supuse uzufructului; care urmează să se vândă pentru plata dato- riilor succesiunei. această desemnare se va face de către tribunal la care se vor adresă părţile. (Demolombe, X, No. 540; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 481; Suppl: Usutruit, No. 227: Laurent, VII, No, 3%; Huc, IV. No. 23%: Baudry et Chauveav, Des biens, No. 705; Planiol et Ripert, III, No. 844; Alexandresco. ed. 9, TII, partea I, p. 530, nofa/). 
38. A se veaeă: art. 550 şi 551 din co- dul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
Î. A se vedeă: art, 776, nota 1. Art. 553. — Uzutructuarul e dator a plăti numai cheltuelile proceselor ce privesc folosinţa şi 

1) Ar trebui zis: „celelalte“ în loc de: 

ale acelorlalte !) condemnaţiuni 
„ale acelorialte“. 
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la cari procesele arătate pot da naştere. (Civ. 549, 550, 1341 $ 3; 
Pr. civ. 140; Civ. Fr. 613). 

Tezi. fr. Art. 613. — IPusufruitier n'est tenu 
concernent la jouissance, et des autres 
pourraient donner lieu. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Acţiune posesorie 3, 4, 
Cheltuieli 1 urm, 
Condemnaţiuni 1. 

Posesorie acţiune 3, 4. 
Proces 1—10, 
Repartiţiunea <heltuelilor 

Despăgubiri 5, 7, 8,9 
Distrugere 2. Stricăciuni 2. 
Dobânzi 8. Terţe persoane 4, 5. 
Folosinţă î, 2, 6. Uzufruct 1 urm. 
Fructe 1. Uzurpare 4, 5. 
Notificare 3, 5. 

Doctrină. 

|. Prin cuvintele: «celelalte condemna- 
țiuni la care procesele arătate pot da 
naştere» întrebuințate în art. 613 c. civ. 
îr, (553 c. civ. rom,), se înţeleg condam- 
naţiunile la care poate da naştere exer- 
citarea, folosinţei lucrului supus uzufruc- 
tului, cum ar fi cele privitoare la fructe, 
etc. (Dalloz, Rep., Usufruit. No, 574; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 521, 
522: Matei Cantacuzino, p. 167). 

2. Cheltuelile proceselor cari privesc 
exclusiv folosința, cum ar fi cele privi- 
toare la stricăciuni aduse fructelor, etc. 
cad numai în sarcina uzutructuarului. 
(Dalloz, Rep, Usutruit, No. 575, 516; Pla- 
pie et Ripert, III, No. 847; Nacu, 1, p. 

3. Cheltuelile făcute cu ocazia judecă- 
tii unei acţiuni posesorii în care a figu- 
vat numai uzutfructuarul, îl privesc nu- 
mai pe el iar nu şi pe nudul proprietar. 
(Dalloz, Râp., Usufruit., No. 576). 

4. In cazul când uzufructuarul a în- 
cunoştiinţat la timp pe nudul proprietar, 
conform dispoziţiunilor art..G14 ce. civ. fr. 
(554 ce. civ. rom.), despre uzurpările aduse 
de terţi la lucrul supus uzufructului, şi 
acesta introduce o acţiune posesorie con- 
tra terţilor. pe care o pierde, cheltuelile 
îl vor privi mumai pe el iar nu şi pe uzu- 
fructuar. (Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 578). 

5, Dacă însă uzufructuarul nu face 
cunoscut nudului proprietar uzurpările a- 
duse de terţi, el va aveă dreptul să ceară 
dela uzufructuar daune-interese. (Dalloz, 
Hâp., Usufruit, No. 578). 

G, Cheltuelile proceselor cari privesc 
în acelaş timp folosința şi nuda proprie- 
tate adică, plina proprietate, interesând 
aiât pe uzufructuar cât şi pe nudul pro- 
prietar, trebuesc să fie suportate de a- 
mândoi. (Proudhon, Usutruit. 1V, No. 
1762; Demolombe, X, No. 620; Demante 
et Colmet de Santerre. ed. 3-a. II, No. 
456; Mourlon. 1, No. 1603; Aubry et Rau, 
ed. a. II, $ 231, p. 711; Dalloz, Râp., 
Usuiruit, No. 575, 579; Laurent, VII, No. 
15; Huc, 1V, No. 938; Baudry et Chav- 

que des frais des proces qui 
condamnations auxquelles ces procts 

veau, Des biens, No. 715; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 847; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 522; Nacu, 1, p. 840). 

1. In ceeace priveşte repartizarea chel- 
tuelilor proceselor privitoare la plina pro- 
prietate, după o părere, în cazul câna 
aiât nudul proprietar cât şi uzufructua- 
rul au luat parte la procese, fiecare din 

„ei va plăti cheltuelile sale, dacă numai 
unul dintre ei a luat parte la proces, nu- 
mai acesta va plăti cheltuelile. (Dalloz. 
R6p.. Usufruit, No. 583). 

8. După a qoua părere, în această ma- 
terie se va face aplicațiunea dispoziţiu- 
nilor art. 609 c. civ. îr. (549 e, civ. rom), 
nudul proprietar va plăti cheltuelile şi 
uzufructuarul va plăti dobânzile. (Mour- 
lon, I, No. 1603; Dalloz, Râp, Usutruit, 
No. 581: Nacu, I, p. 840). 

9. După a treia părere, în cazul câna 
procesul a fost câştigat însă pâritul nu 
poate plăti cheltuelile, aceste cheltueli se 
vor repartiză între nudul proprietar şi 
uzufructuar. potrivit dispoziţiunilor art. 
609 c. civ. îr, (549 c. civ. rom.), chiar dacă 
numai unul dintre ei a luat parte la pro- 
ces; în cazul când procesul a fost pierduţ 
și dacă ambii au luat parte, cheltuelile 
se vor plăti pe jumătate de fiecare din 
ei iar dacă numai unul dintre ei a luat 
parte la, proces, cheltuelile îl vor privi 
pe acesta. (Proudhon, Usutruit, IV, No. 
1762; Demolombe, X, No. 620; Demante 
et Colmei de Santerre, ed. 3-a, II, No. 
456; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 231, p. 
T11; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 582, 583, 
584; Laurent, VII, No. 15; Huc, IV, No. 
238; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
715; Comp.: Planiol et Ripert, III, No. 
847; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, 
p. 522). 

10. Cheituelile proceselor cari privesc 
exclusiv nuda. proprietate, privesc numai 
pe nudul proprietar. (Demolombe, X, No 
620; Mourlon, I. No. 1603; Dalloz, Râp.. 
Usuiruit, No. 575, 585; Laurent, VII, No. 
15; Huc, IV. No, 238; Baudry et Chau: 
veau, Des biens, No. 715; Planiol, 1. No. 
2826; Planiol et Ripert, III, No. 847; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 5%; 
Nacu, Î, p, 840). 

1. Dispoziţiunile art. 613 cc. civ. fr. 
(553 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicatiunea 
numai în cazul când uzufructul este con- 
stituit cu titlu gratuit; în cazul când uzu- 
îructul este constituit cu titlu oneros a- 
cest articol nu-şi găseste aplicaţiunea de- 
oarece  vânzătorul fiind obligat, -con- 
form principiilor de drept, să facă pe 
cumpărător să se folosească în mod paş- 
nic de bunul vândut, cheltuelile de pro- 
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ces şi consecințele acţiunilor introduse . 
ivesc vânzător. (Demolombe, X, No. 

618: Ma bcad6, Art. 613; Mourlon, I, No. 
1603; Aubry et Rau, ed. 5-a, IT, 8 232, p. 
711; Dalloz, Rp, Suppl, Ugufruit, No. 
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267; Laurent, VII. No. 14; Huc, IV, No. 
238; Baudry et Chauveau „Des biens, No. 
717; Planiol et Ripert, III, No. 847, 4- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 5. 
text şi nota 4). 

Art, 554. — Dacă în cursul uzutructului, o a treia persoană face vreo uzurpaţiune asupra fondului, sau vreo altă încercare spre a călcă drepturile proprietarului, uzutructuarul este ținut a-l denunță proprietarului, căci la din contra uzufructuarul rămâne răspunzător pentru toate daunele ce ar puteă rezultă pentru pro- prietar, precum ar fi răspunzător pentru orice stricăciune s'ar face de el însuș. (Civ. 517, 998 urm., 1082, 1084, 1427, 1428, 1433; Civ. Fr. 614). 

Tezi. fr. Art. 614. — Si, pendant la dure de Vusufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propri- taire, usufruitier est tenu de le dânoncer ă, celui-ci: faute de ce, il est res- ponsable de tout le dommage qui peut en râsulter pour le propri€taire, comme il le serait de d&gradations commises par lui-mâme. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Apreciere 5. Prescripţie 3. Cheltueli 8. robă 7, 
Responsabilitate 1 urm. Culpă 1, 4, 10, Scrisoare 7. Denunţare 4-11, Servitute 2. Despăgubiri 4, 10, Solemnitate 7. Dovadă 7, Termin 5, 6, 7, 9, 10. Locaţiune 6. Terţe persoane 4—41, Martori 7. Uzufruct 1 urm, Neglijenţă 1; 4, 10. Uzurpare 4-11, Notificare 4—11., Verbală denunţare 7. 

Doctrină, 

4. Uzutructuarul este răspunzător faţă, cu nudul proprietar atât de faptele sale cât şi de neglijența sa, deoarece este obli- gat să vegheze la paza, Şi conservarea lu- crului supus uzufructului, pentru a-l re- stitui proprietarului la încetarea uzufruc- tului. (Dalloz, Rep, Suppl, Usutruit, No. 233; Planiol et Ripert, III, No. 832; A- oxandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 505, 

2, Uzutructuarul este obligat să facă toate actele da conservare a atributelor bunului supus uzufructului, (Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 719; Planiol et Ripert, III, No. 832: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 505). 
3. Astfel uzuiructuarul este obligat să exercite servituţile aflate în folosul fon- dului supus uzufructului, pentru a, nu se stinge prin neuz; deasemenea să între- rupă prescripţiunile cari curg în contra bunului supus uzufructului şi în dauna nudului proprietar. (Bauary et Chauveau, Des biens, No. 719; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea L p. 505, 506). „n Potrivit dispoziţiunilor art, 614 ce. Civ. în. (554 e. civ. rom.) uzufructuarul este răspunzător fată cu .nudu] proprie 

tar de daunele cauzate prin neglijenta sa de a nu fi denunțat acestuia uzurpările aduse de către terţi fondului supus uzu- 
fructului. (Dalloz, Rep. Usufruit, No. 491; 
Suppl., Usutruit, No. 233; Planiol et Ri- pert, III, No. 832: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 505; Nacu, 1, p. 832). 5. După părerea dominantă, tribuna lele vor apreciă, după împrejurări, ter menul în care uzutructuarul este obligat să denunțe nudului proprietar, uzurpă- rile terţilor asupra fondului supus uzu- fructului. (Demolombe. X, No. 339, 340; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 767; Suppl, Usufruit, No. 293; Laurent, VI, No. 5%; Huc, IV, No. 239; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 719, nota 1; Alexandreso, ed. 2-a, III, partea, I, p. 505, nota 5) « După altă părere, denunțarea Ya trebui_ făcută în termenul prevăzut de art. 1768 c. civ. fr. (1433 e. civ, ron), care îşi găseşte aplicaţiunea nu numai la locațiune ci şi în această materie, (Mar cade, Art. 614 No. 3; Daloz, Râp, Usu- îruit, No, 767). 

„ Peniru facerea, denunţării, uzufruc tuarul nu va, trebui să întrebuințeze o formalitate solemnă; ea va putea fi fă cută, prin notificare, prin scrisoare sau Chiar verbal; dovada acestei denunţări insă nu poate fi făcută, prin martori, aşă incât uzufructuarul va aveă grija să ia dela nudul proprietar o dovadă scrisă despre denunțare în cazul când ea Du va fi făcută prin notificare, prin o auto- ritate publică. (Demolombe, X, No. 340; Marcad€, Art, 614; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 492: Subpl, Usufruit, No, 233; Law rent, VI, No. 538; Alexandresco, ed. 2-a, HI, partea 1, p. 505) 
„8. Potrivit dispoziţiunilor art. 1948 e. Civ. fr. (1105 ce. civ, rom.) care îşi găsesc aplicațiunea. şi în această materie, chel- 
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tuelile denunţării uzurpărilor cad în sa, 
cina uzufructuarului. (Dalloz, R6p., Usu- 
îruit, No. 4992). 

9. Uzufructuarul nu mai are nici o 
obligaţie, mici responsabilitate, dacă a 
denunţat în timp util; nudului proprietar 
uzurpările aduse de către terţi, lucrului 
supus uzufructului. (Dalloz., R6p., Usu- 
fruit, No. 491; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 719). 

10. In cazul când uzufructuarul nu a 
denunțat la timp nudului proprietar uzur- 
pările aduse bunului supus uzutructului, 
el datoreşte repararea tuturor daunelor 
cauzate prin neglijența sa. (Laurent, VI, 
No. 528; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 719; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 506; Nacu, [, p. 832). 
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Art. 555 

4i. Deşi art. 614 c. civ. fr, SS% ce. civ. 
rom.) prevede obligația uzufructuarului 
de a denunţă nudului proprietar, uzur- 
pările aduse de terţi lucrului supus uzu- 
îructului, totuşi: uzufructuarul îşi păs- 
trează drepturile sale de a introduce 
contra terţilor acţiunile cari îi aparţin. 
(Demolombe, X, No. 337; Dalloz, Rep. 
Usufruii, No. 768; Planiol et Ripert, III, 
No. 815, 832: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 505, text şi nota 1). 

12. A se vedeă: art. 553 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

„ Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

4. A se vedea: art. 517, nota 2. 

Art. 555. — Dacă uzuiructul are de obiect un animal, şi dacă 
acesta va peri fără culpa uzufructuarului, el nu este obligat a 
da proprietarului alt animal în loc, nici de a-i plăti preţul. (Civ. 
522, 528, 547, 556, 557, 563 urm., 1083, 1156; Civ. Fr. 615). 

Tezi. fr. Art. 615. — Si Pusufruit n'est 6tabli que sur un animal qui 
vient ă pârir sans la faute de Lusufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre 
un autre, ni d'en payer l'estimation. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Legat 14, 
Locaţiune 4, 5. 
Muaai te 7, 8, 16. 

Animale 1 urm, 
Bătrâneţe 7, 8. 
Beneficiu 15, 

  

Boală 7, 8, Pericol 7, 8. 
Cai 15, Pielea animalului 16. 
Lesiune 9. Prăsilă 14, 413, 14, 

Premiu 15. 
Producte 11. 
Sporul animalelor 14, 13, 

14 

Consimţimânt 6. 
Consumaţie 2. 
Creditori 10. 
Curse de cai 15. 
Destinaţie 2, 3, 4, 5. Stingerea uzufructului 16. 

  

Epocă 12. Tăere 2. . 
Folosinţă 3, 11, 14: Tes ament 14, 
Fructe 16. Timp 12, 
Incetarea uzufructului 16, | Tundere 12. 

Urmărire silită 10. 
Uz personal 5. 
Uzufruct 1 urm. 

i Vindere-cumpărare 1, 6— 
10, 

Inchiriere 4, 5. | 
Ingrășăminte 4. 
Intrebuințare 3, 

nă 11, 12 
Lapte 11. | 

Doctrină. 

1. Dacă uzutructu! are de obiect un 
animal sau mai multe animale conside- 
rate individual, uzufructuarul este obli- 
gat să urmeze prescripțiunile art. 589 c. 
civ. În. (528 e, civ. rom.), deoarece art. 
615 c. civ. îr. (555 c, civ. rom), este o 
aplicaţiune particulară a acestui articol. 
(Demolombe, X, No. 310; Dalloz, 'R6p., 
Usufruit, No. 212; Bauâry et Chauveau, 
Des biens, No. 722; Alexandresco. ed. 2-a, 
TIE, partea I, p. 438). , 

92, Dacă animalul supus uzufructului 
este destinat să fie tăiat sau vândut şi 
consumat, în acest caz îşi vor găsi a- 
plicaţiunea dispoziţiunile art. 587 c. civ. 
fr. (526 c. civ. rom.) iar nu dispoziţiunile 
art. 589 c. civ. fr. (528 c. civ. rom). (De- 

molombe, X, No. 310; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 722, p. 465, nota 1; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
438, nota 3). , 

8. Uzutructuarul este obligat să între 
buințţeze animalele la. serviciul pentru care 
au fost. destinate. (Demolombe, X, No. 
310; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 212; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 792; A- 
iexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 438). 

4. Uzufructuarul unui animal are 
dreptul să-l închirieze, chiar dacă anima- 
lul nu aveă această destinaţiune, deoarece 
se foloseşte ca şi proprietarul de lucrul 
supus  uzufructului. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 439). 

5. Când însă animalul supus uzufruc- 
tului este destinat la uzul personal al u- 
zufructuarului, acesta nu va aveă drep- 
tul să-l închirieze. (Laurent, VI, No. 41], 
473; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 439). 

6, Uzufructuarul nu are dreptul să 
vândă animalele supuse uzufructului, fără 
consimţimântul nudului proprietar. (De- 
molombe, X, No. 310; Dalloz, Râp., Usu- 
fruit, No. 213; Laurent, VI, No. 412; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 525; A- 
lexandresco, ed. 2-a, I1I, partea I, p. 439; 
Contra: Prouâhon, Usufruit, III, No. 1098), 

1, In cazul însă când este pericol ca 
animalele să piară din cauza bătrâneţei 
sau pentru cauză de boală, după o părere, 
uzufructuarul are voe să le vândă, (Prou- 
dhon, Usufruit, III, No. 1078 urm.; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 525). 

$. După altă părere, chiar pentru a se 
înlătură o pagubă ireparabilă, uzufrue- 
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tuarul nu are voe să vândă animalele 
supuse uzufructului, dacă sunt bolnave 
sau bătrâne. (Demolombe, X, No. 318; Dal- 
loz, Rep, Usufruit, No. 213; Laurent, VI. 
No. 480; Contra: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 439, text şi nota 1). 

9. Poirivit dispoziţiunilor art, 595 ce. 
civ. fr. (534 c.'civ. rom.), uzufructuarul 
unui animal va puteă cedă altuia dreptul 
său. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 439). 

10. Creditorii uzutructuarului nu au 
dreptul să urmărească silit animalele su- 
puse uzufructului deoarece uzufructuarul 
nu are dreptul să vândă aceste animale, 
(Demolombe, X, No. 310; Dalloz, Rep, U- 
sufruii, No. 213; Laurent, VI, No. 412, 418; 
(lxandresco, ed. 2-a, III, partea I, p 
439). 

1. Uzutructuarul se poate folosi de 
animalele supuse uzufructului, culegâne 
toate produsele lor, cum sunt: laptele 
lâna, prăsila şi îngrăşămintele. (Dalloz, 
Rep., Usutruit, No. 917; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 722: Alexandresco, 
Să. 2-a, III, partea 1, p. 435; Nacu, 1, p 

12. Lâna animalelor supuse uzufruc- 
tului se cuvine uzufructuarului numai 
în cazul când ea a fost tunsă la epoca 
obişnuită şi în timpul uzufructului. (Dal- 
loz, R6p., Usutruit, No. 217). 

12. Uzutructuarul are dreptul la pră- 
sila animalelor supuse uzutructului când 
puii sunt născuţi în timpul uzufructului. 

DESPRE UZUFRUCT Codul civil 

(Dalloz, Rep., Usutruii. No. 217, 218; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 722, nota 
1; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Î, p. 
438; Nacu, 1, p. 821). , 

14, Când uzuiructul unui animal este 
constituit prin testament. puii născuţi 
după facerea testamentului şi până la 
intrarea în folosință a  uzutfructuarului, 
nu se cuvin acestuia deoarece ei nu sunt 
cuprinși în legat, (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea. 1, p. 438, nota 4 

15. Uzufructuarul are dreptul la pre 
miul unei curse câştigate de calul supus 
uzufructului deoarece acest premiu con- 
stitue un beneficiu produs de animal. 
(Dalloz, Rep., Usuiruit, No. 217; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 438). 

16. Potrivit dispozițiunilor art. 615 e 
civ. fr. (555 ce, civ. rom.), dacă uzufrue- 
tul are de obiect un animal, şi dacă 
acesta va pieri, uzufructul se stinge însă 
uzufructuarul este obligat să  predeă 
pielea animalului mort, nudului proprie- 
tar, deoarece pielea nu este un fruct e 
face parte din animal. (Demolombe X, 
No. 312; Demante et Colmet de Santerre 
ed. 3-a, II, No. 458 bis, I; Marcad, Ar. 
615; Dalloz, Râp, Usufruit, No, 216, 68; 
Laurent, VII, No. 69; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 722; Alexandresca, 
cd. 2-a, III, partea 1. p. 439; Matei Can. 
tacuzino, p. 169). 

7. A se vedeă: art. 592, 528 şi 556 din 
codul civil cu notele respective. 

„Art. 556. — Dacă turma pe care un uzufruct a fost constituit, din întâmplare sau din boală, va peri cu totul şi fără culpa uzu- fructuarului, acesta nu este obligat de cât a-i da seama de piei sau de valoarea lor. 
Dacă turma nu va peri cu totul, uzutructuarul este dator de a înlocui numărul vitelor perdute, prin vitele ce dă sporul. (Civ. 522, 529, 533, 555, 557 urm., 563 urm.; Civ. Fr. 616). 
Text. Jr. Art. 616. — Si le troupeau sur lequel: un usufruit a ete &tabli, pârit entidrement par accident ou par maladie, celui-ei n'est tenu envers le propriâtaire que de de leur valeur. 

„Si le troupeau ne pârit pas entitrement, placei, jusqwa, concurrenee du croit, les tâtes des 
INDEX ALFABETIC 

(a doctrină) 
Albine 16, 17, Ingrăşăminte 2, nimale 1 urm, Inlocuire 4—8, 11, 14. 45, Bătrâneţe 7. . ână 2, ! ” Boi 13. Lapte 2. Bun părinte de familie 3, Legat 9, 10, Caz fortuit 14, Moarte 4, 5, 6, 8-15, Conservare 3, Moştenitori 10, 17, Dovadă 14, Părinte de familic 3, Epizotie 12. Pielea animalelor 8 12, Exploatare 4, Prăsilă 2-1, 14, 45,” majoră 14. 
Fructe 10, predarea regatelor 10, Incetarea uzufructului 14, Probă 14, 17, 

Producte 2, 

et sans la faute de Vusufruitier, 
lui rendre compte des cuirs ou 

Vusufruitier est tenu de rem- 
animaux qui ont peri. 

Sporul animalelor 2—1, Turmă 1 urm. 15, 
Uni i Stupi cu albine 16, 17. zu use tale 4. Testament 9, 10, Uzufruct 1 urm, 
Vindere-cumpărare 4, 5,6 

Doctrină, 

î. Uzufructul unei turme de animale este constituit asupra universalităţii de fapt a animalelor iar nu asupra fiecărui animal individual, întrucât turma este considerată ca o unitate specială dis tinctă de individualitatea  arniaalelor- 
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cari o compun. (Proudhon, Usufruit, III, 
No. 1093; Demolombe, X, No. 313; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, 8 236, p. 742; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 723; Planioi 
et Ripert, III, No. 789; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 799; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea, I, p. 437, 438, 440). 

* 9, Uzufructuarul unei turme de ani- 
male are dreptul să se folosească de ea 
şi să culeagă toate produsele sale cum 
suni: lapiele, lâna, prăsila şi îngrăşă- 
mintele. (Proudhon, Usufruit, No. 1093; 
Demolombe, X, No. 313; Aubry et Rau, 
ed. a, II, 8 236, p. 742; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 723; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 789; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 438; Nacu, I, p. 892). 

9. In ceeace priveşte prăsila animale- 
lor, ea, aparţine uzuifructuarului cu obli- 
gaţia din partea sa să conserve şi să 
întreţie turma potrivit dispoziţiunilor art. 
616 al. 2 c. civ. fr. (556 al. 2 c. civ. rom.), 
ca un bun părinte de familie, (Proudhon, 
Usufruit, No. 1093; Duranton, IV, No. 630; 
Demolombe, X, No. 315; Marcad6, Ari. 616, 
No. 2; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8236, p. 
744; Laurent, VI, No. 536; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 723; Planiol et 
Ripert, III, No. 789; Alexandresco, ed. 2-a, 
TI], partea 1, p. 440; Nacu, I, p. 829). 

4, Dacă turma de animale care a fost 
constituită în uzufruct, va pieri în mod 
parţial, uzufructuarul, după o părere, 
este obligat a înlocui numărul vitelor 
predate, prin sporul viitor posterior pier- 
derei iar nu cu sporul trecut sau cu pre- 
tul lui în cazul când a fost înstrăinat. 
(Taulier, II, p. 334%; Dalloz, Rep.. Usutruit, 
No. 222; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 724; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 440. nota 3; Plastara, [I, p. 
264, nota 1; Comp.: Nacu, I, p. 822). 

5. După altă părere, în cazul când 
turma va pieri în mod parţial, uzufruc- 
tuarul este obligat a înlocui numărul vi- 
telor pierdute atât prin sporul viitor cât 

şi prin sporul trecut şi care se mai gă- 
seste încă în turmă, nefiind înstrăinat. 
(Demolombe, X, No. 316; Marcad6, Art. 
616, No. 2; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 458 bis, II). 

6. După a treia părere, în caz de pier- 
dere parțială a turmei supusă uzufruc- 
tului, uzufructuarul este obligat să în- 
locuiască numărul vitelor pierdute, atât 
prin sporul viitor cât şi prin sporul tre- 
cut care se află în turmă sau cu preţul 
său în cazul când a fost înstrăinat. (Prou- 
dhon, Usufruit, III, No. 1093 urm.; Au- 
bry et Rau, ed. Sa. II, 8 236, nota 16, p. 
174%; Laurent, VI, No. 536; Planiol et Ri- 
pert. III, No. 789; Colin et Capitant, ed. 
4-a, I, p. 79%). , 

7, Uzufructuarul unei turme este obli- 
gat să înlocuiască şi animalele care au 
îmbătrânit cu totul şi nu mai sunt bune 
pentru prăsilă. (Dalloz, Râp., Usufruit, 
No. 223; Suppl., Usufruit, No. 97; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 440, text 
si nota 3). . 

. 
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„8. Potrivit dispoziţiunilor art, 616 ce. 
civ. fr. (556 c. civ. rom.) uzufructuarul 
unei turme este obligat să predeă nudu- 
lui proprietar pielea animalelor moarte, 
numai în cazul când turma a pierit cu 
totul iar nu şi în cazul când turma a 
pierit în parte şi când uzufructuarul este 
obligat numai a înlocui animalele moarte 
prin sporul celorlalte vite rămase. (De 
molombe, No. 314; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, 8 236, p. 744, 745; Dalloz, R6p., Suppl., 
Usufruit, No. 97; Laurent, VI, No. 413; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 785; 
Pianiol et Ripert, III, No. 789; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 441, 449, 
nota; Plastara, II, p. 264, nota 1). 

9, Când legatul unui uzufruct este for 
mat dintr'o turmă de animale, sporul a- 
cestei 'turme dela, facerea testamentului 
până la decesul testatorului, intră în fo- 
losința  uzufructuarului. (Dalloz, R6p. 
Suppl., Usufruit, No. 221; Laurent, VI, 
No. 411; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 933; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1, p. 438, nota 4). 

10. Când legatul unui uzufruct este 
format dintr'o turmă de animale, sporul 
acestei turme dela decesul testatorului şi 
până la, cererea de predarea legatului de 
uzufruct, aparţine moştenitorilor deoarece 
acest spor fiind fructe, ele se cuvin uzu- 
fructuarului numai dela cererea de pre- 
darea legatului. (Dalloz, Reâp., Usutruit, 
No. 221; Laurenţ, VI, No. 411; Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 533; Aexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 4%, 
nota 4). , 

11. In cazul când o turmă de animale 
este alipită pe un fond pentru exploatarea 
Yui, uzufructuarui turmei are dreptul a 
se folosi de sporul ei cu obligaţia de a 
înlocui 'animalele cari mor, pentru ca 
turma să poată folosi exploatțării fondu- 
lui. (Dalloz, Râp., Usufruii, No. 219; Suppl., 
Usufruit, No. 95; Planiol et Ripert, III, 
No. 790), 

12, In cazul când animalele din turma 
supusă uzufructului pier din cauza unei 
epizotii, uzufructuarul nu 'este obligât a 
predă. nudului proprietar pieile animale- 
lor moarte dacă există ordinul autorită- 
ţilor să se îngroape animalele, pentru a 
nu se răspândi epizotia. (Demolombe. X. 
No. 317; Marecade, Art. 616; Dalloz, Rp. 
Usufruit, No. 220; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 725; Alexandresco, ed. 2-a, 
ITI, partea 1, p. 441, nota &; Nacu, ], 
p. 822). , , 

13. Oricât de puţine animale din 
turma constituită în uzufruct, ar rămâne 
din cauza morţii lor, şi chiar de ar ră- 
mâne un singur animal, uzutructul sub- 
sistă. (Demolombe, X, No. 316; Marcade, 
Art. 616; Aubry et Rau, ed. %-a, II, $ 236, 
nota 19, p. 745; Dalloz, Râ6p., Usufruit, 
No. 220, 662; Suppl., Usufruit, No. 291; 
Laurent, VII, No. 69; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 725; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea |, p. 441, text şi 
nota 2). 
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44. Uzutructuarul este obligat să pre- 
deă la sfârşitul uzufructului turma com- 
pusă dintrun număr de animale egal cu 
cel ce există la începutul uzufructului sau 
să: dovedească că o parte din animale au 
pierit prin caz fortuit şi că pierderea nu 
a putut fi acoperită prin spor. (Aubry et 
Rau, :ed. S-a, II, $ 236, p. 745; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 449). , 

15. Când reproducerea, animalelor cari 
compun turma este imposibilă, de exem- 
plu când obiectul uzutructului îl formează 
un cârd de boi, uzutfructuarul nu este 
obligat la înlocuirea animalelor cari mor, 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
440, nota 3). Ă 

16. Dispoziţiunile art. 616 c. civ. îr, 
(556 c. civ. rom.), cu privire la uzufructui 

Secţiunea III, — Despre stingerea uzufructului. 

DESPRE UZUFRUCT Codul: civil 

unei turme de animale îşi găsesc apli- cațiune şi la uzufructul constituit asupra stupilor cu albine. (Proudhon, Usulfruit, V, No. 2611; Demolombe, X, No. 317 bis; Baudry et Chauveau, 
Alexandresco, ed. 2- 
442) 

17, In cazul cân 

Des biens, No, 7%; 
a, III, partea 1, p. 

d la încetarea uzu- - fructului, numărul stupilor cu roi e mai mare decât cel primit, ceeace întrece se 
va cuveni uzufructu arului sau moştenito- rilor săi. (Demolombe, X, No. 317 bis; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 7%; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p 442, 443), 

18. A se vedea: art. 522, 528 şi 555 din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 557. — Uzufructul se stinge prin moartea uzufructuarului, prin expirațiunea termenului pentru care prin consolidarea sau întrunirea asu 
lor calități de proprietar şi de uzufructuar; 

Prin neuzul dreptului de uzufr 
Prin totala desființare a lucru 

uzufructul a fos acordat, 
pra aceleiaşi persoane a ambe- 

uct în curs de 30 ani; 
lui asupra cărui uzufructul eră constituit. (Civ. 338, 519, 555, 558 urm., 563, 564, 636 urm, 1048, 1083, 1154 urm., 1798, 1837, 1853, 1858, 1890, 189; Civ. Fr. 617). 

Tezt. fr. Art. 617. — I/usufeuit s'6teint, Par la mort naturelle et par la mort civile de / Par expiration du temps pour lequel il a 6t€ ae Par la consolidation - ou la râunion sur d'usufruitier et de propriâtaire; 
„Par le non-usage du droit pendant trente ans; Par la perte totale de la ehose sur laquelle lusufruit est &tabli. 
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Imobile 24, 59, 
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Codul civil 

Reparaţiuni 21. 
Revocare 50, 31. 

Rezoluţiune 18, 19, 20, 50, 
51, 32, 67. 

Stingerea uzufructului 1 
urm, 

Succesiune, a 

Terţă persoană 8, 16, 24, 
26, 27, 47, 67—174. 

Testament 9, 10, 43. 
Trimitere în posesiune 6, 

Universalitate juridică 35, 
46. se vedea să z i : cuvântul: „Moştenitori“, |! Uz, a se, vedea cuvintele: «i - iat 

Suspendarea prescripţiei ! 2 Neuz:s „Prescripţie ” 
1. Uzufruct conjunct 2, 3. 

Uzufruct legal 7, 37. 
Vindere-cumpărare 9, 13, 

27, 28, 29, 55, 

Suverană apreciere 3%, 49, 

Termen 1, 8—11, 40, 63, 64. 

Doctrină. 

|. Prima cauză de stingere a uzufruc- 
tului prevăzută de art. 617 c. civ, tr. (557 
c. civ. rom.), este încetarea din viaţă a 
uzufructuarului. Oricare ar fi cauza de 
cesului uzufructuarului, chiar asasinarea, 
lui de 'către nudul proprietar şi oricare 
ar îi termenul scurs dela constiţuirea u- 
zutructului, acest mod de stingere a, uzu- 
îructului îşi găseşte totdeauna  aplica- 
țiunea. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 59; 
605, 606, 607; Suppl, Usufruit, No. 2%; 
Huc, IV, No. 241; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 728; Planiol et Ripert, III, 
No. 861, 862; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, [, p. 545. 546; Nacu, I, p. 843 urm.; 
Matei Cantacuzino, p. 167; Plastara, II, p. 

2. In cazul când uzutructul a fost con- 
stituit, în mod conjunct, în favoarea mai 
multor persoane, dacă unul dintre uzu- 
îructuari încetează din viaţă, după o pă- 
rere, uzuiructul va aparţine în total ce- 
lorlalţi uzufructuară şi nu se stinge par- 
țial pentru uzufructuarul decedat. (Mass6, 
et Verg6 sur Zachariae, II, $ 311, nota 8; 
Troplong, Donations, III, No. 2184). 

3. După altă părere, dominantă, - în 
cazul când uzufructul a fost constituit, 
în mod conjunct, în favoarea mai multor 
persoane dacă unul dintre uzufructuari 
încetează din viaţă, uzufructul afară de 
clauza contrară în actul de constituire, 
se stinge parţial pentru partea acestuia, 
care revine nudului proprietar. (Prou- 
dhon, Usufruit, II, No. 675; Demante et 
Colmet de Santerre. ed. 3-a. IV, No. 199 
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II], $ 234, text 
şi nota, 2, p. 719; Dalloz, Rp, Usufruit, 
No. 605: Suppl. Usufruit, No. 274; Lau- 
rent. XIV, No. 316; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 729; Comp. Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 548, nota; Nacu, 
I, p. 844). 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 1315 „€ 
civ. îr. (1169 c. eiv. rom.), nudul proprie- 
tar va irebui să facă dovada încetării din 
viaţă a. uzutructuarului, pentru consta- 
tarea stingerei uzufructului. (Duranton, 
IV, No. 618; Demolombe, X, No. 676; Dal- 
loz, R6p., Usufruit, No. 607; Laurent, VII, 
No. 5; Alexanâresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 547). : 

5, In actul de constituire a uzufruc- 
tului nu se poate prevede că în caz de 
deces al uzufructuarului, uzutructul va 

96101. — Codul civil adnotat. — VI. 

DESPRE UZUFRUCT Art. 557 

trece la moştenitorii săi, deoarece dispo- Zițiunile din art. 617 c. civ. îr, 657 c. CIV. rom.), care prevede că uzufructul se stinge prin încetarea din viaţă a uzufruc- tuarului este de ordine publică. (Proudhon, Usutruit, I, No. 309; Demolombe, X, No. 245, 667, 668; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1618; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 234, p. 720; Dalloz, Râp., Usutruit, No., 103, 105; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 44; Pla- niol, I, No. 2838; Planio! et Riperi, III, No. 862; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 546; Contra: Duranton, IV, No. 6%; De- maânte et, Colmei de Santerre, II, No. 461 bis _I, 469 bis). ” 
6. Dacă uzutructuarul este declarat absent, nudul proprietar, are dreptul să ceară trimiterea sa în posesiune provizo- 

rie, asupra bunurilor supuse uzufructu- 
lui. (Dalloz, Rep. Usufruit, No. 607). 

7. Moartea nudului proprietar nu a- 
duce stingerea, uzufructului; numai uzu- 
fructul legal al părinţilor asupra bunu- 
rilor copiilor lor minori se stinge prin 
încetarea din viaţă a acestora, nuzi pro- 
rietari. (Demolombe, X, No. 631; Demante 
et Colmet de Santerre, II, No. 129 bis, 
VII, 469 bis; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 162; 
Laurent, IV, No. 343; Baudry et Ch6& . 
neaux, IV, No. 173; Alexandresco, ed. 2-a, 
MII. partea 1, p. 545, nota 4). 

Ș. Potrivit dispoziţiunilor art. 617 c. 
civ. în. (557 c. civ. rom.) un al goilea mod 
de stingere a uzufructului este prin ex- 
pirarea termenului pentru care uzufrue- 
tul a fost acordat. Expirarea termenului 
aduce deplin drept stingerea. uzufructului, 
atât în cazul unui termen cert câ şi 
în cazul unui termen incert, cum ar fi 
moartea unui terţ. (Dalloz, Râp, Usu- 
uit No. 612 urm.; Suppl, Usufruit, No. 
76). 
9. Uzutructul atât cu titlu oneros cât 

şi cu titlu gratuit, se stinge prin înceta- 
rea din viaţă a uzufructuarului, chiar 
dacă uzuiructul ar fi constituit cu ter- 
men care ar trebui să expire posterior de- 
cesuluf. /Proudhon, Usufruii, IV, No. 
1965; Demolombe, X, No. 680; Mourlon, 
I, No. 1621; Marcaa, Art. 617; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, I[, $ 234. p. 720, 721; Dalloz, 
Rep., Usutruit, No. 59, 607; Laurent, VII, 
No. 50; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 733; Planio! et Ripert, III, No. 863; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
548; Nacu, I, p. 846; Comp.: Demante et 
colet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 461 
bis). 

10. Dacă printrun testament s'a lă- 
sat pe un termen determinat, uzufructul 
unei persoane şi nuda proprietate altei 
persoane, în caz de încetare din viaţă a 
uzufructuarului, înainte de expirarea, ter- 
menului, uzufructul de stingere în fa- 
voarea legatarului nudei proprietăţi iar 
nu a moştenitorilor testatorului. (Dalloz, 
Rep., Usufruit, No. 620). 

41. Pentru calcularea termenului uzu- 
fructului, se va luă ca punct de plecare, 
deschiderea uzufructului iar nu intrarea 
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efectivă a uzufructuarului în folosinţa, 
bunurilor supuse uzufructului. (Prou- 
dhon, Usufruit, IV, No. 2033, 2035; De- 
molombe, X, No. 680 bis, 681 bis; Lau- 
rent, VII, No. 54; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 733; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 549). , 

19. Un at treilea mod de stingere a 
uzutructului, este prin consolidare adică 
prin întrunirea asupra aceleiaşi persoane 
a ambelor calităţi de proprietar şi uzu- 
îructuar. Termenul de consolidare nu 
este tocmai exact, deoarece în acest caz 
are loc confuziunea ambelor calităţi de 
nud proprietar şi de uzufructuar care se 
poate realiză fie în favoarea, uzufructua- 
rului, fie în favoarea nudului proprietar. 
(Proudhon, Usufruit, IV, No. 2075 ; Demo- 
lombe, X, No. 684 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 9234, text şi notele 25 urm, p. 725; Dalloz, Râp,, Usutiruit, No, 621, 623; Sunpl., Usufruit, No. 278; Laurent, VII, No. 57; Huc, IV, No. 24; Baudry "et Chauveau, Des biens, No. 738, 739; Co- lin et Capitant, ea. 4-a, IL, p. 989; Pla- stara, II, p. 268; Comp.: Marcadg, Ari. 617, No. 5; Dalloz, Re&p,, Usutruit, No. 622; Planiol et Ripert, III, No. 870; A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 550, 5 Po I, p. 847; Matei Cantacuzino, 

D. . 

13, Consolidarea are loc când nuda, proprietate este transferată  uzufructua. rului prin Succesiune ab-intestat, legat, donațiune între vii, vânzare. (Dalloz, Râp., Usufruit, No. 624: Planiol et Ripert, III, No. 870; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea I, p. 550, 551; Nacu, 1. p. 847, 848; atei Cantacuzino. p. 167). 
14. Dacă moștenitorul 'primeşte suc- cesiunea sub beneficiu de inventar, în 

, se poate pro- duce consolidarea, (Dalloz, Râp,, Usutruit, No. 624). 
15. In cazul cână uzutructuarul do- bândeşte numai o parte din nuda proprie- tate a bunului supus uzufructului, consoli- darea se va produce numai pentru acea- stă parte. (Demolombe, X, No. 684; Dal- loz, Rep., Usutruit, No. 625; Laurent, VII, No. 5; Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 739; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea. 1, p. 559) 
IG. Consolidarea, care are loc prin con- vențiunea părţilor nu poate aduce stin- gerea drepturilor terţilor obținute dela uzufructuar. Astfel dacă uzufructuarul constituise unui terţ o ipotecă asupra uzuiructului său, în caz de consolidare în favoarea, nudului proprietar ipoteca va. subsistă până la încetarea din viaţă a  uzufructuarului, (Demolombe, X, No. 147, 148; Demante et Colmaet, de Sanierre, ed. 3-a, II, No. 462 his, 71; Laurent, VII, No. +58; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 740; Planiol eţ Ripert, III, No. 370; Alexandresco, eq. “2. III, partea 1, p. 551; Nacu, 1, p. 848). 
17. Contiractul de locaţiune încheiat 

DESPRE UZUFRUCT 

„Veau, Des biens, No. 742; 

p. 
-Suppl., Usufruit, No. 283 No 

Codul civil 

înainte de consolidare, va, fi opozabil nu- dului proprietar. (Demolombe, X, No. 149% Baudry et Chauveau, Des biens, No. 740; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea i, p. 551). 
18. In cazul cână titlul sau conven- țiunea în virtutea cărora uzufructuarul 

a dobândit nuda proprietate se anulează sau se rezolvă consolidarea cu toate efectele ei dispare. (Proudhon, Usufruit, IV, No. 2075: Demolombe, X, No. 684 urm.; Marcade, Art. 617, No. 6; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 73; Dalloz, R6p., Usu- fruit, No. 626 urm.; Suppl., Usutruit, No. 280; Laurent, VII, No. ;  Baudry et Chauveau, Des biens, No. 741; Planiol et Ripert, III, No. 870; Colin et Capitant, I, p. 989; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea 1, p. 552; Nacu, I, p. 849). 
9. Deoarece prin consolidare, cauţiu- nea depusă de uzuifructuar încetează, în caz de anulare sau rezolvire a titlului sau convențiunei prin care s'a produs conso- lidarea, după o părere, obligaţia cauţiu- nei este considerată că nu a, încetat nici- odată şi continuă a-şi produce efectele, (Laurent, VII, No. 59; Baudry et Chau- 

Alexandresco, 
552). 
în acest caz 
şi nudul pro 
O Două cau- 

ed, 2-a, III, partea, I, p. 
„ După altă părere, cauţiunea rămâne liberată prietar trebueşie să ceară tiune. (Prouâhon, Usufruit. IV, No. 2083; Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 632, 634; Suppl. Usufruit, No. 281; Comp.: Nacu, 1, p. 849), 24. In cazul când, după consolidare, uzufructuarul este evins de nuda proprie- tate, în ceeace priveşte reparaţiile, îmbu: Nătăţirile şi degradările aduse lucrului supus uzufructuiui, el va fi considerat ca un proprietar aparent, negăsindu-şi în acest caz aplicatiunea dispoziţiunile art. 599 8 2c. civ. fr. (539 $2 c civ. rom.). De- molombe. X, No. 688; Dalloz, Rep. Usu- fruit, No. 635 urm. Suppl.._ Usufruit, No. 22 Baudry et Chauveau. Des biens, No, 

22. Cuasi-uzutructul nu încetează prin consolidare, deoarece uzufructuarul a avut proprietatea, lucrului. (Demolorabe, „ No. 743; Marcade, Art, 617; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 559), 23, Dreptul de uzuiruct se stinge prin 

de 
este grevată 

este liberată de această sarcină prin pPrescripția libera- (Demolombe. X, No. urm. ass4 et Vers sur Zachariae, II, $ 311. nota 16; Aubry eţ Rau, ea. 5-a, 11, 8 23, 721; Dalloz, Rep. Usufruit, No, 643, 712; 
; Laurent, VII, - 60; Baudry et Chauveau, Des biens, le i Planiol et „Ripert. III, No. 867; Ale- resco, ed. 2-a, III, partea [ p. 552; Nacu, 1, p, 850: Matei Can ino, p, 167; Plastara, II, p. 267, 2632 (acuzino, p, 1 Di Această prescripţie îşi găseşte a- Plicaţiune atât la uzufrueiiă nokilelor 

de uzufruet 
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cât şi Ia .uzufructul mobilelor chiar cor- 
porale, afară de cazul când, potrivit dis- 
pozițiunilor art. 2275 si 2279 e. civ. fr. 
(1906 şi 1909 c. civ. rom.), un terţ ar fi 
dobândit plina, proprietate a  mobilelor 
întrun termen mai scurt. (Demolombe, 
X, No. 691; Aubry et Rau, ed. a, II, $ 
234, nota 15, p. 79% Dalloz, Ren., Usu- 
fruit, No. 642: Suppl, Usufruit, No. 284; 
Laurent, VII. No. 64; Huc, IV, No. 245; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 74, 
145; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2849; Planiol 
et Ripert, III, No. 867: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea, 1, p. 552, 553), 
25, Dobânzile unei creanţe supuse u- 

zuiructului se prescriu prin trecere de 
cinci ani potrivit dispoziţiunilor art. 2277 
c. civ. fr. (1907 c. civ. rom.) iar nu prin 
trecere de treizeci ani. (Dalloz, Râp., 
Suppl, Usufruit, No. 214; Huc, IV, No. 
245; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 553), 
26. Prescripţia de trezeci ani curge de 

drept prin neuzul uzufructuarului, fără 
ca să fie necesar ca în acest timp nudul 
proprietar sau un terţ să fi exercitat drep- 
tul în locul uzufructuarului. (Demolombe, 
X, No. 689 Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 234, p. 721; Dalioz. R6p., Usufruit, No. 
643, 712; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 145; Alexandresco, ed 2-a, III, partea 
Ip. 553, 554%; Nacu, I, p. 850). " 
27. Exercitarea uzufructului se poate 

face şi de o altă persoană în locul uzu- 
fructuarului cum ar fi un couzufrucțuar, 
un mandatar, un locatar, un cumpără- 
tor, un donatar şi chiar un gestionar de 
afaceri; prin urmare când terţul în una 
din aceste calităţi exercită uzufructul în 
numele uzufructuarului, dreptul acestuia, 
din urmă nu poate fi prescris dacă el 
nu exercită personal dreptul său în timp 
de treizeci ani. (Demolombe, X, No. 694; 
Marcade, Art. 617; Demante et Colmet 
de Santerre. ed. 3-a, II, No. 463 bis, III, 
IV; Aubry et Rau, cd. 5-a, II, 8234, p. 
721; Dalloz, Rep.. Usufruit, No. 644; Suppl, 
Usufruit, No. 285; Laurent, VII, No. 62; 
Huc, 1V, No. 245; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 744; Planiol, ed. Ga. 1, 
No. 2850; Planiol et Ripert, III, No. 367: 
A exandresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 

28. in caz de vânzare a dreptului de 
uzuiruct, după o părere, chiar dacă cum- 
părătorul nu ar exercită dreptul de uzu- 
fruct, prescripția liberatoare nu poate a- 
vea loc, dacă uzufructuarul se foloseşte 
de preiul vânzării. (Proudhon, Usufruit, 
IV, No. 2110; Dalloz, Rep., Suppl., Usu- 
fruit. No. 285: Laurent, VII, No. 62). 
29. După altă părere, în caz de vânzare 

a dreptului de uzufruct, pentru ca să nu 
se stingă acest drept prin neuz, trebueşte 
ca cumpărătorul să exercite efectiv acest 
drept, deoarece numai exerciţiul uzuiruc- 
tului poate fi opozabil nudului proprietar, 
iar nu faptul că uzufructuarul se foloseşte 
de preţul vânzării uzufructului. (Demo- 
lombe, X, No. 695; Aubry et Rau, ed. a. 
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II, $ 234, nota 11, p. 721; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 64; Suppl., Usutruit, No. 
285; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
744, p. 477, nota 1; Planiol et Ripert, III, No. 867; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 554, nota; Comp.: Nacu; 1, p. 851). 
30. In cazul când uzutructuarul a dat 

în locaţiune bunul supus  uzutructului. după o părere, pentru ca uzufruftructul să nu se stingă prin neuz, nu este nece- 
sar ca locatarul să se folosească de lu- 
cru ci este deajuns dacă uzufructuarul 
incassează pretul locatiunei. (Proudhon, 
Usutruit, IV, No. 2110: Dalloz, Râp. Usu- 
îruit, No. 646; Suppl, Usufruit No. 286; 
Laurent, VII, No. 62). 

31. După altă părere, în caz de loca- 
tiune a bunului supus uzutructului pen- 
tru ca, prescripțiunea liberatoare să nu poată operă, trebueşte ca locatarul să 
uzeze de bunul închiriat, nefiind deajuns 
ca uzufruciuarul să încaseze preţul 1lo- 
cațiunei. (Demolombe, X, No. 695; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. II, $ 234, nota 11, p. 21; 
Dailoz, Râp., Suppl.. Usufruit, No. 286; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 744, 
p. 417, nota 1: Planiol eţ Ripert, III, No. 
367; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 1, 
p. 554, nota; Comp: Nacu, I, p. 851). 

2. Nu poate fi considerat ca neuz, 
iaptul uzufructuarului de a nu scoate din 
bunul supus uzufructului, ţoate îructele ce 
ar fi putut fi obţinute de un bun admi- 
nistrator, (Proudhon, Usufruit,” IV, No. 
2102; Demolombe X, No. 696; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 721;  Dalloz 
Rep... Usutruit, No. 647; Suppl, Usufruit, 
No. 287: Laurent, VII, No. 63; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 14%; Planiol, 
1, No. 2850; Planiol et Ripert, III, No. 
867 ; Alexandresco, ed. 2-a, TII, partea 1, 
p. 554; Nacu, 1, p. 850)., 
32. Deasemenea fantul uzufructuaru- 

lui de a nu se fi folosit decât deo parte 
din lucrul. supus uzufructului nu poate fi 
considerat ca un neuz a, dreptului său de 
uzufruct. (Proudhon, Usufruit, IV, No. 
2102; Demolombe, X, No. 696; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, 8234, p. 721; Dalloz, Râp, 
Usufruit, No. 647; Suppl., Usufruit. No. 
287; Laurent, VII. 63; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 74; Planiol 1, No. 
2850; Planiol et Ripert, III, No. 867; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 554; 
Nacu, 1, p. 851). 
34, Faptul uzutructuarului de a uză 

în mod abuziv şi excesiv de lucrul supus 
uzufruciului nu poate fi considerat ca un 
neuz, ci cel mult ca un abuz de folosinţă. 
(Demolombe, X, No.:696; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II], $ 234 text şi nota 13, p. 1; 
Laurent, VII, No. 63; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 744; Planiol, 1, No. 
2850; Planiol et Ripert, TII, No. 867; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 554). 

325. Când obiectul uzutfructului îl for- 
mează o universalitate juridică, faptul 
uzufructuarului dea nu uză în timp de 
treizeci de ani de un obiect, determinat din 
această. universalitate, după o părere, nu 
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duce la stingerea uzufructului. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 722; Laurent, 
VII, No. 63; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 554). 
36. După o altă părere, în acest caz, 

prescripțiunea operează asupra acestui 
obiect determinat din universalitatea ju- 
ridică, (Proudhon, Usutruit, IV, No. 2101; 
Demolombe, X, No. 745; Dalloz, Rep, Usu- 
îruit No. 648; Suppl., Usufruit, No. 287; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 74; 
Nacu, 1, p. 850). 
27. In cazul când uzutruciul este con- 

stituii în mod separat asupra mai multor 
obiecte cari nu formează o universalitate 
juridică, neuzul uzufructului în timp de 
treizeci ani asupra unuia dintre obiectele 
supuse uzufructului, duce la prescripţiu- 
nea. liberatoare a uzufructului asupra 
acestui obiect, de oarece în acest caz 
există mai multe uzutructuri distincte. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 7%: 
Laurent, VII, No. 63; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 744; Nacu, 1, p. 850). 
28. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran faptele cari vor demonstră că 
uzufructuarul nu a uzat de dreptul său 
de uzufruct, neputându-se fixă regule anu- 
mite. (Dalloz, Râp., Usutfruit, No. 647 ; 
Suppl. Usutruit, No. 287: Alxandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 554), 
39. Pentru ca uzufructul să se stingă 

prin neuz, nu este necesar ca uzufructua- 
rul să fi fost pus în posesiunea bunului 
supus uzufructului, fiind de ajuns dacă 
el a neglijat să ceară predarea uzufruc= 
tului. (Demolombe, X, No. 692). 
40. Termenul de prescripţie va. începe 

a curge dela ultimul act de percepere a 
fructelor. (Demolombe, X, No. 697; Dalloz, 
Rep, Usuiruit, No. 650; Laurent, VII, 
No. 64; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 744; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 555). 
41, Prescripţiunea de treizeci ani va 

putea fi suspendată în conformitate cu 
dispozițiunile prevăzute de codul civil, 
(Nacu, 1, p. 851), 

2. Prescripțiunea de treizeci ani va 
puteă fi întreruptă în conformitate cu 
dispoziţiile art. 1865 c. civ. rom. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 555). 
43. Potrivit dispoziţiilor art, 2259 e, civ. îr. (1876 c. civ. rom.), prescripțiunea 

uzufructului prin neuz nu curge în contra, 
minorilor şi interzişilor. (Demolombe, X, 
699; Aubry et Rau, ed. Sa, II, $ 234 p. 
721; Dalloz, Râp, Usufruit, No. 652; 
Suppl., Usufruit, No, 288; Laurent, VII, 
No. 61; Huc, IV, No. 24; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 746; Planioi et Ripert, 
III, No. 87; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 5%). 
44. Deasemenea potrivit dispoziţiilor 

art. 2255 c. civ. îr. (1878 e. civ, rom, uzu- îructul lovit de dotalitate nu poate fi pre: Scris prin neuz. (Demolombe, X, No. 699 ; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234 p. 721; Dalloz,. Rep.. Usufruit, No, 632: Suppl, Usutruit, No. 288; Laurent, VII, No. 64; 
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Huc, IV, No. 2445; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 746; Planiol et Ripert, III, 
No. 867: Alexanaresco. ed. 2-a, III, partea 
I, p. 554). 
45. Ultimul mod de stingere a drep- 

tului de uzufruct prevăzut de art. Gl?c. 
civ. fr. (557 ce. civ. rom.) este acel al des- 
ființării totale a lucrului asupra căruia 
uzufructul eră constituit. Prin desființare 
ictală se înţelege nu numai desființarea 
fizică şi absolută a lucrului, ci şi des- 
ființarea, totală a formei constitutive a 
lucrului care formează substanța sa. (De 
molombe. X, No. 70U; Aubry et Rau, ed. 
S-a, II, $ 234 p. 722, 723; Daltoz, Rep, 
Usufruit. No. 653; Suppl., Usufruit, No. 
289; Laurent, VII, No. 65; Iluc, IV, No. 
247; Baudry et Chauveau, Des biens, No, 
748 urm.: Planiol et Ripert, III, No, 864: 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea 1, p. 555, 
556, 557: Nacu. [,p. 859: Matei Cantaru- 
zino, p. 167; Plastara, II, p. 269), 

468. Când  uzutructul este constituit 
asupra unei universalităţi de bunuri, 
pentru ca uzutructul să se stingă, tre- 
huește ca întreaga universalitate să se 
distrugă; dacă se distrug numai o parte 
din obiectele universalităţii, uzufructul se 
stinge numai asupra acestor obiecte. 
(Proudhon. Usufruit. V. No. 2534: Demo- 
lombe, X, No. 704; Aubry et Rau, ed, 5-a, Il. $ 934, p. 724: Laurent. VII. No. 68; Alexan- 
dresco, ed. II-a, III. partea 1. p. 559; Matei 
Cantacuzino, p. 167). 
47. Pentru ca desființarea totală a 

lucrului supus uzufructului, să aducă 
stingerea uzufructului, se cere ca desfiin- 
tarea să fie datorită unui caz foriuit sau 
de fortă majoră. iar nu culpei nudului 
proprietar sau unor terţe persoane. (Prou- 
dhon, Usufruit V. No. 2527; Demolombe, X, No. 713 bis; Aubry et Rau, ed. a, II], $ R34, p. 723: Baudry et Chauveau. Des biens, No. 751: Planiol et Ripert, III, No. 864: Alexandresco. ed. 3-a, II, partea 1, 
p. 355, nota 3). 
48. Dispoziţiile art. 617 c. civ. în. (557 Cc. Civ. rom.) care prevăd că uzufructul 

se stinge prin desfiinţarea, totală a, lucru: lui supus uzufructului, îşi găsesc apli- caţiunea şi la uzufructul lucrurilor în- corporale. (Demolombe, X. No. 715: Dalloz, Rep, Usufruit. No. 675: Alexa.ndresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 555; Comp.: Duran- ton, IV, No. 676). 
49. Tribunalele vor apreciă în mod Suveran, dacă schimbarea formei consil- 

tutive a, lucrului supus uzutructului echi- valează cu pierderea, totală a lucrului, după împrejurările de fapt şi intenţia VIE “uterului uzufructului. (Laurent, 
„ No. : audry „ Des 

biens, No. 748. Y et Chauveau 
50. In afară de modurile de stingere a uzufructului prevăzute de codui civil la materia uzufructului, uzutructul se mai stinge conform principiilor dreptului co- mun din materia, obligaţiilor prin anula: rea, rezoluțiunea. sau revocarea dreptu- lui constituitorului uzufructului. (Dalloz, 
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Rep., Usuiruit, No. 106 urm.; Suppl. Usu- 
îruit, No. 311 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 
JEL, partea 1, p. 572 urm.; Nacu, 1,-p. 857; 
Plastara, II, p. 270). ” 
5. Deasemenea uzufructul se stinge 

prin anularea, rezolvirea sau revocarea 
titlului constitutiv al uzutfructului. (De 
molombe, X, No. 738; Laurent, VII, No. 
88; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
167; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 572, 573, 574, 5%; Comp.: Nacu |, 
p. 857). 
59. Deasemenea uzufructul se stinge 

prin îndeplinirea condiţiunei rezolutorii, 
cu efect retroactiv. (Dalloz, Rp, Usu- 
fruit, No. 706, 7208, 709; Suppl., Usufruit, 
No. 311; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
I, p. 514). 
54. Deasemenea uzuiructul se stinge 

potrivit dispoziţiilor art. 974 c. civ. îr. 
„(825 e. civ. rom,), prin reîntoarcerea uzu- 

fructului la donator. (Alexanlresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 573). 
54. Deasemenea uzuiructul se stinge 

prin prescripțiunea achizitivă a unui terţ, 
(Dalloz, R&p., Usutfruit, No, 712, 713, 716; 
Suppl., Usufruit No. 313, 315; Planiol et 
Ripert, III, No. 868; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 373, 575, 576; Nacu, 
I, p. 856, 857; Matei Cantacuzino, p. 167). 
B5. Prin aplicaţiunea dispoziţiilor art. 

2269, 2266 şi 2267 c. civ. fr. (1895, 1896 şi 
1897 c. civ. rom.), dacă o persoană poate 
dobândi prin prescripțiune de 10—20 ani 
uzutructul sau plina proprietate a imobi- 
lului după cum i-a,fost vândut primul 
sau al doilea drept. (Demolombe, X, No. 
741 urm.; Marca, Art. 624 No. 1 
urm. ;  Demante et Colmet de San- 
tevre, ed. 3-a, II, No. 463 bis; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 234, text şi notele 48, 
49, p. 731; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 112; 
Suppl., Usutruit, No. 313; Laurent, VII, 
No. 89 urm.; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. ?68; Comp.: Planiol et Ripert, 
III, No. 868; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 576. notă; Nacu, I, p. 857). 

56. Când posesorul a dobândit prin 
prescripţiune de 10—20 ani numai uzu- 
îructul, dacă, el încetează din viaţă îna- 
inte de a, îi trecut treizeci ani dela ulti- 
mul act de folosință al uzufructului, 
uzufructul nu se uneşte cu nuda proprie- 
tate, ci va puteă fi exercitat de către uzu- 
fructuarul prim, (Demolombe. X, No. 7% 
urm.: Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $934, p. 
131; Dalloz, Râp., Usutruit, No. 713, 714; 
Suppl, Usufruct, No. 313; Laurent, VII, 
No. 89 urm.). 
57. In ceeace priveşte uzufructul legal 

ei se mai stinge şi prin emanciparea mi- 
norului. (Planiol et Ripert, III, No. 861). 

B8,. Nu toate modurile de stingere ale 
uzufructului propriu zis îşi găsesc apli- 
cațiunea şi la cuasi-uzufruci. Aşă cuasi- 
uzufructul nu se stinge prin neuz, nici 
prin distrugerea totală a lucrului, nici 
prin abuzul de folosinţă, nici prin uzu- 
capiune. (Demolombe, X. No. 743; Mar- 
cadă, Art. 617; Dalloz, Rep., Usutruit, No. 
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719 urm.; Suppl., Usufruit, No. 316; Huc, 
IV, No. 249; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 170, 171; Planiol et Ripert, ILi, 
No. 861; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
IIL. partea 1, p. 555, 558, 574, nota 3, 
577, 579). 
89. Eiectul stingerei uzutfruciului pen- 

tru orice motiv, afară de cel al desfiin- 
țării totale a lucrului supus uzutructului 
şi de cel al consolidării către uzutructuar, 
este de a face pe nudul proprietar să 
intre în folosința lucrului de ârept, fără 
nici o cerere în justiţie, chiar dacă este 
vorba. de un imobil. (Proudhon, Usutruit, 
V, No. 2570; Demolombe, X, No. 635; Au- 
by et Rau, ed. 5-a, II], 8 235, p. 734; Dalloz, 
Rep. Usutfruit, No. 24 urm.; Suppl.. Usu- 
fruit, No. 320, 321; Laurent, VII, No. 92 
urm,; Huc, LV, No.250; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 771; Planiol et Ripert, 
III, No. 871; Alexandresco, sed. 2-a, III, 
partea I, p. 561, nota 2, 580 text si nota 1). 

O. In cazul când uzutructuarul sau 
reprezentanţii săi nu restitue de îndată 
bunul supus uzutructului care sa sţins, 
ei datoresc daune-interese nudului pro- 
prietar. (Demolombe, X, No. 637; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 235, p. 735; Dailoz. 
Rep. Usufruit, No. 731, 733 urm.; Supbl, 
Usufruit. No. 321; Laurent VII, No. 9%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 771). 
6. In cazul precedent dacă bunul su- 

pus uzufructului este o sumă de bani, u- 
zufructuarul sau reprezentanţii săi vor 
datori dobânzi de întârziere cari vor curge 
de drept din ziua stingerei uzufructului. 
(Demolombe, X, No. 637; Aubry et Rau, 
ed, 5-a, II, $ 235, text și nota 2, p. 734; 
Dalloz, Ren., Suppl., Usufruit, No. 324; 
Laurent, VII, No. 95; Huc, IV. No. 2%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1%; 
le xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 580, 
D . 

62, Dacă însă moştenitorii uzufrue- 
tuarului ar fi fost de bună credinţă că 
banii erau proprietatea autorului lor, ei 
vor datori dobânzi de întârziere, numai 
din momentul când ar deveni de rea ere- 
dinţă. (Aubrv et Rau, ed. 5-a, [1 8 935, 
nota 2. p. 734; Baudry et Chauveau, Des 
biens. No. 772; Contra:.Laurent, VII, No. 
96; Alexandresco. ed. 2-a, III, p. I. p. 581). 
G3. Cu toate că la stingerea uzufruc- 

tului, uzufructuarul este obligat să re- 
stitue imediat lucrul care a făcut obiec- 
tul uzufructului, totuşi când acest obiect 
eşte o casă care eră locuită de însuşi uzu- 
fructuarul şi familia sa, trebueşte a i se 
acordă acestuia sau familiei sale un ter- 
men pentru a-şi găsi o altă locuinţă. 
(Proudhon, Usufruit, V, No. 9570; Demo- 
lombe, X, No. 638, 639; Aubry et Rau, ed. 
Sa, II, $ 235. p. 185; Dalloz, R6p., Usu- 
fruit, No. 739; Suppl., Usuiruit, No. 32; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 773; 
Planiol et Ripert, III, No. 871; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 532, 581; 
Comp: Laurent, VII, No. 97; Huc, IV, No. 
250). 
64, Deasemenea când obiectul supus 
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uzufructului a fost o fermă, trebueşte a se 
da un termen necesar pentru ca uzufruc- . 
tuarul sau arendaşul să-şi poată luă lu- 
crurile 'sale pentru a puteă intră în folo- 
sinţă nudul proprietar sau noul arendaş. 
(Dalloz, Râp., Usutruit, No. 732; Suppl,, 
Usufruit, No. 322). 
&5. In cazurile precedente când după 

stingerea uzufructului, uzufructuarul maj 
rămâne în imobilul care a făcut obiectul 
uzufructului, după o părere, ei datoreşte 
nudului proprietar plata unei adevărate 
chirii proporţională cu durata ocupaţiu-. 
nei. (Proudhon, Usutruit, V, No. 2570. 
2583; Demolombe, X, No. 638 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 235, p. 734; Dalloz, 
Reâp.. Suppl.. Usutruit, No. 323; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 773). 
GG. După altă părere, în acest caz, el 

datorește nudului proprietar o despăgu- 
bire ce va fi fixată de către tribunal, 
care însă nu constitue o adevărată chirie. 
(Dalloz, Rep., Usufruit, No. 735; Suppl, 
Usufruit, No. 323; Laurent. VII. No. 97; 
Huc, IV, No. 250; Comp.: Planiol et Ri- 
pert, III. No. 871; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 532 581). 
67. Stingerea uzufructului prin  mo- 

durile prevăzute de art. 617 c. civ. îr. 
(559 c. civ. rom.), precum şi prin îndepli- 
nirea. condiţiunei rezolutorie, în afară de 
cazul consolidărei, îşi produce efectele şi 
faţă de tertele persoane. (Demolombe, X, 
No. 747 urm.; Dalloz, Râp., Usutruit, No. 
724; Suppl, Usufruit, No. 317; Laurent, 
VII, No, 100; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 771; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
pariea 1, p. 582, text şi nota 4, 583). 
68. Potrivit acestui principiu, prin 

stingerea uzufructului, se sting și toate 
drepturile reale constituite de către uzu- 
fructuar asupra lucrului care a făcut o- 
biectul uzufructului. (Demolombe, X, No. 
147 urm.; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 724; 
Suppl., Usufruit, No. 317; Laurent, VII, 
No. 100; Baudry et Chauveau, Des hiens, 
No. 771; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1, p. 582, text şi nota 4, 583). 
G9. In caz ae stingerea uzufructului 

pentru abuz de folosinţă, după o părere, 
se sting şi drepturile reale constituite de 
către uzuifructuar asupra lucrului care a 
făcut obiectul uzutructului, bine înţeles 
dacă, ia pronunţarea hotărirei au luat 
parie şi beneficiarii drepturilor reale. (De- 
molombe, X, No. 75; Demante et Colmet 
de Santerre, od s-a, II, No. 465 bis; Dal- 
02, Rep. Privilăges et hypothă ues, 
807; Suppl,, Usutruit, No. Ș18), dues, No, 

Art. 558. — Uzuiructul poate 
ce face uzuiructuarul de folosinţa 
fondului, sau lăsându-l să se degra 
Creditorii uzufructuarului pot int 

drepturilor lor; ei pot propune 
Și a da garanţii pentru viitor. 

în contră-i pentru conservarea 
repararea degradaţiunilor făcute 
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70. După altă părere, în acest caz, 
drepturile reale constituite de către uzu- 
fructuar asupra lucrului care a făcut 
obiectul uzufructului  subsistă,  (Prou- 
dhon, Usutruit, IV, No. 2476, 24%; Laurent, 
VII, No. 86; Huc, IV, No. 248; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 758; Comp. 
Mourlon, ÎI, No. 1634; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 567). Ă 

Z 4. Dacă beneficiarii drepturilor reale, 
cum ar fi creditorii ipotecari, nu au în- 
tervenit sau nu au fost puşi în cauză, 
hotărîrea obținută de stingerea uzufruc- 
tului nu le este opozabilă. (Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea 1, p. 567). 

729. In cazul de stingerea uzufructu- 
lui prin consolidare. fie în folosul nudu- 
lui proprietar, fie în folosul uzufructua- 
vrului, după o părere, efectele se produc 
şi faţă de tertele persoane şi deci se sting 
toate drepturile reale constituite de către 
uzufructuar asupra lucrului care a făcut 
obiectul uzufructului. (Dalloz, Rp. Pri- 
vileges et hypothâques, No. 2565 urm.; U- 
sufruit, No. 724). 

73. După altă părere, în cazul :când 
consolidarea se face în folosui nudului 
proprietar, drepturile reale constituite de 
către uzufructuar se sting. iar în cazul 
când consolidarea se face în folosul uzu- 
fructuarului drepturile reale subsistă. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Privileges ct hypo 
thăques. No. 433). 

14, După a treia părere, atât în cazul 
când consolidarea se face în folosul nu- 
dului proprietar cât şi în cazul când con- 
solidarea. se face în folosul uzufructua- 
rului, drepturile reale constituite de către 
uzufructuar asupra lucrului care a fă 
cut obiectul uzufructului  subsistă, de 
oarece consolidarea are de efect să îm- 
piedice numai exercitarea uzufructului, 
iar nu să stingă în realitate uzutructul. 
(Proudhon, Usufruit, IV. No. 2071; Demo- 
lombe, X, No. 747 urm.: Aubry et Rau, 
ed. da, II. $ 234, p. 1126; Dalloz, Rep, 
Suppl., Privilăges et hypothâques, No. 
433; Usutruit, No. 317; Laurent, VII, No. 
58, 100; Bauâry et Chauveau, Des biens, 
No. 740; Comp: Alexandresco, ed, 2 
III, partea 1, p. 551. 582 nota 4). 
_2B- A se vedeă: art, 534, 558, 562, 563 

şi 564 din codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 
Î. A se vedea: art. 106, nota 1. 

încetă asemenea prin abuzul 
sa, sau aducând stricăciuni 
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Judecătorii pot, după gravitatea împrejurăților, sau a hotărî 
stingerea uzuiructului,. sau a lăsă pe proprietar să se bucure de 
îructele obiectului supus la uzuiruct, cu îndatorire de a plăti pe 
fiecare an uzufructuarului sau celor ce reprezintă drepturile sale, o 
sumă hotărită până în ziua când uzuiructul urmă să înceteze. 
(Civ. 541—545, 554, 557, 562, 975, 9176, 998, 1632 urm., 1639 

urm., 1652 urm., 1675, 1676; Pr. civ. 247 urm., 392 urm.; Civ. 
Fr. 618). 

Tezi. fr. Art. 618. — Lvusufruit peut aussi cesser par labus que Lusu- 
fruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des degradations sur le fonds, 
soit en le laissant deperir faute d'entretien. 

Les cr6aneiers de Pusufruitier penvent intervenir dans les contestations, 
pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la r&pazration. des dâ&gra- 
dations commises, et des garanties pour Lavenir. 

Les juges peuvent, suivant la gravit6 des circonstanees, ou prononcer l'ex- 
tinction absolue de Pusufruit, ou n'ordonner la rentre du proprittaire dans la 
jouissance de Pobjet qui en est greve, que sous la charge de payer annuelle- 
ment ă usufraitier, ou ă ses ayant-eause, une somme dâterminte jusquă Linstant 
ou l'usufruit aurait du cesser. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Abuz de folosinţă 1 urm. Greşeală 3, 4, 5, 10, 12, 15. 
Acţiune. 18, 19, Incetare din viață 38. 
Apreciere 2-10, 14, 20, 25, Incetarea uzufructului 

26, 30—37, 1 urm. 
Arbori 5. Incident 19. 
Bani 35, 3%, insolvabilitate 9. 
Cauţiune 16, 33, latervenţie 24—28, 
Clădiri 5, Intrebuinţare 8, 33. 

Intreţinere 1. 
Ipotecă 27. 
Locaţiune 6, 11, 12, 33. 
Măsuri de conservare 32, 

Conservare 32, 33. 
Contestaţie 29. 
Creanţe 8, 
“Creditori 24—29. 
-Cuasi-uzufruct 17. 33, 
-Culpă, a se vedea cuvin- Minoritate 13, 15. 

tele: „Neglijență“, „Rea | Moarte 38. 
credinţă“, | Mobile 5, 6, 7.. 

Cultură 10. Neglijenţă 3, 4, 5, 10, 12, . 
Dărâmare 5. 15. 
Deces 3%. Proces 18, 19. 
Degradări 1—6, 11 -45, 34, 

3 
Despăgubiri 13, 21, 22. 
Destinaţie 5. 
Dol, a se vedeă cuvintele: 

„Rea credinţă“, 
Doanaţiune 16. 
Dotă 13, 14, 
Excepţiune 19. 
Exemple 5—9, 
Fraudă 4, 8, 15, 29. 
Garanţie 24, 34. 

Rea credinţă 4, 8, 15, 29. 
Reparaţiuni 21, 24, 34. 
Sechestru 32, 
Stingerea uzufructului 

1 urm. 
Testament 16. 
Tutelă 13, 15. 
Uzufruci î urm. 
Uzufruct legal 16, 
Venituri 32. 
Vindere-cumpărare 7, 16, 

23, 

  

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 618 c 
civ. fr. (558 e. civ. rom), stingerea uzu- 
fructului poate să aibă loc atât pentru 
stricăciuni aduse fonăului cât şi pentru 
degradări cauzate acestui fond din lipsă 
de întreţinere. (Dalloz, Râp., Suppl., Usu- 
fruit, No. 296; Planiol et Ripert, III. No. 
869; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, 
p. 562). 

9. Stingerea uzufructului pentru moti- 
vele prevăzute de art. 618 c. civ. îr. (558 
€. civ. rom.) nu trebueşte pronunţată de- 

cât în cazuri grave de abuzuri cari ating 
însăşi substanţa lucrului supus uzuifruc- 
tului. (Proudhon, Usufruit, V, No. 2423; 
Demolombe, X, No. 2171; Aubryet Rau, 
ed. 5-a, II, $ 234, text şi nota 30, p. 127; 
Dalloz, Râp., Usuiruit, No. 682; Suppl. 
Usufruit, No. 297; Laurent, VII, No. 81; 
Huc, IV, No. 248; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No, 753; Planiol et Ripert, III, 
No. 869; Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 
I, p. 561, nota 2, 565; Nacu, I, p. 855; Ma- 
ei Cantacuzino, p. 168; Plasiara, II, p. 

3, Nu poate fi pronunţată stingerea u- 
zufructului pentru deteriorări de mică 
importanță datorite fie  neglijenţei, fie 
faptelor uzufructuarului. (Proudhon, Usu- 
fruit, V, No. 2422; Demolombe, X, No. 
211; Aubry et Rau, ed. 5-a, II], $ 9234, p. 
727; Dalloz. Râp., Usufruit, No. 682; Lau- 
rent, VII, No. 84; Huc, IV, No 248; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 753; Pla- 
io et Ripert, III, No. 869; Nacu, |, p. 

4. Pentru că degradările cauzate la 
lucrul supus uzufructului să aducă stin- 
gerea uzufruciului pentru abuz de îolo- 
sință, nu este necesar să se stabilească 
existența relei credințe din partea uzu- 
fructuarului, deoarece legea nu cere a- 
ceasta, ci este deajuns dacă există din par- 
tea sa greşeli grave şi neglijenţă de na- 
tură să compromită existenţa lucrului 
supus uzufructului. (Demolombe, X. No. 
720; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, text 
şi nota 30, p. 727; Laurent, VII, No. 81; 
Huc, IV, 248: Baudry et Chauveau. Des 
biens No. 753; Planiol, I, No. 2855; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 56, 
text și nota; Contra: Dalloz, Rep., Usu- 
fruiţ, No. 682; Suppl.. Usufruit, No. 297). 
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5, Ca exemple de abuz de folosinţă din 
Partea  uzufructuarului cităm cazurile 
când el întrebuinţează lucrurile mobiliare 
la altă destinaţiune decât cea stabilită de 
autor, când dărâmă clădirile folositoare 
sau le lasă să se dărâme din lipsă de 
îngrijire, când scoate arborii fructiferi 
cari produc tructe. etc. (Proudhon. Usu- 
îruit, V, No. 2420; Duranton IV, No. 
696; Dalloz, Râp.. Usufruit, No. 683; Suppl., 
Usutruit, No. 298; Alexandresco, ed. 2-a, 
IL, partea 1. p. 563). 

6. Deasemenea când dă în locaţiune 
lucrurile mobile supuse uzufructului şi 
cari se strică repede prin întrebuinţarea 
lor. (Aubry et Rau, «ed. 5-a, II, $ 230 p. 
694; Dalloz, Rep., Suppl., Uusufruit, No. 
298; Contra: Laurent, VI, No. 470 urm... 

7. Deasemenea când înstrăinează lu- 
crurile mobile supuse uzutructului, (Prou- 
dhon, Usutruit. V, No. 2422; Demolombe, 
X, No. 719; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
234, nota. 30. p. 727; Dalloz, Râp., Usuifruit, 
No. 684; Suppl. Usutruit, No. 298; Lau- 
rent, VII, No. 82: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea, |, p. 562, 563). 

8. Deasemenea când uzufructuarul u- 
nei creanţe a primit dela debitor capita- 
lul şi nu justifică întrebuințarea banilor, 
chiar fără dol sau intenţie frauduloasă. 
(Demolombe, X, No. 744%; Laurent, VII, 
No. 80; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, v. 563). 

9. Insolvabilitatea uzufruciuarului nu 
este un motiv de decădere a lui din drep- 
tul de uzufruct. (Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 563). 

10. Simpiele fapte de neglijenţă în 
cultivarea unei bucăţi de pământ, „nu 
constituesc din partea uzutructuarului a- 
buzuri de folosinţă de natură a aduce de- 
căderea lui din dreptul său de uzufruct. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 563). 

îi. Decăderea uzutfructuarului pentru 
abuzul de folosință implicând un fapt 
personal al său, nu poate fi pronunţată 
pentru degradări comise de un locatar 
al uzufructuarului, (Dalloz, Rep. Usu- 
fruit, No. 685; Suppl., Usufruit, No. 299; Huc, IV, No. 248). 

12. După altă părere, uzufructul va îi 
desființat şi atunci când culpa sau negli- 
ienţa sar datori locatarului, dacă uzu- fructuarul nu a fost ateni ca, să împie- 
dece abuzurile, (Demolombe, X, No. 720; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 733; Planiol et Ripert, UI, No. 869; Alexan- dresco, ed. 2-a, III. partea I. p. 562, notă), 13. Deasemenea, după o părere, decă- derea nu poate fi pronunțată pentru de- gradări comise de tutor sau de bărbatul dotal asupra bunurilor a căror uzufruct aparţine unui minor sau unei femei qo- tale, proprietarul neavând în acest caz decât calea unei actiuni în daune în- terese. (Demolombe, X, No. 718; Dalioz R&p.. Usutruit, No. 686; Suppl.; Usutruit, No. 299; Huc. IV. No. 248; Comp.: Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 562, 565), 
14. După altă părere, în cazul câna 
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uzufructul aparţine unei femei dotale, ea; 
va fi răspunzătoare pentru abuzul de 
folosinţă comis le bărbatul său care ad- 
ministrează bunul supus uzufructului şi 
va fi decăzută din uzufructul său. după 
aprecierea judecătorilor de fond cari vor: 
examină situatia particulară a femeei şi 
i&noranța ei asupra relej administrații a 
bărbatului său. (Aubrv et Rau, ed. 5a, 
II, $ 234. p. 727; Baudryv et Chauveau, Des 
biens. No. 753: Planiol et Ripert, III, No, 
869; Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 1. 
p. 562, notă). 

15. lar dacă uzutruciul aparţine unui 
minor, numai în caz de dol din partea 
tutorului nu e va aplică decăderea pen- 
tru abuz de folosință: această decădere. 
însă îşi va săsi aplicaţiunea în caz de 
simplă greşeală a tutorului. (Dalloz, R6p. 
Suppl., Usufruit. No. 299: Laurent, VII. 
No. 81; Comn.: Baudry et Chauveau, Des 
biens. No. 753: Planiol et, Ripert. III. No. 
869; Alexanaresco, ed. 2-a. II, partea |, 
p. 562, 565). 

16. Dispozitiunile art. 18 e. civ, fr. 
(558 c. civ. rom.) cu privire la stingerea. 
uzufructului pentru abuz de folosinţă, își 
găsesc aplicațiunea la orice fel de uzu- 
fructuri : lega], convențional sau testa- 
mentar, cu titlu gratuit sau cu titlu one 

„FOS, cu cauțiune sau fără cauţiune. (De 
molombe. X. No. 717; Bauary et Chau- 
veau, 'Des Dbiens. No. 755; Alexanaresco, 
ed. 2-a, III, partea TI. p. 564, 562), 

17. Dispozitiile art. 618 c. civ. fr. (558 
c. civ. rom.), nu-si găsesc aplicațiunea în 
regulă generală la cuasi-uzufruct, de oarece cuasi-uzufructuarul are dreptul să dispue de bunul supus  uzufructului. 
(Proudhon, Usufruit, IV. No. 2417; Demo lombe, X, No. 743: Marcade, Art. 618 dresco, ed. 2-a. III. partea I. p, 562, nota 2). 
bis, p. 789; Laurent, VII. No. 20: Alexan- -dresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 582, nota 2), 

18. Spre deosebire de cazurile arătate: 
de art. 617 ce. civ. fr. (557 ce. ciîv. rom) 
stingerea uzufructului pentru abuz de fo- losințţă nu are loc de drept, ci trebuește- 
pronunțată de justiţie după cererea nu- 
dului proprietar. (Demolombe, X, No. 721, 

; Mareadă, Art. 618; Mourlon. ed. T-& I. No. 1633; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234 p. 727: Dalloz, Rep, Usutruit, No. 679: Suppl.. Usutruit. No. 300 ; Laurent. 
VII. No. 83; Baudry et Chauveau. De: hiens. No. 754 urm; Planioi, ed. 6-a, No. 2854; Planiol et Ripert, III, No. 89; 
Alexandresco, ed. 2-a, TITI, partea |, Pp. 561. nota. 2; Nacu, 1, p. 855; Matei Canta-: cuzino, p. 168). 

„ Cererea nudului proprietar de 2 se pronunţă decăderea, uzufructuarului 
pentru abuz de folosinţă, se poate face: 
atât pe cale qe acţiune principală cât şi pe cale incidentală, (Alexandresco, ed. 7-3 III. partea |, p. 562). 
20. Tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă uzutructuarul a comis un: abuz de folosinţă asupra. lucrurilor supuse uzufructului, de natură a aduce stinge- 
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rea uzuiructului. (Demolombe, X, 21, 
722; Marcade, Art. 618; Mourlon, ed. 7-a, 
1, No. 1633; Aubry et Rau, ed. a, Il, $ 
234, p. 727; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
979; Suppl., Usutruit, No. 300; Laurent, 
VII, No. 83: Huc, IV, No. 248; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 754 urm.; Pla- 
niol, ed. 6-a, I, No. 2854; Planiol et Ripert, 
TII, No. 869; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, 
p. 825; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 561, nota 2. 562, nota, 565; Nacu, 1. 
p. 855; Matei Cantacuzino, p. 168). 
24. In loc de a cere decăderea uzu- 

îructuarului pentru abuz de folosinţă, 
nudul proprietar are dreptul să ceară ca 
uzufructuarul să fie obligat la plata de 
“despăgubiri şi la reparare imediată a lu- 
crului supus uzufructului. (Proudhon, 
Usufruit, V, No. 2428; Demolombe, X, 
No. 632; Aubry et Rau, ed. 5-a, [1, 8934. 
p. 721; Dalloz, Râp., Usutruii, No. 689; 
Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 733; 
Planiol et Ripert, III, No. 869; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 561, nota 

'2; Matei Cantacuzino, p. 168). 
229, Nudu! proprietar are drepţul să 

ceară în acelas timp stingerea uzufruc- 
tului pentru abuz de folosinţă şi condam- 
narea uzutructuarului la plata, de despă- 
gubiri. (Proudhon, Usufruit, V, No. 2428, 
2429; Demolombe, X. No. 632, 724, 707; 
Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 9234, p. 1797 
128; Dalloz. Râp., Usutruit, No 638; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 13; 
Planiol, I, No. 2855; Planio! et Ripert, III, 
No. 869: Alexandresco, ed. 2-a, 1IÎ, partea, 
Ip. 565. nota 3; Matei Cantacuzino, p. 
168: Contra: Huc, IV, No. 248). 

23, Dacă nudul proprietar a vândut 
uzufructuarului nuda proprietate a lu- 
cerului supus uzufructului, 'el nu mai are 
dreptul să ceară stingerea uzufructului 

pentru abuz de folosinţă. (Dalloz, Rep, 
1Jsufruit, No. 639). i 

24, Potrivit dispoziţiilor art, 618 c. civ. 
îr. (558 ce. civ. rom.), creditorii uzufruc- 
tuarului au dreptul să intervie în contes- 
tațiunile pornite de către nudul proprie- 
tar în contra uzutructuarului pentru abuz 
de folosinţă, fie pentru conservarea, drep- 
turilor lor, fie pentru a propune repararea 
degradaţiilor comise de uzufuctuar şi a 
da garanţie pentru viitor. (Demolombe, 
X, No. 722; Aubry et Rau, ed. da, [1,85 
234, p. 728; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 
691; Suppl., Usutruit, No. 302; Laureni, 
VII, No. 85 urm.; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 757; Planiol et Ripert, III, 
“No. 869: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
T, p, 566; Nacu, 1, p. 855; Plastara, II, 
p. 269). 
25, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă trebueşte să primească, pro- 
punerile creditorilor uzufructuarului, ne 
fiind obligate la aceasta. şi având dreptul 
să pronunţe stingerea uzufructului pentru 
abuz de folosinţă. (Demolombe, X, No. 722, 
"126; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 728; 
Dalioz, Râp.. Usufruit, No. 691; Suppl. 
Usufruit, No. 302; Laurent, VII, No. 85 
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urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
757; Planiol et Ripert, III, No. 869; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 566). 
2G. Chiar aacă ofertele făcute de cre- 

ditorii uzutructuarului ar fi îndestulă- 
toare, tribunalele nu sunt oblgate să le 
accepte, ci au dreptul să pronunţe stin- 
gerea uzufructului pentru abuz de folo- 
sinţă. (Demolombe, X, No. 722, 726; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 128; Dalloz, 
Reâp.. Usufruit, No. 691; Laurent, VII, No. 
85 urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 757; Planiol et Ripert, III, No. 869; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
566; Contra: Duranton, IV, No. 697; Mar- 
cade, Art. 618, No. 27). 
27. Disnoziţiunile art. 618 c. civ. fr. 

(558 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea, 
atât la creditorii hipotecari cât şi la cre- 
ditorii chirografari ai  uzutfructuarului. 
(Dalloz, Rep. Suppl., Usufruit, No. 303; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 567). 
28. Chiar şi creditorii anteriori fap- 

ielor abuzive ale uzufructuarului au drep- 
tul să facă intervenţie. (Demolombe, X, 
No. 726: Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, 
p. 729; Laurent, VII, No. 85; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 566; Contra: 
Proudhon. Usufruit, IV, No. 2432 urm.), 
29. Dacă tribunalele au pronunţat 

stingerea uzutructului pentru abuz de 
folosinţă, creditorii uzutructuarului nu 
au dreptul să facă contestaţiune la execu- 
tarea, hotărîrei afară de cazul unui con- 
cert fraudulos între uzufructuar şi nudul 
proprietar. (Dalloz, R6p., Usufruit, No. 693; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 567). | 
30. Potrivit dispoziţiunilor aliniatului 

ultim a] art. 618 c. civ. îr. (558 c, civ. 
rom.), tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran, după gravitatea împrejurărilor, şi 
vor hotărî sau stingerea uzufructului 
pentru abuz de folosinţă sau luarea de 
măsuri ce va crede de cuviinţă pentru a 
împăcă atât interesele nudului proprietar, 
cât. şi pe ale uzufructuarului. (Demo- 
lombe, X, No. 722; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II. $ 234, p. 727; Dalloz, Râp., Usutruit, 
No. 687 urm.; Suppl, Usufruit, No. 300 
urm.; Laurent, VII, No. 8; Huc, IV. No. 
248; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
756; Planiol et Ripert, III, No.. 869; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 825; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 564, 565; 
Nacu I, p. 855; Matei Cantacuzino, p. 168). 

21. Gravitatea împrejurărilor şi a fap- 
telor imputate uzutfructuarului şi cari 
pot constitui un abuz de folosinţă, va fi 
apreciată în mod suveran de tribunale. 
(Demolombe, X, No. 792; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 234, p. 727; Laurent VII, No. 
8%; Huc, IV, No. 248; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 756; Planiol ei Ri- 
pert, III, No. 869; Colin et Capitant, Ip. 
825, 826; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 564, 565; Matei Cantacuzino, p. 168). 
39, Ca măsură conservatorie pe care 

o pot luă tribunalele pentru împăcarea 
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intereselor nudului proprietar şi a -uUzu- 

frucțuarului. este însărcinarea unui se- 

chestru care să administreze bunurile şi 

să dea socoteală de veniturile lor:. (De- 

molombe, X, No 722; Mourlon, |, No. 

1633; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 234, p. 

197; Dalloz, R6p., Usutruit, No. 690; Lau- 

rent, VII, No. 84; Huc, IV, N6. 248; Bau- 

dry et Chauveau, Des biens, No. 756; Pla- 

ni0l, 1, No. 2855; Planiol et Ripert, III, 

No. $69; Matei Cantacuzino. p. 168 ; 

Comp. Alexandresco, ed. 2-a. III, partea IL 

p. 564, 565), 
33, Deasemenea ca măsuri conserva- 

torii, tribunalele, în cazul când uzufruc- 

tuarul a fost dispensat de cauţiune. pot 

hotări ca el să dea cauţiune, ca imobilele 

să fie date în locaţiune, sau ca uzufruc- 

tuarul să fie obligat a întrebuinţă valo- 

rile supuse uzufructului, (Demolombe, X, 

No, 729; Mourlon, I, No. 1633; Dalloz, 

Râp., Usufruit, No. 690; Suppl, Usufruit, 

No. 301; Huc, IV No. 216, 248: Planiol, |, 
No. 2855; Planiol et Ripert, III, No. 829, 
869; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea T,. 

p. 565; Matei Cantacuzino, p. 168). 
34, Tribunalele pot deasemenea 0r- 

donă ca uzufructuarul să repare degra- 
dările cauzate şi să dea garanţie pentru 
viitor. (Demolombe, X. No. 726; Mourlon, 
I, No. 1634; Aubry et Rau, ed. 5-a, ÎL, $ 
234, text si nota 34, p. 727; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 757; Planiol et 
Ripert., III, No. 869; Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea 1, p. 566, nota 3; Matei 
Cantacuzino. p. 168). 

25. Potriviţ dispoziţiunilor art. 618, 
al. ulţim e. civ. îr. (588 c. civ. rom.), jude- 
cătorii pot lăsă pe nudul proprietar ca, 
să se folosească de lucrul supus uzuiruc- 
tului cu îndatorire de a plăți pe fiecare 
an, uzufructuarului, o sumă de bani ho- 

DESPRE UZUFRUCT 
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tărită până în ziua când uzufructul urmă 

să înceteze. (Demolombe, X, No. 722: Mar- 

caq6, Art. 618; Mourlon, 1, No. 1633; Au- 

bry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 234, text şi nota 

32, p. 727; Laurent. VII, No. 84; Planiol 

et Ripert, III, No. 869; Alexandresco, ed. 

2-a. III, partea I, p. 566; Nacu, I, p. 855, 

Matei Cantacuzino, p. 168). . 

2G. Tribunalele când vor lăsă pe nu 

dul proprietar să intre în folosința du- 

lucrului supus uzufructului, vor fixă în 

Mod suveran. suma pe care acesta va 

trebui s'o plătească pe fiecare an uzu- 

(rucimarului. (Dahoz, Rep. Usufruit, No. 

97, In cazul când uzutfructuarul & 

adus stricăciuni numai la o parte din 
fondurile supuse uzufructului, tribunalele 
vor decide în mod suveran dacă trebuesc 

să pronunțe decăderea uzufructuarului 

din folosinţa tuturor bunurilor supuse u- 
zufructului sau numai din folosința bunu- 
rilor asupra cărora sai comis degradă- 
vile. (Demolombe. X. No. 723; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 234, nota 36, p. 2; 
Palioz, Rep. Usufruit, No. 687; Suppl. 
Usutruit, No. 300; Laurent. VII, No. 4; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. T59; 
Planiol et Ripert. III, No. 869; Alexan- 
Iresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 565). 

38. In cazul când uzutructul este 
constituit în folosul a două persoane cari 
urmează să se folosească una după altă, 
şi dacă primul uzufructuar este deciizut 
din dreptul său pentru abuz de folosință, 
drepturile celui de al doilea uzuiructuar 
vor începe dela decesul primului uzufruc: 
tuar, iar nu dela încetarea uzufructului 

acestuia. (Dalloz. Râp.. Usutruit, No, 697), 
„29. A se vedea: art. 557 din codul ci 

vil cu notele respective. 

Art. 559. — Uzufructul care nu e acordat particularilor, nu 
poate trece peste 30 ani. (Civ. 557, 560; Civ. Fr. 619). 

Tezi. fr. Ari. 619. — Lrusufruit qui n'est pas accord ă des particuliers, 
ne dure que trente ans. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 619 c. 
civ. fr. (559 c. civ. rom.), uzutructul con- 
stituit în favoarea unei persoane morale, 
nu poate trece peste treizeci ani. (Demo- 
lombe, X, No. 244; Demanie et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, Li, No. 466 bis; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 228, p. 666; Marcads, 
Art. 619; Dalioz, Reâp., Usutfruit, No. 106 
urm; Suppl., Usufruit, No. 45, 275; Lau- 
rent, VI, No. 352; VII, No. 53; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 732; Planiol et 
Ripert, III, No. 768, 863; Alexandresco, 
ed. 2-a III, partea I, p. 578; Nacu, [, p. 
845; Matei Cantacuzino, p. 167; Plastara. 
II, 'p. 267). 

2, Dispoziţiunile art. 619 c. civ. îr. (559 

c. civ. rom.) care arată că uzufructul coB- 
stituit în favoarea unei persoane morale 
nu poate irece peste treizeci ani, după 0 
părere sunt de ordine publică şi constitui- 
torul uzuifructului nu poate derogă dela 
ele. (Demolombe, X, No. 244; Demante e 
Colmet, de Santerre, ed. 3-a, II, No. 4 
bis; Marcadt, Art.. 617, No. 4 Aubry & 
Rau, ed, 5-a, II. $ 228, text şi nota 4 P. 
666; Dalloz, Rep, Usutruit, No. 107, 610; 
Suppl., Usutruit, No. 45; Laurent, VI, No. 
352; Baudry et Chauveau, Des biens, No- 
730 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 5%8; Piastara, JI, 268, nota 1). 

38, După altă părere, dispoziţiunile 8 
cestui articol nu sunt de ordine publică și 
constituitorul uzufructului, are dreptul Să 
fixeze o durată mai mare de trezeci ani 
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(Proudhon, Usutruit, 1, No. 331; Taulier, 
II, p. 337; Duranton, IV, No. 663; Dalloz, 
Râp., Usufruit, No. 107, 610). 

4. În caz când persoana, morală căreia 
i sa constituit un uzufruct, încetează de 
a aveă existența legală înainte de expi- 
xarea termenului de trezeci ani prevăzut 
de art. 619 c. civ. îr. (519 ce. civ. rom.) uzu- 
fructul se stinge. (Proudhon, Usufruit, ], 
No. 331; Duranton, IV, No. 663; Demo- 
lombe, X, No. 244: Aubry et Rau, ed. 5-a 
TI, 8 228, p. 666; Dalloz, Râp., Usutruit, No. 
610; Suppl.. Usufruit, No. 25; Laurent, 
VI, No. 352; VII, No. 53; Huc, IV, No. 
242; Bavâry et Chauveau, Des biens, No. 
130 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 578; Nacu, L, p. 845; Plastara, [I, p. 
268, nota 1). 

DESPRE UZUFRUCT Art. 560 — 561 

5, Dacă prin legat s'a fixat un termen 
mai lung de trezeci ani, legatul nu va fi 
nul, ci se reduce numai termenul la trei- 
zeci ani. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 518). 

G. Lesatul anual al unei sume de bani 
sau al unei cantități de producte poate fi 
constituit pe un termen cât de lung de- 
oarece nu este asimilat cu uzufructul, în- 
trucât acest legat micşorează numai fo- 
losinţa bunului. (Proudhon, Usufruit, I, 
No. 331; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, 
nota 5, p. 720; Dalloz, R6p., Usufruit, No. 
108; Suppl., Usufruit, No. 275; Laurent, 
VII, No. 53; Huc, IV, No. 242; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 731; Planioi et 
Ripert, III, No. 768; Alexandresco, ed, 2-a, 
JI], partea I, p. 578, 579). 

„Art, 560. — Uzufructul constituit până ce o altă persoană va 
ajunge la o vârstă hotărită, ține până la aceă epocă, chiar de ar 
muri zisa persoană înaintea vârstei hotărite. (Civ. 519, 557, 1019; 
Civ. Fr. 620). 

_Tezt. fr. Art. 620. — Irusufruit accord€ jusqwă ce qwun tiers ait atteint 
un âge fixe, dure jusquă cette 6poque, encore que le tiers soit mort avant 
Vâge fix. 

Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 620 c. 
civ. îr. (560 c. civ. rom.) uzutructul nu se 
stinge prin moartea terţei persoane în- 
tâmplată înainte de vârsta hotărită. Dacă 
însă, uzufructuarul încetează din viaţă 
înainte de ajungerea, terei persoane la 
vârsta, hotăriîtă prin actul de constituire, 
îie cu titlu oneros fie cu titlu gratuit, uzu- 
fructul se stinge. (Demolombe, X, No. 679, 
68U; Marcaa€, Art. 620; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 234, text şi nota 7, p. 720; Dalloz, 
R6p., Usutruit, No. 615; Suppi., Usufruit, 
No. 276; Laurent, VII, No. 55, 56; Huc, 
IV, No. 243; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No, 734; Planiol et Ripert, III, No. 
863; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 550; Nacu, 1, p. 846). 

9, După altă părere, când uzufructul 
este constituit cu titlu oneros, dacă uzu- 
îructuarul încetează din viaţă înainte de 
ajungerea terței persoane la vârsta ho- 

tărîtă prin actul de constiture, uzufructul 
nu se stinge înainte de ajungerea acestei 
vârste, (Demante et Colmet Ge Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 469 bis). . 

3, Dispoziţiunile art. 620 c. civ. îr. (560 

„e. civ, rom.) constituesc numai o regulă 
de interpretare a voinţei. părţilor. In ca- 
zul când din actul constitutiv va rezultă, 
că intenţia constituitorului uzufructului, 
a fost de a se stinge uzufructul dacă terţa, 
persoană încetează din viaţă înainte de 
ajungerea vârstei hotărfte, se va urmă 
cecniorm intenției sale. (Demolombe. X, 
No. 679; Marcad6, Art. 620; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 234, p. 720; Dalloz, Râp., U- 
sutfruit, No. 616; Suppl., Usufruit, No. 217; 
Laurent, VII, .No. 55, 56; Huc, IV, No. 
243; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
134; Planiol, 1, No. 2840; Planiol et Ripert, 
III, No. 863; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 544, nota 1, 549). 

4, Uzufruciul constituit până la înce- 
tarea din viaţă a unei terţe persoane, se 
va stinse odată cu întâmplarea acestui 
eveniment, (Duranton, IV, No. 659; Dalloz, 
Rep.. Usufruit, No. 613; Planiol et Ripert, 
II, No. 863; Alexandresco, ed 2-a, III, par- 
tea, I, p. 549). 

5, Dispoziţiunile art. 620 c. civ. îr. (560 
ec. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la, 
uzufructul legal. (Demolombe, X, No. 681; 
Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1622; Bauâry ei 
Chauveau, Des biens, No. 736; Aexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 550). 

Art. 561. — Vânzarea lucrului supus la uzuiruct nu aduce nici 
o schimbare dreptului uzufructuarului; el continuă a se îolosi de 
uzuiructul său, de nu a renunțat la dânsul în mod formal. (Civ. 
539, 562, 1294 urm., 1710, 1770, 1800 $ 2; Civ. Fr. 621). 
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Tezi. fr. Art. 621. — La, vente de la chose sujette ă usufruit ne fait aucun 
changement dans le droit de Lusufruitier; il continue de jouir de son usufruit 
sil n'y a pas formellent renonc€. 

Doctrină. 

1. Uzufructul se stinge prin renunţarea, 
uzufructuarului capabil de a dispune de 
drepturile sale. (Proudhon, Usufruit. 1V, 
No. 2165: Duranton, IV, No. 698; Demo- 
lombe, X, No. 727; Laurent, VII, No. '%; 
Planiol ea Ripert, III, No. 866; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1. p, 567, 568, 
text, şi nota 2; Nacu, I, p. 855, 856). 

2, Deoarece dreptul de uzufrucţ este 
distinct şi independent de dreptul nudei 
proprietăţi, vânzarea lucrului supus uzu- 
fructului, fără participarea uzufructua- 
rului şi renunțarea la dreptul său, nu 
poate să prejudicieze acestuia. (Dalloz, 
Râp., Usufruit. No. 697; Bauary et Chau- 
veau. Des biens, No. 749; Planiol et Ripert, 
III, No. 866; Alexandresco. ed, 2-a, III, 
partea I, p. 556, nota 3, 569; Nacu, 1, 
p. 856). 

9, Simpla prezenţă a uzufructuarului 
la vânzarea lucrului supus uzufructului, 
nu poate constitui prin ea însăşi o re- 
nunţare a acestuia la dreptul său de 
uzufruct, cu toate că renunţarea uzu- 
fructuarului la dreptul său de uzufruct 
se poate face în principiu şi tacit, ci 
trebuie o renunțare formală, (Demo- 

lombe, X, No. 730, 733; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, $ 234, p. 130: Dalloz. Rep, Usu- 
fruit, No. 697. 698; Suppl., Usufruit, No. 
304; Laurent. VII, No. 74 Huc, 1V,-No. 
246; Baudry et Chauveau. Des biens, No, 
761, 763; Pianiol et Ripert, III, No. 86% 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 570). 

4, Tribunalele vor. apreciă în mod su: 
veran după faptele şi împrejurările cau- 
zei, dacă concursul uzufructuarului la 
vânzarea lucrului supus uzufructului, 
consiituesc din partea sa o renunțare la 
dreptul său. (Demolombe. X. No 733 urm; 
Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 234, p. 799,73); 
Dalloz, Rep., Usufruit. No. 697 urm; 
Suppl., Usufruit, No. 303 urm.: Laurent, 
VII, No. 74: Huc. IV. No. 246; Baudry et 
Chauveau, Des Biens, No. 761. 763; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 866). 

5, Cu toate că art, 621 c. civ. fr. (5 
c. civ. rom.) vorbeşte numai de vânzarea 
lucrului supus uzufructului, dispoziţiu- 
nile sale îşi vor găsi aplicaţiunea la orice 
înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a 
nudei proprietăți. (Demolombe, X, No. 
730; Marcad6, Art. 621: Alexandresco, ed. 
2-a, TNI, partea 1, p. 55. nota 1). 

6. A se vedeă: art. 562 din codul civil 
cu notele respective, 

Art, 562. — Creditorii uzufructuarului pot să ceară a se anulă 
renunțarea făcută în paguba lor. (Civ. 558, 561, 699, 974, 975, 
976, 1843; Com. 725 urm.; Civ. Fr. 622). 

Tezt. fr. Art. 622. — Les er6anciers de Pusufruitier peuvent faire annuler la, renoneiation qu'il aurait faite ă leur prejudice. 

Bibliografie (continuare). 
ConsrAnNTINESscU JAc. N, Despre ipoteci, p. 150. 

INDEX ALFABETIC 

(a doctrină). 

Acceptare 10. 
Acţiune pauliană 13, 14. Moarte 8, 10. 
Anulare 13, 14, Nulitate 13, 14. 
Capacitate 1, Prejudiciu 13, 
Cesiune 5. Probă 13. 
Consolidare 5. Renunţare 1 urm. 
Convenţiune 5, 6, 7, 1î. Renunțare tacită 3, 
Cre ditori 13, 14, Revocare 10, 

Ipotecă 12. 

eces 8, 10. Stingerea uzufructului Declaraţie unilaterală 4. 1 urm, 
Donaţiune 5, 6,7, 13. | Terţe persoane 9, 12, 14. Dovadă 13, | Testament 8. 
Fraudă 13, 14, Transcriere 9. 
Imobil 9, Uzufruct 1 urm. 
Incetare din viață 8, 10, 
Incetarea uzufructului 

Vindere-cumpărare 5, 6, 
1 urm, 

” 

Doctrină. 

1. Uzutructuarul are. drepiul să re 
nunţe la dreptul său de uzutruct, dacă este capabil să dispue de drepturile sale. 

(Proudhon, Usutruit, IV, No. 2165; Du- ranton, IV, No. 698; Demolombe, X. No. 727; Dalloz, R6p, Usufruit, No. 696. Suppl. Usutruit, No. 303 urm.; Laurent, VII, No, 12; Planiol et Ripert, III. No. 866; Alexan- dresco, ed. 2-a, III. partea |. p. 568, text ȘI nota 2; Nacu, 1. p. 855, 856; Matei Can- tacuzino, p. 168; Piastara. II. p, 269). 
2. Renunţarea uzutructuarului Ja, Grep- tul său, trebueşte să fie sigură şi neechi- 

Vocă, deoarece ea nu se poate presupune. (Proudhon. Usutruit, V. No. 2206: Demo- 
lombe, X, No. 731, 733; Aubry et Rau, ed. 5-a, II $ 234, p. 729; Dalloz, Rep, Usu- fruit, No. 696; Subpl., Usutruit. No. 30; Laurent, VII. No. 4; Huc. IV, No. 4; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 163% Planiol, 1, No. 2846; Planiol et Ripert, Il, No. 866; Alexandresco, ed, 2-a, ÎN]. partea I, p. 570; Plastara. II, p. 269). 3. Renunţarea uzufructuarului la drep- 
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tul său, poate îi expresă sau tacită, ne 
fiind nevoe de întrebuințat o formulă sa- 
cramentală. (Proudhon, Usufruit, V. No. 
2206; Demolombe, X, No. 731, 733; Aubry 
ei Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 799: Dalloz, 
Rep., Usuiruit, No. 698; Suppl., Usufruit, 
No. 303; Laurent, VII, No. 74; Huc, IV, 
No. 246; Bauâry et Chauveau, Des biens, 
No. 763; Planiol, I, No. 2846; Planiol et 
Ripert, III, No. 866; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea ], p. 570; Nacu, I, p. 8%; Matei 
Cantacuzino, p. 168). 

4, Uzufruciuarul poaie renunţă în mod 
valabil la dreptul său prin o declaraţie 
unilaterală făcută întrun act sub semnă- 
tură privată şi renunţarea operează chiar 
în contra voinţei nudului proprietar. (De- 
molombe, X, No. 728. 729, 733; Aubry et 
Rau, ed. 5-a. II, $ 234, p. 729; Laurent. 
VII, No. 72, 75; Huc, IV, No. 246; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 761; Planiol 
et Ripert, III, No. 866; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 568). 

5, Renunţarea uzufructuarului prin o 
convenţiune încheiată cu nudul proprie- 
tar, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gra- 
tuit, constitue în realitate o cesiune care 
operează în conformitate cu dispoziţiile 
art. 617 e. civ. îr. (557 c. civ. rom.) o con- 
solidare în favoarea nudului proprietar. 
(Demolombe, X, No. 732: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 234, p. 129; Dalloz, R6p, 
Suppl.. Usufruit, No. 306; Laurent, VII. 
No. 72; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 761: Alexandresco, ed. 2-a, III. parțea 
I, p. 568, nota 4). 

6. Dacă renunţarea la uzutruct este 
făcută nu prin declaraţie unilaterală ci 
printr'o convenţiune, după o părere, ea 
trebueşte făcută în forma convenţiunilor 
sinalagmatice cu titlu oneros, sau prin- 
trun act de donaţiune după formele ce- 
rute de lege. (Demolombe, X. No. 732, 733: 
Demante et Colmet de Sanierre, ed. 3-a. 
II, No. 467 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. 
$ 234, text şi nota 41, p. 729; Dalloz, R6p., 
Suppl., Usufruit, No. 308; Laurent. VII, 
No. 75; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 761; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1. p. 570; Plastara, II, p. 270, nota 1). 

7. După altă părere, renunțarea la u- 
zuiruct chiar în mod gratuit nu trebueşte 
să îmbrace forma donaţiunilor. (Prou- 
dhon, Usufruit, IV, No. 2206; Dalloz. R6p. 
Usufruit, No. 702; Huc. IV, No. 246; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 866). 

8. Renunţarea la uzutruct nu se poate 
face prin testament care îşi produce efec- 
tele după moartea sa când uzufructul nu 
mai există, fiind stins. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 570). 

9. Dacă uzutructul este privitor la un 
imobil, renunțarea la acest uzufruct nu 
este opozabilă, terţelor persoane decât din 
momentul tiranscrierei ei în registrele de 
muiaţiuni. (Troplong. Transcription, No. 
94; Aubry et Rau, ed. 5-a. Îl. $ 224 p. 
729, 131; Dalloz, Rep, Usufruit, No. 30%, 
303; Suppl,, Usufruit, No. 310; Bauâry et 
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Chauveau, Des biens, No. 765; Planiol et 
Riperi. III, No. 866; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 510). Ă 

10. Dispoziţiunile art. 790 ce. civ. îr. 
(701 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea, 
la, renunţarea la uzufruct şi această re- 
nunţare odată făcută de uzufructuar nu 
mai poate fi retrasă de către el chiar dacă 
nudul proprietar nu a acceptat-o, însă a 
avut cunoştinţă de dânsa, (Demolombe, 
X, No. 733 bis; Aubry et Rau, ed. da, Il, 
$ 234, text şi nota, 45, p, 730. 731; Dalloz, 
Rep., Usuiruit, No. 700, 701; Suppl., Usu- 
fruit, No. 307; Laurent, VII, No. urm, 
Huc, 1V, No. 246; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 671; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 568, 569; Contra: Prou- 
dhon, Usufruit, V, No. 2220 urm.). 

i |. Dacă nudul proprietar în favoarea 
căruia s'a făcut renunţarea la uzuifruct, 
încetează. din viaţă înaintea uzufructua- 
rului, sau înainte de daia când ar fi tre- 
buit să se stingă uzufructul dacă nu se 
produceă renunţarea, uzufructul. afară 
de convenţie contrară, nu revine în folo- 
sul fostului uzufructuar. (Proudhon, U- 
sufruit, V, No. 2181; Demolombe, X. No. 
134; Dalloz, Râp., Usufruit, No. 703; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 762). 

12. Renunţarea  uzufructuarului la 
dreptul său nu aduce desfiinţarea ipote- 
cilor constituite de el în timpul folosinţei 
sale. (Demolombe, X.No. 747: Mourilon, |, 
No. 1634, nota 1; Troplong, Privilges et 
hypothăques, II, No. 891; Baudryet Loy- 
nes, Privilăges et hypothăques, 11, No. 925; 
Guillouard, Privileges et hyvotheques, II, 
No. 669; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
I, p. 569; Plastara, II, p. 269, 270; Contra: 
Laurent, XXX, No. 212). 

(12. Potrivit dispoziţiunilor art. 662 c. 
civ. îr. (562 c, civ. rom.), creditorii uzu- 
fructuarului pot să ceară a se anulă re- 
nunţarea, făcută în paguba lor. Dispozi- 
țiunile acestui articol sunt o aplicaţiune 
a dispoziţiilor art. 1167 ce. civ. îr. (975 
c. civ., rom), adică a acţiunei pau- 
liene; prin urmare creditorii vor ire- 
bui să. dovedească paguba lor şi frauda, 
adică cunoştinţa uzufructuarului că prin 
actul pe care îl face cauzează o pagubă 
creditorilor săi, iar nu numai paguba lor, 
după cum se exprimă art. 622 ce. civ. fr. 
(562 c. civ. rom.). (Demolombe, X. No. 735: 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 934, p. 731; 
Dalloz, Râp., Usufruit, No. 704; Suppl, 
Usutruit, No. 309; Laurent, VII. No. 78; 
Huc, IV, No. 246; Bauâry et Chauveau, 
Des biens, No. 766; Planiol et Ripert, III, 
No. 866; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p.571; Nacu, 1, p. 856; Matei Cantacu- 
zino, p. 168; Plastara, II], p. 270; Contra: 
Demolombe, X, No. 578; Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 471 
pe I; Aubry et Rau, ed. a, II, 3234, p. 

-14, in cazul când renunţarea uzufruc- 
tuarului s'a făcut cu titlu oneros, credi- 
torii vor trebui să dovedească potrivit 
principiilor acţiunei pauliane şi complici-



  

i
 

an
ii
 

oa
 

a
i
a
 

a 
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tatea, terţilor la frauda uzufructuarului. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 572; 
Nacu, I, p. 856). 

DESPRE UZUFRUCT Codul iși] 

15. A se vedeă: art. 545, 561 şi 975 din 
codul civil cu notele respective, 

Art. 563. —- Dacă o parte numaia lucrului supus la uzufruct 
s'a distruit:), uzufructul se păstrează asupra părței rămase. (Civ. 
555 urm., 564; Civ. Fr. 623). 

Text. fr. Art. 623. — Si une partie seulement de la chose soumise ă Iu- sufruit est dâtruite, Vusufruit se conserve sur ce qui reste. 

Doctrină. 

i. Potrivit dispozițiunilor art, 623 c. civ. 
îr, (5683 c. civ. rom.) dacă o parte din lucruj 
supus uzufructului a fost distrusă, uzu- 
fructul continuă atât asupra părţii din 
lucru nedistrusă cât şi asupra resturilor 
şi accesoriilor părţii distruse, (Demo- 
lombe, X, No. 703, 703 bis; Mourlon, ed. 

d-a, I, No. 1627: Anbry et Rau, ed, S-a, II. 
$ 234, p. 724: Dalloz, Rp. Usufruit, No, 
657; Bauary et Chauveau: Des b'ens, No. 
747; Planiol et Ripert, III, No. 864: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III partea 1, p. 536, Nacu, 
I, p 853; Matei Cantacuzino, p. 167). 

2. A se vede: art. 555, 55, 557 și 564 
din codul civil cu notele respective, 

Art. 564. — De va îi uzuiructul constituit numai asupra unei clădiri, şi această clădire va arde sau se va distrui din altă în- tâmplare, sau se va dărâmă de vechime, uzutructuarul nu va aveă drept a se folosi de pământul pe care a fost clădirea, nici de materialurile rămase. 
Dacă uzufructul s'ar află constituit asupra unui domeniu din care tăceă parte şi clădirea, uzuiructuarul se va folosi de pământ?). (Civ. 547, 555 urm., 563, 637, 1156 urm.; Civ. Fr. 624). 
Tezi. fr. Art. 624. — Si Pusufeuit n'est Gtabli que sur un bâtiment et que ce bâtiment soi dâtruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'6eroule de VEtust6, Pusufruitier n'aura le droit de Jonir ni du sol ni des matâriaux. Si Pusufrait Gtait &tabli sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, Lusufruitier jouirait du sol es des materiaux. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Accident 3, | ucendiu 4, 5, 11—16. 20, Apreciere suverană 18, | Incetarea uzufructului Asigurare 12—16, | 1 urm, Câmp de cultură 17, Intenţie 18, Clădire 1-—16, 19, Locaţiune 16. Consimţimânt 9, Materiale 1, 2, 5, 20, Construcţie 19, i Pământ 1, 5, 6, 7,19, Culpă 11. 
Despăgubiri 10—46, 
Distrugere 1 urm, 
Dobânzi 13, 
Domeniu, a se vedeă cu- : 

vântul: <Pământe. 
Drept civil francez 2, 
Fond, a se vedeă cuvân= 

  

Reconstruire 5, 8, 9,10, 16, Renaștere 8, 9, 
Secarea iazului 17, 
„Stingerea uzufructului 

1 urm, 
Suverană apreciere 18, Terţă persoană 11, 19, 
Universalitate 7, 12, 17, 

      

tul: «Pământ». Uzutruct 1 urm. Forţă majoră 4. Vas 20, Francez drept civil 2, Vechime 3, az 17. 

Doctrină. 
„Î. Potrivit dispoziţiunilor art, 624 c. Civ. îr., (564 c. civ. rom), dacă  uzutructul este constituit numai asupra unei clădiri Şi dacă aceasta se va distruge în între- i 

gime, uzufructul este stins şi nu va puteă „continuă nici asupra pământului pe care se află clădirea, nici asupra materialelor rezultate din distrugere. Dispoziţiunile acestui articol sunţ o aplicaţiune a all- niatului ultim din art. 61; c. civ. fr. (557 C. Civ, rom.), (Dalloz. Rep.,. Usufruit, No. 655, 656; Suppi., Usutruit, No. 289; Planiol et Ripert, III, No. 864; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 560: Nacu, 1, p. 853). 2, Contrar ca. în dreptul francez unde art. 624 c. civ. îr. arată că în caz de dis- trugere a unei clădiri de pe un fona su- pus uzufructului, uzufructuaru] are drep- tul să se folosească de materialele rămase, in dreptul civil român, uzufructuarul nu are acest drept deoarece arţ, 564 e. civ. rom. a suprimat această dispoziţiune din textul francez, (Alexandresco, ed. 2-a, III, Partea, I, p. 545, nota 3, 560), 3. Dispoziţiuriile art. G24 e. civ, fr. (564 €, Civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea, când clădirea s'a, dărâmat din cauza vech;mei sau prin accident, (Dailoz, Râp., Usufruit. No. 655 urm.) 
|) A se vedea nota de sub textul art, 547 Cod. Civil. 2) Art. francez 624 adaugă: „et des mattriaux“, | 7 
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4. Când distrugerea clădirei supusă 
uzufructului a avut loc în urma unui in- 
cendiu produs prin caz fortuit, uzufructul 
se stinge. (Demolombe, X, No. 713; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, Ş 234, p.723; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 747; Planiol ei 
Ripert, III, No. 864; Alexandresco, ed. 2-a, 
TII, partea I, p. 555, nota 3). , 

5. In cazul când distrugerea clădirei 
prin incendiu este imputabilă uzutructua- 
rului care este obligati să, reconstruiască 
clădirea, uzufructuarul are dreptul să se 
folosească de pământ şi de materialele 
rămase. (Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 747; Comp.: Dalloz, Râp.. Usufruit, 
No. 671). 

G. Potrivit  dispoziţiunilor art. 624 c. 
civ. îr, (564 c. civ. rom.), dacă uzutructul 
sar află constituit asupra unui domeniu 
din care făceă parte şi clădirea aistrusă 
în întregime, uzufructuarul va. aveă, drep- 
tul să se folosească de pământul pe care 
se află clădirea care a fost distrusă. (Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 793; Dalloz, 
Rp, Usufruit. No. 659, 671; Laurent, VII. 
No. 68; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I,p. 559; Nacu, I, p. 853), 

7, Prin cuvântul «domeniu» întrebuin- 
tat în aliniatul al doilea al art. 624 e. civ. 
în. (564 c. civ. rom.) se înţelege un fond 
considerat ca o universalitate de fapt com- 
pus din pământ şi clădirile de pe el. (Lau- 
rent, VII, No. 68; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 545, nota 2, 559), 

8. in cazul cânâ uzutructul constituit 
numai asupra unei clădiri sa stins prin 
distrugerea totală a clădirei, el nu mai 
xenaşte dacă clădirea a fost reconstruită, 
de către nudul proprietar, de către uzu- 
fructuar saw o terță persoană. (Duranton, 
"IV, No. 679; Demolombe, X, No. 713 ter; 
Marcade, Art. 617, No. 8; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 234, p.724; Dalloz, Râp., Usu- 
îruit, No. 670; Suppl., Usufruit, No. 29%; 
Laurent, VII, No. 70; Baudry et Chauveau, 
Des biens, Na. 752; Planiol et Ripert, III, 
No. 864; Alexandresco, ed, 2-a, II], partea 
I, p. 557, 558; Nacu, 1, p. 853). 

9. Dacă însă clădirea a fost recon- 
struită de către uzufructuar cu consimţi- 
mântul nudului proprietar, uzutructul 
renaşte asupra, clădirei reconstruite, (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Usufruit, No. 293). 

10. In cazul când clădirea a fost re- 
construită de către uzutfructuar sau un 
ter, ei vor aveă în contra nudului pro- 
prietar acţiunea, prevăzută de art. 555 c. 
civ. în, (494 c. civ. rom.), (Aubry et Rau, 
ed. da, II, 8 234 nota 23,p. 1725; Dalloz, 
R6p., Usutruit. No. 670; Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 752; Planiol et Ripert, 
III, No. 864, p. 799, nota 3; Alxandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 558), , 

1 î. In cazul când distrugerea, clădirei 
supusă uzufrucţului, cum ar fi printrun 
incendiu, se datoreste culpei, unei terţe 
persoane şi când aceasta este obligată, să 
plătească în bani paguba cauzată, uzu- 
îructuarul va aveă dreptul să încaseze 
această sumă şi să se folosească de ea 
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până la stârşitul uzutfructului. (Proudhon, 
Usuftruit, V, No. 2527; Demolombe, X, No. 
713; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 234, p. 123; 
Dalloz, Rep, Usufruit, No. 672; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 751; Planiol et 
Ripert, II, No. 864; Alexanâresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 555, nota 3), 

12. Uzutructuarul unei case, care nu 
face parie dintr'o universalitate şi care a. 
fost asigurată de către nudul proprietar, 
nu are dreptul, după o părere, la indem- - 
nitatea, plătită de o societate asigurătoare 
pentru incendiu, afară de clauza contrară 
în actul de constituire a uzufructului, 
(Dalloz, Rep, Usufruit, No. 673% Suppl.. 
Usufruit, No. 294; Laurent, VII, No. 47; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 750; 
Matei Cantacuzino. p, 167, 168; Comp. 
Planiol e Ripert, III, No. 865), | 

13. După altă părere, în acest caz, 
uzufructuarul are dreptul la indemnitatea 
plătită de societatea, de asigurare, cu obli- 
gaţia, însă din partea sa să plătească nu- 
dului proprietar dobânzile primelor plă- 
tite de dânsul. (Aubry et Rau, ed. a, Il, 
$ 234, text şi nota 21, p. 724; Dalloz, Rp. 
Suppl., Usufruit, No. 294). 

14, In cazul când uzutructuarul a asi- 
gurai, numai dreptul său de uzufruct, în 
caz de incendiu a clădirei supusă uzu- 
fructului, va încasă numai el despăgu- 
birea. (Dailoz, Râp., Suppl., Usutruit, No, 
295; Pianiol et Ripert, III, No. 865). 

45. Dacă uzutructuarul a făcut asigu- 
rarea. clădirei supusă uzufructului, fără 
nici o menţiune, dacă această asigurare | 
priveşte exclusiv numai dreptul său, în 
caz de incendiu, vor aveă dreptul la des- 
păgubirea. plăţiță de societatea asigură- 
toare atât el cât şi nudu!l proprietar; 
acestia din urmă va primi capitalul la 
sfârşitul uzutructului cu obligaţia de a 
restitui uzufructuarului primele plătite de 
el. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 934, text si 
nota 9, p. 70; Dalloz, Râp., Suppl, Usu- 
fruit, No. 295; Laurent, VII, No, 536; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 750; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 560), 

16. Dacă clădirea supusă uzufructu- 
lui a îost închiriată si locatarul a asigu- 
rat imobilul contra incendiului, despăgu- 
birea se va cuveni uzufructuarului, fără 
ca acesta să fie obligat să reconstruiască 
clădirea. (Dalloz, Râp., Suppl., Usufruit, 
No. 295; Huc. IV, No. 247). 
_1'2. Dispoziţiunile art. 624 e. civ. fr. 
(564 c. civ. rom.) cari sunt o aplicaţie a 
dispozițiunilor art. 617 al. ultim şi 623 
€, Civ, îr. (557 şi 565 c. civ. rom.) îşi găsesc 
aplicaţiunea şi la alte cazuri. Astfel: uzu- 
fructul constituit numai asupra unui iaz, 
iar nu asupra unei universalităţi de bu- 
nuri, se stinge dacă iazul a secat cu de- 
săvârşire şi în mod definitiv şi a devenit 
un câmp de cultură. (Proudhon, Usuiruit, 
V, No.2535 urm.; Demolombe, X, No. 705, 
108, 710; Aubry et Rau, ed. 5-a, 11,8 23, 
D, 7923; Demante et Colmei de Santerre, 
II, No. 464, 472 bis, II; Dalloz, Râp, Usu- 
fruit, No 661; Suppl. Usufruit, No. 
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29; Laurent, VII, No. 66, 71; Huc, 
IV, No 247; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 748; Planiol et Ripert, III, 
No. 864; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1. p: 957; Nacu, ], p. 853; Plastara, II, p. 
269; Contra: Marcad, Art. 617, No. 9). 

18. in această materie, tribunalele Vor 
apreciă, după împrejurările de fapt, luând 
în consideraţie actul de constituire a uzu- 
fructului şi intenţiunea părţilor contrac- 
tante. (Dalloz, Rp. Usutruit, No, 665; 
Laurent, VII, No. 66; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 748). 

19. In cazul când uzufructul poartă 
numai asupra pământului, el nu se stinge 
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prin faptul că asupra acestui pământ sa 
construit o clădire, fie de către nudul pro- 
prietar, fie de către uzutructuar, fie de 
către o terță persoană. (Demolombe, X, 
No. 667; Dalloz, Rep. Usufruit, No. 667 
urm.;: Baudry et Chauveau, Des biens, 
No, 748), 
20. In cazul când uzutructul a, fost 

constituit asupra unui vas, el se stinge 
dacă vasul se distruge prin incendiu sau 
din altă cauză, uzufructuarul neavând 
dreptul asupra resturilor vasului dis- 
trus, (Dalloz, Rep.. Usufruit, No. 674). 

Di, A se vedea: art, 563 din codul civil 
cu notele respective. 

CAPITOLUL II 

Despre uz şi abitaţiune. 

Art. 565. — Drepturile de uz şi de abitaţiune se stabilesc și se perd în acelaș chip ca şi uzutructul. (Civ. 518 urm., 557 urm,, 568 urm., 1279, 1740; Pr.civ. 722, 123; L. Timbr. 20 Ş 5, 21 $5, 44 Ş 2, 61 —b, c; Civ. Fr. 625). 
Text. Jr. Art. 625. — Les droit d'usage et d'habitation perdent de la mâme maniăre que L'usufruit. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abitaţiune 10—17, 20, 21, | Lege 13, 14,15. 
22, 24, 25, 30, 31. Locaţiune 6. Abuz de folosinţă 25, Moarte 30, 

Acţiune posesorie 8, 12. Mobile 9, 11, 23, 
Alimente 9. Moștenitori 2, 30, Anulare 27. Necesitate 4, 5, 6 18, Casă 10. Nulitate 27, 
Cesiune 6. Opozabilitate 2). Cheltueli 32, 33. 
Condiţiune 21, 
Convenţiune 17, 20. 
Creditor 25, 27, 
Deces 30, 
Definiţie 1, 2, 3, 10. 
Deosebiri 6, 11, 18, 25, 30. 
Descedenţi 2. 
Desmembrământ 6, 12. 
Drept de abitaţiune, a se 

vedea cuvântul: <Âbita- 
ţiune>. 

Perpetuitate 3, 28. 
Persoane morale 28, 29, 
Personal drept 4, 9. 
Pluralitate de uzuari 22 

26. 
Plus-valută 32, 33, 
Posesorie acțiune 8, 12. 
Prescripţie 19, 
Real drept 4, 5, 9, 11,42, 
Renunţare 20, 26, 27. 
Restituire 32, 33, 
Servitute 2, 3, 

Drept de uz, a se vedea Stingerea uzufructului 24 cuvântul: cUz». 31, 32, 33, 
Drept imobiliar 9, 11. Temporal drept 5, Drept mobiliar 9, 11. Termen 21, 
Drept personal 4, 9, Terţe persoane 20. Drept real 4, 5, 9, 11, 12. Testament 17, 20, 
Drept temporal 3. Titlu universal 18, Drept viager 5, Transcripţie 20, 
Familie 4, Trebuinţe 4, 5, 6, 18, Femee văduvă 15, 16, Universal titlu 18, Fructe 5, 6. Uz 1—14, 17—33, 
Imbunătățiri 32, 33, 
Imobile 9, 11, 19, 23. 
Incetarea din viață 30, 
Încetarea uzufruc tului 24, 

31, 32, 33. 
Indivizibilitate 6. 
Intervenţie 25, 

Uz persona! 1, 2, 4, 
Uz real 1, 3, 
Uzufruct 5, 6, 7, 13, 18,24, 

25, 28—32, 
Văduvă 15, 16. 
Viager drept 5, 
Voinţă 13, 14,   

y 

Doctrină. 

i. Dreptul de uz este facultatea, ce o are o persoană ca să se folosească, de lu- crul altei persoane, Dreptul de uz este de 

s'tablissent et se 

două, feluri: dreptul de uz personal $şi dreptul de uz real. (Dalloz, Râp, Usufruit, No. 9; Suppl., Usage-habitation, No. 3 urm.; Laurent, VII. No. 103; Comp: A- lexandresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 58%; Planiol et Ripert. III, No. 88; Colin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 829). 
2. Drepiul de uz personal, de care se ocupă codul civil, este un fel de servițute personală care aparţine unei anumite per- soane şi uneori descendenților săi direcţi. Dalloz, Râp., Usage. No. 9; Suppl., Usage- habitation, No. 4; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 1. p, 584). 
3. Dreptul de uz real are un caracter 

e proprietate şi constitue o adevărată servitute reală asupra unui fond în fo- losul altui fond, (Dalloz, Rep, Usage, No. 9; Suppl, Usage-habitation, No. 4, Lau- rent, VII, No. 103; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 829; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, Î, p. 584). 
4. Dreptul de uz persona] cuprinde un drept personal deoarece aparţine unei per- soane determinate şi un drept real deoa- rece permite acestei persoane determi- nate să se folosească de lucrurile altuia pănă la concurența trebuinţelor sale şi ale familiei sale. (Dalloz, R&p., Usage, No. 23; Suppl, Usage-habitation, No. 4; A- lexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 5%; Plastara, II, p. 270, 271), 
5. Dreptul de uz este un uzufruct re strâns adică un drept real, temporal, sau pe toată viaţa care permite benetțiciarului să se folosească de lucrul altuia şi să-i culeagă fructele în limitele trebuinţelor sale şi ale familiei sale. (Aubry et Rau, ed. 
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5-a, II, 8 237, p. 745; Dalloz, Rep., Usage, 
No. 13; Suppl., Usage-habitation, No. 3; 
Laurent, VII. No. 103; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 774%; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 880; Colin et Capitant, ed. 
4-a, Î, p. 829, 830; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I. p. 584; Nacu. I, p. 858: Ma- 
te Cantacuzino, p. 169; Plastara, II, p. 

Î 

6. Cu toate că uzul ca şi uzufructul 
este un desmembrământ al proprietăţii, 
totuşi între aceste două drepturi există, 
numeroase deosebiri, astfel spre deose- 
bire de uzufruct, uzul este indivizibil, ne- 
putând îi constituit pentru o parte din 
lucru, el nu poate fi cedat sau închiriat, 
el nu cuprinde decât partea din îructe 
necesară beneficiarului, etc. (Dalloz, REp.. 
Usage, No. 13, 14, 17, 19; Comp. Huc, 
IV. No. 257: Planiol et Ripert. III, No. 
881; Colin et Capitant, ea. 4a, I, p. 829, 
830; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 584). 

7. Asupra unui lucru pot există în a- 
celaş timp constituite un drept de uz şi 
un drept de uzutruct. (Dalloz, Rep., Usage, 
No, 20), 

Ş. Dreptul de uz poate fi obiectul unei 
acţiuni posesorii din partea uzuarului. 
(Proudhon, Usufruit, VI, No. 2748; Dalloz, 
Rep.. Action possessoire, No. 479; Usage, 
No. 14; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea. 
TI, p. 585, nota 1). 

9. Dreptul de uz are oareşcare asermă- 
nare cu dreptul de alimente însă se deo- 
sibeşte de el deoarece dreptul de uz este 
un drept real şi de cele mai multe ori un 
drept imobiliar, pe când dreptul de ali- 
menta este un drept personal şi mobiliar. 
(Dalloz, Râ6p.. Suppl., Usage-habitation, 
No. 5; Laurent, VII, No. 103; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea I, p. 58, nota 1). 

10. Dreptul de abitaţiune este un drept 
de uz care se exercită numai asupra unei 
case în total sau în parte. (Proudhon, Usu- 
îruit, VI, No. 2805; Demolombe, X. No. 
753; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 23%, p. 
750; Dalloz, Râp., Usage, No. 60; Suppl. 
Usage-habitation, No. 2%; Laurent, VII, 
No. 113; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 175; Planiol et Ripert, III, No. 882; 
Alexandresco, ea. 2-a. III. partea 1, p. 
585; Plastara, II, p. 271). 

1. Spre deosebire de reptul de uz 
care este un drept real mobiliar sau imo- 
Diliar după obiectul Ja care se aplică, 
dreptul de abitaţiune este totdeauna un 
drept real imobiliar, (Dalloz, Râp., Usage, 
No. 63; Suppl, Usage-habitation, No. 95; 
Laurent, VII, No. 102; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 585). 

12. Beneficiarul unui drept de abita- 
țiune are dreptul să introducă acţiuni po- 
sesorii, deoarece acest drept care este reai 
constitue un desmembrământ al proprie- 
tăţii. (Dalloz, Râp., Action possessoire, 
No. :479; Usage, No. 63; Suppl., Usage- 
habitation, No. 25). 

12. Dreptul de uz şi dreptul de abi- 
tațiune, după o părere, se stabilesc, ca şi 

96101. — Codul Civil adnotat — VI. 

DESPRE UZ ŞI ABITAȚIUNE Ari. 565 

uzuiructul, prin lege sau prin voinţa con- 
stituitorului. (Proudhon, Usufruit, VI, No. 
2752, 2799; Dalloz. Rân., Usage, No. 24. 64). 

44. După aită părere, dominantă, drep- 
tul de uz şi dreptul de abitaţiune nu 
există în viriutea legei, ci se stabilesc 
numai prin voinţa constituitorului. 
(Taulier, II. p. 243; Demolombe, X, No. 
759; Maread6. Art. 625: Mass et Verge 
șur Zachariae, TI. $ 313, nota 4, p. 151: 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 474 bis, 1; Mourlon, I, No. 
1650, nota 3; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 237, text şi nota 1, p, 745; Dalloz. 

- R6p., Suppl., Usage-habitation, No. 27, 28; 
Laurent, VII. No. 105; Huc, IV, No. 253; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 177; 
Planiol et Ripert, III. No. 881. 882; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 5%; 
Nacu, 1. p. 858), 

15. După prima părere, dreptul de abi- 
taţiune al văduvei prevăzut de art. 1570 
e, civ. îr. (1279 c. civ. rom.), este un drept 
de abitaţiune legal. (Proudhon, Usufruit, 
VI, No. 2752, 2199; Dalloz, Rep. Usage, 
No. 64). 

16. lar după a doua părere, acest 
drept de abitaţiune constitue un drept 
particular care nu are nici o legătură cu 
dreptul de abitaţiune prevăzut de codul 
civil şi care impune beneficiarului anu- 
mite obligaţiuni cari nu se aplică la drep- 
tul de abitaţiune al văduvei. (Taulier, Ii, 
p. 243: Demolombe, X, No. 759; Marcao:. 
Art. 625; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, III, 
$ 313, p. 151; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 474 bis, 1; Mourlon, I, 
No. 1650, nota 3; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, 8 237, p. 745; Dalloz, Râp., Suppl, U- 
sage-habitaţion, No. 27; Laurent, VII, 
No. 105; Huc, IV, No. 253: Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 777; Planiol et 
Riperi, III, No. 882; Alexandresco, ed. 2-a, 
INI, partea I, p. 586, nota 1; Nacu, 1, p. 
858, 862), 

| 7. Drepturile de uz şi de abitaţiune 
se.pot constitui prin acte între vii sau 
prin testament. (Dalloz, Râp., Usage, No. 
26; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI. 
p. 586; Nacu, 1, p. 858). 

18. Dreptul de uz, spre deosebire de 
dreptul de uzufruct, nu poate fi consti- 
tuit cu titlu universal deoarece el este li- 
mitat la trebuințele beneficiarului. (Dal- 
loz. R6p., Usage, No. 17), 

19. Dreptul de uz asupra imobilelor se 
poate dobândi prin prescripţie de 10—20 
ani şi de 30 ani. (Demolombe, X, No. 760; 
Troplong, Prescription, No. 853 urm; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 746; Dal- 
loz, Rp, Usage. No. 27, 63; Suppl., U- 
sage-habitation, No. 9; Laurent, VII, No. 
106; Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 
779; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
586; IL, Nacu, I, p. 858). , 

20. Actele de constituire a unui drept 
de uz imobiliar şi a unui drept de api- 
taţiune chiar prin testament, şi renunţă- 
rile, pentru a fi opozabile terţilor per- 
soane, trebuesc să fie transcrise în regi- 
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strele de mutaţiuni. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 237, nota 1, p. 746; Dalloz, Râp, 
Transcription, No. 286 urm.; Suppl., Tran- 
scription, No. 96; Usage-habiiation, No. 6; 
Laurent, VII, No. 103: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 778; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 5%, 585), 
2. Drepturile de uz şi ae abitaţiune 

pot fi constituite pur şi simplu, cu ter- 
men sau cu condiţiune. (Dalloz, R6p., U- 
sage. No. 24, 26, 65). | 
29, Drepturile de uz şi abitaţiune pot 

fi constituite asupra mai multor persoane 
care se vor folosi succesiv una după alta. 
(Dalloz, Râp., Usage, No. 26). N 
23. Dreptul de uz poate fi constituit 

asupra a tot felul de bunuri, mobile sau 
imobile. (Dalloz, Rp, Usage. No. 24, 28, 
31, 40). 

, 24, Dreptul de uz şi de abitaţiune se 
sting în acelaş mod ca şi dreptul de 
uzufruct,. (Dalloz, Râp., Usage, No. 52 
urm. 79; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 587; Nacu, ], p 859; Pla- 
stara, II, p. 271), ! 
25. In caz de abuz de folosință, spre 

deosebire de dreptul de uzufruct, la, drep- 
tul de uz şi dreptul de abitaţiune, credi- 
torii beneficiarului nu au dreptul să inter- 
vie în contestaţiuni, pentru a-şi coservă 
drepturile lor. (Proudhon. Usufruit, VI, 
No, 2795 urm.; Demolombe, X, No. 76%; 
Dalloz, Rep. Usage, No. 57; Suppl. U- 
sage-habitation, No. 23; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 237, p. 750: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 774; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 881; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 587: Contra: Laurent, 
VII, No. 107, 124), 

26. în cazul când beneficiarul renunţă, 
la, dreptul de uz şi dacă există mai mulţi 
beneficiari, partea renunţătorului va pro- 
îită proprietarului iar nu celcrlalți be- 
neficiari. (Dalloz, Râp.. Usage, No. 58). 
„97, Creditorii renunţătorului la bene- 

ficiul dreptului de uz. nu au dreptul să 
ceară anularea renunțării. (Proudhon, 
Usufruit, VI, No. 27% urm; Demolombe, 
X, No. 764; Dalloz, Rp, Usage, No. 57; 
Suppl., Usage-habitation, No. 23: Aubry et 
Rau, ed. 5-a, 11, $ 237 p. 750; Planiol et 

Art. 566. — Ca şi în cazul de uzufruct, Li 

cineva de aceste drepturi, fără a da mai 
a face inventariu. (Civ. 540 urm., 
urm.; Pr. civ. 392 urm, 675; Civ. Fr. 626). 

Tezt. Jr. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Abitaţiune 1—4, 9, 10, 11. 
un părinte de familie 2. 

Cauţiune 2—7, 11. 
Constatarea stării imobi- 

lelor 8, 9, 11, 12, 

Deschiderea dreptului de 
uz 7. 

Dispensă de cauţiune 3, 
4 5, 11,142, 

Donaţiune 4. 

DESPRE UZ ŞI ABITAȚIUNE 

| Art. 626. — On ne peut en  jouir, fruit, sans donner prâalablement caution. et sans 

"Fructe 5, 7, 42. 

Codul civil 

Ripert, III, No. 881; Alexanaresco. ed. a, 
III, partea I, p. 587; Contra: Laurent, 
VII, No. 107, 124). 

28. Durata uzului acordat persoanelor 
morale după o părere, nu este limitată la, 
treizeci ani, ca pentru dreptul de uzufruct, 
ci poate fi nedefinită. (Demolombe, X, No. 
762; Dalloz, Rep, Usage, No. 57, 59; Suppl, 
Usage-habitation, No. 22; Laurent, VII, 
No. 107, 124; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 587). Ș 

29. După altă părere, dispoziţiunile 
dela, uzufruct cari limitează durata drep- 
turilor persoanelor morale la treizeci ani, 
îşi găsesc aplicaţiunea şi la dreptul de 
uz. (Baudrv et Chauveau, Des biens, No, 

“No. 180; Planiol et Ripert, III, No. 81; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p. 831). 

320. Spre deosebire de uzufruct, în caz 
de deces al uzuarului, dreptul de uz şi de 
abitaţiune se poate stipula că vor trece 
la moştenitorii lor. (Proudhon, Usutruit, 
VI, No, 2295; Laurent. VII, No. 107. 1%; 
Ale xandresco, ed. 2-a. III, partea |, p. 

31. La încetarea dreptului de uz şi a 
dreptului de abitaţiune, beneficiarul este 
obligat să restitue proprietarului, lucrul, 
în aceleaşi condițiuni ca şi la încetarea 
dreptului de uzuiruct. (Dalloz, REp.. Usage, 
No. 50. 78: Alexndresco, ed, 2-a. III, var: 
tea I. p. 598), 

22. La încetarea. dreptului de uz, după 
o părere, beneficiarul. ca şi la. dreptul 
de uzufruct, nu poate cere dela proprietar 
restituirea, cheltuelilor ocazionate de îm- 
bunătăţirile ce a făcut lucrului supus u- 
zuiructului, chiar dacă prin aceste îm- 
bunătăţiri lucrul ar fi sporit în valoare, 
(Demolombe, X. No. 807: Dalloz. R6p., U- 
sage, No, 51; Laurent, VII, No. 118). 

23. După altă părere, în caz de îm- 
bunătăţiri făcute de benefiziarul dreptu- 
lui de uz, el are dreptul să ceară dela 
proprietar, restituirea cheltuelilor în L- 
mita plus-valutei dobândite de lucru prin 
facerea. îmbunățățirilor, (Proudhon. Usu- 
fruit, VI, No. 2789; Dalloz, Rep., Usage 
No. 51). 

24. A se vedea: art, 557 şi 558 din co 
dul civil cu notele respective. 

nu se poate folosi 
întâiu cauţiune și fără 

1652 urm., 1659 urm., 1675 

comme dans le cas de 'usu- 
faire des 6tats et inventaires. 

Părinte de familie 2, 
Redactare 1. 
Scutire 3, 4, 5, 11, 42. 
Uz 1—8, 10, 11, 13, 
Uzufruct 2, 3, 4. 
indere-cumpărare 4. 

Imobile 8, 9, 11, 12, 
Inceperea uzului 7. 
Inventar 8, 10, 11, 12, 
Jurământ 6. 
Mobile 6, 8, 10, 41, 12, 

— 210 —



  

Codul civil 

Doctrină. 

1. Textul articolului 566 e. civ. rom. 
este greşit redactat, deoarece uzuarul şi . 
ahitatorul nu se folosesc de drepturi, ci | 
de însuşi lucrul care formează obiectul 
de uz sau de abitaţie. (Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea 1, p. 594, nota 1). 

2. Ca şi la uzuiruct, nu se poate folosi 
cinevă de drepturile de uz şi de ab.taţie, 
fără a da. mai întâi cauţiune că se va 
folosi ca un bun părinte de familie. (Dal- 
loz, Râp., Usage, No. 43; Suppl., Usage- 
habitation, No. 18; Planiol et Ripert, III, 
No. 881; Colin et Capitant, ed. 4a, 1, p. 
830; Alexandresco, 2-a, III, partea |, p. 
594: Nacu, 1, p. 859). 

3. Prin actul de constituire a drep- 
turilor de uz sau de abitaţiune, ca şi ka 
dreptul de uzufruci, beneticiarul poate fi 
dispensat de a da, cauţiune; dispensa nu 
trebueşte exprimată în termeni sacramen- 
tali. (Dalloz, Râp., Usage, No. 14, 4: A- 
lexandresco, ea. 2-a, III. partea 1, p. 594). 

4, Ca şi la dreptul de uzufruct vân- 
zătorul sau donatorul cari şi-au rezervat 
uzul sau abitaţiunea, nu sunt obligaţi a 
da, cauţiune. (Proudhon, Usutruit, VI, No. 
2784; Dalloz, Râp.. Usage, No. 43, 74; A 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 594, 
nota 3). 

5. În icazul când beneficiarul dreptu- 
lui de uz, nu se foloseşte personal de fond, 
ci primeşte fructele direct, dela, însăşi pro- 
prietarul, el nu este obligat a aa cauţiune. 
(Demolombe, X, No. 792; Marcad$, Art, 626; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1, 8 937, p. 14; 
Dalloz, R€p.. Usage, No. 43: Laurent. VII, 
No. 118; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 781; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 595), 

6. Beneficiarul unui arept de uz asu- 
pra, unor lucruri mobile, dacă nu găseşte 
cauțiune, va puteă cere, şi judecătorii vor 
puteă ordonă, după împrejurări, ca o 
parte din lucrurile mișcătoare necesare 
pentru propriile sale trebuinte. să i se 
lase sub simpla sa depunere de jurământ, 

DESPRE UZ ŞI 

  

ABITAȚIUNE 

(Proudhon. Usufruit, VI, No. 2785; Demo- 
lombe, X, No. 794; Dalloz, Rp, Usage. 
No, 45; Laurent, VII, No. 117). 

7. Prin aplicaţiunea  dispoziţiunilor 
art. 604 c. civ. îr. (544 c. civ. rom.) întâr- 
zierea de a da cauţiune, nu ridică bene- 
ficiarului unui drept de uz, dreptul de a 
se folosi de fructele la cari el aveă drept 
şi cari i se cuvin din momentul în care 
sa deschis dreptul său de uz. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Usagehabitation, No. 18; 
Laurent, VII. No. 118; Comp.: Nacu, |, 
p. 859), 

8. Uzuarul trebueşte să facă inventa- 
rul mobilelor şi să constate starea imobi- 
lelor supuse dreptului de uz. (Planiol et 
Ripert, III. No. 881; Colin et Capitant, ed. 
4-a. I, p. 830; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 594, 595; Nacu, 1, p. 859). 

9. Beneficiarul unui drept de abita- 
tiune, trebueşte ca înainte de intrarea sa 
în folosinţă, să ceară constatarea. stării 
imobilului supus abitaţiunei. (Dalloz, Râp., 
Usage, No. 74; Planiol et Ripert, III, No. 
881; Colin et Capitant, ed. 4-a, I, p. 830; 
Alexandresco, ed. 2-a, ŢII, partea I, p. 594, 
595: Nacu, IL, p. 859). 

10. In cazul când beneficiarul unui 
drept de abitaţiune, are şi dreptul de uz 
asupra mobilelor cuprinse în casă, el este 
obligat să ceară facerea inventarului a- 
cestor mobile, (Dalloz, Râp., Usage, No. 74), 

|,„ Chiar dacă beneficiarii drepturi- 
lor de uz şi de abitațiune au fost scutiţi 
de a da cauțiune, ei sunt obligaţi să ceară, 
îacerea. inventarului lucrurilor mobile şi 
constatarea. stării imobilelor, (Dalloz, 
Râp.. Usage, No. 43). 

12. în cazul când beneficiarul arep- 
tului de uz, nu se foloseşte personal de 
lucrurile supuse uzului, ci primeşte fruc- 
tele dela însăşi proprietarul, el nu e obli- 
gat să facă inventar şi să constate starea 
imobilelor. (Laurent, VII, No. 118; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IŢI, partea 1. p. 595). 

3. A se vedea: art. 540—543 din co- 
dul civil cu notele respective. 

Art. 567. — Uzuarul și cel ce are dreptul de abitaţiune trebue 
să se folosească de ele ca.un bun părinte de familie. (Civ. 541 
urm., 1431; Civ. Fr. 627). 

Texi. fr. Art. 627. — Lusager, et celui qui a un droit d'habitation, doi- 
vent jouir en bons păres de famille. 

Doctrină. 

„1, Potrivit dispoziţiunilor art. 627 e. civ, 
îr. (567 c. civ. rom.), beneficiarul unui drept 
de ahitaţiune are aceleaşi obligaţiuni ca 
Şi beneficiarul unui drept de uz. (Dalloz, 
R6p., Usage, No. 73). 

9, Când beneficiarul dreptului de uz 
cultivă fondul supus dreptului de uz, el 
nu poate să schimbe modul de cultură 
aflat la deschiderea dreptului său. (Dalloz, 

Rep. Usage, No. 35; Planiol et Ripert, 
III, No. 881). 

3. Beneficiarul unui drept de uz asu- 
pra unor animale are dreptul să înire- 
buinţeze aceste animale la muncile şi ser- 
viciile la cari sunt proprii. (Dalloz, Râp, 
Usage, No. 30; Suppl., Usage-habitation, 
No. 17). 

A, Beneficiarul unui drept de uz asu- 
pra unor animale nu are dreptul la sporul 
acestor animale cari de obicei se vinde, 
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(Dalloz, Râp., Usage, No. 30; Suppl.. Usage- 
habitation, No. 17). 

5. Beneticiarul unui drept de uz asupra 
unei «creanţe are dreptul la dobânzile 

DESPRE UZ ȘI ABITAȚIUNE Codul civil 

creanţei şi să încaseze la scadenţă capl- 
talul creanței. (Dalloz Rep., Usage. No. 92). 

G, A se vedeă: art. B4l din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 568. — Drepturile de uz și de abitațiune se regulează 
prin titlul care le-a înființat şi primesc după cuprinderea lui mai 
multă sau mai puţină întindere. (Civ. 518, 569 urm., 620, 969; Civ. 
Fr. 628). 

Texi. fr. Art. 628. — Les droits d'usage et d'habitation se reglent par le 
titre qui les a €tablis, er regoivent, 
d'&tendue. 

Doctrină, 

|. Din cuprinsul art. 628 e. civ. îr. (568 
€. civ. rom,). rezultă că părţile au dreptul 
să deroge dela dispoziţiunile codului civil 
cari regulează drepturile şi obligaţiunile 
beneficiarilor drepturilor de uz şi de habi- 
iațiune şi să restrângă sau să lărgească 
aceste drepturi şi obligaţiuni. (Demo- 
lombe, X, No. 767 urm; Dalloz, Rep. 
Usage, No. 33; Suppl., Usase-habitation, 
No. 10; Laurent, VII, No. 108 urm.; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 782; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 58, 
589; Nacu, 1, p. 858, 860. 

2. Cu toate că art. 631 ce. civ. îr. STle. 
civ. rom.) araţă că uzuarul nu poate 
închiriă sau cedă dreptul său, totuşi con- 

d'aprts ses dispositions, pluş ou moins 

stituitorul dreptului de uz poate autoriză 
prin actul constitutiv, închirierea sau ce 
siunea. (Duranton, V. No. 24: Demolombe, 
X, No. 768: Dalloz. R6p.. Usage, No, 3%; 
Laurent, VII. No. 115; Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 782; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 589. 592; Contra: 
Taulier, 11, p. 346). 

8, Pentru determinarea naturii drep- 
iului beneficiarului, se va cercetă inten- 
țiunea părţilor, iar nu termenii titlului. 
Astfel, deşi părţile au întrebuințat expre 
sia de uzuiruct, se va puteă decide că 
dreptul constituit este un uz, iar nu un 
uzufruct. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea T,p. 588, nota 3). 

4, A se vedeă: art. 569 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 569. — Dacă titlul nu se explică asupra întinderei acestor 
drepturi, ele se regulează precum urmează. (Civ. 568, 570 urm, 620; Civ. Fr. 629). 

„_Zezt. fr. Art. 629. — Si le titre 
droits, ils sont râgl&s ainsi qu'il suit. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 629 e, 
civ. în. (569 e, civ. rom.), în cazul când 
titlul nu se explică îndeajuns asupra în- 
tinderei drepturilor de uz şi de abita- 
țiune, se vor aplică regulele generale pre- 

Art. 570. — Cel ce are uzul unui loc 

ne s'explique pas sur l'tendue de ces 

văzute de codul civil în această rnaterie. 
(Dalloz, Rep, Usage, No. 34; Suppl.. Usage habitation, No. 11; Alexandresco, ed, 73 
III. partea 1, p. 589; Nacu, 1, p. 860). 

2. A se vedea: art. 568 din codul civil 
cu notele respective. 

5, nu poate pretinde mai multe fructe din acest loc, decât se cuvine pentru trebuinţele sale și ale familiei sale. 
Poate pretinde și pentru trebuințele copiilor ce va aveă în urma constituirei dreptului de uz. (Civ. 

569; Civ. Fr. 630). 

„Zet. fr. Art. 630. — Celui qui a l'usa, exiger quautant qu'il lui en faut pour ses b 
l peut en exiger pour les besoins me 

depuis la. concession de Pusage. 
ÎN NI 

484, 522 urm., 552 urm., 568, 

ge des fruits d'un fonds, ne peut en 
esoins et ceux de sa famille. | 
me des enfants qui lui sont survenus 

1) Art. francez zice: „cel ce are uzul fructelor anu loci, 
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INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Acţiune posesorie 10. 
Acţiune reală 9, . 
Adopţiune 18, 19. 
Alimente 7, 26, 28. 
Amploiaţi 21. 
Apreciere suverană 29. 
Ascendenţi 23, 
Barbat 13, 14. 
Căsătorie 13, 14, 24. 
Comoară 8. 
Copii 15—19, 24, 25, 
Copii adoptivi 18, 19. 
Copii legitimi 15, 19. 
Copii legitimaţi 16, 19. 
Copii naturali 17, 19. 
Creditori 3, 4, 
Cultivare 2. 
Deces 5, 25. 
Familie 1, 6, 14—29, 31, 

32, 33. 
Femee 13, 14. 
Folosinţă 31, 32, 33, 
Fructe 1—7, 11, 19, 20, 

1—, 

Fructe civile 7. 
Hrană 7. 
Imbrăcăminte 7. 

| Inceperea drept, de uz 2. 
| Incetare din viaţă 5, 25. 

Intenţie 27, 28. 
Locaţiune 6. 
Locuinţă 7. 
Moarte 5, 25, 
Moștenitori 5. 
Nepoţi 25. 
Pensiune alimentară 7. 
Posesorie acţiune 10. 
Profesiune 29. 
Profesor 20, 
Revendicare 9. 
Rude colaterale 22. 
Sănătate 29. 
Servitori 20. 
Soţ 13 
Suverană apreciere 29. 
Testament 14. 
Trebuinţe  1—7, 14, 20, 

29—34. 
Urmărire silită 3, 4, 
Uz 1—34. 
Uzufruct 31, 34. 
Vie 30.   Vin 30. 
Vindere-cumpărare 3, 4,9. 

Doctrină. 

1. Uzuarul unui fond are dreptul la o 
porțiune din toate fructele produse pe 
fond, necesară trebuinţelor sale şi ale fa- 
miliei sale, El nu are dreptul să ceră o 
cantitate mai mare de fructe, pentru că 
din excedentul lor să-şi poată procură 
alte producte ce nu se cultivă pe fond. 
(Proudhon, Usufruit, VI, No. 2770, 2; 
Demolombe, X, No. 772; Demante et Col- 
met de Santerre, II, No. 476 bis, II; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, nota 4 p. 147; 
Dalloz, Râp.. Usage, No. 39; Dalloz, Râp. 
Suppl., Usage-habitation, No. 1i; Laurent, 
VII, No. 109: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 783; Planiol et Rinert, III, No. 
880; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, 
p. 589, nota 4; Nacu, 1, p. 860, 861). 

9. Uzuarul nu are dreptul să schimbe 
modul de cultură aflat la începerea drep- 
tului de uz, chiar pentru a obţine fructe 
diferite necesare trebuinţelor sale, dacă la 
începerea dreptului de uz se cultivă o sin- 
gură specie de producte din care numai 
c parte eră necesară. trebuinţelor sale. (De- 
molombe, X, No. 72: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 783). 

23, După perceperea fructelor necesare 
trebuințelor sale, uzuarul, după o părere. 
are dreptul să vândă aceste producte și 
creditorii săi au dreptul să le urmă- 
rească silit. (Demolombe, X, No. 773, 790; 
Demante et Colmet de Saniterre, II, No. 
47? bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 237, 
p. 748, 749: Dalloz. R6p.. Usage, No. 39; 
Laurent, VII, No. 116; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 783; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 592, 593). 

d, După altă părere, uzuarul nu are 
dreptul să vândă fructele produse de lu- 
cru şi necesare trebuinţelor sale şi credi- 
torii săi nu le pot urmări silit. (Duranton, 
V. No. 95; Mass6 et Verge sur Zachariae, 
II. $ 313, text şi nota 14, p 152), 

5, După perceperea fructelor de către 

Art, 570. 

uzuar, dacă el încetează din viaţă, fruc- 
tele neconsumate, aparţin moștenitorilor. 
săi. (Demo!ombe, X, No. 774; Dalloz, Râp, 
Usage, No. 39; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 783). . : 

G. In cazul când obiectul dreptului de 
uz îl formează preţul unui contract de - 
locaţiune, când acest preţ se plăteşte în 
producte, uzuarul are dreptul asupra unei 
porțiuni din producte necesare trebuinţei 
sale şi familiei sale iar dacă preţul este 
plătit în bani, uzuarul are dreptul la o 
porțiune din preţul locaţiunei, necesară 
pentru a cumpără porţiunea din specia 
fructelor ce se cultivă pe fond necesară 
trebuințelor sale şi familiei sale. (Dalloz, 
Rep., Usage, No. 41). 

7. In cazul când uzul este stabilit asu- 
pra fructelor civile, el echivalează cu un 
drept de pensiune alimentară şi uzuarul 
va aveă dreptul la porţiunea necesară 
pentru hrana, îmbrăcămintea şi locuinţa 
sa şi a familiei sale. (Dalloz, R6p., Usage, 
No. 41). 

8. Uzuarul nu are nici un drept asupra, 
comoarei găsită în fondul supus dreptu- 
lui de uz. (Demolombe, X, No. 47). 

9, Oricine ar dobândi fondul supus 
dreptului de uz, uzuarul are în contra sa 
o acţiune reală pentru a-şi realiză drep- 
turile sale. (Proudhon, Usufruit, VI, No. 
2144; Dalloz. Râv.. Usage, No. 14: Alexan- 
dresco, ed. 2-a. TII, partea 1, p. 585). 

10. Uzuarul are dreptul să introducă 
acţiuni posesorii în contra uzurpatorilor 
fondului supus uzului. (Proudhon. (Usu- 
fruit, No. 2748: Dalloz, Râp., Actinn pos- 
sessoire, No. 480; Usage, No. 19; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 585, nota 1). 

| $. Potrivit dispoziţiunilor art. 630 c. 
civ. în. (570 ce. civ. rom), uzuarul nu are 
dreptul să pretindă din fiecare specie de 
fructe produse de lucru, decât cantitatea. 
necesară pentru trebuințele sale şi ale 
familiei sale. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 
$ 9237, p. 745; Dalloz. R6p.. Suppl., Usage- 
habitation, No. 11; Baudry et Chauveau, 
Des biens. Ni. 774; Planiol et Ripert, [IL 
No. 880; Colin et Capitant, ed. 4a. Ip. 
830: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, 
p. 589, 590; Nacu, I, p. 860, 861). 

12. Prin cuvântul: «familie» întrebuin- 
tat în art. 630 c. civ. fr. (570 c. civ. rom.) 
se înțeleg toate persoanele cari au drep- 
tu! să mănânre la masa uzuarului şi cari 
constituesc un singur rmenaj sub direc- 
tiunea uzuarului care este şeful acestei 
reuniuni. (Demolombe, X, No. 778; Mour- 
lon, I. No. 1638; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 
$ 237. p. 147; Dalloz, Râp., Usage, No. 
36: Suppl., Usage-habitation, No. 12; Lau- 
rent. VII, No. 110: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 590, nota 1; Comp.: Pla- 
niol et Ripert, III. No. 880; Nacu, 1, p. 
860). 

13. Sotul uzuarului face parte din fa- 
milia sa. chiar dacă căsătoria ar fi âvut 
loc, dună constituirea dreptului de uz. 
(Prouâhon. Usufruit. VI, No. 2813; Demo- 
lomba, X. No. 776; Demante et Colmei de 
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Santerre, ed. 3-a, II, No. 476; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 747; Dalloz, Râp,, 
Usage, No. 3%; Suppl., Usage-habitation, 
No. 12; Laurent, VII, No. 110; Baudry et 

- “hauveau, Des biens, No. 189; Planiol et 
hipert, III, No. 88; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 590, text si nota 1). | 

” 14. Dacă un bărbat a constituit prin 
testament soţiei sale un drept de uz, acest 
drept nu încetează şi va folosi şi celui 
de ai doilea soţ, în caz de remăritare, 
afară de clauză contrară în actul consti- 
tutiv. (Demolombe, X, No. 777; Aubry et 
Rau, ed, 5-a, II, $ 237, nota 5, p. 147; Lau- 
reni, VII, No. 110; Baudry et Chauveau, 
Des _biens, No. 496, nota 1). 

15. Deasemenea fac parte din familia 
uzuarului. copiii săi legitimi, chiar dacă 
ar fi născuţi posterior constituirei drep- 
tului de uz. (Demolombe, X, No. 778; 
Mourlon. 1. No. 1633; Aubry et Rau. ed. 
5-a, II, $ 237, p. 747; Dalloz, Rep., Usage, 
No. 36; Suppl, Usage-habitation, No. 13; 
Laurent, VII, No. 110; Baudry et Chau- 
veau, Des b'ens, No. 882; Planiol et Ripert, 
III, No. 880; A'exandresco, ed. 2-a, 2-a, III, 
partea I, p. 590, nota 1). 

16. Copiii iegimitimaţi fac deasemenea 
parte din familia uzuarului. (Demolombe, 
X, No. 778; Mourlon, I, No. 1638; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 747; Laurent, 
VII, No. 110; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No, 88%; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 590, nota 1). 

7. Copiii naturali recunoscuţi, dease- 
menea fac parte din familia uzuarului. 
(Demolombe, X, No. 178; Mourlon, I, No. 
1638; Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 237, p. 
747; Dalloz, Râp,, Usage, No. 37; Laurent, 
VII, No. 110; Baudry et Chauveau, Des 
beins, No. 782: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 590. nota 1; Contra: Proudhon, 
Usufruit, VI, No. 2779). 

18. Deasemenea fac parte din familia, uzuarului, copiii săi adoptivi. (Demo- lombe, X, No. 778; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 247; Dalioz, R6p., Usage, No, 37: Laurent, VII, No. 110; Baudry et Chauveau. Deş biens. No. 782; Alexan- -dresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 590, nota 1; Contra: Proudhon, Usufruit, VI, No, 2779). 19. Potrivit dispoziţiunilor art. 630 al. 2 e. civ. fr. 510al 2 €. civ. rom,), chiar dacă, copiii legitimi, naturali recunoscuţi şi adoptivi, ar fi născuţi, recunoscuţi sau adoptați posterior constituirei dreptului de uz, ei fac parte din familia uzuarului în ceeace priveşte pretenţiunea la, fructele lucrului supus dreptului de uz. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, Ş 237, p. 747; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 782: Alexan- dresco, ed. ?-a, III, partea 1, p. 590, nota 1). 
20. In familia uzuarului cu drept la, fructe, intră şi servitorii săi şi ai fami- liei sale şi profesorii copiilor săi, luân- du-se în consideraţie situaţia socială a uzuarului şi trebuinţele sale şi afară de clauză contrară prevăzută în actul de constituire a dreptului de uz. (Proudhon, 
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Usuiruit, VI, No 2779; Demolombe, X, 
No. 778; Aubry et Rau, ed, 5-a, Il, 8 2%, 
p. 147; Dalloz, Râp.. Usage, No. 36, 3%; 
Suppl., Usage-habitation, No. 12; Laurent, 
VII, No. 110; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 782; Planiol et Ripert, III, No. 
880; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 590, nota 1), , 

2 |. Amploaiaţii uzuarului nu fac parte 
din familia sa. (Demolombe, X, No. 7%; 
Dalloz, R6p. Usage. No. 36: Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 782). 
29. Rudele colaterale ale uzuarului nu 

fac parte din familia sa. (Proudhon, Usu- 
iruit, VI, No. 2776; Demolombe, X. No, 
179; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 
748; Dalloz, Rtp., Usage, No. 383; Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 782; Comp. 
Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 59, 
nota 1). 

23, Ascendenţii uzuarului nu fac parte 
din familia sa. (Demolombe, X. No. 7%; 
Dalloz, Rep. Usage. No. 38; Comp: A: 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 59%, 
nota 1). . | 
24, Deasemenea copiii căsătoriţi ai 

uzuarului nu fac parte din familia sa. 
(Demolombe, X. No. 778; Dalloz, R6p. U-: 
sage, No. 38; Comv.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 590. nota 1). 

2858, Nepoţii de copii ai uzuarului nu 
fac parte din familia sa, afară de cazul 
când părinţii lor sunt decedați şi ei nu 
au mijloace de existenţă. (Demolombe, X, 
No. 778; Dalloz, R6p., Usage. No. 38; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 17%; 
Comp.: Alexandresco. ed. „R-a, III, partea 
I, v. 590. nota 1). 

„ După altă, părere, însă toate ru- 
dele uzuarului cărora acesta este obligat 
să le dea alimente, fac parte din familia 
sa. (Dalloz, R6p., Suppl., Usage-habitation, 
No. 12; Laurent, VII, No. 110; Comp. A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea IL, p. 5%, 
nota 1), 
21. In cazurile arătate mai sus când 

anumite rude de ale uzuarului nu fac 
parte din familia sa. aceste rude vor be 
neficiă de dreptul de uz, dacă astfel a 
fost intențiunea constituitorului uzului. 
(Proudhon, Usuruit. VI, No. 2776; Demo 
lombe, X, No. 779: Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 748: Dalloz, R6p.. Usage, No. 
38; Laurent. VII, No. 110; Baudry «i Chauveau, Des biens, No. 782). , 
28. Astfel, dacă în momentul consti- 

tuirei, uzufructului aceste persoane erau întreţinute de către uzuar, voinţa consti- 
tuitorului va fi interpretată că a înțeles a acordă şi acestor persoane beneficiul 
dreptului de uz. (Demolombe, X, No. 7%; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 14: Dalloz, Rep. Usage, No, 3; Suppl.. U- sage-habitation, No. 12: Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 182) 
29. Tribunalele vor apreciă în mod 

Suveran, întinderea trebuințelor uzuaru- 
lui şi a familiei sale, luând în conside- 
rație poziţia socială a uzuarului, obiceiu- rile sale, profesiunea sa, sănătatea să, 

— 214 —



  

Codul civil 

țara în care locueşte, etc. (Dalloz, R6p. 
Usage, No. 38; Suppl., Usage-habitation, 
No. 12; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 782; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 589). 
30. Uzuarul unei vii nu va pute luă 

decât vinul trebuitor pentru casa sa. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 589, 
nota 4). N 
21. Sa. pus întrebarea dacă beneficia 

rul unui drept de uz, are dreptul să se 
iolosească personal de lucrul supus drep- 
tului de uz, pentru a culege fructele ne- 
cesare pentru el şi familia sa sau el are 
dreptul numai să ceară dela proprietar 
fructele necesare, acesta urmând a, se fo- 
losi de lucru; după o părere, uzuarul are 
dreptul să se folosească personal de lu- 
crul supus dreptului său în limita tre- 
buințelor sale, deoarece dreptul qe uz este 
un uzufruct restrâns. (Proudhon. Usu- 
fruit, VI. No. 2760 urm; Dalloz, Rp. U- 
sage, No. 35; Sunpl., Usage-habitation. 
No. 16; Laurent, VII, No. 111 urm.; Huc, 
IV, No. 256: Planiol et Ripert, III, No. 
880; Colin et Capitani, ed. 4-a, 1, p. 831; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, p. 
595. 596). 
32. După a doua părere, uzuarul nu 

Art. 511. —-Uzuarul nu 
altuia. (Civ. 534, 572 Ş 2, 513, 

Text. fr. Ari. 631. — T'usager ne peut c€der ni 
autre. 

INDEX ALFABETIC 
„(a doctrină), 

Abitaţiune 3. 
Acţiune pauliană 12, 13. 
Anulare 8, 12, 13, 
Arendare 1, 2, 3, 4, 6,7. 
Bătrâneţe 3. 
Boală 3. 
Cesiune 1, 2, 4, 5, 8, 9,10. 

Imposibilitate 3, 
Inchiriere 1, 2, 3,4, 6,7, 
Ipotecă 9. 
Locaţiune 1, 2, 3, 4, 6,7. 
Nulitate 8, 12, 13, 
Profesiune 3. 
Renunţare 12, 

Colon parţiar 6. Trebuinţe 2, 
Creditor 10—13, Urmărire silită 10, 
Cultivare 3, 6. z 1 urm. 
Familie 2, Uzufruct 1, 
Fraudă 12, 13. Vindere-cumparare 1,2, 4, 
Fructe 2, 5, 8, 9, 10, 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 631 c. 
civ. îr. (571 ce. civ. rom.), contrar ca la 
uzufruci, uzuarul nu are dreptul să 
cedeze sau să închirieze exerciţiul drep- 
tului său de uz. (Demolombe, X, No. 
787: Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, 
p. 748; Dalloz, Rp. Usage, No. 18; 
Suppl., Usage-habitation, No. 13; Lau- 
rent, VII, No. 111 urm.; Baudry eţ Chau- 
veau, Des biens, No. 774; Planiol et Ri- 
peri. III, No. 881; Colin et Capitant, ed. 
4a, 1, p. 832; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea î, p. 591; Nacu, 1, p. 861; Matei 
Cantacuzino, p. 169; Plastara, II, p. 271). 

2, Chiar în cazul când trebuinţele u- 

DESPRE UZ ȘI ABITAȚIUNE 

  

Art. 5 

are dreptul să se folosească personal de 
lucru, deoarece âin art. 630 c, civ. fr. (570 
c, civ. rom,), rezultă că uzuarul ţrebueşie 
să ceară dela proprietar fructele nece- 
sare pentru trebuinţele sale şi ale familiei 
sale, ceeace arată că numai proprietaru: 
se foloseşte de lucru. (Mourlsn, I, No. 1643; 
Dalioz, Rp, Suppl., Usage-habitation 
No. 16). . 
33. După a treia părere, uzuarul se va 

folosi de lucru, personal, numai atunci 
când va aveă  trebuinţă de totalitatea: 
fructelor produse de lucru; în cazul con- 
trar folosința va aparţine proprietarului. 
(Demolombe, X, No. 771; Aubry et Ru, ed. 
5-a. II, 8 238, text şi notele 13, 14, p. 749; 
Dalloz, Rep. Suppl., Usage-habitation, No. 
16; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
784 urm), 
84, In cazul când asupra unui lucru 

Sau constituit simultan un drept de uz 
şi un drept de uzufruct, uzufructuarul nu 
va luă decât fructele ce rămân după sa- 
tisfacerea trebuinţelor uzuarului. (Prou- 
dhon, Usutruit, VI, No. 2742; Duranton, 
V, No. 13; Demolombe, X. No. 184; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 237 nota 14, p. 749). 

5. A se vedea: art. 574 din codul ci- 
vil cu notele respective, 

poate cedă nici închiriă dreptul său 
974, 1411, 1416 urm.; Civ. Fr. 631). 

louer son droit un 

zuarului şi ale familiei sale ar absorbi 
toate fructele lucrului supus uzului, uzua- 
rul nu are dreptul să cedeze sau să închi- 
rieze dreptul său. (Demolombe, X, No. 187; 
Dalloz, Rep, Usage, No. 18; Laurent, VII, 
No. 115; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 724; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 591). ! 

3, Când uzuarul unui fond este în im- 
posibilitate de a-l cultivă el însuşi din 
cauză de bătrâneţe sau de boală, sau din 
cauza profesiunei sale, el poate arendă 
bunul supus dreptului de uz. (Proudhon, 
Usufruit. VI, No. 2767; Demolombe, X. No, 
787; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 237, p. 
148; Dalloz, Rep., Suppl., Usage-habita- 
tation No, 15; Alexandresco, ed. 2-a, III, - 
partea, 1. p. 591, nota 5; Contra: Laurent, 
VII, No. 114). 

4, Cu toate că ari. 631 c. civ. îr (571 
€. Civ, rom.), arată că uzuarul nu poate 
cedă sau închiriă, dreptul său, totuşi con: 
stituitorul dreptului de uz, poate autoriză, 
prin actul constitutiv, cesiunea sau închi- 
rierea, (Duranton, V, No. 24; Demolombe, 
X, No. 768; Dalloz, Râp., Usage, No, 33; 
Laurent. VII, No. 115; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 782; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 589, 592; Contra: 
Taulier. II. p. 346), 

5, Uzuarul şi abitatorul pot cedă drep- 

— 215 —



Art, 572 

turile lor nudului proprietar. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 591, 
nota. 2). 

6. Uzuarul poate da, spre cultivare, 
fondul supus dreptului de uz, unui colon 
parțiar, deoarece această convenţiune nu 
este o arendare, ci o cultivare a fonduuui 
în tovărăsie cu altul. (Duranton, V, No. 
21; Demolombe, X, No. 787; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 591). , 

7. Uzuarul are dreptul să închirieze 
lucrurile supuse uzului deoarece art. 631 
e. civ. fr. (571 e, civ, rom.), opreşte numai 
închirierea dreptului de uz. (Laurent, VII. 
No. 117: Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
I, p. 593; Contra: Demolombe, X, No. 187). 

8. Dacă în contra dispoziţiunilor art. 
631 c. civ. fr. (371 c. civ. rom.), uzuarul 
a cedai dreptul său fie cu titlu oneros, 
fie cu titlu gratuit, această cesiune este 
nulă erga omnes, nulitatea aceasta ab- 
solută putând fi invocată de orice parte 
interesată, (Demolombe, X, No. 188; Dal- 
loz, Reâp., Suppl., Usage-habitation, No. 43: 
Laurent, VII, No. 114; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 774; Alexandresco, 
ed. 2-a, TII, partea I, p. 592 nota 1). 

9. Prohibitiunea uzuarului ae a cedă 
dreptul său, aduce şi prohibiţiunea de a 
îpotecă acest drept. (Demolombe, X. No. 
786; Troplong, Hypotheques, III, No. 778 
bis; Demante et Colmet de Santerre, II, 
No. 477 bis; Marcads, Art. 631; Mourlon, 
I, No. 164%; Aubry et Rau. ed. 5-a, TI. $ 
231, p. 148; Dalloz, Râp., Usage, No. 18; 
Suppl., Usage-habitation, No, 14; Laurent, 
VII, No. 113; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 774; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 59; Plastara, II, p. 271). 

DESPRE UZ ŞI ABITAȚIUNE Codul ciril 

"410. Deoarece uzuarul nu are dreptul 
să cedeze dreptul său, nici creditorii săi 
nu pot să urmărească silit acest drept, 
(Demolombe, X, No. 786; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 237, p. 148; Dalloz, R6p., Usage, 
No. 18; Suppl., Usage-habitation, No. 13; 
Laurent, VII. No. 114; Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 774; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 881; Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea 1, p. 592). , 

| |. Deasemenea creditorii uzuarului 
nu au dreptul să exercite dreptul de uz 
al debitorului lor, în locul acestuia, când 
el neglijează să-l exercite. (Dermolombe, 
X, No. 764; Aubry et Rau. ed. da. II, $ 
237, p. 748; Dalloz, Rp, Suppi.. Usage- 
habitation, No. 14; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 774; Alexandresco, ed, 2-a, 
TIE, partea 1, p. 5%), 

12. Creditorii uzuarului nu au dreptul 
să atace cu acţiunea pauliană, renun- 
tarea debitorului lor la dreptul său de 
uz. făcută în frauda drepturilor lor. (De- 
molombe, X, No. 764: Mourlon. î. No. 16%; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II. 8 237, p. 14% 
Dalloz, Rep.. Suppl., Usage-habitation, No. 
14: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
174; Planiol et Ripert. III. No. 881; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 592). 

13. In cazul când uzuarul dobândise 
dreptul său cu titlu oneros, prin înstrăi- 
narea unor bunuri ale sale, creditorii săi 
vor aveă dreptul să. atace cu acţiune pau- 
liană, convențiunea făcută în frauda drep- 
turilor lor. (Aubry et Rau, ed. 5-a. Il, 
$ 237, nota 10, p. 748; Bauary et Chau- 
veau, Des biens, No. 493. nota 1: Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 592). 

Art. 5172. — Cel ce are un drept de abitaţiune pe o casă, poate şedeă într'însa cu familia sa, 
când i s'a dat- acest drept. 

chiar de n'ar fi fost însurat la epoca 

Cel ce are dreptul de abitațiune poate închiriă partea casei 
ce nu locuește 1). (Civ. 534, 567, 570, 571, 573, 1416 urm.; Civ. 
Fr. 632). 

Text. fr. Art. 682. — Celui 
peut y demeurer avec sa famille, 
poque ou ce droit lui a 6t6 donne. 

Doctrină. 

|. Aliniatul al doilea al art. 572 c. civ. 
rom. nu are echivalent în codul civil 
francez, el fiind împrumutat din dreptul 
Roman. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1, p. 588, nota 2, 593; Plastara. II, 
p. 271), | 

2, In cazul când beneficiarul dreptului 
de abitaţiune, absentează, temporar, pro- 
prietarul nu are dreptul să izgeonească, 
“din imobilul supus dreptului de abitaţiune, 

  

qui a un droit d'habitation dans une maison, quand mâme il n'aurait pas &t6 mari6 ă I- 

familia beneficiarului; în cazul însă 
când beneficiarul îşi strămută locuinţa în altă casă, familia sa nu mai poate să 
locuiască în imobilul supus dreptului de 
abitaţie, ci acest drept se va suspendă 
până ce se va stinge prin neuz. (Dallor, 
R6p., Usage, No. 68). 

3. Cuvântul: «familie» din art. 632 c. 
civ. în. (572 c. civ. rom.), după o părere 
cuprinde acelaş sens ca cel întrebuințat 
de legiuitor în art. 630 e. civ. fr, (570 c. 
civ. rom.). (Aubry et Rau, ed. 5a. [1 $ 

1) Acest al doilea aliniat lipseşte în textul art. francez corespunzător, ” 
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238, text şi nota 19. p. 751: Dalloz. R6p,, 
Suppl, Usage-habitation, No, 29; Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 786; Comp. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 590). 

4, După altă părere, cuvântul: «fami- 

DESPRE UZ ȘI ABITAŢIUNE 

  

Art. 573 — 574 

lie» din art. 632 c. civ. îr. (572 ce. civ. rom,) 
are un sens mai larg. decât cel întrebuin- 
ţat de legiuitor în art. 630 c. civ. fr. (570 
c. civ. rom). (Proudhon, Usufruit. VI, No. 
2812; Dalloz, Râp., Usage, No. 66), 

„Art. 578. — Dreptul de abitaţiune nu poate fi nici cesionat 
nici închiriat, afară de excepțiunea adusă la art. 5721). (Civ. 534, 
571, 572 $ 2, 1411, 1416 urm.; Civ. Fr. 634). 

Text. fr. Art. 634. — Le droit d'habitation ne pent ctre ni e4dă ni lou6. 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 634 c. 
civ. fr. (573 e. civ. rom.), dreptul de abi- 
tațiune nu poate fi închiriat (în dreptul 
român în afară de excepţiunea adusă la 
ari, 972 al. 2 c. civ.). (Dalloz, Rep., Usage, 
No. 63, 72; Planiol et Ripert, I]I, No. 88; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 832; A- 
Jexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 593; 
Nacu. I, p. 862; Matei Cantacuzino, p. 
169: Plastara, II, p. 271). 

2, Deasemenea potrivit dispoziţiunilor 
aceluiaș articol, dreptul de abitaţiune nu 
poate îi cedat. (Dalloz, Rep... Usage, No. 
63, 72; Planiol et Ripert, III, No. 882; Co- 
lin et Capitant, ea. 4-a, 1, p. 832; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, II]. partea I, p. 593; Matei 
Cantacuzino. p. 169; Plastara, II, p. 271). 

3. Deoarece beneficiarul dreptului de 
abitațiune nu poate cedă dreptul său, el 
nu poate nici să-l ipotecheze. (Dalloz, Rep. 
Usage, No. 63, 72; Plastara, II, p. 271). 

4, În cazul când constituitorul drep- 
tului de abitaţiune a autorizat, prin a- 

tul constitutiv, cesiunea, beneficiarul drep- 
tului de ahitaţiune are dreptul să cedeze 
dreptul său şi creditorii săi îl vor puteă 
urmări silit, (Demolombe, X. No. 768; Lau- 
rent VII, No. 115; Contra: Taulier, II, p. 
346). 

5. A se vedeă: art, 571 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 574. — Dacă uzuarul absoarbe toate îructele fondului 
sau dacă ocupă toată casa, e dator să facă cheltuelile de cul- 
tură, reparațiunile de întreţinere și să plătească contribuţiunile 
ca și uzufructuarul. Dacă nu ia decât o parte din îructe sau dacă 
nu ocupă decât o parte din casă, el contribueşte în proporțiune 
cu lucrul de care se folosește. (Civ. 545, 546, 548 urm., 553, 1420; 
Civ. Fr. 635). 

Text. fr. Art. 635. — Si Lusager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il 
occupe la totalite de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux r6pa- 
rations d'entretien, et au paiement des eontributions, comme Lusufruitier. 

Sil ne prend quune partie des fruits, ou sil m'oceupe quune partie de.la 
maison, il contribue au prorata de ce dont îl jonit. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abitaţiune 10—15, Pensiune alimentară 7. 
Cheltueli 1—6, 9, Plata datoriilor 8. 
Contribuţiuni 1, 6, 15, Procese 9, 
Cultivare 1—4, 6. Rente 7. 
Datorii 8. Reparaţiuni 1, 6, 10—14. 
Enumerare limitativă 6, Sarcine pe proprietate 7. 
Fructe 1—5.. Semănături 5, 
Impozite 1, 6, 15. Uz 1-9. 
Legate 7. Uzufruct 7, 8 9. 
Limitativă enumerare 6, 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 625 c. 
civ. fr. (574 c. civ. rom.), uzuarul trebueşte 

să contribue la cheltuelile de cultură, la 
reparaţiunile de întreţinere şi la plata, con- 
tribuţiunilor, proporţional cu fructele pe 
care le culege. (Dalloz, Râp., Usage, No. 
47; Suppl., Usage-habitation, No. 19; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 881; Colin et Ca- 
pitant. ed, 4-a, I, p. 830: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 597; Nacu, |, p. 
361, 862). 

2. Uzuarul trebueşte să contribue la 
cheltuelile de cultură proporţional cu 
fructele ce le culege, fără a se distinge 
dacă el cultivă personal o parte din fond. 
sau fondul este cultivat în întregime de 
proprietar. (Demolombe, X, No. 800 urm; 

1) In art. francez 634 corespunzător, lipsesc cuvintele ultime: „afară de excepțiunea adusă la art. 572%, 
care lipsă îşi are explicarea sa prin adausul ce legiuitorul român a făcut art, precedent 572, 
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Demanie et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 479 bis; Aubry et Rau, ed. a. Il. 
$ 238, text şi nota. 15, p. 750; Laurent, VII, 
No. 120; Huc, IV, No. 256; Bauary ei 
Chauveau, Des biens, 'No. 787; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 597). 

3, Cheltuelile de cultură, după o pă- 
rere, vor fi preluate asupra productelor 
brute ale fondului, supus dreptului de uz 
şi uzuarul va aveă dreptul la porțiunea 
de fructe trebuincioasă nevoilor sale, cal- 
culată asupra fondului net. (Proudhon, 
Usufruit, VI, No. 2291, 92294; Dalloz, Rep, 
Usage, No. 48). 

Au După altă părere, dominantă, uzua- 
rul nu are dreptul să preiă porțiunea de 
îructe necesară trebuinţelor sale şi fa- 
miliei sale decât asupra productului brut 
al fondului supus dreptului de uz, (De 
molombe, X. No. 800 urm; Demante et 
Colmet, de Santerre, ed. 3-a, II, No. 479 
bis, I; Mourlon, I, No. 1649; Aubry et 
Rau, ed; 5-a, II, 8 238, p. 750; Dalloz, Râp., 
Suppl., Usage-habitation. No. 19; Laurent, 
VII, No. 120; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 787; Colin et Capitant, ed. 4-a, 
I, p. 831; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 597). 

5. Cheltuelile de semănături vor fi 
preluate în natură din produsele brute | 
dela, sfârşitul anului, înainte de atribui- 
rea părţii de fructe cuvenită uzuarului. 
(Demolombe, X, No. 890 urm.; Demante 
et Colmet de Santerre, ed, 3-a, II, No. 479 
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 238; p. 
750; Dalloz, Râp., Usage, No. 49; Laurent, 
VII, No. 120; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 787; Comp: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 596). 

6. Enumerarea, sarcinelop la plata, că- rora. trebuie să contribue uzuarul, este 
limitativă. (Dalloz, Rep., Suppl., Usage 
habitation, No. 20; Laurent, VII, No. 122, 
23; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 788; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 597: Contra: Demolombe, X, No, 795, 798). 7. Dispoziţiunile art. 609 ec. civ. fr. (549 c. civ. rom), potrivit cărora uzufruc- 

tuarul trepueşte să contribue la plata sar. cinelor pe proprietate, precum şi cele pre- păzute de art. 610 ce, civ, fr. (550 e. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea la, dreptul de uz. (Dalloz, Râp, Suppl., Usage-habi- tation, No. 20; Laurent, VII, No. 122; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 788; A- lexandresco, ed. 2-a, II], partea |, p. 597; Contra: Demolombe. X, No. 795, 798). 
$. Deasemenea dispoziţiunile art. 612 c, civ. îr. (552 ce. civ. rom.), potrivit cărora uzufructuarul universal sau cu titlu uni- versal trebueşte să, “contribus la plata da- toriilor constituitorului uzufructului, 

nu-şi găsesc aplicaţiunea, ]a, drepiul de uz. (Dalloz, Râp., Suppl., Usage-habitation, No. 20; Laurent, VII, No. 193; Baudry et Châuveau, Des biens, No. 788; Alexan- dresco, ed. 2-a, 117, partea I, p. 597; Con- tra: Demolombe, X, No, 595). 9. Dispoziţiunile 'art. 613 €. civ. îr. (553 €. Civ. rom.), privitoare la cheltuelile pro- 

DESPRE UZ ȘI ABITAȚIUNE Codul civil 

ceselor la care trebuie să contribue uzu- 
fructuarul, îşi găsesc aplicaţiunea şi în 
materie de uz, deoarece este vorba de o 
datorie personală a uzuarului. (Demo- 
lombe, X, No. 799: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 788; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea I. p. 597, 598). , 

10. Benetficiarul unui drept de abita- 
țiune care nu ocupă decât o parte din 
casă, este obligat să contribue la, repara- 
țiunile de întreţinere ale întregeij case, 
proporţional cu partea ocupată de el. 
(Proudhon. Usufruit. VI, No. 2824; Demo- 
lombe, X, No. 797; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 238, n. 751; Dalloz, Rep. Usage, No. 76; 
Suppl.. Usage-habitation, No. 33; Lau- 
rent, VII, No. 121; Bauary et Chuveau, 
Des biens, No. 788; Alexandresco, ed, 2-a, 
UE partea 1, p. 596, nota 3; Nacu. 1, p. 

1. Beneficiarul unui drept de abita- 
țiune nu poate să se sustragă dela obli- 
gaţiunea de a contribui la reparaţiunile 
de întreţinere ale întregei case în pro 
porţiune cu partea ocupată de el, oferind 
să suporte singur cheltuelile reparaţiu- 
nilor de întreţinere la apartamentul ocu- 
pat de el. (Proudhon, Usufruit, VI, No, 2824; Demolombe. X, No. 797; Aubry ei 
Rau, ed. 5-a, II, 8 238, p. 751; Dalloz, Râp, Usage, No. %; Suppl., Usage-habitation, 
No. 33; Laurent, VII, No..121; Bauary et Chauveau. Des biens, No. 788;  Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 59%, nota 3). 

12. Reparaţiunile locative după pă- rerea dominantă, trebuesc făcute de be neficiarul dreptului de abitaţiune pentru 
apartamentul ocupat de el, dispoziţiunile 
art, 635 c. civ. fr. (514 c. civ. rom.), negă- sindu-și aplicaţiunea, la reparațiunile loca- tive. (Demolombe, X, No. 797; Aubry et Rau, ed, 5-a, II, $ 238. nota '20, p. 751: Dalloz, R6p.. Usage-habitation, No. 2; Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 78; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 59%, nota 3). 
13. După altă părere, dispoziţiunile 

art, c. civ. îr. (574 e. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea şi la reparaţiunile 10- cative. (Dalloz, Rep, Suppl., Usage-habi- tation, No. 20; Laurent, VII, No. 124). 14. Abitatorul va, fi obligat să facă reparaţiile mari. câna ele ar fi o conse cinţă a nefacerei la timp a reparaţiunilor de întreţinere cari erau în sarcina sa- (Proudhon, Usufruit, VI. No. 2823; Alexan- dresco, ed. 2-a, TI, partea 1, p. 5%, nota 3). , 
„15, Potrivit dispozițiunilor art. 635 e, CIV. în. (574 c. civ. rom), beneficiarul unui drept de abitaţiune trebueşte să contri- bue la plata contributiunilor asupra în- iregei case, proporţional cu partea, ocupată de el. (Demolombe, X, No. 797; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 238, p. 751; Dalloz, Râp, Usage, No. 76; Laurent, VII, No. 121; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 788; A- lexandresco, ed, 2-a, III, ; 

„exandr » Partea I, p. 59, 
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Codul civil DESPRE SERVITUDINI Art. 575 — 576 

„Art. 515. — Uzul pădurilor se va regulă prin legi particulare 
(Civ. 565, 570; C. Silv. 1, 3, 8; Civ. Fr. 636). 

Tezi. fr. Art. 636. — T/usage des 
particuliăres. * “ 

Doctrină. 

|. Prin uzul pădurilor se înţelege drep- 
tul de a luă din păduri lemne pentru foc. 
pentru facerea uneltelor de  agricul- 
tură şi pentru repararea şi construirea 
caselor, precum şi dreptul de a păşună 
prin poene, (Alexandesco, ed. 2-a, III. par- 
tea I. p. 598; Comp.: Planiol ei Ripert, 
III. No. 884). 

2, Legile particulare cari regulează u- 
zul pădurilor nu-şi pot găsi aplicaţiunea 
la uzul propriu zis. (Dalloz, Râp.. Usage, 
No. 80; Suppl., Usage-habitation, No, 23; 
Planiol et Ripert, III, No. 884). 

bois et fortts est râgle par des lois 

3, Dreptul de uz al pădurilor diferă 
foarte mult de dreptul de uz prevăzut de 
şgăul civil. (Planiol et Ripert, III, No. 

4. Dreptul de uz al pădurilor constitue 
un fel de servitute reală de un gen parți- 
cular, deoarece există în profitul tuturor 
locuitorilor unei comune sau unui sat 
VAN în masă. (Planio! et Ripert, III, No. 

5. Dreptul de uz, al pădurilor nefiind 
stabilit în folosul unei persoane determi- 
nate, este perpetuu. (Planiol et Ripert, 
III, No. 884). 

TITLUL IV. 

Despre servitudini 1). 

Art. 516. — Servitudinea este o sarcină impusă asupra unui 
imobil pentru uzul și utilitatea unui imobil având un alt stăpân. 
(Civ. 471 urm., 577 urm » 586 urm., 620, urm., 1798; Civ. Fr. 637). 

Tezi. fr. Art. 637. — Une servitude est une charge imposte sur "un heri- tage pour lusage et Iutilit6 d'un heritage appartenant ă un autre propri&taire. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Accesoriu 3. 
Acţiune 4. 
Actualitate 17, 20. 
Agrement 16, 20. 
Anulare 20. . 
Apă 23 bis, 
Arbore 15. 
Arendare, a se vedea cu- 

vântul: „Locaţiune“, 
Biserică 34, 35. 
Cauză 20, 
Cesiune 8. 
Comod 16. 
Comună, a se vedea cu- 

vintele: „Domeniu pu- 
blic“. 

Construcţie 19, 
Copac 15, 
Coproprietari 41, 29, 31. 
Daune-interese 4, 
Decădere 6. 
Deosebire 3%, 31, . 
Deosebiţi proprietari 10, 
Divizibilitate, a se vedeă 

cuvântul: „Indivizibili- 
tate“. 

Domeniu privat 37. 
Domeniu public 32, 3, 

Donaţiune 2, 3, 
Drept accesoriu 5. 
Drept principal 3.   

Drept real 2, 4, 22, 
Drumuri publice 36. 
Eventualitate 17, 18, 19, 

2i 0. 
Fertilitate 16. 
Flori 22. 
Fructe 22, 
Inchiriere, a se vedeă cu- 

vântul: „Locaţiune“. 
Indivizibilitate 24, 25, 27, 

] Indiviziune 11, 29, 31. 
Instrăinare 2, 3. 
Interes 28, 
Ipotecă 5, 8. 
Judeţ a se vedeă cuvin- 

tele: „Domeniu publici, 
Locaţiune 8, 21. 
Măciniş 23. 
Moară 23, 
Moştenitori 23, 
Nisip 23 bis, 
Nulitate 20. 
Obligaţie 25. 
Pădure 21. 
Partaj 26, 27, 31. 
Perpetuitate 28. 
Pescuit 2]. 
Petriş 23 bis. 
Plăcere 16, 20. 
Prescripţie 7, 26. 
Primblare 22, 
Proces 4. 

Superficie 9, 
Termin 6, 7, 
Terţe persoane 3. 
Transcriere 3, 
Uz 21, 30, 

“Proprietari deosebiți 10. 
Răscumpărare 5, 6, 7, 
Real drept 2, 4, 2. 
Sarcină î, 15, 
Scoaterea apei 23 bis, 
Servitute 1 urm. Uz şi utilitate 16—20, 25, Servitute la servitute 14, Uzufruct 13, 20, 
Strade 36. Vânat 21. 
Subsol 9. Vecinătate 12, 
Succesiune 23, Vindere-cumparare 2, 3, 

Doctrină, 

4. In ceeacee priveşte fondul servient, 
servitutea, este 0 sarcină, iar în ceeace pri- 
veşte proprietarul fondului dominant, Ser- 

- vitutea este un drept. (Dalloz, Rp. Servi- 
tude, No, 47; Planiol et Ripert. III, No. 
889; Colin et Capitant. ed. 4-a, 1, p. 833; 
Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 608, 
609; Nacu, I, p. 865; Matei Cantacuzino, p, 
170; Plastara, II, p. 278, 279, 981). 

2, Servitutea, constitue un Grept real 
şi nu este influenţată de schimbarea pro- 
prietarilor, fie a fondului dominant, fie a, 
fondului servient. Servitutea rămâne în 
orice mâini ar trece fondurile, fără să fie 
nevoe să se facă, vreo menţiune în actele 

1) Servitudinea, eră cunoscută în vechile legi codul Calimach şi Caragea sub denumireă de: „şerbire': sau „robirea lucrurilor“. 
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de înstrăinare. (Demolombe, XII, No. 670, 
847; Aubry et Rau, ed. 5-a, III. SA, p. 
114; Dalloz, Rep... Servitude No. 47, 48, 
Laurent, VII, No. 159, 153; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 803; Planiol. ed 
6-a, I, No. 2887: Planiol et Ripert, III, No. 
891; Colin et Capitant, ed. 4-a, LI. p. 8%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 605, 
609, 610, 613; Matei Cantacuzino, p. 171; 
Piastara, IL, p. 278. 

2, Actul de înstrăinare pentru a fi opo- 
zabil terţelor persoana trebueşte transcris 
în registrele tribunalului situaţiei imobi- 
luiui. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 610. nota 1). 

4, Proprietarul fondului dominant are 
drepiul să acţioneze pe proprietarul fon- 
dului servient, pentru a-și exercită folo- 
sința potrivit dispoziţiilor art. 1143, 1144 
şi 1610 c. civ. fr. (art. 1076, 1077 şi 1320 c. 
civ. rom,), deoarece servitutea este un 
drept real şi refuzul de a suferi exerci- 
tarea servituţii nu se rezolvă numai prin 
acordarea de daune-interese. (Dalloz. Rep., 
Servitude, No. 47). 

5. Servitutea este un drept principal, 
iar nu accesoriu ca ipoteca, aşă încât ea 
nu poate fi răscumpărată, afară de cazul 
când legea sau o clauză a convenţiune. 
prevede această, răscumpărare. (Duranton. 
V, No. 425, 476; Demolombe, XII, No. 1055; 
Dailoz, Rep, Servitude, No. 47; Laurent, 
VIII. No, 333; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2889; 
Planiol et Ripert, III, No. 89% ; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 613). 

6. Dispoziţiunile art, 1660 G Civ. fr. 
(1373 e. civ. rom), care limitează termenul 
exertcițării dreptului de răscumpărare la 
cinci ani nu-şi găsesc aplicaţiunea la răs- 
cumpărarea, nui drept de servitute. (De- 
molombe, XIT, No. 1055; Alexandresco, ed. 2-a, TII, partea 1, p. 613), 
7. Dacă constituitorul dreptului de ser- 

vitute nu-și exercită dreptul de răscum- 
părare în termen de treizeci ani, acest 
drept este prescris şi nu-l moai poate exer- 
cită după trecerea acestui termen, (Du- 
ranton, XVI, No. 394; Demolombe, XII, 
No. 1055; 'Troplons, Prescription, I, No. 123; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea |, p. 613). 
„8. Servitutea nu poate fi cedată, închi- 

riată sau ipotecată, decât odată cu fondul 
in profitul căruia este constițuită, deoa- 
rece ea este un lucru incorporal care nu 
poate există fără cele două. fonduri: do- minant şi servient, (Demolombe, XII, No. 670, 847; Daloz, Rep, Servitute, No. 46; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 803; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2887; Planiol et 
Hipert, III, No. 891; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1, p. 833; Alexandresco, ea. 2-a, III, partea I, p. 609. : 

„ Servitutea nu poate fi confundată 
cu dreptul de superiicie, sau cu dreptul 
de proprietate a subsolului, când aceste 
drepturi aparţin altei persoane decât aceă 
care este proprietarul fondului, (Toullier, 
IV, No. 469 bis; Duranton, V, No. 148; De- 
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molombe, XII, No. 671 urm.; Dalloz. R&p, 
Servitude, No. 36, 46; Laurent, VII, No. 
133 urm.; Alexandresco, ed, 2-a, III, par- 
tea. Î, p. 610, nota 1). 

10. Pentru existenţa unei servituţi tre- 
bueşte ca fondul dominant şi fondul ser- 
vient să aparție la proprietari deosebiți, 
deorece cinevă nu poate avea servituţi 
asupra propriului său fond. (Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 60; Planiol, ed. 6-a, [, No. 
2883; Planio! et Ripert, III, No. 886, 88; 
Colin et. Capitant, ed. 4a, IL. p. 834; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 608; Nacu, 
I, p. 865, 866; Plastara, II. p. 282), 

11. Coproprietarul unui fond poate 
aveă un drept de servitute asupra fondu- 
lui comun în favoarea unui alt fonda 
cărui proprietate îi aparţine în mod ex- 
clusiv. (Delvincourt, I, p. 375; Demolombe, 
XII. No. 696; Aubry et Rau, ed, s-a, Ul, 
$ R47, p. 113; Dalloz. Râp., Servitude, No, 
62: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
800; Planiol et Ripert, III, No. 889). 

12. Pentru stabilirea unei servituţi nu 
este necesar ca fondul dominant şi fondul 
servient să fie alipite, ci este de ajuns 
dacă ele sunt în apropiere unul de altul. 
(Toullier, III. No. 595; Demolombe, XII, 
No. 692; Aubry et Rau. ed. 5-a, III, $247, 
p. 113; Dalloz, Râp., Servitude, No. 6%; 
Suppl.. Servitude, No. 19; Laurent, VII, 
No. 143; Huc, IV. No. 260; Bauary et 
Chauveau. Des biens, No. 801: Planioi, ed 6-a, I, No. 2885; Planiol et Ripert, III, No. 
890; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
608, nota 2, p, 615; Nacu, I. p. 866; Contra: 
Duranton, V, No. 454 urm.), 

13, Nu se poate constitui un uzufruct 
asupra unei servituţi. (Demolombe, XII, 
No. 670: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 609). 

(4. Deasemenea nu se poate constitui 
o servitute asupra altei servituţi. (Demo- 
lombe. XII. No. 670; Planiol et Ripert, III, 

„No. 887; Alexandresco, ed, 2-a, II], partea 
I, p. 609). 

, 15, Pentru existența unei servituți, trebueşte ca sarcina să atingă imediat 
şi direct imobilul servient, Astfel nu poate 
există servitute, când sarcina atinge nu- mai un obiect care este în mod temporal, alipit la fondul servient, cum ar fi un 
arbore care este supus peirei. (Dalloz, 
Rep.. Servitude, No. 38; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 792; Planiol et Ripert, II, No. 887; Alexandresco, ed. 2a, III, partea I, p. 608; Nacu, 1.p. 86; Comp. : Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 834). 

18. Cuvintele: «pentru uzul şi utilita- tea unui imobil» din art. 637 c. civ. fr. (516 c, Civ. rom.) trebuesc luate în sens larg, adică în sensul că sarcina trebueşte să procure fondului dominant un fo- los apreciabil, care măreşte pentru 
totdeauna, fertilitatea, comoditatea. său agrementul acestui fond. (Demolombe, XII, No. 685; Dalloz, Râp, Servitude, No. 50, 51; Suppl, Servitude, No. 16; Laurent, VII, No. 144; Baudry et Chauveau, Des 
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biens, No. 800; Planiol, 1. No. 92884; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 890; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 611, nota 1). 

17. Pentru existenţa servituţii nu este 
necesar ca avantajul și utilitatea să fie 
actuale, ci pot fi şi eventuale. (Toullier, 
III, No. 589: Duranton, V, No. 443; Demo- 
lombe, XII, No. 691, 69%; Aubry et Rau, 
ed. S-a, III, $ 247, p. 113; Dalloz, Rep. Ser- 
vitude, No. 55; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 612). 

18. Astfel se poate stabili o servitute în 
folosul unui imobil a cărui proprietate 
urmează a fi dobândită. (Duranton, V, No. 
480; Demolombe, XII, No. 694; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 972; Laurent, VIII, 
No. 128, 171; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 612). 

19. Deasemenea se poate stabili o ser- 
vitute în folosul unei case care nu este 
încă, construită. (Demolombe, XII, No. 69%: 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 55; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 612). 

20. in cazul când nu se constată utili- 
tatea sau agrementul, actuale sau even- 

tuale ale unei servituţi, ea este nulă 
pentru lipsa de cauză sau de interes; 
lipsa de utilitate sau de agrement tre- 
bueşte să fie absolută, iar nu numai apa- 
rentă. (Merlin. Râp,, Servitude, $ 13; Toul- 
lier, IL, No. 593, 594; Dalloz, Râp., Servi- 
tude No. 5%; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 612, nota î). 
9. Dreptul de a vână sau de a pescui 

în pădurea sau în apele unui vecin, nu 
poate îi constituit cu titlu de servitude, 
asemenea, constituire ar puteă să producă 
cel mult efectele unui drept de uz sau de 
locaţiune. (Demolombe. XII, No. 686; De- 
manie et Colmet de Santerre, II, No. 54 
bis, III; Huc, IV, No. 404; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1074; Colin et Capi- 
tant. ed. 4-a, I], p. 841; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea I, p. 611, nota 1; Nacu, 1, 
p. 865; Contra: Laurent, VII, No. 146; Pla- 
niol, 1, No. 2934). 

229. Deasemenea areptul de a se prim- 
blă, dreptul de a culege flori sau fructe, 
nu se poate constitui sub titlu de ser- 
vitute şi de drept real. (Proudhon, Usu- 
îruit, 1, No. 369; Duranton, V, No. 47; 
Demolombe, XII, No. 687; Baudry, et 
Chauveau, Des biens, No. 1074; Alexan- 

" dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. Gil, nota 
1; Nacu, I, p. 865; Contra: Laurent, VII, 
No. 144). 
23, Deasemenea dreptul de a măcină 

într'o moară grâul necesar 'unei gospo- 
dării, drepti transmisihil moştenitorilor, 
nu se poate constiţui cu titlu de servitute 
deoarece acest drept este constituit în folo- 
sul persoanelor iar nu a fondului. (Huc, 
IV, No. 40%; Colin et Capitant, ed. 4-a, | 
p. 839; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 612, nota), Ă 
23 bis. Dreptul unei persoane în cali- 

tate de proprietar al unui fond, de a 
scoate apă dela vecin, dreptul de a scoate 
pietriş sau nisip, fiind create în folosul 

DESPRE SERVITUDINI Art. 576 

fondului dominant, sunt servituţi. (Nacu, 
I, p. 865). 
94. Dreptul de servitute este indivi- 

zibil. (Demolombe. XII, No. 701; Aubry 
et Rau, III. 8 247. p. 115; Dalloz, R6p.. 
Servitude, No. 40; Laurent, VII, No. 156, 
157; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
804; Planiol, I, No. 2890; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 893; Colin et Capitant, ed. 
4-a, Î, p. 836; Alexamdresco, ed. 2-a, III, 
partea, I. p. 614; Plastara, II, p. 289). 
25, Servituţile considerate în obiectul 

lor sunt, ca şi obligaţiunile, divizibile sau 
indivizibile după cum utilitațea ce tre 
bueşte s'o procure poate sau nu să fie 
împărţită, (Toullier, VI, No. 783 urm; 
Duranton, V, No. 466 urm.; Demolombe, 
XII, No. 701. 1755 bis; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 247, p. 115; Dalloz, Rp. Ser- 
vitude,. No. 40; Laurent, VII, No. 156, 157; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 804; 
Planiol. ed. 6-a, 1, No. 289; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 893; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 614; Comp: Colin et Ca- 
pitant, ed. 4-a, 1, p. 836). 

26. O servitute poate fi micşorată prin 
prescripţie; astfel, dacă se împarte fondul 
dominant servitutea. se poate prescrie pen- 
tru foștii copărtaşi cari nu vor uză de 
dreptul de servitute. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 40; Comp.: Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea I, p. 614, nota 3). 
27. Servitutea. grevează, în principiu, 

totalitatea fondului servient şi partajul 
acestui fond nu poate degrevă unele din 
părţile fondului, afară de cazul când a- 
ceastă degrevare este permisă de natura 
servituţii. (Delvincourt, LI, p. 420, 424; 
Toullier, III, No. 632, 633; Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 1115; Comp.: Planioi et 
Riperi, III, No. 893; Alexandresco, ed. 

„ed. 2-a, III, partea, 1, p. 614, text şi nota 3). 
28. Cu toate că, în principiu, servi- 

tuţile sunt perpetui, totuşi o servitute 
poate să fie mărginită la viaţa proprie- 

tarului fondului dominant, deoarece per- 
petuitatea servituţilor este numai prin 
natura ei iar au prin esenţa ei. (Demo- 
lombe, XII, No. 703, 1053 urm; Laurent, 
VII, No. 15%; VIII, No. 333; Planiol, ed. 
6-a, I, No. 2888; Planiol et Ripert, III, 
No. 89%; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 612). 

29, Unul dintre coproprietari nu poate 
constitui un drept de servitute asupra 
părţii sale indivize. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 614, nota 3). 

30, Servitutea se deosebeşte de uzu- 
fruct şi uz deoarece prima este stabilită 
în folosul unui fond pe când cele din 
urmă drepturi sunt stabilite în folosul 
unei persoane. (Dalloz. R6p., Servitude, 
No. 49; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 813 urm.; Alexanâresco, 'ed. 2-a, III, 
partea I, p. 611). . . 

31. Servitutea se deosebeşte de drep- 
tul de coproprietate asupra unui lucru care 
nu poate fi împărţit din cauza naturei sau 
destinaţiei sale, cum ar fi un teren ră- 
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mas neîmpărțit pentru a servi la folosul 
tuturor copărtaşilor. (Demolombe, XII, 
No. 671 urm., 89%; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 33, 34: Suppl, Servitude, No. 13: 
Laurent, VII, No. 153 urm. Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 805 urm; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 894; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 610, nota 1; Pla- 
stara, 1, p. 282). " 

9. Bunurile din domeniul public cari 
nu pot fi susceptibile de a deveni proprie- 
tate privată, după o părere, nu pot fi gre 

. vate de servituţi. (Dalloz, R6p.. Domaine 
public, No. 52, 53, 54, 64 

83. După altă părere, fondurile cari 
fac parte din domeniu! public al statului, 
al comunei sau al judeţului, pot îi grevate 
de servituţi în folosul particularilor cu 
condiţiunea ca servituţile să nu împie- 
dece destinaţia fondurilor. (Demolombe, 
XII, No. 698 urm.; Laurent, VII, No. 130 
urm.; Baudry ei Chauveau, Des biens, 
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No. 795 urm.; Planiol et Riport. III, No. 
888; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 606, nota 5). 

34, Edificiile şi bisericile publice con- 
sacrate cultului nu pot fi grevate de ser- 
vituţi. (Dalloz, R&p.. Domaine public, No. 
58; Servitude, No. 74). 
85. Bisericile particulare, pot fi gre 

vate de servituţi. (Dalloz, Rep., Pomaine 
public, No. 60; Servitude, No. 75), 

38. Nu se pot stabili servituţi asupra 
stradelor şi drumurilor publice, (Dalloz, 
Rep... Servitude, No. 65: Suppl., Servitude, 
No. 21; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 607, nota). 

37. Fondurile cari fac varte din do- 
meniul privat al statului, judeţului sau 
comunei, pot fi grevate de servituţi. (Lau- 
rent, VII, No. 141: Alexandresco, ed, 2a, INI. partea 1, p. 607, nota). 

28. A se vedea: art. 480 şi 620 din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 57. — Servitudinile izvorăsc sau din situațiunea naturală a locurilor, sau din obligaţiunea impusă de lege, sau din conven- țiunea dintre proprietari. 

25; L. regimului apelor 
639). 

Text. fr. 

(Civ. 518, 578 urm, 586 urm., 620 urm.; L. pol. rurale, 16; L. Timbr. 20 $5, 21$5,61—b, C; L. agrară, 
(Mon. of. 137/924), Art. 27 urm.; Civ. Fr. 

Ari. 639. — Elle derive vu de la, situation naturelle des lieux, ;0u des obligations impos6es par la loi, ou des conventions entre les proprietaires. 

Doctrină. 

|. In principiu orice imobil este liber de sarcine si de servituţi. (Dalloz, R6p. Servitude, No. 31). 
„2, Potrivit dispoziţiunilor art. 639 ce, Civ. în, (577 c. civ. rom) servituţile, din Punctul de vedere al sorgintei lor, sunt de trei îeluri: 1) servituţi cari derivă din situațiunea naturală, a locurilor: 2) ser- vituţi cari sunt, stabilite de legi şi 3) ser- vituți cari sunt stabilite prin faptul sau voința, omului. Această împărţire este ne- exactă deoarece servituţile pe care legea, le numeşte naturale sunt în realitate ser- vituţi legale, deoarece natura singură nu " Poate stabili o servitute, fără ca legea să, intervie. (Laurent, VII, No. 170; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 843; Alexandresco, ed, 2-a, III. partea 1, p. 623; Nacu, Lp. 869; Plastara. II, p. 285; Comp. contra: Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 817). 
3. Cu toate că art. 629 c. civ. în, (577 c. civ. rom.) arată că servituţile se pot stabili şi prin situaţiunea naturală a lo- curilor sau prin o obligațiune impusă de lege, totuşi aceste sarcine nu suntţ a- devărate servituţi ci simple modificări sau restricţiuni ale dreptului de proprie- tate rezultând din vecinătatea locurilor. 

(Demolombe. XI. No. &: Mourlon, ed. T-a I, No, 1665; Aubry et Rau. II, $ 19%, p. 303; Dalloz, Râp., Servitude. No. 32; Suppl., Servitude, No, 121; Laurent, VII, No. tii; Huc, IV, No. 21; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 818; Colin et Capitant, ed, 4-a, 1, p. 743. 84: Alexandresco, ed. 2-a. INI, partea I, p. 624; Nacu, I, p. 867; Pla- Stara, II, p. 285; Contra: Planiol, I, No. 2891) ” 
4. Numai servituţile constituite prin voința omului trebuesc transcrise pentru a îi opozabile terţilor, iar nu şi cele na- turale şi legale. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 624. nota 4), , „5. Servituţile” naturale şi legale fiind niște sarcine reale, acțiunile cari izvorăsc din ele sunt reale imobiliare. (Demolombe, XI, No. 10; Mourlon, ed. T-a, I, No. 667; Laurent, VII, No. 173, 174; Baudry et Chau- veau. Des biens, No. 818; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 625). | 6. Proprietarii se pot liberă, de servi- tuţile naturale și legale prin delăsarea fondului. (Demolombe, XI, No. 11; Lau- rent, VII, No, 1%, 174; Baudry et Chau- veau, Des biens, No. 818; Alexandresco, ed._2-a, III, partea I, p. 625), | 7. A se vedeă: arț 578 gin codul civil cu notele respective. 
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Codul civil 

curg îireşte din locurile su 

DESPRE SERVITUDINI Art. 578 

CAPITOLUL 1 

Despre servitudini ce se nasc din situaţiunea locurilor. 

Art. 578. — Locurile inferioare. sunt supuse a primi apele ce 

contribuit la aceasta. 
Proprietarul 

această scurgere. 
Proprietarul superior nu poate face nici o lucrare spre agra- 

varea servitudinii fondului inferior. (Civ. 
615, 622 $ 1, 623, 634 urm 

Tezt. fr. Art. 640. — Les fond 
sont plus €levâs, ă recevoir les eaux 
main de homme y ait contribu6. 

Le propriâtaire infârieur 
&coulement. 

„Le 
fonds infârieur, 

ALEXANDRESCO D., Noţ 
1925, No. 655. 

perioare, fără ca mâna omului să îi 

inferior nu poate ridică stavili ca să oprească 

481, 579 urm., 582, 583, 
„ 639; Civ. Fr. 640). 

s inferieurs sont assujettis envers ceux qui 
qui en decoulent naturellement sans que la 

ne peut point €lever de digue qui empâche -cet 

propriâtaire supârieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du 

Bibliografie (conţinuare). 

INDEX ALFABETIC - 
(la doctrină) 

Ape 1—4, 10-26, 28—32, 
Ape de infiltrație 12. 
Ape de menaj 19. 
Ape de ploae 10, 25, 
Construcţiune 9, 
Convenţiune 29, 
Culpă 26, 
Daune 6, 21, 22, 24, 25, 28. 
Desfiinţare 29, 
Dig 28. 
Domeniu public 3, 
Drum public 4, 
Fluvii 28. . 
Fond privat 3, 
laz 16, 25. 
Impovorarea servituței 8, 

Industrie 19. 
Infiltraţie 12. 
Interes privat 1, 5, 30. 
Inundaţie 16, 25, 28. 
Izvor 13, 14, 13, 

Nisip 7. 
Obstacol 23, 24, 26, 28, 3%), 

31, 32, 
Pietre 7. 
Ploi 10, 25, . 
Prejudiciu, a se vedeă cu- 

vântul: „Daune“ şi 22, 
25, 28. 

Prescripţie 30, 31, 32. 
Privat interes, a se ve- 

deă cuvintele: „Interes 
privat“, 

Râuri 28. 
Restricţiuni 2. 
Revarsare 16, 25, 28, 
Revendicare 6. 
Scurgerea apelor 

10—26, 29—32, 
Servitute 1 urm. 
Situaţiunea locurilor 1 

urm. 

Streşina casei 20, 

1—4, 

Lac 16, 25. Surparea pământului 5, 6. Limitare 2, Vecinătate 2. Menaj 19. Vedere 8, 9. Modificare 19. Zăpadă 7, 11. 

Doctrină. 

|. Servitutea de scurgere naturală a 
apelor de pe fondul superior pe fondul 
inferior este o servitute de interes privat 
care se naşte din situaţiunea locurilor. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, ili, $ 239 bis, p. 
10; Dalioz, Rep, Servitude, No. 77; Planiol 
et Ripert, III, No. 504; Colin et Capitant, 
ed. 4a, IL. p. 
III, partea 1, 

146: Alexandresco, ed. 2-a, 
p. 627; Nacu, 1, p. 870; Ma- 

i Cantacuzino, p. 156; Plastara, II, p. 

2. Sa spus în doctrină că sarcina im- 

ă sub Justiţia de pace din Firminy, Loire, 9 Maiu 1921, Jur. Gen. 

pusă fondului inferior de a suferi scur- 
gerea naturală a apelor de pe fondul su- 
perior, nu eşte o adevărată servitute ci 
o simplă limitare a dreptului de proprie- 
tate rezultând din vecinătate. (Demo- 
lombe, XI, No. 8; Mourlon, I, No. 1665; 
Dalloz, R6p., Servitude, No. 32, 77; Suppl,, 
Servitude, No. 121; Laurent, VII, No. 171; 
Huc, IV, No. 261; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 818; Planiol et Ripert, III, 
No. 904: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
Lp. 624, 627: Plastara, II, p. 285; Contra: 
Pianiol, ed. 6-a, 1, No. 2891). , 

3. Servitutea de scurgerea apelor îşi 
găseşte aplicaţiunea la orice fonduri fie - 
private, fie aparținând domeniului public, 
(Proudhon, Du domaine public, IV, No. 
1307 urm.; Demolombe, XI, No. 20 urm; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 240, p. 13 
Laurent, VII, No. 359; Huc, IV, No. 269; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 8%; : 
Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2901; Planiol et 
Ripert, III, No. 504; Alexandresco, ed. 

„2-a, III, partea 1, p. 627). 
4. Chiar în cazul când ifondurile ar. 

îi separate printr'un drum public, dispo- 
ziţiunile art. 640 e. civ. în. (578 c. civ. rom,) 
îşi găsesc aplicaţiunea. (Demolombe, XI, 
No. 20; Marcade, Art, 640; Aubry et Rau, 
ed. a, III, $ 240, p. 13; Dalloz, R&p., 
Servitude, No. 9%; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No, 82; Alexandresco, ed. 2-a, 
5 partea I, p. 627, nota 1; Nacu, 1, p. 

5. O altă servituie de interes privat 
care se naşte din situaţiunea locurilor şi 
care nu este prevăzută, de codul civil este 
aceea a, surpării accidentale a pământului 
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Art. 578 

de pe fondul superior pe fondul inferior. 
(Demolombe, XI, No. 3% urm.; Dalloz, 
Pep., Servitude, No. 103; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 8292; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 628). 

6. In caz de surpare, proprietarul fon- 
dului superior va putea să-şi revendice 
lucrul său cât timp nu sa încorporat cu 
fondul inferior, însă. nu poate îi obligat 
la aceasta. In caz de revendicare, ele 
dator a repară dauna cauzată. (Demo- 
lombe, XI, No. 57; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 628). 

14. Dispoziţiunile art. 640 c. civ. îr. (578 
c, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
pietrele şi nisipul ce aduce şuvoiul sau 
zăpada, când se topeşte. (Demolombe, XI, 
No. 32; Marecadâ, Art, 640; Laurent, VII, 
No. 358; Baudry et Chauveau, Des biens. 
No. 822; Colin et Capitant, ed. ka, |, p. 
146: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 628). 

8. O altă servitute care naşte din si- 
tuaţiunea locurilor este aceă de vedere: 
proprietarul fondului superior are dreptul 
de vedere asupra fondului inferior, însă 
potrivit dispoziţiunilor art. 702 ec. civ. îr. 
(635 c. civ. rom), nu poate face nici o lu- 
crare spre împovărarea, acestei servituţi. 
(Demolombe, XI, No. 60, 60 his; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 628). 

9. Proprietarul fondului inferior poate 
face orice construcțiuni pe fondul său, 
chiar dacă, prin această, construcţiune ar 
împiedecă vederea proprietarului superior. 
cum rezulță din situțiunea naturală a 
locurilor. (Demolombe, XI, No. 60 ter.; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 628). 

10. Dispoziţiunile art. 640 ce. civ. fr. 
(578 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea. la, 
scurgerea naturală a tuturor apelor, care 
rezultă din configuraţia, locurilor, cum ar îi scurgerea apelor rezultate din ploi. 
(Demolombe, XI, No. 51, 105; Aubry et 
Rau, ed. %-a, III, 8 245, p. 72; Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 78: Laurent, VII, No, 299; 
Planiol et Ripert, III, No. 504; Colin et Ca. pitant, ed. 4-a, 1. p.746; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea I, p.629, 647; Nacu, |, p. 870). 

| |. Deasemenea se aplică la scurgerea 
apelor rezultate din topirea zăpezii. (De- 
molombe, XI, No, 19, 32; Marca, Art, 
640: Dalloz, Rep. Servitude, No. 7%; Lau- 
rent, VII, No. 358; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 822; Planioi eţ Ripert, III, 
No. 504; Alexandresco. ea. 2-a, III, partea, 
I, p._628, 629; Nacu, 1, p. 870). 

12. Deasemenea, la scurgerea apelor 
de infiltraţie. (Demolombe, XI, No. 19; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 78; Planiol eţ 
Riperi, III, No. 504). 

13, Deasemenea la scurgerea apelor 
rezultate în mod natural dintrun izvor. 
(Mourlon, ea. 7-a. 1, No. 1668; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 240, p. 14; Dalloz, Rep. 
Servitude, No. 9; Laurent, VII, No. 358; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 822; Planiol et Ripert, III, No, 504; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 1746; Alexandresco, 

DESPRE SERVITUDINI 

- sau 

Codul civil 

ed. 2-a, III. partea 1. p. 629; Nacu. 1, p, 
870; Matei Cantacuz.no, p. 156). 

14. Proprietarul fondu-'ui inferior, după, 
o părere, nu este obligat să sufere scurge. 
rea apelor de pe fondul superior rezultate 
dintrun singur izvor săpat de proprie 
tarul acestui fond. (Demolombe, XI, No. 
26; Mourlon, ed. 7-a, I, No. 1668; Planiol 
et Ripert, III. No. 50%; Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea |, p. 629; Nacu, |, p. 
870, 871). 

15. După altă părere, proprietarul fon- 
dului inferior este obligat să sufere scur- 
gerea. apelor rezultate aintr'un izvor săpat 
de proprietarul fondului superior deoarece 
apa îşi urmează cursul său natural 
prin deschiderea pământului de către pro- 
prietarul fondului superior. (Laurent, VII, 
No. 363). 

16. Deasemenea la scurgerea apelor ce 
se revarsă dintr'un lac sau iaz prin creş- 
terea, rezultată din ploi. (Duranton, V, No. 
163; Demolombe. XI. No. 20; Dalloz, Râp, 
Servitude, No. 94). , 

47. Proprietarul fondului inferior nu 
este obligat să sufere scurgerea apelor 
aduse de proprietarul fondului superior 
pe fondul său. (Dalloz, Râp, Servitude, 
No. 79; Planiol et Ripert, III, No. 3% 
Nacu. ÎI. p. 870; Comp: Plastara, II, p. 
281, notă). Ă 

18. Astfel proprietarul fondului infe 
rior nu este obligat să sufere scurgerea 
apelor de pe fondul superior rezultate din 
fântâni sau rezervoare. (Dalloz, R6p, 
Servitude, No. 79; Suppl., Servitude, No. 
26; Planiol et Riperi. III, No. 504; Colin 
et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 746, 747; Nacu, 
p. 870). Ă 

19. Deasemenea nici apele de menaj 
industriale. (Duranton, V, No, 15% 

Demolombe, XI, No. 23; Marcadă, Art. 640; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 240, p.î; 
Dalloz, Rep. Servitude, No, 79; Suppl, 
Servitude. No. 26: Laurent. VII, No. %I, 
368; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
823, 826; Colin et Capitant. ed. hal. 
147; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea |, 
p. 629: Nacu, 1,p. 871), 
20. Deasemenea nu poate fi obligat să sufere scurgerea apelor de pe streșinele 

caselor în cazul când aceste ape prino 
împrejurare oarecare ar agravă sarcina 
naturală prevăzută de art. 640 ce. civ, î. 
(578 c. civ. rom.), cum ar fi de exemplu 
când aceste ape ar fi adunate întrun 
singur volum. (Demolombe, XI, No. % Marcadă. Art. 640; Aubry et Rau, ed. Sâ 
III, $ 240, p. 14; Laurent, VII, No. 30; 
Huc, IV, No. 26%; Baudry et Chauveau, 
Des bienș, No. 823; Colin et Capitant, ed. 
4-a, 1, p. 747; Comp.: Alexandresco. ed, 2-a, 
III, partea 1, p. 629; Nacu, 1, p. 871). 

„ În ceeace priveşte apele a căror 
scurgere proprietarul inferior nu este obli- 
sat să o suporte, dacă proprietarul fon- 
dului superior nu poate împiedecă scur- 
gerea lor el datoreşte plata unei indem- 
nizaţii. (Dalloz, Rep. Servitude, No. 8%; 
Comp.: Nacu, I, p. 870, 871). 
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29. Oricare ar fi prejudiciul încercat 
de proprietarul fondului inferior, el este 
obligat să sufere scurgerea naturală, a 
apelor din fondul superior fără să aibă 
dreptul să ceară vreo despăgubire. (De- 
molombe, XI, No. 28; Dalloz, Râp,, Servi- 
tute, No. 77, 93; Planiol et Ripert, III, No. 
504; Colin et Caypitant, ed. 4-a, 1,p. 46; 
Alexandresco, cd. 2-a, III, partea I, p. 
627, 628). 
23, Potrivit dispoziţiunilor art. 640 c. 

civ. îr. (578 c. civ. rom.), proprietarul fon- 
dului inferior nu are dreptul să pue vreun 
obstacol la scurgerea naturală a apelor 
din fondul superior. (Demolombe. XI, No. 
32; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 240, p. 16; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 91, 349; Suppl., 
Servitude, No. 32; Laurent, VII, No. 364%; 
Planiol et Ripert, III, No, 50%; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, I, p. 746; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, 1, p. 627, 628, 630; Nacu, 
I, p. 871; Matei Cantacuzino, p. 156). 
24, In cazul când în contra prevede- 

rilor legii, proprietarul fondului inferior 
pune obstacol la scurgerea naturală a 
apelor de pe fondul superior, proprietarul 
acestui fond are dreptul să ceară înlătu- 
rarea obstacolului pe cheltuiala proprie- 
tarului fondului superior şi condamnarea 
lui la plata de daune-interese dacă este 
cazul. (Duranton, V, No. 169; Demolombe, 
XI, No. 45, 50; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
107; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
632; Comp, Plastara, II, p. 287), , 

25, In cazul când pe fondul superior 
există un iaz care se revarsă pe fondul 
inferior prin creşterea apelor în caz de 
ploae, proPrietarul fondului inferior are 
dreptui să facă lucrările pentru a împie- 
decă revăsarea, numai dacă acele lucrări 
nu ar face ca revărsarea să aibă loc pe 
fondurile vecine. (Duranton, V, No. 163; 
durile vecine, (Duranton, V, No. 162; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 9%; Supnpl,, 
Servitude, No. 32; Nacu, I, p. 871; Comp. 
Colin et Capitant, ed, 4-a. ÎI, p. 46; Plas- 
tara, II, p. 286, nota 1). , 
26. Obstacolele chiar naturale cari se 

produc pe fondul inferior şi cari opresc 
scurgerea naturală a apelor de pe fondul 
superior, trebuesc înlăturate de proprie- 
tarul fondului inferior numai când sunț 
consecinţa unui fapt care îi este impu- 
tabil; în cazul contrar, acesta este obligat 
a permite proprietrului fondului superior 
să înlăture obstacolele. (Merlin, R€p., Eaux 
pluviales, No. 3; Proudhon, Du domaine 
public, IV, No. 1327; Delvincourt, 1, p. 3%8; 
Duranton, V, No. 161; Demolombe, XI, 
No, 33; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 240, 
p. 16; Dalloz, R€p., Servitude, No. 97; Huc, 
IV, No. 262: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 824; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 630, nota 3). 

27. Proprietarul fondului superior, nu 
poate face nici o lucrare de natură a în- 
greuiă servitutea fondului. inferior. (De- 
molombe, XI, No. 36; Aubry et Rau. ed. 
5-a, TIT. $ 240, p. 17; Laurent, VII, No. 363, 
369; Huc, IV, No. 264; Bauâry et Chau- 

96701.—Codul civil adnotat-— VI 
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veau. Des biens, No. 827; 
III. No. 504; Colin et Ca 
p. 746; Alexandresco, ea. 
p. 631, 632; Nacu, 
zino, p. 156). 

28. Dispoziţiunile art. 640 e. civ. fr. 
(578 ce. civ, rom.) nu-şi găsesc aplicaţiu-- 
nea la revărsarea apelor, râurilor şi flu- 
viilor şi proprietarii au voie să, puie ob- 
stacole prin construire de diguri pentru 
a împiedecă revărsarea, apelor pe îfon-- 
durile lor, chiar dacă prin aceste con- 
strucţiuni sar cauză pagube proprieta- 
rilor vecini prin inundarea, terenurilor lor, 
iDuranton, V, No. 162; Demolombe, XI, 
No. 30; Dalloz, Râp., Servitude, No, 108; 
Suppl,, Servitude, No. 33; Laurent, VII, 
No. 293, 358; Baudry et Chauveau, -Des. 
biens, No. 825, 826; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 629, 630; Comp.: Nacu, 1 
p. 871, 872; Plastara, II, p. 286, nota 1). 

29, Servitutea prevăzută de art. 640. 
c. civ. fr. (578 c. civ. rom.) poate fi modi- 
ficată sau desfiinţată prin convenţiunea . 
părților deoarece este o servitute de in- 
teres privat. (Planiol et Ripert, III, No. 
904; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 633). 

30. Obligaţiunea propristarului fon- 
dului inferior de a nu opri trecerea natu- 
rală a apelor de pe fondul superior se. 
poate prescrie în mod extinetiv prin îa- 
cerea. unui obstacol în'timp de treizeci ani, 
(Demolombe, XI, No. 48 urrmn.; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, 8 240, p. 18; Dalloz, R6p., 
Servitude, No. 121; Laurent, VII, No. 37i 
urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, No, 
829; Planiol et Ripert, III, No. DU4; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 633). 

31. Pentru ca prescripțiunea să poată 
operă după o părere, trebueşte ca obsta- 
colul să fie făcut pe fondul inferior iar 
nu pe cel superior, deoarece în specie este 
vorba de dobândirea unei servituţi con- 
trare. (Duranton, V, No, 1%; Demolombe, 
XI, No. 49). 

32. După altă părere, prescripțiunea. 
operează atât în cazul când obstacolul ]a, 
scurgerea apelor, este făcut pe iondul 
inferior cât şi în cazul când este făcut pe 
fondul superior, deoarece în acest caz este 
vorba de o prescripţie extinctivă, fiind 
indiferent dacă lucrările sunţ făcute de 
proprietarul fondului superior sau de pro- 
prietarul fondului inferior, (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 240, text şi nota 2, 
p, 19; Dalloz, Rep., Suppl., Servitude, No. 
122; Laurent, VII, No. 373; Huc, IV, No, 
263; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
829; Planiol et Ripert, III, No. 504), 

Planiol et Ripert, 
pitant, ed. 4-a, [, 
2-a, III, partea 1, 

1, p. 871; Matei Cantacu- 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 
1. Faptul unui proprietar de a face 

lucrări cu care să apere proprietatea sa 
de inundația apelor, custitue un drept 
legitim numai atunci când lucrările fă- 
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cute sunt de aşă natură încât nu îngreu- 
nează, în nici un fel situaţia fondului ve- 
cin, atunci însă când proprietarul prin 

lucrările ce a efectuat pe albia unui râu 
mărginaş, a provocat revărsarea apei 
asupra fondului inferior, comite un fapt 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

ilicit, prohibit formal prin dispoziţiunile 
art. 578 c. civil şi în consecință este răs- 
punzător de daunele cauzate prin acest 
fapt. (Judecătoria mixtă  Ocnele-Mari 
(Vâlcea), 528 din 21 Decembrie 1925, Drep- 
tul 12/926). 

Art. 519. — Cel ce are un izvor pe proprietatea sa poate face 
orice întrebuințare cu dânsul, fără însă a vătămă dreptul ce pro- 
prietarul fondului inferior are dobândit sau prin vreun titlu sau 
prin prescripțiune asupra acelui izvor. (Civ. 480, 489, 490, 491, 
580 urm., 623 urm., 635 urm., 1890, 1894, 1911; Civ. Fr. 64, 
642). 

Text. fr. Art. 641. — Celui qui a une source dans son fonds, peut en user 
ă sa volont6, sauf le droit que le propriâtaire du fonds inf&rieur pourrait avoir 
acquis par titre ou par prescription. 

„Teat fr. Art. 641. (Modificat prin legea din 8 Aprilie 1898). — 'Tout pro- 
priâtaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur 
son fonds. 

Si Lusage des eaux ou la direction qui leur est donne aggrave la servitude 
naturelle d'ecoulement €tablie par Particle 640, une indemnit€ est due au pro- 
priâtaire du fonds inferieur. 

La mâme disposition est applieable aux eaux de sources nâes sur un fonds. 
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propritaire fait 

surgir des eaux dans son fonds, les propriâtaires des fonds inferieurs doivent les 
reeevoir, maisils ont droit ă une indemnit€ dans le cas de dommages resultant 
de leur 6coulement. 

Les maisons, cours, jardins, pares et eneclos attenant aux habitations ne 
peuvent &tre assujettis ă aucune aggravation de la servitude d'6coulement dans 
les cas pr6vus dans les paragraphes prâcâdents, 

„___ Des eontestations auxquelles peuvent donner lien Letablissement et Vexer- 
cice des servitudes prevues par ces paragraphes et le răglement, s'il y a lieu, des 
indemnit€s dues aux propriâtaires des fonds infârieurs sont port&es, en premier 
ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononcant, doit coneilier les 
interâts de Lagrieulture et de lindustrie avec le respect dâ ă la propristă. 

Sil ş a lien ă expertise, il peut n'âtre nomm& qu'un seul expert. 

Text. fr. Art. 642. (Modificat prin legea din 8 Aprilie 1898). — Celui 
qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux ă sa volont6 dans 
les limites et pour les besoins de son heritage. 
„Le propriâtaire d'une source ne peut plus en user au pr&judice des propri6- 

taires des fonds inferieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et termint, 
sur le fonds oi jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destin6s 

A ă utiliser les eaux ou ă en faciliter le passage dans leur propriâtâ. 
Il ne peut pas non plus en user de manitre ă enlever aux habitants dhine 

. > . . . . . commune, village on hameau, l'eau qui leur est nâcessaires: mais si les habitants 
nen ont pas preserit lusage, le propristaire peut râclamer une indemnite la- 
quelle est râglte par experts. 
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Vinele izvorului 7. 

Doctrină. 

4. Proprietarul fondului inferior este 
obligat să primească scurgerile pe fondul 
său a apelor izvorite în mod natural pe 
fondul superior. (Mourlon, ed. T-a, I, No. 
1668; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 240, 
p. 14; Dalloz, Râp., Servitude, No. 89, 9%; 
Laurent, VII, No. 358; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 822; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 629; Nacu, 4, p. 
870 urm.; Matei Cantacuzino, p. 156; Pla- 
stara. II, p. 286), 

2, Proprietarul. fondului inferior nu 
este obligat să. primească scurgerea ape- 
lor izvorite pe fondul superior în urma 
unor lucrări executate de proprietarul 
acestui fond. (Mourlon, ed. 7-a. I., No. 1668; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III. $ 240. p. 14; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 8; Laurent, 
VII, No. 358; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 822: Alexandresco. ed. 2-a, III, 
partea I, p. 629: Nacu, 1, p. 8%, 871; Pla- 
stara, II. p. 287, nota). 
„8, Proprietarul unui fond este proprie- 

tarul absolut al izvoarelur aflate pe pro- 
prietatea sa şi a apelor cari izvorăsc din 
ele. (Demolombe, XI, No. 66; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, 8 244, text şi nota 1 bis; 
Dalloz, Râp, Servitude. No. 112 urm; 
Suppl.. Servitude, No. 36; Laurent, VII, 
No. 179, 180, 343; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 873; Planiol et Ripert, III, 
No. 478; Colin e Capitant, ed. 4-a, |, p. 
731; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea |, 
p. 634, 635; Nacu. I, p. 872; Matei Canta- 
cuzino, p. 155, 156; Plastara, Il. p. 287). 

4, Art. Gi c. civ. tr. (579 ce. civ.:rom.) 
este o aplicaţiune a, dispoziţiunilor art. 
552 $ 1 c. civ. îr. (489 ce. civ. rom.) potri- 
vit cărora proprietarul unui pământ este 
şi proprietarul a, tot ce se găseşte ascuns 
în pământ. (Demolombe, XI. No. 63; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, III, $ 244, p. 56; Lau- 
rent, VII, No. 178; Baudry et Chauveau, 
Des 'biens, No. 839; Planiol et Ripert, III, 
No. 478, 904; Colin et Capitant, ed. %a. 1, 
p. 731; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 634). 

5. Când o apă care izvoră în mod na- 
tural pe un fond, a fost adusă la supra- 
fața altui fond prin săpături făcute în 
pământ, acest izvor aparţine fondului a- 
cestuia din urmă. (Demolombe, XI, No. 
65; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 24, p. 
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57; Laurent, VII, No. 178, 186; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 635). 

G. Proprietarul unui fond are dreptul 
să facă pe terenul său orice săpături pen- 
tru a descoperi izvoare chiar dacă prin 
găsirea, acestor izvoare s'ar cauză vecini- 
lor un prejudiciu. (Demolombe, XI No. 
No. 65, 66; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 244, p. 57; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
118; Suppl., Servitude, No. 36; Laurent, 
VII, No. 138, 186; Planiol et Ripert, III, 
No. 478; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 634, 635). 

7, Dispoziţiunile art. 641 c. civ. îr, (579 
e. civ. rom,) îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
apele subterane şi la vinele izvoarelor ce 
se află sub faţa pământului. (Demolombe, 
XI, No. 65; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea TI, p. 634, note. 3). 

8. Potrivit dispoziţiunilor vechiului art, 
641 c. civ. îr. (579 c. civ. rom.) cel ce are 
un izvor pe proprietatea sa poate face 
orice întrebuințare cu dânsul, fără însă 
a vătămă dreptul ce proprietarul fon-: 
dului inferior are dobândit sau prin vreun 
titlu sau prin prescripțiune asupra ace- 
lui izvor. (Demolombe, XI, No. 8%; Dalloz, 
Rep., Servitude. No. 112; Planiol et Ri- 
pert., III, No. 478. 479; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p. 131, 733; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 636 urm.; Nacu, 1.Pp. 8%, 
873; Plastara, II. p. 287). 

9. Chiar dacă apele izvoarelor nu i-ar 
folosi la nimic, nici chiar pentru agre- 
ment, proprietarul izvorului are dreptul 
să dispue de ele cum va, crede de cuviinţă. 
(Toullier, III, No. 131 urm; Duranton, V, 
No. 11% urm.; Demolombe, XI, No. 66; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 244, p. 60, 61; 
Dailloz, Râp., Servitude, No. 114: Laurent, 
VII, No. 179, 180, 343; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 873; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 635; Contra: Delvincourt, 
I, p. 381; Proudhon, Du domaine public, 
IV, No. 1349)., 

10. Proprietarul izvorului are dreptul 
să schimbe cursul său, şi să dea drumul 
apelor de pe proprietatea sa prin altă 
parie decât aceea pe unde ele curgeau 
în mod natural, (Dalloz, Râp, Servitude, 
No. 115), | 

(i. Chiar dacă proprietarul izvorului 
ar fi întrebuințat apele lui timp de mai 
bine de treizeci ani, are dreptul ca după 
trecerea acestui timp să dea drumul ape 
lor izvorului să curgă în mod natural pe 
fondul inferior. (Dalloz, Reâp., Servitude, 
„No, 167; Nacu, 1, p. 872). 

12, Proprietarul izvorului are dreptul 
să întrebuințeze apele lui la orice lucrări 
agricole sau industriale, însă dacă apoi 
le dă drumul să curgă, pe fondul inferior, 

-el nu are dreptul să le altereze, ci să le 
dea drumul în starea ilor de curăţenie 
inițială, sub pedeapsă în caz contrar de 
a repară prejudiciul cauzat, după apre- 
cierea instanţelor de fond. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 244, p. 60; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 120 urm.; Suppl, Servi- 
tude, No. 37; Laurent, VII, No. 181; Bau- 
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dry et Chauveau, Des biens, No. 831; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 479; Nacu, I, p. 872). 

13. Proprietarul unui fond : inferior 
poate dobândi prin titlu drepturi asupra 
apelor cari izvorăsc pe un fond superior. 
(Dalloz, Râp., Servitude, No. 126; Planiol 
et Ripert, III, No. 480; Alexandresco, ed. 
ga III, partea 1, p. 636; Nacu, 1,:p. 872, 
73). 
44. Prin titlu se înţelege orice con- 

venţiune încheiată cu proprietarul izvo- 
rului, titlu gratuit sau oneros sau orice 
dispoziţiune chiar testamentară,. .(Demo- 
lombe, XI, No. 69; Dalloz, Rep, Servi- 
tude, No. 127; .Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 637; Nacu, I[, p. 872). 

15. Prin convenţiune se poate dispune 
nu numai asupra apelor izvorului, ci chiar 
asupra proprietăţii lui. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, 8 244, p. 64; Huc, IV, No. 271). 

1G. In cazul când proprietarul izvo- 
rului a constituit proprietarului fondului 
inferior un drepti de servitute printr'un 
titlu, asupra acestui izvor, el are drep- 
iul să, întrebuinţeze, apele, cu condiţiune 
să nu aducă atingere dreptului concesio- 
narului. (Duranton, V, No. 182; Demo- 
lombe, XI, No. 85; Aubry et Rau, ed..%a, 
III, $ 244, p. 64; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 129; Alexandresco, ed. 2-a, III, par 
tea. „1, p. 640), 
AZ. Proprietarul izvorului care a con- 

stituit proprietarului fondului inferior, 
prin titlu, un drept de servitute 'asupra 
apelor acestui izvor, are dreptul să con- 
cesioneze unui terţ, cantitatea de apă ce 
excede trebuinţelor concesionarului. (De 
molombe,, XI, No. 86; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III. $ 244, p. 6%; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 130;, Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 640, nota 2) 

18. Proprietarul, fondului inferior care 
a dobândit un drept. de servitute asupra 
apelor unui izvor, nu are -dreptul să în- 
trebuințeze apele acestui izvor, fără con- 
simţimântul proprietarului, izvorului. pen- 
tru un alt fond sau să concedeze drep- 
tul său unei .terţe persoane, (Duranton, V, 
No. 184; Demolombe, XI, No. 88, 89; Dalloz, 
R6p., Servitude,. No. 131; Alexandresco, ed, 
2-a, III, „partea I, p. 640). 

19. Prin titlu se va fixă întinderea 
drepturilor concesionarului apelor izvo- 
rului. (Dalioz Râp., Servitude, No. 137; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 637). 

O. Tribunalele vor apreciă şi inter- 
pretă în mod suveran sensul şi întinderea 
titlului. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL, p. 637). , 
21. Proprietarul fondului inferior 

poate dobândi un drept asupra izvorului, 
"în afară de titlu şi de prescripţie, prin 
destinaţia proprietarului, desi legea nu 
prevede acest caz de dobândire. (Demo- 
lombe, XI, No. 83; „ Aubry et Rau, III, $ 
244, text și nota 12, p. 36; Laurent, VII, 
No..195; Huc. IV, No. 27]; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 845; Planiol et 
Ripert. III, No. 480; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 636. 637, 642, 643). , 
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22, Dacă proprietarul a două fonduri, 
din care unul are pe el un izvor, a făcut 
lucrări aparente, cum ar fi nişte conducte 
pentru a transmite apele. pe celalt fond şi 
dacă mai în urmă ambele fonduri se îm- 
part în această stare, proprietarul fondului 
inferior are dreptul a se folosi de apele 
izvorului, sub titlu de servitute constituită, 
prin destinaţia părintelui de familie. 
(Toullier, III, No. 605; Duranton, V. No. 
186; Demolombe, XI, No. 83; Dalloz, Râp,, 
“Servitude, No. 142; Suppl., Servitude,.No. 
40; Laurent, VII, No. 195; , Huc, 1V, No. 
210; Planiol et Ripert, III, No. 480;, Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 643). 
23, Apele de ploae cari cad. asupra 

unui fond aparţin proprietarului pe fon- 
dul căruia, cad, după o părere, în virtutea 
dreptului de accesiune. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $245,,p. 72; Laurent, VII, No. 
223; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |, 
p.,647), 
24, După altă părere. proprietarul fon- 

dului dobândeşte proprietatea, „apelor de 
ploae cari cad pe fondul său, în virtutea 
dreptului de ocupaţiune, ele fiind res 
nullius. (Proudhon, Du domaine public, 
IV, No. 1299; Demolombe, XI, No. ,105; 
Dalloz, R6p., Servitude, No. 337, 339, urm; 
Suppl., Servitude, No. 119; Planiol, 1,,No. 
2411; Planiol et Ripert. III, No..475). 
25, Proprietarul fondului interior poate 

dobândi o servitute, asupra, apelor de ploae 
cari cad pe fondul superior printrun titlu 
cum „ar fi 0 vindere-cumpărare, o dona- 
țiune, un testament. (Demolombe, XI, No. 
108;  Dalloz, Râp, Servitude, No. 3%; 
Suppl.. Servitude, No. 120; Laurent, VII, 
No. 230; Planiol et Ripert, III, .No. 4%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 648). 

26. Deasemenea proprietarul fondului 
inferior poate dobândi,o servitute asupra 
apelor de ploae cari cad pe fondul supe- 
rior prin destinaţia proprietarului, însă 
servitutea va trebui să fie manifestată 
prin lucrări aparente. (Duranton, V, .No. 
160; Demolomba. XI, No. 111; Dailoz, R6p., 
Servitude,, No. 349; Suppl., Servitude, No. 
120; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 245, p. 17; 
Laurent, VII, No. .230, 231; Planiol et 
Ripert, III, No. 476; Alexandresco, ed. 2-& 
III, partea 1,,p. 643; Contra: 'Troplong, 
Prescription, I, No. 147). 
_27, Deasemenea, proprietarul fondului 
inferior poate dobândi o servitute asupra 
apelor de ploae cari cad pe. fondul supe 
rIor prin prescripţia de treizeci ani,, însă 
cu condiţiunea, ca să se stabilească lu- 
crâri aparente potrivit dispoziţiunilor art. 
642 c. civ. fr. (580 c. civ. rom.). (Delvincouri, 
I., p. 162, nota 11; Proudhon, Du domaine 
public, IV, No. 1331, 1332; Rolland de VIl- 
largues, Râp., Eau, No. 135; Duvergier sur 
Toullier, III, No. 132, nota; Demolombe; 
XI, No. 109, 110; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 49% bis, 1: Tro 
plong, Prescription, 1, No. 148; Marcad6, 
Art. 641, No. 4: Masss et Verg6 sur Za» 
chariae, I, $ 236. nota 3; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 245, p. 79; Laurent, VII, No. 237,
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238; Huc, 1V, No. 263; Planiol et Ripert, Il. 
No. 416; Alexandresco, ea. 2-a, Il, partea 
I, p.649; Plastara, II, p. 287, nota 4; 
Contra: Duranton, V, No, 158; Dalloz, Rp. 
Servitude, No. 343; Suppl., Servitude, No. 
120). 
28. Apele,de ploae cari cad şi curg pe 

căile publice, fiind res nullius, aparţin 
primului ocupant; prin urmare ele poi. fi 
luate şi întrebuințate de proprietarii rive- 
rani, fără ca ei să fie obligaţi să le tran- 
smită proprietarilor fondurilor inferioare. 
(Duvergier sur Toullier, III, No. 132, nota 
a; Proudhon, Du domaine public. IV, No. 
1318, 1333, 1334; Duranton. V, No. 159; De- 
molombe, XI, No. 115, 116; Marcade, Art. 
642, No. 4; Aubry ei, Rau, ed. 5-a, III, $ 
245, p. 13, 74%; Troplong, Prescription I, No. 
147; Dalloz. Râp., Servitude, No. 351; 
Suppl., Servitude, No, 124, Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 89%; Planioi e 
Ripert, III, No. 476; Alexandresco, ed, 2-a, 
TI], partea 1, p. 650). , 

29. Chiar dacă proprietarii fondurilor 
interioare ar fi întrebuințat apele de ploae, 
căzute pe calea publică, mai mult de, trgi- 
zeci ani, făcând baraje sau alte lucrări 
pe calea publică, proprietarii riverani su- 
periori pot „utiliză aceste ape, fără a fi 
obligaţi să le transmită riveranilor infe- 
riori. (Duranton, V, No. 159; 'Demolombe, 
XI, No, 116; Aubry et Rau, ed. Ba, II], $ 
245,.p. 74; Dalloz, R&p., Servitude, No. 351. 
354%; Suppl., Servitude, No. 124; Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 896; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 650), 

20. Dacă administraţia publică a con- 
cedat unui particular apele de ploae, cari 
cad, pe calea publică, proprietarii riverani 
nu mai au dreptul să le întrebuinţeze. 
(Aubry et Rau, ed. „5-a, III, $945, p. 83; 
Baudry et Chauveau, Des biens No. 89%; 
Contra: Duranton, V, No. 159; Demo- 
iombe, XI, No. 116; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea I, p. 650, nota 3). , , 

31. Proprietarul fondului superior 
poate renunţă în mod valabil la apele de 
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ploae cari cad pe cale publică, în folosul 
proprietarului riveran inferior,. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 245, p.7%; Laurenţ VII, 
No. 235 urm.; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 896; Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea 1. p. 651). 

2. Dacă apele de ploae cari cad pe 
calea, publică sunt îndreptate pe fondul 
unui particular, ele devin proprietatea 
acestuia care le poate întrebuinţă cum .va 
voi, ca şi apele de, ploae ce cad pe fondul 
său, (Demolombe, XI, No. 117; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 245, p. %. 76; Dalloz, 
Rp. Suppl., Servitude, No, 126; Comp.: 
Laurent, VII, No. 234; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea, 1, p. 650, nota, 2, 651), 
33, Apele de,ploae cari caâ pe calea : 

publică, după o părere, nu pot fi dobân- 
dite nici prin estinaţiunea, proprietaru- 
lui, nici prin prescripţiune. (Troplons, 
Prescripţion, I, No. 147; Dalloz,, R6p., Ser- 
vitude, No. 355). , 

934, După altă părere dominantă, drep- 
tul la,apele de ploae cari cad pe calea, 
publică, poate fi dobândit atâtţ prin , des- 
tinațiunea proprietarului, cât şi prin ,pres- 
scripție cu condiţiunea să se fi făcut lu- 
crări aparente pentru dobândirea apei. 
(Duranton. V. No. 160; Demolombe, XI, 
No. 117; Massâ et Verge sur Zachariae, Il, 
p. 160, nota. 2; „Marcade, Art. 64, No. & 
Aubry et Rau, ed. 5-a, TI, $ 245, p.%; 
Dalloz, Râp,, Serviţude, No. 355; Suppl, 
Servitude, No. 126; Laurent, VII, No. 237, urm.; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 897, 898; Planiol et Ripert, III, No. 4%; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 651). : 
85, Drepturile câştigate asupra apelor 

de ploae contra, proprietarului unui fona, 
nu sunt,opozabile celorlalţi proprietari pi- 
verani ai căei publice cari nu au luat 
parte la dobândirea lor. (Demolombe, XI, 
No, 117; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 245, 
p. 76; Laurent,, VII, No. 240; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, 1, p. 652), 
26, A se vedeă : ari. 580 din codul civi] 

cu notele respective, 

Art. 580. — In acest caz, prescripțiunea nu se poate dobândi 
decât prin o folosință neîntreruptă în timp de 30 ani, socotiți din 
ziua când proprietarul fondului inferior a făcut și a săvârșit lucrări 
aparente destinate a înlesni trecerea 
prietatea sa. (Civ. 579, 622, 623, 634, 
1890, 1894, 1911; Civ. Fr. 642). 

Text. fr. Art. 642. — La prescription, dans ce cas, 

şi scurgerea apei în pro- 
639, 645, 1844, 1846 urm., 

ne peut s'aequdrir que par une jouissance non interrompue pendant espace de trente annâes, a comp- 
ter du moment oi le proprictaire des fonds infrieurs a 

s vrages apparents destins ă 
propriâte. 

Tezt fr. Art. 642. (Modificat prin legea din 3 Aprilie 18998). 

fait et termin€ des ou- 
faciliter la chute et le cours de L'eau dans sa 

— Celui qui a 
une souree dans son fonds peut toujours, user des eaux ă sa volontâ dans les 1i- mites et pour les besoins de son h&ritage. 
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Le proprictaire d'une source ne 
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peut plus en user au prejudice des pro- 
priâtaires des fonds infârieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et termin, 
sur le fonds oi jaillit la souree, des ouvrages apparents et permanents destin6s 
ă utiliser les eaux ou ă en faciliter le passage dans leur propriâte. 

Il ne peut.pas non plus en user de manitre ă enlever aux habitants d'une 
commune, village ou hameau, leau qui leur est necessaire: mais si les habitants 
n'en ont pas preserit usage, le proprictaire peut râelamer une indemnite la- 
quelle est reglee par experts. 

Bibliografie (continuare). 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acţiune 5. Lucrări permanente 17. 
Aparent 1, 2, 3, 9, 11—17. Notificare 9, 14, 
Ape | urm, Posesiune 6., 
Apreciere suverană 6, 12. Prejudiciu 5. 
Canal privat 18. Prescripţie 1 urm, 
Conducte 13. rezumpţiuni 2, 
Contradicţiune 14. Şanţuri 17. 
Curăţirea șanţurilor 17. servitute 1 urm. 
Dovadă. contrară 2. Somaţiune 9, 14, 
Efectele prescripţiei 4. Stavilă 17. Aa 
Interes f. Suspendarea  prescripţiei 
Intreruperea  prescripției 10. 

Suverană apreciere 6, 12. 3 O Te 
Izvor 4 urm. Termen 3, , 
Lucrări aparente 1, 2, 3, Terminarea lucrărilor a- 

9, 11—17. parente 1, 3. 

Doctrină. 

|. Din dispoziţiile art. 642 ce civ. fr, 
" (580 c. civ. rom.). rezultă că pentru ca lu- 
crările aparente să constitue un titlu al 
servitutei, trebue ca, aceste lucrări să fie 
făcute şi terminate de către proprietarul 
fondului inferior sau de către reprezen- 
tanţii săi şi în interesul, său. (Demolombe, 
XI, No. 77; Demante et Colmeţ de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 493 bis, I; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II], 8 244, text şi nota 15, p. 
62; Dalloz, Râp., Servituăe, No. 159; Suppl., 
Servitude, No. 46; Laurent, VII, No. 200; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 833, 
842; Planiol et Ripert. III, No. 480; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 639; Nacu, 
I, p. 873; Matei Cantacuzino, p. 156; Pla= 
stara, II, p. 288, text şi nota, 1). 

2, Lucrările făcute şi destinate a în- 
lesni trecerea, şi scurgerea apei pe fondul 
inferior sunt prezumate „făcute de către 
proprietarul acestui fond, în lipsă de do- 
vadă contrară. (Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 493 bis, II; Au- 
bry. et Rau, ed. 5-a, III, $ 244, text şi nota 
21, p. 63; Dalloz, Rep, Supl, Servitude, 
No.. 47;. Baudry: et Chauveau, Des biens, 
No. 833;: Laurent, VII, No. 205; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. TII, partea 1, p. 639, 
nota. 2). : 
„Su. Potrivit dispoziţiunilor art. 642 e. 

civ. îr. (580 c. civ, „TOm.). prescripţiunea, 
va începe a.curge din momentul când pro- 
prietarul fondului inferior a terminat lu- . crările aparente destinate a înlesni tre- cerea şi scurgerea apei pe proprietatea, 

sa; lucrările începute şi neterminate nu: 
pot fi luate ca un punct de plecare pen- 
tru curgerea, prescripției chiar dacă pro- 
prietarul fondului inferior s'a folosit timp 
de treizeci ani. (Delvincourt, 1, p. %7: 
Duranton, V, No. 180; Demolombe, XI, No: 
74; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 493 bis, I, Dalloz, R6p., Ser- 
vitude, No. 148; Laurent, VII, No. 178; 
Huc, IV, No. 268; Planiol et Ripert, III, 
No. 480; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 639, 640). 

4, Prin dobândirea prescripţiei, pro 
prietarul izvorului nu pierde dreptul de 
a se folosi de apele izvorului ci îl opreşte 
numai de a împiedecă pe proprietarul fon- 
dului inferior să se folosească de aceste 
ape. (Demolombe. XI, No. 85; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III. 8 244, p. 64; Dalloz, R&p, Servitude, No. 165: Suppl., Servitude, No. 48; Alexandresco. ed. Za, III, partea I, 
p. 640), 

5. Dacă însă prin întrebuinţarea ape- 
lor de către proprietarul izvorului, se :4& 
duce. un prejudiciu proprietarului fondu- 
lui inferior care a dobândit prescripţia, 
cum ar fi prin micşorarea considerabilă 
a cantității de apă acesta din urmă areo. 
acţiune contra celui dintâi. (Demolombe, 
XI, No. 85; Dalloz, Rep., Servitude, No. 

_168; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI p. 640) 
G. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran dacă posesiunea îndeplineşte con- 
diţiunile cerute qe lege pentru a conduce: 
la prescripţie, (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 638, nota 2). 

„ Prescripţiunea va putea fi între- ruptă. potrivit dispoziţiunilor generale ale codului civil. (Demolombe, XI, No. 81 bis; Laurent, VII, No. 197; Alexandresco, ed. 2-a, INI, partea 1, p. 638, nota 2, 641). 
8. Intreruperea prescripţiei sar puteă face de proprietarul izvorului prin reţi- nerea apei în total, mai mult de un an sau schimbându-i cursul izvorului. (4- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 641). „9. Deasemenea, întreruperea  prescrip-- ției se poate face prin o somaţiune adre- sată de către proprietarul izvorului că- tre proprietarul fondului inferior iar În cazul când acesta ar refuză să ia în con- sideraţie această somaţiune, proprietarul 
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ăzvorului se poate adresă justiţiei pentru 
ca să declare că lucrăriie făcute de către 
proprietarul fondului inferior nu pot a&- 
veă nici un efect asupra dobândirei ser- 
vituţei prin prescripţiune. (Marcade, Art. 
*642; Laurent,. VII, No. 197; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 641). 

10. Prescripţia poate,fi suspendată po- 
trivit dispoziţiunilor generale din codul 
civil, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 641). 

4. Pentru operarea prescripţiei de 
“treizeci ani se cere ca lucrările aparente 
să fie făcute de mâna omului. (Dalloz, 
Rp. Servitude, No, 147). 

12. Importanţa lucrărilor executate, 
de natură a duce la prescripțiune, se va 
apreciă după trebuințele fondului în fo- 
losul căruia au fost făcute, ele.,însă tre 
'buesc să fie aparente. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No, 149. 153, 15%; Suppl., Servitude. 
“No. 4%; Baudry et Chauveau, Des biens. 
“No. 833). 

13, O conductă subterană nu poate fi. 
“considerată, ca, o lucrare aparentă, decât 
atunci când vor există semne exterioare 
care să-i indice existenţa în mod.,neîndoios 
pentru toată, lumea. (Delvincourt, I, No. 
382;. Duranton, V. No. 180; Mourlon, ed. 
"T-a, IL, No. 1673; Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 154: Baudry et Chauveau, Des biens,. 
No. 833. 842: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
“partea, I, p. 638). 

(4. Deoarece legea cere existenţa unor 
Vucrări aparente pentru a se puteă pre- 
scrie dreptul de servitute asupra apelor 
unui izvor, pentru îndeplinirea prescrip- 

“țiunei, nu ar îi suficient o contrazicere 
opusă exerciţiului dreptului proprietaru- 
ui izvorului, cum ar fi de exemplu prin- 
tun act extrajudiciar. (Demolombe, XI, 
No. 82; Aubry et Rau, ed. a, III, 24, 
p. 63; Laurent, VII, No. 206; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 833, 842; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 637, 
nota 3). 

DESPRE SERVITUDINI Art. 581 

15. Pentru stabilirea  prescripţiunei 
nu „este necesar ca lucrările aparente să 
fie făcute: chiar pe fondul superior de 
unde izvorăşte apa, ci este.deajuns dacă 
aceste lucrări sunt făcute numai pe fon- 
dul inferior pe care se scurg apele izvo- 
rului, (Delvincourt, 1, p. 939, 540; Marcade, 
Art. 642, No. 2; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 493 bis, [; Aubry 
et Rau, ea. 5-a, III, $ 244, notele 1î urm. 
p. 62, 63; Laurent, VII, No. 203; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 83%; Nacu, |, 
p. 873; Contra: Proudhon, Du domaine pu- 
plic, 1V, No. 1372: Taulier. II, p. 36%; 
Toullier, III, No. 635; Duranton. V, No. 
181; Demolombe, XI. No. 80; Troplong, 
Prescription, No. 114; Vazeille, Prescip- 
tion, No. 401;..Huc, IV, No. 269; Planiol 
et Ripert, III, No. 480; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 641, 642). 

1G. Pentru dobândirea. servituţei prin 
prescripţiune, nu este necesar ca fondul 
pe care sau făcut lucrările aparente să 
fie imediat inferior celui pe care se află, 
izvorul ci poate fi separai printrun alt 
fond. (Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 493 bis, III; Dalloz, R6p.. Ser- 
vitude, No. 108). 

47. Pentru dobândirea prescripțiunei, 
trebueşte ca lucrările să fie permanente 
şi statomice; prin urmare o stavilă pro- 
vizorie sau curățirea şanţurilor de scur- 
gere, nu pot fi considerate ca, lucrări per- 
manente cari să poată conduce la pre- 
scripțiune, (Demolombe, XI, No. 74, Pla- 
niol et Ripert, III, No. 480; Alexandresco, 
ed. 2-a, IIL partea 1, p. 640). 

18. Dispoziţiunile ari. 642 c. civ. fr. (580 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea nu 
„numai la apele unui izvor, ci sila apele 

- unui canal privat. (Demolombe, XI, NO. 78 
bis; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
844;. Alexandresco, ed. 2-a, III, paxtea |, 
p. 643). 

19. A se vedea: art, 579 din codul civil 
cu notele respective. | 

Art. 581. — Proprietarul izvorului nu-i poate schimbă cursul 
când izvorul dă apa trebuincioasă locuitorilor unei comune, unui 
sat sau unui cătun 1). (Civ. 480, 481, 489 urm., 579, 586, 587, 
1890; C. p. 356; L. rurală din 1864, Art. 19; Civ. Fr. 642, 643). 

Text. fr. Art. 642. (Modificat prin legea din 8 Aprilie 1898. — Celui qui a 
une souree dans son fonds peut toujours user des eaux ă sa volonte dans les li- 
mites et pour les besoins de son heritage. 

Le propriâtaire d'une source ne peut plus en user au pr&judice des propri- 
taires des fonds inferieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et termine, sur 
le fonds oi jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinâs a 
utiliser les eaux ou ă en faciliter le passage dans leur propricte. 

Il ne peut pas non plus en user de manitre ă enlever aux habitants d'une 
“commune, village ou hameau, lP'eau qui leur est nâcessaire: mais si les habitants 

1) Din art. 643 c. civil francez de la care s'a luat art. 581 cod. civil Român. s'a eliminat partea finală 
privitoare la despăgubire. 
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n'en ont pas preserit usage, le propriâtaire peut râclamer une indemnite la- 
quelle est regl6e par experts. 

Teat. fr. Art. 648. — Le proprittaire de la, source ne peut en changer le 
cours, lorsqw'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, L'eaw 
qui leur est n6cessaire; mais si les habitants nen ont pas acquis ou preserit 
Vusage, le proprittaire peut reclamer une indemnite, laguelle est regl6e par experts. 

Tea. fr. Art. 643. (Modificat prin legea din 8 Aprilie 1898). — Si dis 
la sortie du fonds oi elles surgisent les eaux de source forment un cours d'ean 
offrant le caractâre d'eaux publiques et courantes, le propriâtaire ne peut les: 
d&tourner de leur cours naturel au prâjudice des usagers inf6rieurs. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Insalubritate 10, Acţiune 16, 17. 3 
Interes public 24, 25. Acţiune posesorie 15. 

Adăpătoare 6. Irigaţie 6. 
Agrement 5. Izvor Î urm. 
Apă curativă 7. Lac 13, 

Lucrări aparente 23, 
Ş Miaştini 13, 

Apă de ploae 18, Mon 8. 
Apă insalubră 10, Necesitate 5—42, 16, 1, 
Apă minerală 7. 19, 24, 28. 
Aparent 23. Plăcere 5. 
Apreciere 3, 4, 11, Ploi 18. 
Autoritate administrativă | Posesorie acţiune 15. 

Ă Prejudiciu 20, 26. 
Avantagii: 20, Prescripţie 19, 21, 22, 23, 
Case izolate 1, 25, 26, 
Cătun 1, 2, 3, 4, 14, 19. Proprietăţi curative 7. 
Comună 1 urm, Sat 1, 2, 3, 14, 19 
Conducte 28. Servitute 1 urm, 
Curative proprietăţi 7. Terţe persoane 27. 
Despăgubiri 19-—24. Trebuinţe casnice 6, 

Apă curgătoare 13, 18, 25, 
2 

  Fabrici 8, Trecere 28, 
Fântână 9, 13. Uzine 8, 
Iaz 13. Vecinătate 14. 

Doctrină. 

|. Dispoziţiuni:> vechiului art. 643 c, 
civ. fr. (581 c. civ. rom.) nu pot fi.invo- 
cate decât de, locuitorii unei comune, unui 
sat sau unui cătun, iar nu şi de locui- 
torii unor case izolate, deoarece aceste 
dispoziţiuni constituesc o excepţiune la 
art. 640 c. civ. îr. (578 c., civ. rom.). (De- 
molombe, XI, No. 93; Masse et Verge sur 
Zacharie, II, p. 169, nota 11; Marcad6, 
Art. 643. No. 1; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 244, p. 68; Dalloz, Rp. Servitude, No. 
14; Suppl., Servitude, No. .50; Laurent, 
VII, No. 212; Huc, IV, No. 273; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 839; Planiol 
et Ripert, III, No. 481; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, I, p, 73%; Alexandresco, ed. 2a, III, 
partea I, p. 645; Nacu, 1, p. 84). 

2, Dispoziziunile art. 643 c. civ. fe. 
(581 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, 
chiar dacă o singură persoană ar fi pro- 
prietarul tuturor caselor ce formează un 
sat sau un cătun. (Aubry. et Rau, ed. 5-a, 
II $ 244, nota 28 bis, p. 68; Huc, IV, No. 

3, Chestiunea de a se„şti dacă o reu- 
nire de case formează un sat sau un că- 
tun, după o părere, este o chestiune pur 
administrativă şi nu poate fi soluţionată 
de instantele judecătoreşti. -(Demolombe, 
XI, No. 93; Dalloz, Rep., Servitude, No. 

10; Baudry et „Chauveau. Des biens, No. 

du După altă părere, tribunalele vor 
decide dacă reunirea de case formează 
sau nu un cătun. (Huc, IV, No. 273; .A- 
lexandresco, ed. 2-a, III,. partea LI, p. 64% 
nota 1). N 

5, Dispoziţiunile acestui articol îşi 
vor găsi aplicaţiunea numai când apa. 
va fi necesară locuitorilor iar nu şi în 
cazul când ea le-ar fi numai folositoare 
pentru comoditatea sau plăcerea lor. 
(Toullier, III, No. 134; Duranton, V, No. 
187; Demolombe, XI, No. 94; Aubry et 
Rau, ed. 5-a. III. $ 244, p. 69; Marcadt, 
Art. 643; Dalloz, Râp., Servitude, No. 1%; 
Laurent, VII, No. 214; Huc, IV, No. 2%; 
Baudry.et Chauveau, Des biens, No. 840; 
Planiol et Ripert, III. No. 481; Colin et 
Capitan, ed. %a, IL, p. 734%; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 646). 

G. Prin necesiiatea, de care vorbeşte: 
vechiul art. 643 e. civ. fr. (581 c. civ. rom) 
se înțelege apa necesară pentru trebuin-- 
țele casnice ale locuitorilor şi pentru a- 
dăpatul vitelor iar nu şi pentru alte tre 
buinţe cum ar îi irigaţia câmpiilor, (De-- 
molombe, XI, No. 95; Dalloz, Râp., Servi-: 
tude, No. 76; Baudry et Chauveau, “Des 
biens, No. 839; Planiol et Ripert, III, No 
481; Colin et Capitant, ea. 4a, 1, p.-1%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 43. 
Si 645, 646. text şi nota 1; Nacu, |,P. 

7, Deasemenea locuitorii comunei nu- 
pot beneficiă. de dispoziţiunile acestui ar- 
ticol sub motivul că apa le este necesară 
pentru proprietăţile sale, curative. (Duran- 
ton, V, No. 187; Demolombe, XI, No. %;. 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 244, p: 69 
Dalloz, Rp, Servitude, No. 176; Laurent. 
VII, No. 216; Colin et Canpitauut. ed. a 
IT, p. 7834, 785: Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea 1, p. 645). 

8. Deasemenea după o părere domi- 
nantă, nu se poate aplică dispoziţiunile 
acestui articol când apa ar fi necesară 
ca forță motrice pentru fabrici şi uzine. 
cum ar fi pentru mori, chiar dacă făina 
fabricată, în aceste mori ar servi la apro-- 
vizionarea locuitorilor unei comune. (Prou- 
dhon, Du domaine public, IV, No. 138; 
Demolombe, XI, No. 9%; Aubry et Rau, 
ed- 5-a, III, $ 244, p. 69; Dalloz, R6p» 
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Servitude, No. 176; Laurent, VII, No. 215, 
213; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 646, nota 1; Contra: Toullier, III, No. 
134; Mass et Verg6 sur Zachariae, II, 
p. 163, nota 12). 

9. Chiar dacă locuitorii unei comune 
ar putea să-şi procure apa necesară prin 
săparea unei fântâni, qispoziţiunile art. 
643 c. civ. fr, (581 c. civ. rom.), îşi găsesc 
aplicaţiunea. (Laurent, VII. No. 214; A- 
lexandresco, ed. 2-a, Iil, partea I, p. 646): 

10. Dispoziţiunile acestui articol îşi 
găsesc aplicațiunea, dacă apele disponi- 
hile ale unei comune sunt insalubre. (A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 646, 
nota 2). 

1 î. 'Tribunalele vor apreciă în mod, su- 
veran caracterul necesităţii locuitorilor 
anei comune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 646). 

12. Dispoziţiunile vechiului art. 643 
-€. civ. îr. (581 e. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
-cațţiunea la orice fel de izvoare oricare ar 
fi debitul lor. (Aubry et Rau, ed: S-a, III, 
3 24, p. 68). 

12, Dispoziţiunile acestui articol îşi 
găsesc aplicaţiunea numai la ape curgă- 
toare iar nu şi la ape de fântână, iazuri, 
mlastini, etc. (Proudhon, Du domaine 
public, LV. No. 1391; Demolombe, XI, No. 
91; Marcad, Art. 643, No. 1; Aubry et 
Rau, ed. Ba, III, $ 244, text şi nota 28, 
p. 68; Dalloz, Rep, Servitude, No. 187; 
Laurent, VII, No. 215; Huc, IV, No.- 273; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 840; 
Planiol et Ripert, III, No. 481; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 645; Con- 
tra: Delvincourt, 1, p. 383; Duranton, V, 
No. 191; Taulier, II, p. 366)- 

(4, Pentru aplicaţiunea acestui articol 
nu este necesar ca satul sau cătunul să 
fie imediat alăturat cu fondul pe care 
izvorăşte apa. (Duranton, V, No. 190: Dal- 
ioz, Râp., Servitude, No. 181, 185, Comp: 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 81). 

15. Locuitorii tulburaţi de proprieta- 
rul izvorului în folosinţa apelor acestui 
izvor, au dreptul să introducă acţiune 
posesorie în contra lui. (Dalloz, R6p.. Ac- 
tion possessoire, No, 383; Suppl., Action 
possessoire, No. 104; Planiol et Ripert, III, 
No. 484). 

16. Acţiunile privitoare la stabilirea. 
necesităţii apelor unei comune, vor fi In- 
troduse şi susţinute de comună iar nu de 
fiecare locuitor în parte. (Huc, IV, No. 
237; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea I, 

p. 646). 
17. După stabilirea necesității comu- 

nei, fiecare locuitor va putea reclamă sin- 
gur în justiţie dreptul său. (Huc, IV, 
No. 273; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 
Îi, p. 646, nota 4). , 

18. Dispoziţiunile art. 643 ce. civ. îr, 
(581 c. civ. rom-) nu-şi găsesc aplicaţiunea, 
la apele de ploaie, dacă ele nu formează 
o apă curgătoare. (Demolombe. XI, No. 
113; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 495 bis; 1; Laurent, VII, No. 
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232; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea ÎI, 
p. 645. 649). 

19. Proprietarul care este împiedecat 
să. uzeze de izvorul său din cauză că apele 
sale sunt necesare locuitorilor unei co- 
mune, sat sau cătun, are dreptul la plata 
unei indemnizaţii. Numai în cazul când 
locuitorii au prescris folosinţa acestor ape, 
proprietarul izvorului nu are dreptul la 

despăgubiri. (Dalloz, Râp., Servitude, No: 
189; Planiol et Ripert, III, No. 482). Ă 
90, Pentru calcularea indemnizaţiei, 

se va aveă în vedere prejudiciul suferit 
de către proprietarul izvorului iar nu 
avantagiile locuitorilor cari uzează de a- 
cest izvor. (Proudhon, Du domaine pu- 
blic, IV, No. 1390;, Demolombe, XI, No. 
97; Aubry et Rau. ed. 5-a, III, 24, p. 
71; Dalloz, Rep., Servitude. No. 19; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens. No. 849). 

21, Prescripțiunea îşi găseşte aplica- 
vinne numai la plata indemnizaţiei şi 
ea este extinctivă; ea nu-şi găseşte apli- 
caţiunea la dreptul locuitorilor la apa 
izvorului deoarece acesi, drept decurge 
din lege şi nu trebueşte dobândit de ei 
prin prescripţiune. (Duranton, V. No. 189; 
Demolombe, XI. No. 98; Demante et Col- 
met de Santerre, ed. 3-a, II, No- 494 his; 
Marcadâ, Art 648: Masse et Verg6 sur 
Zacharie. II, p. 163; Aubrv et Rau, ed. 
5-a, IUL. $ 944, p. Ti; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 191: Fue, IV, No. 274; Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 84; Planiol 
et Ripert, III, No. 489). 
99, Prescripţiunea dreptului proprie- 

tarului la indemnitate va începe a curge 
din ziua când locuitorii au început a se 
folosi de apele izvorului. (Duranton, V, 
No. 189; Demolombe, XI, No. 98; Demante 
et Colmet. de Santerre, ed. 3-a, II, No. 
494 bis, II: Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 244, p- 71; Dalloz, Rp, Servitude, No. 
191; Laurent, VII, 222, Planiol et Ripert, 
III, No. 482). | 
23, Pentru operarea prescripţiunei nu 

este nevoe ca locuitorii comunei să îi 
exercitat lucrările aparente asupra izvo- 
rului, după cum se cere în art. 0% c. civ. 
îr. (580 c. civ. rom.:). (Duranton, V, No. 
189; Demolombe, XI, No. 98; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, INI, $ 244, p. 71; Dalloz, Râp,, 
Servitude, No. 191; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 842). 

94, In dreptul civil român prin elimi- 
narea părţii finale din art. 643 c. civ. în. 
privitoare la plata unei indemnizaţii, pro- 
prietarul izvorului va suferi servitutea 
tără să reclame vreo despăgubire deoarece 
este un interes public ca locuitorii unei 
comune să aibă apa necesară pentru tre- 
buinţele lor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 644, text, şi nota 2). 
25, Dacă proprietarul unui izvor a 

lăsat să curgă, apele izvorului său pe 
alte fonduri şi apoi să se verse întrun 
curs de apă, după o părere, apa izvorului 
a pierdut caracterul de apă privată, şi 
proprietarii fondurilor inferioare au do- 
bândit asupra ei un drept de folosinţă 
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pe' care nu-l mai poate împiedecă pro- 
prietarul izvorului. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 38). , 
OG, După aită - părere, dominantă, 

chiar dacă apele izvorului, au fost lăsate 
să curgă şi să formeze un curs de apă, 
de către proprietarul izvorului timp de 
treizeci ani, acesta nu perde dreptul de a 
dispune de aceste ape în prejudiciul. pro- 
prietarilor fondurilor inferioare, dacă ei 
nu le-au „prescris potrivit dispoziţiunilor 
art. 641 şi 649 ce. civ. îr. (579 şi 580 c. 
civ. rom.).. (Demolombe, XI, No. 101; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, III, 8 944 nota 35, 
p. .65; Daloz, Rep-. Servitude, No. 123; 
Suppl., Servitude, No. 38; Laurent, VII, 
No. 183, 187; Huc, IV. No. 267: Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 843). 

24], Când însă proprietarul izvorului 
mai posedă și alte fonduri inferioare pe 
care curge apa izvorului, şi care sunt 
separate de fondul de pe care izvorăşte 
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apa prin alte proprietăţi aparținând ter- 
ților, în privinţa acestor fonduri infe- 
rioare, proprietarul izvorului nu: are de 
cât drepturile unui riveran obişnuit, (De 
molombe, XII, No. 64; Laurent, VII, No. 
184, 185; Baudry et Chauveau. Des biens, 
No. 831: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p- 636). , 

928, Locuitorii pentru a-şi luă apa ne 
cesară nu au dreptul să treacă pe proprie 
tatea, pe care se află izvorul, nici să aşeze 
pe această proprietate conducte:spre a a- 
duce apa în satul lor. (Demolombe, XI, 
No. 96; Aubry et Rau, ed. S-a, III, $ 24, 
p, 10; Laurent. VII, No. 218 Huc, IV, 
No. 273; Baudry'et Chauveau, Des biens, 
No. 848; Planiol et Ripert. III, No. 481; 
Alexandresco, ed. , 2-a. III. partea I, p.- 
646. 647; Nacu, I, p. 874: Contra: Prou- 
dhon, Du domaine public. IV, No. 1381 
urm-). 

Art. 582. — Acela, a cărui proprietate este pe marginea unei 
ape curgătoare, afară de apele cari sunt declarate dependente de 
domeniul public prin art. 476 la titlul Despre distincfiunea bunu- 
rilor, poate lua apă pentru irigațiunea proprietăţilor sale, fără 
însă a o abate de tot). 

Acela prin al cărui îond trece apa, o poate chiar întrebuință 
în toată întinderea prin care ar aveă curgere, cu îndatorire numai 
a-i lăsă cursul firesc la eșirea din proprietatea sa. (Civ. 476, 480, 
481, 501, 502, 578 urm., 583, 623 urm., 631, 634, 635, 647, 1831, 
1844, 1849, 1890; Civ. Fr. 644). 

Teai. fr. Art. 644. — Celui dont la propriât6 borde une eau courante, 
autre que celle qui est declarte d&pendance du domaine publie par Lartiele 538 
au titre de la Distinetion des biens, pent s'en servir ă son passage pour Lirri- 
gation de ses proprietes. 

Celui dont cette eau traverse Ihâritage, peut mâme en user dans Linter- 
valle quelle y pareourt, mais ă la charge de la rendre, ă la sortie de ses fonds. 
ă son cours ordinaire, 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO D., Notă sub Justiţia de Pace Arbois, Jura, 5lan. 1920, Jur. Gen. 1925. 
No. 667; Wotă sub Trib. Boulogne-Sur-Mer, 9 Aprilie 1924, Jur. Gen. 1925, No. 130, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Canal 8, 34, 45-54, 
Cesiune 20, 21. 
Concesiune 2, 
Consimţimânt 35. 
Contrazicere 26—32, 
Cursul firesc al apei 17, 

40, 41, 56. 
Despăgubire 2. 
Destinaţie 9, 23, 
Domeniu privat 1, 3. 
Domeniu public 1,2, 3. 
Drum privat 5. 
Drum public 4. 

Moară 47. o 
Navigabil 1, 2, 
Notificare 27. 
Pârâuri 3, ! 
Părinte de familie 9, 2% 
Partaj 9, 10, 11. 
Plăcere 39. 
Ploi 8. 
Plutitor 1, 
Posesorie acţiune 25, 
Prejudiciu 1 , 15, 37, 42 

Prescripţie 19, 24, 26-32, € 5 ă 

Facultate 24. 
Gard 7. 
laz 55—59, 
Industrie 2, 37. 
Irigaţiune 4, 5, 6, 9—29, 

5, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 

Interes 10, 43, 
Interpretare 52. 
Intrebuinţare, a se vedeă 

cuvântul: „Irigaţiune“. 
Izvor 59. 
Lucrări 15, 27, 29, 30, 34, 

ă 54, 

Abaterea cursului apei 17, 
Act contrazicător 26—32, 
Act extra-judiciar 24, 34, 
Acţiune posesorie 25. 
Agrement 39, 
Agricultură 2, 3, 
Alterarea apei 18, 19, 
Apă curgătoare 1—44, 50. 

5 
Apă de ploae 8. 
Apreciere suverană 29, y > , 54, 58, Lucrări aparente 27, 29, Proprietar riveran 4,6,? Barai 34, 35, 44. 9—48, 50—34, 57, 58, > 2 9 

  

1) În art. francez 644, lipsesc cuvintele: „fără însă a a abaie de îot“. 
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Sat 2. 
Suverană apreciere 29, 32. 
Terţă persoană 5, 14, 20, 

Titlu 51, 52, 58, 
Rigolă 9. Traversare 12, 17, 39—44, 
Riveran 4, 6, 7, 9—48, 46, 47, 48, 56. 

50—54, 57, 58. ” Trebuințe domestice 37, 
Schimbarea cursului apei 38, 

6, 38. 40. Trecere 14. 
Servitute 1 urm. Vindere-cumpărare 9, 10, 
Somaţiune 27, 31. 11, 20, 21 

Doctrină. 

1, Dispoziţiunile art. 644 c. civ. îr. (582 
c- civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea nu- 
mai cursurilor de apă naturale cari nu 
fac parte din domeniul public, adică acele 
ape curgătoare care nu sunt nici naviga- 
bile nici plutitoare. (Demolombe, XI, No: 
193: Aubry et Rau, ed. 5-a III, $ 246, 
p. 77 urm.; Dalloz, Râp.. Suppl, Servi- 
ude, No. 65; Colin et Capitant. ed. 4-a, 
T, p: 739; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 652, 654; Nacu. î, p. 875; Matei Canta- 
-cuzino, p. 157%; Plastara, TI, p. 288), 

9, Statul poate concedă asupra apelor 
curgătoare navigabile şi plutitoare, oare- 
“cari drepturi în interesul agriculturei şi a 
industriei, însă drepturile concedate pot 
îi revocate oricând, fără nici o despăgu- 
bire, (Mourlon. TI, No. 1689; Laurent, VII, 
No. 255: Alexandresco. ed. 2-a; III, partea 
I, p. 652, nota 5; Comp: Nacu, I, p. 815). 
„Bu Disroziţiunile acestui articol îşi gă- 
sesc aplicaţiunea atât la pârâuri cât şi la, 
râurile mici cari nu fac parte din dome- 
niul public. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 
246, nota 1 ter, p. 80)- 

4, Numai proprietarii riverani au drep- 
tul să ia pentru irigaţiune, apa dintr'o 
apă curgătoare; astfel dacă un fond este 
separat, de apa curgătoare printr'un drum 
public, proprietarul acestui fond nu se 
poate bucură de dispoziţiunile art. 64 c. 
civ. îr. (582 c. civ. rom-). (Proudhon, Du 
“domaine public, IV. No. 1421: Duranton, 
V. No, 209; Demolombe, XI, No 139; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a. III, $ 246, p- 81; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 201; Suppl.. Servitude, 
No. 58; Laurent. VII, No. 272; Alexan- 
-dresco, ed. 2-a. III, partea 1. p. 653; Plas- 
tara, II, p. 289). 

5, Deasemenea proprietarul unui fond 
nu poate luă, pentru irigaţiune,| apa din- 
tr'o apă curgătoare, dacă fondul său este 
separat de această apă printrun drum 
privat care este proprietatea unei terţe 
persoane. (Duranton. V, No. 209; Demo- 
lombe, XI. No. 139; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
TH, $246, p.81;(Laurent, VII, No. 2%; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p- 653)- 

G. în cazul „când apa curgătoare își 
schimbă albia, foştii proprietari riverani 
nu mai au dreptul să ia apă pentru Wi- 
gaţiune dacă nu mai sunt riverani faţă 
cu noua albie. (Dalloz. Râp., Servitude, 
No. 209; Comp.: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No, 847). 

7. Proprietatea, - trebueşte considerată, 
<a riverană chiar dacă ea este despărțită 
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printwun, gard, de un alt fond aparţinând 
aceluiaş proprietar şi care se află lângă 
apa curgătoare. (Demolombe; XI. No. 148; 
Mourlon, 1, No. 1684; Aubry et Rau,:ed. 
5-a, III, $ 246, nota 10, p. 82; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 634, nota 1). 

8. Dispoziţiunile art. G44 e civ. în. (982 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea.la 
apele de ploae. dacă nu formează o apă 
curgătoare, chiar dacă ele ar fi strânse 
întrun canal. (Demolombe, XI, No. 106. 
118, 121; Mourlon, I, No. 1589; Demante ei 
Colmet de Santerre, II, No. 495 bis. I; Au- 
bry et Rau,/eq. 5-a, III, $ 246, p.80; Lau- 
rent, VII, No. 228: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea, I, p. 650, 653). 

9, In cazul când proprietatea riverană . 
este împărţită prin partaj sau prin vân- 
zarea, unei porţiuni din ea, rămânând ri- 
veran numai, unul dintre noii proprietari, 
dacă. este discuţiune între toţi aceşti co- 
împărţitori, cu privire la dreptul la apa 
râului. chiar dacă în titlu nu sar fi pre- 
văzut nici o clauză cu privire la dreptul de 
irigaţiune, ceilalţi foşti coproprietari cari 
nu sunt riverani vor aveă dreptul ia apa 
de irigaţiune, în cazul când proprietăţile 
lor se foloseau de apa râului prin dispo- 
ziţiunea obişnuită a autorului comun, dis- 
poziţiune care se poate constată, prin fa- 
cerea unor lucrări aparente, cum ar îi 
chiar o simplă rigolă. (Dalloz, R6p., Ser- 
vitude, No. 213; Contra: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 654 nota 1). 

10. Dacă în cazul de mai sus, discuţiu- 
nea, cu privire la dreptul la apa râului, 
are loc între coîmpărţitori sau cumpără- 
tori, cari nu sunt riverani şi ceilalți ri- 

verani necoîmpărțitori aflaţi de cealaltă 

parte a râului, după o părere, coîm- 

părţitorii sau cumpărătorii vor aveă 

dreptul la apa de irigațiune, deoarece 

„proprietarii riverani nu au nici un in- 

teres să se opună la aceasta şi în cauză 

trebueşte să se facă aplicaţiunea princi- 

piilor din art: 700 c. civ. în. (633 c. ctv. 

rom.). (Proudhon. Du domaine public, IV, 
No. 1959; Duranton, V. No. 23%; Demo- 
lombe, XI, No. 153, 154% Mourlon, I No. 
1688: Dalloz. Râp., Servitude. No. 212). 

11. După altă părere dominantă, în 
acest caz coîmpărţitorii sau cumpărătorii, 

cari nu suni riverani, nu vor avea dreptul 

la apa de irigaţiune deoarece acest drept 

de folosinţă, care este individual, nu poate 

fi exercitat decăt de riveran în limita fon- 
dului care îi' aparţine. (Mass6 et Verge 

sur Zachariae. Il, p. 163, nota 1; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 246, nota 11, 11 bis. p: 
82, 83; Dalloz, R6p., Servitude, No. 213; 

Laurent, VII, No. 275; Huc, IV, No. 280; 

Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 852; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. p- 63%. 
nota 1). 

12. Potrivit dispoziţiunilor art. 644 c, 
cîv. fr. (582 c. civ- rom.), acela a, cărui pro- 
prietate este pe marginea unei ape curgă- 
toare sau a cărui proprietate este traver- 
sată de o apă curgătoare, are dreptul să 
se servească de apă, însă cu condiţiune să. 
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nu aducă prejudicii 
riori. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 197 
urm.; Supl; Servitude, No. 55 urm; Pla- 

"niol et Ripert, III, No. 494 urm.; Colin et 
Capitant. ed. 4-a, 1, p.739; Alexandresco, 
ed, 2-a, Il, partea I, p.657; Nacu, Lp. 
875; Matei Cantacuzino, p. 157; Plastara, 
TI, p. 289). 

13, Proprietarul riveran se poate folosi 
de apă pentru irigaţiune nu numai în 
profitul fondului riveran, ci şi în profitul 
fondurilor alipite de fondul riveran cari 
sunt proprietatea sa. (Demolombe, XI, No. 
148, 152; Demante et Colmet ae Santerre. 
ed. 3-a, II, No. 495 bis, III; Mourlon, I, No. 
1684; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, p. 
82; Dalloz, R6p., Servituae, No. 210; Suppl., 
Servitude, No. 59; Laurent, VII, No. 214; 
Huc, IV, No. 279 urm.; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 852; Plan:ol et Ripert, 
III, No. 49%; Alexandresco, ed 2-a, III, 
partea. I, p. 634, nota 1; Contra: Proudhon, 
Du Domaine public, IV, No. 1425; Duran- 
ton, V, No. 235). 

|4. Proprietarul riveran se poate fo- 
losi de apă pentru irigaţiune. chiar în 
profitul unui fond nealipit de fondul rive- 
ran, dacă obţine dreptul de trecere pe 
fondul intermediar, proprietatea unui 
terţ. (Demolombe, XI, No. 150, 151; De- 
manţe et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No, 495 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 246, p. 86; Dalloz, Rp. Suppl.. Servi- 
tude, No. 59; Laurent, VII, No. 281, 3%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 852, 
872; Planiol et Ripert, III, No. 495; Contra: 
Duranton, V, No. 209, 231; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 654, nota 1). 

15. Proprietarul riveran are dreptul să. 
execute în cursul de apă, lucrările nece- 
sare exercitării dreptului de irigaţiune cu 
condiţiune ca, aceste lucrări să nu dăuneze 
celorlalţi proprietari riverani. (Delvin- 
court, I, p. 380; Duranton, V, No. 209; De- 
molombe, XI, No. 145; Dalloz, R6p., Servi- 
tude, No. 197 urm.; Suppl., Servitude, No. 
56; Planiol ei Ripert, III, No. 496). 

IG. Proprietarul riveran nu este obli- 
gat numai decât să ia apă pentru iriga- 
ţiune din faţa fondului său, ci o poate luă 
şi din faţa fondului unui proprietar rive- 
ran suverior, dacă acesta îi permite, iar 
ceilalţi riverani nu au dreptul să se opuie, 
(Demolombe. XI. No. 147; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 246, p. 87; Laurent. VII, No. 
276; Baudry et- Chauveau, Des biens, No. 
SI fMerandresco, ed. 2-a, III partea 1, 
p. 658). 

17. Obligaţiunea ca după întrebuinţa- 
rea apei, la, ieşirea, din proprietate să i se 
lase cursul firesc, incumbă nu numai pro- 
pretarului a cărui proprietate este traver- 
sată de o apă curgătoare, ci și proprie- 
tarului a cărui proprietate se află numai 
de o parte a apei curgătoare. (Demolombe, 
XI, No. 155: Demanie et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II. No. 495 bis, IV; Aubry 
et Rau, cd, 5-a, III, 3946. p. 8: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 851; Alexan- 
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dresco, ed. 2-a, III, partea 1,p. 65, 
nota 2). | 

18. Proprietarul riveran, care între 
buințează apa curgătoare este obligat ca 
să nu altereze această apă şi s'o facă im- 
posibilă de întrebuințat, fie pentru iri- 
gaţie, fie pentru alte necesităţi ale celor- 
lalți riverani. (Proudhon, Du Domaine 
public, IV, No. 1260, 1440; Demolombe, XI, 
No. 170; Mass et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 317, nota 8, 8 319, nota 5; Aubryet 
Rau, ed, 5-a, III, $ 246, p. 89; Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 234, 235; Suppl., Servitude, 
No. 68; Laurent, VII, No. 297; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 854: Planiol eţ 
Ripert, III. No. 496). 

19. Proprietarul riveran nu poate do- 
bândi prin prescripţie dreptul de a între 
buinţă apa curgătoare şi a o alteră cu 
substanţe străine cari ar tace-o imposibilă 
de întrebuințat pentru ceilalţi riverani. 
(Dalloz, Rep., Servitude, No. 237; Contra: 
Troplong, Prescription, I, No. 141). 
20. Un proprietar riveran. dacă nu 

întrebuinţează apa, poate autoriză pe o 
terță, persoană să întrebuinţeze, în locul 
său, această apă, chiar pentru o proprie- 
tate care nu este riverană. (Demolombe, 
XI, No. 151; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II. No. 493 bis, II; Aubrv et 
Rau. ed. 5-a, III, $ 241, text şi nota 7. p. 
27, $ 246, p. 88; Dalloz, Rp, Servitude, 
No. 206, 217, 231: Suppl., Servitude, No. 58; 
Laurent, VII. No. 379; Huc, IV, No. 28; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 8%; 
Planiol et Ripert, III, No. 498; Contra: 
Duranton, V, No. 239, 233). 

21. In drentul civil român un proprie 
tar riveran poate cedă dreptul său la apă 
aumai în folosul altui proprietar riveran, 
deoarece nu există nici o lege, cum este în 
Franţa legea, din 1845, care să deă dreptul 
să, se folosească de apa curgătoare şi pro- 
prietarilor neriverani. (Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea IL. p. 658). 

2. Un proprietar riveran poate re- 
nunţă în total sau în parte în folosul altui 
riveran la dreptul său la apă ce-i este conferiţ de art. 644 c.civ. fr (582 c, civ. rom.). (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, p. 
90; Planiol et Ripert, ITI, No. 498: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 656, 658). | 
23, Drepturile proprietarilor riverani 

prevăzute de art. 64 cc. civ. fr, (582c. civ. 
rom.), pot fi modificate prin destinaţia 
părintelui de familie. (Aubry et Rau. ed. 
»a, III, $ 246, p. 90; Bauâry et Chauveau, 
Des hbiens. No. 862). . 
24, Dreptul proprietarului riveran la 

apa. de irigaţiune, prevăzut de art. Me, 
civ. în, (582 c. civ. rom,), fiind o facultate, 
nu se pierde prin prescripţiune de neuz. 
Prin urmare chiar dacă un riveran infe- 
rilor a uzat de apă în mod eexluziv, oricât 
de lungă durată, proprietarii riverani su- 
periori nu pierd dreptul a se folosi de această apă. (Proudhon, Du domaine pu- blic, IV, No. 1435; Duranton, V. No. 924; Demolombe, XI, No. 177; Troplong, Pres- 
cription, 1, No. 112 urm.; Vazeille, Pres- 
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scription. IL, No. 406; Aubry et.Rau, ed. 
5-a, III, $ 9246, p. 90, 91; Dalloz, R6p., Ser- 
vituae, No. 217, 239; Laurent, VII, No. 3806; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 862; 
Planiol et Ripert, III, No. 49%; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 636, nota 1). 

925, Uzul apei nu poate da loc lao 
acţiune posesorie, deoarece posesiunea de 
un an nu are nici o influenţă asupra drep- 
tului de a întrebuinţă apa. (Dalloz, Rp. 
Servitude, No. 1282). 

DG. Prescripţiunea uzului apei. poate 
însă, rezultă dintr'un act contrazicător evi- 
dent urmat de o posesiune de treizeci ani. 
(Duranton, V, No. 224; Vazeille, Prescrip- 
tion, 1, No. 407; -Demolombe, XI, No. 178 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a. III, $246, p. 
91; Dalloz, Rp, Servitude, No. 1127; 
Supbpl.. Servitude, No. 62, 417; Laurent, 
VII, No. 308 urm.; Baudry et Chauveau, 
Des hiens, No. 862; Planiol et Ripert, III, 
No. 498: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 656, nota 1), 
„27, Un act contrazicător poate rezultă 

din acte judiciare sau extrajudiciare. (Au: 
bry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, p. 91; Planiol 
et Ripert, III, No 498; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 656, nota 1). 
28. Ca acte contrazicătoare, se citează 

lucrările aparente şi permanente cari 
constituese un obstacol material la, exer- 
citarea, drepturilor celorlalţi proprietari 
riverani. (Demolombe, XI, No. 18 urm; 
Demante et Colmet de Santerre, ed. ă-a, 
II, No. 495 bis, VI; Aubry et Rau, ed. %-a. 
III, $ 246, p. 91; Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 1127; Suppl., Servitude, No. 62, 414, 
417; Laurent, VII, No. 308 urm.: Huc, IV, 
No. 282; Planiol et Ripert, III, No. 49%; 
Alexandresco, ed. 2-a, Il, parea 1. p. 656, 
nota. 1). 

29, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă lucrările făcute constituesc 
sau nu acte contrazicătoare. (Dalloz, Rp, 
Suppl.. Servitude, No. 418). 

30. In ceeace priveşte proprietarul ri- 
veran superior pentru ca lucrările fă- 
cute să poată constitui acte contrazică- 
toare, este deajuns ca aceste lucrări să 
îi fost făcute pe fondul său şi să fie de 
natură a determină totalitatea: sau o 
parie din apele pe care trebuiă să le pri- 
mească proprietarul riveran inferior, ne- 
fiind nevoe ca lucrările să fie făcute pe 
fondul riveranului în contra căruia se 
prescrie. (Demolombe, XI. No. 179; Va- 
zeille, Prescripiion, 1. No. 406; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 246, p. 91, 92; Dalloz, 

Râp., Suppl.. Servitude, No. 419: Laurent, 
VII, No. 309: Baudry et Chauveau, Des 
piens, No. 862). 

31. In ceeace priveşte lucrările făcute 
de proprietarul riveran inferior, pentru ca 
ele să constitue acte contrazicătoare, tre 
buesc să, fie făcute pe fondul proprieta- 
rului contra căruia este invocată pre- 
scripția, adică pe fondul proprietarului 
superior, deoarece lucrările făcute pe Pro- 
priul său fond nu ar putea constitui acte 
de contradicţiune decât atunci când ar 
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îi sprijinite cu acte judiciare :sau exira- 
judiciare, prin care el declară în mod 
formal că se opune la exercitarea drep- 
turilor proprietarului superior. (Duranton, 
V, No. 224; Aubry et Rau, ed. 5a, III, 

$ 246, p. 92; Dalloz, Rp. Suppl., Servi- 

tude, No. 419; Huc, IV, No. 282, Baudry 

et Chauveau, Des biens. No. 862). 

29. Nu numai proprietarii riverani 

pot prescrie uzul apelor curgătoare ci şi 
terţii riverani dacă îndeplinesc condiţiu- 

nile arătate mai sus, adică un act con- 
trazicător, urmat de o posesiune de irei- 

“zeci ani. (Proudhon, Du domaine public, 

IV, No. 1434; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 

8 246, p. 93; Dalloz, Rep. Servitude, No. 

208; Suppl., Servitude, No. 431; Baudry 

et Chauveau, Des biens, No. 862; Planiol 

et Ripert, III, No. 498; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea 1, p. 657. nota). 

23, Cantitatea de apă la care are 

drept "fiecare proprietar nu este egală, 

ci ea. depinde de genul de cultură, de în- 

tinderea proprietăţii şi de natura soluiui 

fiecărui riveran. (Dalloz, R6p., Servitude, 

No. 200; Planiol et Ripert, III, No. 496; 

Alexandresco, -ed, 2-a, III, partea I, p. 

657), , 

24, Acela a cărui proprietate esie pe 

marginea unei ape curgătoare are drep- 

tul să facă lucrări în cursul apei curgă- 

toare pentru a luă apa necesară fondului 

său cum ar fi un canal sau un baraj. 

(Demolombe, XI, No. 145; Aubry et. Rau, 

ed. 5-a, ITI, 8 246, p. 87; Laurent, VII, No. 

983 bis; Planiol et Ripert, III, No, 49%, 496; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 657, 

658). 
25, Câna proprietarul riveran, face 

un baraj pentru a luă apa trebuincioasă, 

pentru irigaţia fondului său, el nu are 

dreptul să sprijine barajul pe malul ri- 

veranului de cealaltă parte a apei curgă- 

toare, fără consimţimântul proprietaru- 

lui acestui mal. (Duranton, V, No. 213; 

Demolombe, XI, No. 146; Aubry et Rau, 

ed. 5-a, III, 8 246, p. 87% Laurent, VII, No. 

383 bis; Baudry et Chauveau, Des biens, 

No. 850; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

I, p. 658, nota 1; Contra: Delvincourt, I, 

-p. 9380), 
26. După o părere, proprietarui rive- 

ran nu poate întrebuință apa decât pentru 

irigaţiune, deoarece art. 64k c. civ. în. (582 
c. civ. rom.), care este limitativ, prevede 

numai această întrebuințare. (Toullier, Il, 

No. 141; Demante et Colmet de Santerre, 

ed, 3-a, II, No. 495 bis; Marcade, Art. 644, 

No..1; Mourlon, 1, No. 168; Dalloz, Rep.; 

Servitude, No. 215). 

27. După altă părere, dominantă art, 
644 ce. civ, fr. (582 c. civ. rom.) nu este 
limitativ şi proprietarul riveran poate să 
se servească de apă la orice trebuințe 

+ domestice sau industriale, cu condiţiune 
de a nu aduce un prejudiciu drepturilor 
celorlalţi riverani, (Proudhon, Du do- 
maine public, IV, No. 1485; Duranton, 
V, No. 226; Demolombe. XI, No. 157; Mass 
et Verg6 sur Zachariae, III, $ 319 p.-. 
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164 nota 5; Aubry et Rau. ed. da, III, $ 
246, v. 86; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
215; Suppl., Servitude, No. 61; Laurent, 
VII, No. 283; Huc, IV, No. 275; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 850; Planioi 
et Ripert, III, No. 495; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, î, p, 740; Alexandresco, ed 2-a. ed. 
III, partea 1. p. 655). 
"28. Proprietarul al cărui fond este 

pe marginea unei ape curgătoare poate 
uză de apă ca și cum apa ar traversă 
proprietatea sa. Prin aplicaţiunea alinia- 
tului al doilea al art. 644 c. civ. îr. (B8 
ec. civ. rom.) dacă proprietarul de cealaltă 
parte a apei nu face nici o opunere. (De- 
molombe, ÎI, No. 162; Dalloz, R6p., Servi- 
tude, No. 215; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 657, nota 2; Comp: Laurent, 
VII, No. 284; Baudry et Chauveau, Des 
hiens, No. 850). 

389. Proprietarul prin al cărui fond 
curge o apă are dreptul să întrebuin- 
țeze apa nu numai pentru irigaţiune ci 
şi pentru agrement, el având drepturi mai 
întinse decât proprietarul al cărui fond 
se mărgineşte numai cu apa curgătoare. 
(Duranton, V, No. 225; Demolombe XI. 
No. 163, 164; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
FI, $ 246, p. 8%; Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 220.urm.; Laurent, VII, No, 210; 
Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 739 A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 659; 
Contra:. Proudhon. Du domaine public, 
IV, No. 1497). 

40. Poţrivit aispozițiunilor art. 644 al, 
2 €. civ. fr. (582 al. 2 ce. civ. rom.) proprie- 
tarul prin al cărui fond curge o apă are 
dreptul să-i schimbe cursul cu începere 
dela punctul de unde intră în proprieta- 
tea. sa, însă cu oblibațiunea ds a-i lăsă 
cursul firesc la punctul de ieşire din pro- 
prietatea sa. (Proudhon, Du domaine pu- 
blic, IV, No. 1429; Demolombe, XI. No. 
167; Aubry et Rau, ed. 5-a, MII, $ 246, p. 84; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 220, 227: Lau- 
rent, VII, No. 287; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 659). 

4 i. Proprietarul :prin al cărui fond 
curge o apă curgătoare, după o părere, 
poate întrebuință apa pentru irigaţiune 
aproape în totalitatea, ei, fiind obligat nu- 
mai de a-i lăsă cursul firesc apei cea 
mai rămas neîntrebuinţată, la ieşirea din 
proprietatea sa. (Delvincourt, I, p. 557. 
nota; Dalloz, Rep.. Servitude, No. 221; 

_Suppl.. Servitude, No. 63). 

49. După a doua, părere, acest pro- 
prietar, nu poate întrebuinţă în totalitate 
apa, ci trebueşte-să respecte drepturile 
probrietarilor riverani inferiori, (Prou- 
dhon, Du domaine public, IV, No. 143%; 
Merlin, Râp., Moulin, 8 19; Masst et Verg6 
sur Zachariae, II, p. 165, nota 12; Aubry 
et Rau, ed. a, III. $ 246, p. 8%; Dalloz, 
R6p.. Servitude, No. 221; Suppl,, Servitude, 
No. 63; Laurent, VII, No. 286, 291; Bau- 
dry et Chauveau, Des hiens, No. 849; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 659). 
43, După a treia părere, în ceeace priveşte întrebuinţarea apei curgătoare 
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se va face aplicațiunea dispozițiunilor art, 
645 c. civ. fr, (583 c. civ. rom.) şi tribu- 
nalele vor căută să împace interesele tu- 
turor riveranilor. (Demolombe, XI, No. 
167; Dalloz. Râp., Servitude, No. 224, 27; 
Suppl., Servitude, No. 6%; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 660). 

44. Proprietarul al cărui fond este 
străbătut de o apă curgătoare, poate face 
în cursul apei, orice lucrări şi baraje pen- 
tru întrebuinţarea .apei. el având în a- 
ceastă privinţă mai multă putere decât 
proprietarul al cărui fond se află numai 
de o parte a apei curgătoare. cu condiţiu- 
nea ca aceste lucrări să nu aducă preju- 
dicii drepturilor celorlalți proprietari Ti- 
verani superior: sau inferiori. (Dalloz, 
Râp.. Sevitude, No. 22î, 233: Alexandresco, 
ed. Ba. III, partea 1. p. 659, 660; Nacu, 
I. n. 874), 
45. Dispozitiunile art. 644 c. civ. fr. 

(582 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
numai la apele curgătoare naturale iar 
nu şi la canalele artificiale cari aparţin 
proprietarilor ce le-au făcut. (Demolombe, 
XI, No. 127: Mourlon. II. No. 593; Marcad6, 
Art, 644: Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II No. 495 bis. II: Aubrv et Rau, 
ed. ba, III, $ 246. p. 80. 81: Dailoz. R&p. 
Servitude, No. 240; Suppi.. Servitude, No. 
70; Huc., 1, 976: Laurent. VII. No. 260; 
Baudry et Chauveau, Des biens. No. 35; 
Alexamdresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 653; 
Plastara. II. p. 288. nota 9). 
46. Proprietarul unui canal artificial 

nu este obligat ca la eşirea canalului din 
proprietate să lase apa proprietarilor fon- 
durilor inferioare. (Dalloz, Rep., Suppl» 
Servitude, No. 70). 

47, Deasemenea proprietarul pe al că- 
rui fond trece un canal artificial care duce 
apa necesară unei mori a altui proprietar, 
nu are dreptul să întrebuinţeze apa po- 
trivit dispozițiunilor art. 644 e. civ. fr. (582 
c. civ. rom.). (Mass et Verge sur Zacha- 
Tiae, II, p. 164 nota 4: Mareaaâ. Art. 6%: 
Dalloz, Rp. Servitude. No. 249: Supl. 
Servitude. No. 71: Laurent. VII. No. 280. 
263; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
846; Plastara, II, p. 239. notă). 
48. Proprietarul pe al cărui fond trece 

un canal artificial care nu este proprieta- 
tea sa, nu poate întrebuință apa nici 
chiar pentru trebuinţele domestice. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Servitude. No. 73; Laurent, 
VII, No. 260, 263; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 846; Contra: Dalioz, R&p. 
Servitude, No. 241: Suppl.. Servitude, 
No. '%). Ă 

49. Prin cana! artificial se înţelege acel care este făcut. în întregime de mâna 
omului, iar nu acel care este opera na- turei, însă este numai canalizat prin lucrări făcute în cursul său. (Aubryet Rau, ed. 5-a, III, $ 246, nota 7, p. 8; Dalloz, Rep. Servitude, No. 949; A'exan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea Î. p. 653, nota 3; Plastara, II, p. 288. nota 2, 289, notă). 
50, Când, proprietarii riverani ai ca- nalulul artficia! sunt în acelaş tim» şi 
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proprietari riverani ai apei curgătoare 
care alimentează, cu apă canalul. ei se pot 
servi de apele canalului. (Dalloz, Râp., 
Servitude, No. 240). 

5 |. Cu toate că în principiu, apa unui 
canal artificial aparţine proprietarului 
acestui canal, totuşi riveranii canalului 
pot dobândi prin titlu dreptul de a se 
folosi de apele lui. (Dalloz, R&p., Servitude, 
No. 224; Suppl., Servitude, No. 74), Ă 
52. Tribunalele vor apreciă şi vor in- 

terpretă, în mod: suveran, titlurile cari 
stabilesc drepturilor proprietarilor rive- 
rani ai canalului artificial de a între- 
buinţă apele acestui canal. (Dalloz, Rep., 
Servitude, No. 245). 
52, Proprietarii riverani ai unui ca- 

na] artificial pot dobândi prin prescripţie. 
ca şi la apa izvoarelor, dreptul de a între 
buinţă apa canalului. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 244; Suppl., Servitude, No, 
49, 74). 

54. Pentru prescripțiune, se cere ca 
proprietarii riverani să fi stabilit conform 
dispoziţiilor art. 642 c. civ. î7. (580 c. civ. 
rom.) pe însăşi canalul artificial, lucrări 
aparente şi permanente. (Dalloz, R6p. 
Servitude. No. 245, 246; Suppl., Servitude, 
No. 74). 
65. Dispoziţiunile art. 64 e. civ. în. 

(582 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea, 
la apa iazurilor artificiale care aparţine 
proprietarilor cari au făcut iazurile. 
(Proudhon. Du domaine public. IV. No. 
1422; Demolombe, XI. No. 192; Marcade, 
Art, 644; Aubry et Rau, ed. 5-a, Lil, $ 246, 
p. 80; Dalloz, Râp. Eaux. No. 251; Suppl, 
Eaux, No. 228; Laurent, VII, No. 249; Huc, 
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IV, No. 276; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 845; Alexandresco, ed, 2-a; III, 
partea 1. p. 653). 
56. Când însă iazul este format din o 

apă curgătoare care traversează fondul 
proprietarului iazului sau este format în 
parte din o apă curgătoare şi în parte din 
apele aparţinând acestui proprietar, dis- 
poziţiile arţ. 644 c. civ. îr. (582 ce. civ. rom.) 
îşi găsesc aplicaţiunea şi el este obligat 
ca şi la un curs de apă curgătoare să-i 
lase cursul firesc la eşirea din proprie» 
tatea sa. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, 
p. 80; Dalloz, Râp., Eaux, No. 261, 263; 
Suppl., Eaux, No. 229; Laurent, VII, No, 
250;  Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 845). 

57. Proprietarul unui iaz artificial are 
dreptul să dispue de apele iazului, fie în 
folosul proprietarilor riverani, fie în fo- 
losul terţilor neriverani. (Dalloz, R6p» 
Sunpl., Eaux. No. 232). . 
58. Proprietarul unui iaz artificial ar 

dreptul să întrebuinţeze apa iazului în 
totalitatea sa, sau să dispue secarea apei 
chiar dacă ea eră întrebuințată de Ppro- 
prietarii riverani, afară de cazul când 
aceşti proprietari riverani au dobândit 
vreun drept asupra ape: prin titlu sau 
prescripţiune. (Dalloz, Râp., Suppl., Eaux, 
No. 232). 

59. Proprietarul unui iaz artificial 
alimentat de un izvor, care a secat iazul, 
lăsând izvorul să curgă pe fondurile infe- 
vioare, are dreptul să formeze din nou 
iazul cu apa izvorului, fără ca proprie- 
tarii inferiori să se poată opune. (Dalloz, 

Râp.. Eaux, No. 263). 

Art. 583. — De se ridică vreo contestațiune între proprie- 
tarii căror aceste ape pot îi trebuincioase, tribunalele, la darea 
hotărîrei, sunt datoare să caute a împăcă interesul agriculturei 
cu respectul cuvenit proprietăței, observând întotdeauna regula- 
mentele particulare și locale asupra curgerei și uzului apelor. 
(Civ. 4, 582, 969; Civ. Fr. 645). 

Text. fr. Art. 645. — Sil s'6lăve une contestation entre les propriâtaires 
auxquels ces eaux peuvent &tre utiles, les tribunaux, en prononcant, doivent 
coneilier Vintârât de lagriculture avec le respect dâ ă la proprietâ, et dans 
tous les cas, les râglements particuliers et locaux sur le cours et lusage des 
eaux doivent âtre observâs. , 
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- Competenţă 1. Lucrări 14. 
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Destinaţie 21. Proprietar riveran 1, 2, 8, 
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plutitoare 1, 4. 16, 17, 20. 
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Regulamente particulare 
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Servitute 1 urm. 
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Titlu 8, 17, 19. 
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Doctrină. 

|. Judecarea contestaţiilor privitoare la 
drepturile respective ale proprietarilor ri- 
verani cu privire la folosinţa apei din 
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râurile nenavigabile şi neplutitoare, intră 
"în competenţa instanţelor judecătoreşti şi 
anume a tribunalelor de judeţ. (Dalloz, 
Râp., Eaux, No. 561; Suppl, Eaux No. 508; 
Servitude, No. 102; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 856; Alexandresco, ed. 2-a, 
JII, partea I, p. 660, 661; Comp.: Plastara, 
II, p. 289). , 

9. Hotărtrea pronunţată de o instanță 
judecătorească asupra. contestaţiei cu pri- 
vire la folosinţa apei între proprietarii 
riverani este revocabilă dacă, ulterior se 
ivesc necesităţi noui născute dintr'o siţua- 
ție nouă. (Demolombs, XI, No. 198; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, III. $ 246, p. 100; Dalloz, 
Râp., Suppl., Servitude, No. 97, 100; Lau- 
rent, VII, No. 353; Huc, IV, No. 295; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 860; A- 
lexandresco, ed. 3-a, III, pariea I, p. 662). 

3. Dispoziţiunile art. 645 c. civ. îr. (583 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai 
la apele curgătoare, (Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 306). 

A. Dispoziţiunile art, 645 ce. civ. îr. 
(583 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
numai la apele curgătoare cari nu sunt nici navigabile nici plutitoare. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 652). 

5. Dispoziţiunile art. 645 c. civ. în, (583 
e. civ. rom,), nu-şi găsesc aplicaţiunea, Ia, apele stătătoare cum sunt iazurile, (Dal- 
loz, Rep., Eaux, No. 269; Suppl., Eaux, 
No. 101). 

6, Deasemenea nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea la. apele de izvor. (Dalloz, Rep. Ser- 
vitude, No. 313; Suppl., Servitude, No. 101). 

7, Deasemenea nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea la apele de ploae, chiar dacă ar îi 
strânse înirun canal, dacă nu formează 
o apă curgătoare, (Demolombe, XI, No. 
"106, 118, 191; Mourlon, I, No. 1689; De- 
mante et Colmet de Santerre, II, No. 495 
bis, I; Aubry et Rau, ed, 5-a, III. $ 246, p. 
30; Dalioz, Râp.. Servitude, No. 315; Lau- rent, VII, No. 228; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 650). 

8. Dacă însă proprietarii vecini posedă 
un titlu sau pot invocă, prescripţiunea şi nu se poate stabili modul de folosinţă al apelor din iazuri, apele din izvor sau apa, de ploae, dispoziţiunile art. 645 c. civ. fr, (583: c. civ. rom.) îşi vor găsi aplicaţiunea. (Dalloz, Rep, Servitude, No. 314). 
9. Dispoziţiunile art. 645 e. civ. tr. (583 c. civ. rom.) cu privire Ja regularea, folo- sinţei apelor îşi găsesc aplicaţiunea nu- mai la contestaţiunile ivite între proprie- tarii riverani. (Dalloz, Rep.. Servitude, No. 317; Suppl,, Servitude, No. 104; Bau- dry et Chauveau, Des biens, No. 858; A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 660, 661; Nacu, 1, p. 8%), 

„10. Litigiul se va purtă numai între riveranii între cari există contestaţia; dacă însă tribunalul găseşte necesară şi prezența, celorlalţi riverani, el poate or- donă punerea şi a lor în cauză. (Demo- lombe, XI, No. 190 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, nota 47, p. 9%; Daloz, Rp. Subpi, Servitude, No. 10; Laurent, 
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VII, No. 34; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 660, nota &). 

i i. Potrivit dispoziţiunilor art. 645, 
civ, în. (983 c. civ. rom.) tribunalele vor 
căută să împace interesele agriculturei cu 
respectul cuvenit proprietăţii. Cuvântul: 
«agricultură» nu este limitativ, ci numai 
enunciativ şi dispoziţiunile acestui ar- 
ticol se aplică şi la folosinţa apei cu pri- 
-vire la interele unei industrii. (Demante 
et. Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 49% 
bis, I; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, 
nota 48 ter, p. 9; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 311; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, I, p. 660, nota 2, 661; Comp.: Nacu, 
I, p. 875). | 

12, Potrivit dispoziţiunilor art. 645 c. 
civ. îr. (583 c. civ. rom.) tribunalele în 
judecarea, contestaţiunilor trebuesc să 
respecte totdeauna regulamentele particu- 
lare şi locale asupra curgerei şi uzului 
apelor. Prin urmare după acest articol 
pot există trei situaţiuni: 1) sițuaţia. când 
nu există nici un regulament; 9) situa- 
țiunea când există un regulament parii- 
cular; 3) situaţiunea când există un re 
gulament local. (Dalloz, Rp, Servitude, 
No. 319; Suppl., Servitude, No. 105; A 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1. p. 660 
urm.: Matei Cantacuzino, p. 156, 157; 
Comp.: Plastara, II,-p. 290). 

„ In cazul când nu există nici un re 
&ulament, tribunalele vor judecă contes- 
tațiunile potrivit regulelor stabilite de 
art. 645 c. civ. în. (583 e. civ, rom.). (Dal- 
loz, Rep. Servitude, No. 320, 321; Suppl, 
Sevitude. No. 106: Alexandesco, ed. 2-a, 
III, partea LI, p. 662), 

14. Tribunalele în judecarea, contesta- 
țiunilor ivite între riverani, prin hotărîrile 
ce vor pronunţă vor determină drepturile 
respective ale părţilor, vor regulă modul de folosință a apelor si vor ordonă fa- cerea, lucrărilor pentru a garantă această folosință. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 246, 
p. 100; Daloz. Rep. Servitude. No. 320; Supn!., Servitude, No. 106, 111; Laurent, VII, No, 346: Baudry eţ Chauveau, Des biens, No. 857: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 661, 662). 
_ „ Hotăririle tribunalelor pronunţate în conformitate cu regulele prevăzute de art. 645 c. civ. îr. (583 e eiv. rom.) scapă cenzurei instanței de casare. (Toullier, III, No. 136; Duranton, V._No. 216. 217: Av- bry et Rau, ed. 5-a, III, $ 216, p. 100; Dalloz, Rep, Servitude, No. 207: Baudry ei Chauveau. Des biens. No. 857; Alexan- dresco, ed. 2-a. III, partea. I, p. 661, text şi nota '4), 
18. Pentru judecarea contestaţiunilor 

dintre proprietarii riverani cu privire la folosința apei, tribunalele vor puteă o0r- donă facerea unei expertize. (Dalloz, Rp, Supnl., Servitude, No. 98). 
17. Regulamentele particulare după 0 Parere, nu emană dela autorităţile pu- blice, ci dela, părţile interesate, Astfel ri- Vveranii pot încheiă între ei o convenţiune pentru stabilirea drepturilor lor respee-
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tive. (Demolombe, XI. No. 191; Dalloz, 
Rep, Servitude, No. 326, 328; Suppl, Ser- 
vitude, No. 108; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
paria I, p. 3, 662; Plastara, II, p. 289, 
nota). 

i8. După aită părere, prin regulamente 
particulare, ca şi regulamentele locale, se 
înțeleg regulamentele făcute de autori- 
tale administrative. (Laurent, VII, No. 

19. Tribunalele au dreptul să inter- 
prete titlul convenţiunei, când este îndo- 
ială asupra, sensului clauzelor ce le cu- 
prinde; dacă însă sensul clauzelor este 
clar şi formal, tribunalele sunt obligate a, 
le aplică fără, nici o modifeare. (Dalloz, 
Râp., Servitude. No. 326 urm.: Suppl., Ser- 
vitude, No. 108; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 862). 

20. Beneficiul prescripţiunei ce poate 
îi invocat, de un riveran. constitue dease- 
menea un regulament pariicular. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Servitude, No. 108; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 862; Comp.: 
gulgxandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

92|, Destinația părintelui de familie, 
poate deasemenea, constitui un regula- 
ment particular. (Proudhon, Du domaine 
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public, V, No. 1512; Demolombe, XI, No. 
191; Aubry et Rau, ed. 5-a, [II, 8246, p. 
100; Dalloz, Râp., Servitude, No. 32; 
Suppl., Servitude, No. 108; Laurent, VII, 
No. 34%; Comp.: Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea I, p. 662). 
29. Deciziunile, autorizaţiile sau per- 

misiunile autorităţilor administrative cari 
au de obiect un interes industrial, chiar 
dacă ar fi calificate ca regulamente, nu 
pot fi considerate ca regulamente parti- 
culare. (Dallozi Râp., Supnpl., Servitude, 
No. 110; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 868). 
23, Prin regulamente locale, art. 645 

c. civ. îr. (583 c. civ. rom.) înţelege regu- 
lamentele administrative, stabilite pentru 
toată întinderea sau pentru o parte din 
parcursul apei curgătoare, (Aubry et Rau, 
ed. a, III, $ 246, p. 99; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 862; Alexandresco, 
cd. 2%a, III, partea 1, p. 663). 

24, Tribunalele sunt obligate să a- 
plice regulamentele locale, fără a aveă 
dreptul de control asupra lor. (Dalloz. 
Rep., Servitude, No. 333; Suppl., Servi- 
tude, No. 112 urm.; Comp.: Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 866). 

Art. 584. — Orice proprietar poate îndatoră pe vecinul său 
la grănițuirea proprietăţei lipite cu a sa; cheltuelile grăniţuirei se 
vor face pe jumătate. (Civ. 600, 128 urm.; Pr. civ. 745; C. pen. 
321, 355 356; L. jud. de ocoale 32; L. rurală din 1864, Art. 15, 
17; Regulamentul pentru facerea şi executarea . hotărniciilor; 
Civ. Fr. 646). 

Text. fr. Art. 646. — "Tout propriâtaire peut obliger son voisin au borna ge 
de leurs propriâts eontiguăs. Le bornage se fait ă frais communs. 

INDEX ALFABETIC Jurământ 53, 64, Râu plutitor şi navigabil 
Locaţiune 37, ? a(la doctrină). 

Absenţă 48, 49, 50.4 
Act, a se vedeâ cuvântul: 

„Titlu“. 
Act de administrație 42. 
Acţiune în  grâniţuire 

5—8, 10, 15, 16, 17, 22, 
23, 25—53, 68, 69, 

Acţiune în revendicare 7, 

Acţiune petitorie 5. 
Acţiune posesorie 6, 
Antichreză 38, 39. 
Apreciere 57, 63. 
Arbori 61, 
Arendare, a se vedeă cu- 

vântul: „Locaţiune“, 
Autoritate de lucru jude- 

decat 8, 27, 31, 34. 
Barbat 40—44, 
Barieră 13, 
Capacitate 70. 
Cheltueli 67, 68, 69. 
Comună 2. 
Consiliu de familie 45, 

Coproprietari 24, 36., 
Curator 46, 47, 4, 
Definiţie 1. 
Dotă 40 —44, i 
Dovadă 7, 52, 53, 60. 
Drept personal 37. 
Drept real 25, 32, 
Drum privat 21, 61, 
Drum public 20, 4. 
Efect declarativ 9. 
Emancipare 46, 47. 
Embatic 34, 35, 
Eroare 14. 
Expertiză 65. 
Femee 40—44. 
Fond rural 15. 
Fond urban 15. 
Fructe 33. 
Gard 13. 
Grăniţuire 1 urm. 
Hotare 67. 
Hotărire 8, 9, 27, 34. 
Inchiriere, a se vedeă cu- 

vântul: „lLocaţiune', 

Marturi 53, 60. 
Mărturisire 53, 62, 63, 
Măsurătoare 69, 
Minoritate 45, 46, 47. 
Nud proprietar 27—31. 
Nulitate 10 bis, 
Pârâu 19, 61. 
Persoană fizică 2, 
Persoană morală 2, 
Personal drept 37. 
Poșesiune 5, 56, 58, 60, 61, 

6 
Prejudiciu 34. 
Prescripție 5, 10, 14, 14, 

66. 
Prezumpţiuni 53, 64. 
Probă 7, 52, 53, 60, 
Râpi 61.   

Real drept 25, 32. 
Revendicare 7, 8, 15. 

| Rural fond 15. 
Sarcină 4. 
Semne , 12, 13, 14. 
Separaţie de bunuri 44, 
Servitute 3, 4. 
Stabiliment public 2, 
Stat 2, 
Strămutarea hotarelor 6. 
Terţe persoane 56, 
Titlu 5, 53—59, 61, 66. 
Transcriere 9. 
Tutelă 45. : 
Urban fond 15. 
Uz 32, 33, 
Uzufruct 26—3t. 
Vecinătate 10 bis, 17, 22, 27. 

„ Doctrină. 

|. Grăniţuirea. este o operaţiune care 
Indiviziune 24. 
Intenţiune 30. . 
Înterogator 53, 62, 63. 
Interpretare 54, 63. 
Intervenţiune 30. 
Judeţ 2. 

Consiliu judiciar 51. 
Construcţie 13, 16. 
Convenţie, a se vedea 
cuvântul: „Titlu“ și 9, 
10 bis, 55,70, 

“Copaci 61.   
96701. — Codul civil adnotat. — VI, 

are de scop. să fixeze linia, de separație 
a două fonduri de pământ prin ajutorul 
unor semne materiale. (Dalloz; Râp., Bor- 
nage, No. 1; Planiol et Ripert, III, No. 
431; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1, p. 760; 

-- 241 — 16



  

Art. 584 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 664; 
Nacu, 1, p. 875,: 876; Matei Cantacuz.no, 
p. 15%). - | , 

2, Grăniţuirea, poate îi cerută de orice 
persoană fizică sau morală în contra ori- 
cărui vecin fie particular, stat, comună, 
judeţ sau orice stabiliment public. (Au- 

“bry et Rau, ed. Ba, IL. $ 199, p. 33%; 
Planiol et Riperi, III, No. 435; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 665). 

3, Grăniţuirea, deşi tratată de legiui- 
“tor la titlul servituţilor, totuşi nu este 

o adevărată servitute. deoarece nu există 
nici fond dominant, nici fond aservit. 
(Dalloz, R&p., Bornage, No. 9; Servitude, 
No. 361; Planiol et Ripert, III, No. 430; 
Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

d. Legiuitorul a tratat despre grăni- 
țuire la titlul servituţilor deoarece gră- 
niţuirea este un fel de sarcină a fondului 
întrucât fiecare proprietar este obligat 
so suporte. (Dalloz, Rep., Bornage, No. 
9; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
901; Alexanaresco, ed. 2-a, III. partea 1, 
p. 667. 668). 

5. Acţiunea în grăniţuire a proprie- 
tăților este, o acţiune petitorie deoarece 
nu se bazează pe posesiune ci pe dreptul 
de proprietate al părților stabilit prin tit- 
lurile lor sau prin posesiunea de lungă 
durată translativă de proprietate. (Dalloz. 
Rep... Bornage, No. 10; Suppl.. Bornage. 
No. 3; Planiol et Ripert. ŢII, No. 432; 
Alexandresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 
674: Matei Cantacuzino. p. 154). - 

6, Acţiunea în grăniţuire nu se poate 
confundă cu acţiunea privitoare la stră- 
miiarea sau suprimarea hotarelor care 
este o acţiune nosesorie şi care nu poate 
fi introdusă decât în termen de un an. (De- 
molombe XI. No. 246; Dalloz, Râp, Ac- 
tion. possessoire, No, 62; Servitude, No. 
375; Suppl.. Bornage, No. 3, 4: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 674). 

1. Acţiunea în grăniţuire se deosebeşte 
de acţiunea în revendicare, deoarece în 
prima. acţiune nu se contestă dreptul de 
proprietate, ci numai întinderea terenuri- 
lor pe când în cea de a doua reclamantul 
trebueşte să dovedescă în mod direct în- 
suşi dreptul său de proprietate asupra te- 
renului ce-l revendică. (Aubry et Rau. ed. 
5-a. II, $ 199, p. 337; Dalloz, Rep, Bor- 
nage, No. 5. 12; Suppl., Bornage, No. 5; 
Laurent, VII, No. 433; Baudry et Chau- 
veau. Des biens., No. 902 urm.: Planio! 
ei Ripert, III, No. 432; Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea [, p. 665. nota 2; Pla- 
stara, II, p. 290, nota 1). 

8. Grăniţuirea îşi produce efectele nu- 
mai în privinţa delimitării proprietăţilor 
vecine şi cel care a cerut şi obţinut gră- 
niţuirea, poate introduce mai târziu o 
acțiunea în -revendicare, fără a i se puteă 
opune autoritatea de lucru judecat scoasă, 
din hotărîrea de grăniţuire, deoarece ac- 
țiunea de revendicare este o acţiune nouă 
şi prin hotărîrea de grăniţuire instanţa, 
de judecată nu sa pronunţat asupra pro- 
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prietăţii. (Laurent, VII, No. 436; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 675; Ma- 
tei Cantacuzino. p. 15%). 
9. Convenţia sau hotărirea care sta 
bilesc grănițuirea nu trebuesc transcris, 
deoarece ele au efecte  declarative de 
drepturi iar nu translative de drepturi. 
(Huc, IV, No. 308; Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea 1. p. 675, nota 2). 

10. Grăniţuirea proprietăţilor poate îi 
cerută oricât timp ar trece tără ca ele 
să fie despărțite deoarece acţiunea în 
grăniţuire nu poate fi prescrisă. (Toul- 
lier, III, No. 170;. Duranton, V, No. 45; 
Demolombe, XI, No. 241; Troplong, Pre- 
scription, I, No. 119; Mourlon, 1, No. 1706; 
Aubry et Rau, ed. a. II, $ 199, p. 34; 
Dalioz. Râp., Bornage. No. 13; Laurent, 
VII, No. 424%; Huc, IV, No. 299; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 917; Planioi, 
I, No, 2372; Planiol et Ripert, III, No, 
432, 433; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
I, p. 668; Plastara. II, p. 290. nota 1), 

10 bis. Orice convenţiune prin care 
doi vecini sar obligă să nu ceară gră- 
niţuirea este nulă. (Demolombe, XI, No. 
241; Nacu. I. p. 876; Plastara, II, p. 290, 
nota 1). 

| |. Dacă unul dintre vecini a posedat 
mai mult decât îi aădeă dreptul titlul 
său, şi a prescris acest surplus, cu ocazia 
grănițuirei, terenul prescris mu-i va puteă 
îi luat înapoi. (Dalloz. Re€p., Bornage, 
No. 13). . 

12. Grăniţuirea poate fi cerută chiar 
dacă nu există nici o contestaţie cu Pri- 
vire la limitele proprietăţior, deoarece ea 
are de scop numai despărţirea. proprie 
tăţilor Prin semne materiale. (Dalloz, R6D, 
Bornage, No. 18: Suppl.. Bornage, No. 1% 
Planiol et. Ripert, II, No. 433). 

18. Chiar dacă între proprietăţi ar 
există un gard, o barieră sau o construc- 
tiune grăniţuirea poate fi cerută, dacă 
aceste împreimuiri nu au fost făcute 
în mod contraditor între proprietari 
şi dacă ele nu ar prezentă caracterele 
semnelor de delimitare obişnuite, (Du 
ranton, V. No. 259; Demolombe, XI, 
No. 268: Mass€ et Verge sur Zachariae: 
II, $ 320, p. 167; Dailloz, Râp. Bor 
nage, No. 19; Suppl., Bornage. No. 18 
Laurent, VII. No. 419, 420; Huc, IV, No. 
298; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
910; Planiol, 1. No. 237%; Planiol et Ri- 
Dert, III, No. 433: Alexandresco, ed. 23, 
III. vartea 1, p. 665, 666), 

14. Dacă se dovedeşte că semnele de 
hotare au fost asezate din eroare, pro- 
prietarul prejudiciat ane dreptul să ceară 
schimbarea lor. dacă nu se poate opune 
prescripția. (Daloz. Rep., Bornage, No. 
47; Suppl., Bornage, No. 28; Comp. A- 
lexondresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 665 

15. Acţiunea în grăniţuire îşi găseşte aplicațiunea numai la. fonduri rural; 
între fonduri urbane terenul uzurpat DU „se poate reclamă decât prin acţiunea în revendicare, (Demolombe, XI, No. 264, 26% 
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Aubry et. Rau, ed. 5-a, II. $ 199. p. 337; 
Dalloz, Râp., Bornage, No. 14; Suppl., Bor- 
nage, No. 7; Laurent, VII, No. 415; Comp. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
664, nota 1, 670). 

A 16. Cu toate acestea chiar dacă pe te 
renuri se află clădiri, aceste terenuri se 
pot delimită prin acţiunea în grăniţuire 
în .cazul când construcţiunile aflate pe 
ambele tonduri sunt separate prin bucăţi 
de teren fără construcţiuni deoarece ac- 
țiunea în grăniţuire nu poate fi intro- 
dusă numai în cazul când construcţiu- 
pile de pe ambele tonduri sunt alipite. 
(Aubry et Rau, ed. a, II. $.199, p. 33; 
Dalloz, Rep.. Bornage, No. 14; Suppl. 
Bornage, No. 7; Laurent, VII, No. 418; 
Huc, IV, No. 299: Baudrv et Chauveau, 
Des biens, No. 910; Planiol et Ripert, III. 
No. 433: Alexandresco, ed. 2-a. IL, partea 
1. p. 670, nota 2). 

17. Pentru admisibilitatea acţiunei în 
grăniţuire. trebueşte ca ambele fonduri 
să fie alipite unul de altul. (Cemolombe. 
XI. No. 266: Aubry et Rau, ed. 5-a, II. 
$ 199, p. 337. 338; Dalloz, R6p.. Bornage, 
No. 15: Suppl.. Bornage, No. 8; Laurent, 
VII, No. 418; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 908; Planiol et Ripert, III, 
No. 433; Alexandresco, ed. 2-a; III, par- 
tea, ÎI, p. 665, 670. text şi nota 1). 

18. Nu poate îi cerută grăniţuirea 
<ând între proprietăţi există un râu. na- 
tural navigabil sau plutitor. (Demolombe, 
XI. No. 266; Aubry et Rau. ed. da. II], 
$ 199, p. 337; Dalloz, Rep., Bornage, No. 
15; Suppl., Bornage, Ne. 8; Laurent, VII. 
No. 418; Baudry et Chauveau. Des biens, 
No. 908; Pilaniol et Riperi, III, No. 4%; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea |, p. 
6720, nota 1). 

19. Un simplu pârâu nu împiedecă 
grăniţuirea deoarece el nu formează o 
limită fixă între proprietăţi. (Dalloz, 
R6p., Bornage. No. 15; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 433: Alexaridresco. ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 665, nota 4 670, nota i 

90. Când între proprietăţi există un 
drum public, nu poate fi cerută grănă- 
țairea. (Demolombe, XI, No. 266; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 199. p. 337: Dalloz, 
Râp., Bornage, No. 16; Suppl., Bornase, 
No. 3; Laurent, VII, No. 418; Baudry et 
'Chauveau. Des beins, No, 908; Planiol et 
Ripert, III, No. 433; Alexandresco, ed. 2-a, 
JI, partea 1. p. 670, nota 1). 

92|. Un drum privat nu împiedecă gră- 
niţuire deoarece el este presupus că .face 
parte din unul dintre fonduri. (Demo- 
lombe, XI. No. 266; Aubry et Ra, ed. da, 
TI, 8 199. p. 338; Dalloz, Râp.. Bornaze, 
No. 16: Baudry et Chauveau, Des biens. 
No. 908; Planiol et Ripert, III, No. 433). 

29, Cu ocazia judecării acţiunei în 
grăniţuire între doi proprietari ai fondu- 
rilor alipite pot fi chemati în cauză şi 
proprietarii fondurilor vecine pentru a se 
puteă stabili întinderea proprietăţilor res- 
pective. (Toullier, III, No. 178; Demolombe. 
XI, No. 267: Aubry et Rau, ed, da. IL. $ 
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199, p. 338; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
364; Suppl., Bornage, No. 9; Huc, 1V, No. 
302; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
909; Planiol et Ripert, III, No. 437; Ale 
xandresco. ed. 2-a, III, partea 1,p.672, 
text şi nota 3). 
23, Pentru admisibilitatea acţiunei în 

grăniţuire trebuie ca proprietăţile alipite 
să aparţie la proprietari diferiţi. (Dalloz, 
Râp., Bornage, No. 17; Suppl., Bornage, 

„No. 10; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
p. 670). 

"DA Grăniţiirea nu poate fi admisă 
între comunişti, însă ea poate fi 
misă între fondul comun şi un alt fond 
care e proprieiatea excluzivă a unuia din- 
tre comunişti. (Demolombe, XI, No. 265; 
Dalloz, Rp. Bornage, No. 17; Laurent, 
VII, No. 418; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 670. 671). 
25, Acţiunea în grăniţuire poate îi în- 

trodusă nu numai de proprietarul unui 
fonâ alipit, ci şi de orice persoană care 
are un drept real asupra acestui fond. 
(Dalloz. Rep, Bornage, No. 22; Servitude, 
No. 362; Supni.. Bornage, No. 13; Planioi 
et Ripert, III, No. 43%; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea 1, p. 671). 

2G, Acţiunea în grăniţuire. după pă- 
rerea dominantă aparţine şi uzufi uctuaru- 
lui. (Proudhon, Usufruii, III, No 1943; 
Duranton. V, No. 257; Demolombe, XI; 
No. 257; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II. No. 500 bis, IV; Marcadă, Art. 
646, No. 1; Aubry et Rau, ed. d-a, II, 8 199, 
p. 338; Dalloz, Râp.. Bornage, No. 23%; 
Suppl., Bornage, No. 14; Laurent, VII. No. 
494; Huc. IV. No. 302; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 905; Planiol et Ripert, 
III, No. 434; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p..671). 

27, Vecinul acţionat în grăniţuire de 
către uzutructuar, are dreptul să ceară 
punerea în cauză a nudului proprietar, 
pentru a-i fi opozabilă hotărîrea obţinută, 
căci în caz contrar, grăniţuirea nu esie 
opozabilă decât uzufructuarului. (Mar- 
cad6, Art. 646; Dalloz, Rep., Usufruit, No. 
781, 782; Suppl. Bornage. No. 14: Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 905; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea 1. p. 671; Comp: 
Prohudhon, Usufruit, III, No. 1943). 
98. După altă nărere. uzufructuarul 

nu are dreptul să introducă acţiunea în 
grăniţuire, însă are dreptul să con'trângă 

pe nudul proprietar să ceară grăniţuirea 
proprietăţii supusă uzufruetului. (Dalloz, 
Rep., Bornage, No. 23; Subpl., Bornage, 
No. 14). 

29. Nudul proprietar. are dreptul să 
ceară, în timpul uzutructului, grăniţuirea, 
proprietăţii. (Dalloz, Râp., Bornage. No. 
23: Servitude, No. 362; Usutruit. No. 781). 
20. In acţiunea de grăniţuire dintre 

nudul proprietar şi un vecin, uzufructua- 
vul are dreptul să facă cerere de înterven- 
tiune. (Proudhon Usufruit, III, No. 1243; 
Dalloz, Râp.. Usutruit, No. 782). 
24. in cazul când grăniţuirea sa 

făcut în timpul uzufructului între: nudui 

ad- :
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proprietar şi un vecin, fără chemarea în 
cauză a uzuiructuarului, acesta are drep- 
tul să ceară facerea unei noui grăniţuiri 
dacă a, încercat un prejudiciu însemnat, 
întrucât grăniţuirea făcută nu e opoza- 
bilă decât nudului proprietar. (Proudhon. 
Usufruit, III. No. 1243, Dalloz, R6p, Usu- 
fruit, No. 782). 

39, Uzuarul care are un drept real 
asupra imobilului supus dreptului de uz, 
poate introduce acţiune în grăniţuire. 
(Duranton, V, No. 257; Demolombe, XI, 
No. 257; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No, 500 bis, IV; Marcad6, Art. 
646; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 199, p. 338; 
Dalloz, Râp., Bornage, No. 23; Servitude, 
No. 8362; Laurent, VII, No. 424; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 905; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, parţea |, p. 671). 
33, După altă părere, numai uzuarul 

care posedă imobilul are dreptul să intro- 
ducă acţiune în grăniţuire, cel care pri- 
meşte fructele dela proprietar nu are 
acest drept. (Mass et Verg6 sur Zacha- 
riae, II, p. 167%; Dalloz, Rp, Servitude, 
No. 362). 

34, Embaticarul, după o părere, are 
dreptul să introducă, acţiune în grăni- 
tuire, însă pentru ca hotărîrea, să fie opo- zabilă şi proprietarului imobilului emba- 
iicar, trebuie să, ceară punerea în cauză şi 
a acestuia. (Duranton, V, No. 257; Demo- 
lombe, XI, No. 257; Marcads, Art, 646, No. 3; Dalloz, Rp. Bornage, No. 23; Servi- 
tude No. 362; Laurent, VII, No. 494; Pla- 
niol et Ripert, “III, No. 434; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I,p. 671). 
25, După altă părere, embaticarul nu are dreptul să introducă acţiune în gră- 

nițuirea, imobilului embaticar. (Aubry et Rau, ed. 5a. II, $ 199, nota 13. p. 338, $ 224 bis; Demante eţ Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 500 bis, IV). 
26. Unul dintre coproprietari are drep- 

tul să introducă acţiune în grăniţuire 
fără să fie nevoie să ceară asentimentul 
celorlalți copărtaşi. “Dalloz, Râp., Bor- 
nage, No. 23: Servitude, No. 362; Lau- rent. VII, No. 422; Raudry et Chauveau, 
Des biens, No. 905; Alexandresco, ed. 2-a, JII, partea 1, p, 671). 
87. Arendaşul nu poate introduce ac- une în grăniţuirea imobilului arendat. 

deoarece asupra. acestui imobil el nu are un drept real, ci are un drept personal în 
contra. proprietarului pentru a-l sili să-i 
predeă folosința imobilului arendat. (Toul- 
lier, III, No. 18]; Demolombe, XI, No. 258;. 
Demante et Colmet de Saniterre, ed. 3-a, 
IL, No. 500 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 199, p. 338; Dalloz, Râp., Bornage, No. 
4; Laurent, VII, No. 424; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 905; Planiol, I, No. 13%; Planiol «et Ripert, III, No. 434; Ale- 
dresco ed. 2-a, III, partea 1, p. 672), 
R8. Creditorul antichrezist după o pă- rere, nu poate introduce acţiune în gră- nițuirea imobilului ce i s'a, dat în anti- chreză. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 19, P. 338, text şi nota, 13). 
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329. După altă părere, creditorul anti- 
chrezist are dreptul să, introducă acţiunea 
în grăniţuire, (Demolombe, XI, No. 257; 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 500 bis, IV; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 672). N 
40. Bărbatul care are administraţia 

imobilelor femeei sale, după o părere, nu 
poate introduce singur acţiune în grăni- 
țuire, ci în cauză trebueşte introdusă şi 
femeea. (Dalloz, R€p.. Suppl, Bornage, 
No. 15; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 672. notă, 673). 
41. După a doua părere, când nu se 

ridică, nici o contestaţiune asupra pro- 
prietăţii sau titlurilor, bărbatul care ad- 
ministrează imobilele femeei sale, are 
dreptul să introducă singur acţiunea în 
grănițuire. (Duranton, V, No. 258; Demo: 
lombe, XI, No. 260 urm; Dalloz, Râp. 
Bornage, No. 23; Servitude, No. 363; 
Supl, Bornage, No. 15; Planiol et Ri- 
rert, III, No. 434; Comp.: Aubry et Rau, 
ed. S-a, II, $ 199, p. 339: Laurent, VII, 
No. 426). 
42. După a treia părere, acţiunea în 

grănițuire fiind un act de administraţie, 
bărbatul care administrează imobilele fe- 
meei sale, are dreptul s'o introducă; dacă 
însă cu ocazia judecării acestei acţiuni se ridică în mod incidental o chestiune de 
proprietate, se va introduce în cauză şi 
femeea. (Mass et Verg6 sur Zachariae, 
II, p. 167; Dalloz, Rep., Servitude. No. 362; 
Huc. IV, No. 30; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 906). 
42, Bărbatul dotal, avâna dreptul să introducă, orice acțiune petitorie şi imo- biliară. cu privire la bunurile dotale, ara dreptul să introducă singur acțiunea, în &rănițuire. (Aubry et Rau, ea, 5-a, II, $ 199, p. 339; Dalloz. Râp, Suppl., Servitude, No. 15; Planiol et Ripert, III, No. 434). 44, Dacă există separație de bunuri între soţi, bărbatul nu mai are dreptul să, introducă, acţiunea în grăniţuire cu Privire la, bunurile dotale ale femeei sale. (Dalloz, Râp.. Servitude, No. 362; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 906). 
45, Tutorul poate introduce acţiune în 

grănițuire, fără, autorizaţia consiliului de familie, dacă nu se ridică nici o contes- taţie asupra proprietății sau titlurilor; 
în cazul contrar el va, aveă, nevoe de 
această autorizație. (Demolombe, XI, No. 261; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 199, p. Dalloz, Rep. Servitude, No. 3%; Suppl. Bornage, No. 16; Laurent, VII, No, 426; Planiol et Ripert, III, No. 434; Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 673). 
468. Minorul emancipat, după o părere, poate introduce acţiune în grăniţuire, fără, asistenţa, curatorului său. dacă nu se ridică nici o contestaţiune asupra pro prietăţii sau titlurilor; în cazul contrar el va aveă nevoe de această asistenţă, (Aw bry et Rau, ed. 5-a, II. $ 199, p. 339; Dalloz, Rep. Suppl, Bornage, No. 16; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 673). I. După altă părere, minorul eman- 
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cipat va aveă nevo6 totdeauna de asis- 
tența curatorului său peniru a, introduce 
acţiune în grăniţuire. (Demolombe, XI, 
No. 261; Dalloz, Râp., Suppl., Bornage, No. 
16; Planiol et Ripert, III, No. 434). 
„48. Cei trimişi în posesiune defini- 

tivă asupra bunurilor unui absent, au 
dreptul să introducă acţiune în grăni- 
ţuire, (Dalloz, Râp., Bornaze, No. 23). 
49. Curatorul bunurilor unei persoane 

presupuse absentă, trebueşte să obţie au- 
torizaţia justiţiei, pentru a putea intro- 
duce acţiunea în grăniţuire. (Dalloz, Râp.. 
Bornage, No. 24). . 

BO. Cei trimişi în posesiune provizorie 
asupra bunurilor unui absent, trebuesc 
să obţie autorizaţia justiţiei pentru a pu- 
teă introduce acţiune în grăniţuire. (Dal- 
loz. Râp., Bornage, No. 24). 

Bi. Persoana pusă sub consiliu judi- 
ciar are nevoe de asistenţa consiliului său 
pentru a puteă introduce acţiune în gră- 
nițuire. (Dalloz, Râ6p., Bornage, No. 24; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 9%; 
Planiol et Ripert, III, No. 434). 
52, Deoarece în acţiunea de grăniţuire 

ambele părţi sunt respectiv reclamante, 
ambele trebuesc să facă dovada preten- 
țiunilor lor. (Aubry et Rau, ed. da, II, 
$ 199, p. 337; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
365; Suppl.. Bornage, No. 24%; Laurent, 
VII, No. 433; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 903; Comp.: Matei Cantacu- 
zino. p. 15%). 

523. Dovada pretenţiunilor în acţiunea 
în grăniţuire se va face potrivit drep- 
tului comun adică, prin acte. martori; 
prezumpţiuni, mărturisire şi jurământ. 
(Dalloz, Rep., Bornage, No. 40; Planiol et 
Ripert, III, No. 436; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea I, p. 669). 
54, Actele prezentate de părţi vor fi 

interpretate de către judecători potrivit 
dispoziţiunilor art. 1156 c. civ. îr. (977 
c. Civ. rom.) adică după intențiunea co- 
mună a, părților contractante, iar nu după, 
sensul literal al termenilor. (Dalloz, Rep. 
Bornage, No. 41). 
55, In cazul când se produce un titlu 

care emană dela autorul comun în care 
se prevede lămurit limitele proprietăţilor 
ambelor părţi litigante, tribunalele se vor 
conformă, acestui titlu dacă părţile nu 
i-au modificat clauzele prin o convenţiune 
încheiată între ele. (Dailoz, Rp, Bor- 
nase. No. 41). 

56. Când titlurile prezentate de una 
dintre părţi emană dela o terță persoană, 
la care cealaltă parte litigantă nu a luat 
parte, după o părere, ele nu-i opozabile 
dacă nu sunt sprijinite pe posesiune. (Dal- 
loz. Râo., Supol., Bornage, No. 26). 
57. După altă părere, tribunalele vor 

apreciă care este forța probantă a tit- 
lurilor la care nu a luat. parte decât par- 
tea litigantă care le invoacă, (Dalloz, R6p., 
Bornage. No. 41 42; Suppl., Bornage, No. 
25; Planiol et Ripert, III, No. 436). 

58. In cazul cânâ în tiiluri se pre- 
văd în mod precis limitele proprietăţilor, 
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tribunalele vor luă în consderaţie aceste 
limite, chiar dacă în titluri se prevede 
şi întinderea proprietăţilor care nu este 
conformă cu posesiunea. (Dalloz. R6p, 
Bornage, No. 43). ! 
59. In cazul când există două titluri 

din care unul arată cu preciziune întin- 
derea, fiecărei proprietăţi iar în celalt se 
arată înţinderea în mod aproximativ, va 
fi preferit titlul întâi. (Dalloz, Râp., Bor 
nage, No. 43; Comp.: Toullier, III, No. 
176; Duranton, V, No. 260). 

630. Dovada cu martori este admisi- 
bilă conform principiilor din dreptul co- 
mun. Astfel posesiunea poate fi dovedită 
cu martori, în cazul când duce la solu- 
tionarea, litigiului între părţi. (Delvincourt, 
I, p. 344, No. 8; Toullier, III, No. 1%, 1%; 
Dalloz, Rep., Bornage, No. 49, 50). 
GI. Prezumpiiunile sunt admisibile 

pentru a complectă înţelesul titlurilor şi 
caracterul posesiunei. Prezumpţiunile pot 
rezultă din indicaţiile produse de arbori, 
drumuri, râpi. pârae, etc. (Dalloz, R6p,, 
Bornage, No. 55). 
G2. Miărturisirea este proba cea mai 

bună în materie de grăniţuire. (Dalloz. 
Rep., Bornage, No. 56), 
62. Tribunalele vor apreciă şi vor in- 

terpretă în mod suveran mărturisirile 
făcute de păriile litigante. (Dalloz, R6p., 
Bornage, No. 57). 

G4. In materie de grăniţuire, jură- 
mântul poate |fi deferit potrivit dispo- 
ziţiunilor art. 1358 urm, şi 1366 urm. €. 
civ. îr. (1208 urm. şi 1219 urm. ce. civ. 
rom.) asupra faptelor de posesiune, (Dal- 
loz, Râp., Bornage, No. 58) 

G5. In materie de grăniţuire judecata 
se poate întemeiă pe raportul făcut de 
experţi aleşi de părţi sau numiţi din 
oficiu. (Demolombe; XI, No. 2% urm; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI. p; 

G6. Chiar aacă există ţitluri, ele vor 
fi înlăturate în caz când se dovedeşte 
prescripţiunea de treizeci ani. (Demo- 
lombe, XI, No. 2%; Aubry et Rau, ed. %& 
TI, $ 199, text şi nota 20, p. 345; Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 369). 
G7. Cheltuelile grăniţuirei adică a 

stabilirei hotarelor, se vor plăti de am- 
bele părţi pe jumătate. chiar dacă, întin- 
derea. proprietăţilor lor nu ar îi egală. 
(Planiol et Ripert, III, No. 441; Colin et 
Capitant. ed. 4-a, I, p. 760: Alexandresco, 

- ed. 2-a, III, partea 1. p. 667; Nacu, |, p. 
876). 

68. Cheltuelile făcute cu ocazia acţiu- 
nei în grănițuire, se vor plăti potrivit 
dreptului comun de partea care va cădeă 
în pretenţiunile sale. (Mourlon, IL. No. 
1706; Mareadă, Art. 646; Laurent, VII, No. 
435; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
918: Planiol, 1, No. 2382; Planiol et Ri- 
pert, III. No. 441; Colin et Capitant, ed. 
4-a, IL, p. 760; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, 1. p. 667, nota 2). 

G9., După altă părere, cheltuelile de 
măsurătoare a proprietăţilor cu ocaziu- 

— 945 —



Art. 585 — 586 

nea, judecării acţiunii în grăniţuire, se 
vor plăți -de fiecare parte în proporţie cu 
întinderea proprietăţii sale, (Demolombe, 
XI, No. 277; Aubry et Rau, ea. 5-a, II, 
$ 199, text şi nota, 23, p. 346; Planiol et 
Rivert, III. No. 441; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1. p. 760). , 

170. Grăniţuirea se poate face prin 
bună înţelegere între provrietarii vecini, 

Art. 585. — Tot proprietarul îşi poate 
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dacă ei sunt capabili de a dispune de 
dreptul lor; dacă nu se înțeleg sau unul 
dintre ei e incapabil, grăniţuirea, se va 
face numai prin justiţie. (Planiol et Ri- 
pert, III, No. 431, 434; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea IL. p. 668, 669). 

71. A se vedeă: art. 585 din codul ci- 'vil cu notele respective. 

îngrădi proprietatea, ajară de excepţiunea ce se face la art. 615:). (Civ. 475, 480, 600, 602 urm., 612 urm., 616 urm.; C. 
12, 103 $5, 7; Civ. L. poliției rur. Art. 11, 

Tezt. fr. Art. 647. — Tout 
ception portâe en article 682. 

Doctrină, 

- |. Dreptul de îngrădire este o conse- cință a dreptului de proprietate şi nu are nici o legătură cu servituţile. (Dalloz, 
Rep. Servitude, No. 378; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 678; Nacu, I, p. 876; Piastara, II, p. 291). 

2. Drepțul de îngrădire a] proprietăţii nu este anihilat de servitutea de trecere 
la, un loc înfundat, care subsistă cu con- diţiunea. ca, trecerea să nu fie îmniedecată nici incomodată. (Delvincourt, I, p. 38, note: Duranton. V. No. 263: Demolombe, XI, No. 283; XII, No. 632; Demante et  Colmet de Santerre, II, No. 501 bis; Aubry eţ Rau, ed. 5-a, II, $ 191, p. 272, 273; Dalloz, R6p., Servitude. No, 380; Laurent, VII. No. 441; Huc, IV. No. 317; Baudry et Chauveau, Des biens,. No. 923; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 67. nota 2, 679; Comp.: Plastara, II, p. 291. 
3. Tribunalele vor apreciă în mod su- veran dacă îngrădirea împiedecă sau in- comodează exerciţiul servituței de trecere la un loc înfundat, (Dalloz. Râp.. Suppl., Servitude. No. 129), 
4. Dreptul de îngrădire este impre- » SCribtibil deoarece constitue o facultate care derivă din dreptuj natural. (Tro- plong. Prescription. I, No. 118: Alexan- dresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 676; Nacu, I, p. 876). 

pen. 312 $ 4, 355 389 $ 9; 
Fr. 647). 

propriâtaire peut clore son hâritage, sauf L'ex- 

5. Proprietarul, după o părere, poate 
renunţă la dreptul de a-si îngrădi pro- 
prietatea sa. deoarece acest drept este 
alienabil. (Demolombe, XI, No. 284; De- 
mante et Colmei de Santerre. ed. 3-a, UI, 
No. 501 bis; Dalloz, R&p. Suvppl., Servi- 
tude, No, 130; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 676). : 

6. Renunţarea proprietarului la drep- 
tul de a-şi îngrădi proprietatea sa, tre 

"bueşte să rezulte din o convențiune for- 
mală sau din stabilirea unei servituţi al 
cărei exercițiu nu se poate conciliă cu 
dreptul de îngrădire. (Dalloz, Râp.. Suppl, 
Servitude, No. 130; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I. p. 677, nota). . 

4. După altă părere, orice convenţiune 
prin care doi vecini s'ar obligă să nu-şi 
îngrădească proprietatea este nulă de- 
oarece aduce atingere orainei sociale. (De- 
molombe, XI, No. 241; Nacu, I, p. 876; Pla- 
stara, II, p. 290, nota 1). 

8. Dreptul proprietarului de a-şi în- 
grădi proprieatea. sa. prevăzut de art. 585 
€, civ. rom, nu trebueşte confundat cu 
dreptul proprietarului prevăzut de art. 
600 c. civ. rom. de a obligă pe vecinul 
său în oraşe de a contribui la construi- 
rea, şi repararea îngrădirei ce desparte 
proprietăţile lor. (Alexandresco. ed. 2-a, IIL, partea 1, p. 677). 

9, A se vedeă: art. 584 Qin codul civil 
cu notele respective. : 

+ 

CAPITOLUL II 

Despre servitudini stabilite de lege. 

Art. 586. — Servitudinile stabilite de lege au de obiect utili- tatea publică, sau a comunelor, ori aceă a particularilor. (Civ. 577, 581, 587, 588; L[. drumurilor, 12; L. agrară, 25; L. minelor; L. regimului apelor (Mon. Of. 137/924), Art. 27 urm.; Civ. Fr. 649). 

  

1) Aci e o greşeală de tipar, căci art. 616 trebuie citat, după cum este şi în art, francez corespunzător, 
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Text. fr. Ari. 649. — Les servitudes 6tablies par la loi ont pour objet; 

Putilit& publique ou communale, ou Vutilit€ des particuliers. | 

Doctrină. 

|. Regulele cuprinse în art. 586—619 c. 
civ. rom. sunt privitoare la obligaţiuni 

sau sarcine ale proprietăţii impuse de 
lege din cauza vecinăţăţii, iar nu ser- 
vituţi, după cum le numeşte în mod im- 
propriu legea. (Colin et Capitant, ed. 4-a 
1. p.'763; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 686, nota, 2; Plastara, II, p. 293). 

9, Ca şi în cazul exproprierei pentru 

utilitate publică, "interesul public deter- 

mină crearea de servituţi, prin lege, asu- 

pra fondurilor persoanelor particulare. 
(Dalloz, Râp., Servitude, No. 387). 

3, Servituţile stabilite de lege sunt de - 
două feluri: servituţi cari au de obiect 
utilitatea publică sau a comunelor şi cari 
derivă din situaţiunea locurilor şi servi- 
tuţi cari au de obiect utilitatea particula» 
rilor şi cari derivă din vecinătatea ion- 
durilor lor. (Dalloz, R6p., Servitude, No. 
387; Comp.: Alexanâresco, ed. 2-a, [IL 
partea I, p. 686; Nacu, 1, p. 896). 

4, Legiuitorul a creat. aceste servituţi 

pentru a regulă efectele situaţiunei locu- 

rilor şi a vecinătăţei proprietăţilor parti- 

cularilor. (Dalloz. Rep.. Servitude, No. 

387). 

Art. 587. — Acele stabilite pentru utilitatea publică sau co- 

munală, au -de obiect cărarea sau poteca de lângă marginea 

râurilor navigabile sau flotabile, construcțiunea sau reparațiunea 

drumurilor sau alte lucrări publice sau comunale. 

Tot ce priveşte acest fel de servitudini se determină de către 

legile sau regulamentele particulare. (Civ. 476, 495, 581, 586; L. 

drumurilor, Art. 12; L. regimului apelor (Mon. Of. 137/924), Art. 

28 urm.; Civ. Fr. 650). 

Tezt. fr. Art. 650. — Celles 6tablies pour Lutilit6 publigue ou communale 

ont pour objet le” marchepied le long des riviăres navigables ou flottables, la - 

construction ou r&paration des chemins et autres ouvrages publies ou communaux. 

Tout ce qui concerne cette espăce de servitude est dâtermin6 par des lois 

ou des reglements particuliers. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Administrative legi 1. 
Aluviune 13, 14, 
Apreciere suverană 10. 
Carare 9—16. 
Circulaţie 15, 
Comune 2, 17. 
Conducerea vaselor 9, 

11—16. 
Consimţimânt 18, 
Construcţiuni 11. 
Deosebiri 2. 
Derogare 19. 
Despăgubiri 23, 24, 25. 
Enumerare enunciativă 7. 
Expropriere pentru cauză 

de utilitate publică 5, 23. 
Fond aservit 18, 23, 
Fond dominant 2, 
Imobil 3, 17 
Impozit funciar 6. 
Insalubritate 4. 
Interes public 2, 8, 19, 20. 
Judeţ 17. 
Lărgimea cărării 10, 
Legi administrative 1. 
Maluri 9—16, 
Mărfuri 15, 16, 
Obligaţie de a face 2, 3. 
Ordine publică 19. 
Pescuire 13.   

Plantaţii 11. 
Plute, a se vedeă cuvân- 

tul: „Vase“, 
Potecă 9—16. 
Prescripţie 20, 21, 22. 
Proprietari riverani 9, 11. 

12, 13, 
Râuri navigabile şi pluti- 

toare 9—16. 
Regulamente administra- 

tive 1, 
Reparaţii urgente 16. 
Riverani 9, 11, 12, 13. 
Salubritate 4. 
Săpături 11. 
Sarcine 1 urm. 
Servitute 1 urm. _ 
Stabilimente insalubre 4. 
Stabilimente publice 17. 
stat 12, 17. 
Stingere, a se vedeă cu- 

vântul: „Prescripţie“. 
Suverană apreciere 10. 
Tărmuri 9—16. 
Taxă 12. 
Utilitate comunală 2, 17. 
Utilitate publică 2,3, 5,7, 

171—23, 
Vase 9, 11—16. 

Doctrină. 

|. Sarcinele prevăzute de art. 650 c. civ. 
fr, (587 c. civ. rom.) aparţin legilor şi re- 
gulamentelor administrative, iar nu drep- 
iului civil. (Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1712; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 687). 

9, Servituţile stabilite de lege cari au 

de obiect utilitatea publică sau a comune- 

lor se deosebesc de servituţile propriu 

zise prin faptul că ele, de cele mai multe 
ori, consistă în o obligaţie de a face im- 

pusă proprietarului unui fond, iar nu 
însăşi proprietăţii şi nu există fond domi- . 

nant. deoarece sunt stabilite în interesul 
public, iar nu în interesul unui alt fond. 

(Dalloz, Râp., Servitude, No. 388). . | 

2, Pentru ca obligaţia de a, face impusă 

proprietarului unui imobil să poată con- 
stitui o servitute de utilitate publică, tre- 
bueşte ca ea să afecteze imobilul în mod 
direct. (Dalloz, Rep., Servitude, No. 390). 

4, Asttel nu pot fi considerate ca servi- 
tuţi de utilitate publică, restricţiunile im- 
puse proprietăţilor private cu privire a 
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crearea de stabilimente incomode sau in- 
salubre. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 393). 

5. Deasemenea nu poate fi considerată, 
că o servitute de utilitate publică, eXpro- 
prierea pentru cauză de utilitate publică. 
(Dalloz, R6p., Servitude, No. 393; Comp. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 690). 

G. Deasemenea nici obligație de a 
plăti impozitul funciar. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 393). 

7. Dispoziţiunile art. 650 c. civ. îr. (587 
<. civ. rom,), cari prevăd numai două ser- 
vituţi de utilitate publică, au caracter 
enunciativ, iar nu limitativ. (Da)loz, REp., 
Servitude, No. 391; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 687, tezt şi nota 1). 

8. In afară de sarcinele prevăzute de 
art. 650 ce. civ. îr. (587 c. civ. rom.) mai 
sunt şi altele stabilite de lege tot în inte- 
resul public. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 687, nota 1). , 

9. Potrivit dispoziţiunilor art. 556 şi 
650 c. cv. în. (495 şi 587 c. civ. rom.) deşi 
malurile apelor curgătoare navigabile şi 
plutitoare aparţin propretarilor riverani, 
ei însă sunt obligaţi să lase pe marginea 
acestor ape cărarea sau poteca trebui- 
toare pentru conducerea vaselor. (Alexan- 
dreseo, ed. 2-a, III, partea 1, p. 361, 687; 
Nacu, 1, p. 897). 

10. Deoarece nici codul civil român şi 
nici o altă lege nu a fixat lărgimea, pote- 
cei pe marginea apei, plutitoare şi navi- 
gahbile, tribunalele vor apreciă, şi tiză lăr- 
gimea ei după împrejurări, (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 688). 

Î 1. Propretarii riverani nu au voa să 
facă plantaţii, săpături sau construcţiuni 
pe potecă, şi cari ar fi de natură să împie- 
dece trecerea oamenilor şi animalelor 
pentru tragerea vaselor si a plutelor. 
(Aloxandresco, 'ed. 2-a, III, partea 1, p. 683, 
689). 

12. Proprietarul malului, fie el chiar 
Statul, nu are dreptul să perceapă vreo 
taxă pentru faptul baterei unor pari nece- 
sari acostării plutelor. (Alexandresco, ed, 

-a, III, partea 1, p. 31, 689, nota 1). 
13. Cu toate că potrivit dispoziţiilor 

art. 650 c. civ, fr. (587 e. civ. rom.) proprie- 
iarul riveran, trebueşte să las pe mar- ginea apei, cărarea, trebuitoare pentru 
conducerea vaselor, totuşi el păstrează 
asupra acestei cărări drepturile cari nu 
împiedecă conducerea şi acostarea vase- 
lor, cum ar fi dreptul de a, pescui, dreptul 
de a se folosi de aluviunea formată la 
malul apei, etc. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea Î, p. 690). 

(4. In cazul formării unei aluviuni la 
malul apei, cărarea trebuitoara pentru 
conducerea vaselor, totuşi el păstrează 
pământ format din aluviune. (Mourlon, I. 
No. 1471; Laurent, VI, No. 292; Planiol, 
ed. G-a. I, No. 2719; Colin et Cavpitant, ed. 
4-a. 1, p. 867: Alexandresco, ed. 2-a, TII. 
partea I. p. 361, nota 2, 690, nota 1). 

„ Cărarea lăsată pe malul apelor 
curgătoare navigabile şi plutitoare, va 
servi numai pentru conducerea vaselor şi 
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proprietarii riverani au dreptul să opreas- 
că depozitarea de mărturi sau circulaţia 
căruțelor pe această cărare. (Duranton, V, 
No. 275; Demolombe, XI, No. 301; Laurent, 
VII, No. 462; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 690). 

G. Dacă însă vasul acostează la mal 
şi are nevoe de o reparaţie urgentă, pro- 
prietarul vasului va putea descărcă în 
mod Provizor mărfurile pe mal. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 690. nota 2), 

17. Servituţile de utilitate publică îşi 
găsesc aplicaţiunea atât la imobilele par- 
ticulare cât si la cele cari aparţin Statu- 
lui, judeţelor comunelor şi stabilimentelor 
publice. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 399, 
400, 402: „Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
„ph. , 

18. Pentru stabilirea unei servituţi de 
utilitate publică, nu este necesar consim- 
timântul proprietarului fondului aservit, 
deoarece aceste servituţi se stabilesc inde- 
pendent de voinţa sa. (Mourlon, ed. T-a.l, 
No. 1712; Dalloz, Râp., Servitude, No. 397; 
Planiol, ed. 6-a. 1. No. 2367). 

19. Părţile nu pot derogă prin conven- 
țiuni sau dispoziţiuni particulare la regu- 
lele prevăzute de art. 650 c. civ. îr. (587 e. 
civ. rom.), deoarece sarc'nele prevăzute în 
acest articol sunt înfiinţate întrun inte- 
res public. (Laurent. VII. No. 479; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 631), 
20. Stingerea servituţilor de utilitate 

publică are loc odată cu încetarea intere- 
sului public pentru care ele au fost sta- bilite. (Dalloz, Râp,, Servitude, No. 403), „21. în orice caz chiar dacă ar încetă imprejurările cari au. determinat stabili- 
rea servitutilor de utilitate publică, aceste 
servituţi nu se sting decât atunci când 
stingerea, este pronunțată de autoritatea 
competentă. (Dalloz. Râp., Servitude, No. 
403. 404). 

22. Prescripţiunea, nu-şi găseşte apli- cațiunea în materie de stingere a servitu- 
ţilor de utilitate publică, (Troplong, Pres- cription._ No. 132, 139; Dalloz. Rep. Ser- 
vitude, No. 405). 
23, După părerea dominantă, în lipsă de text formal în lege, stabilirea servitu- 

„tilor de utilitate publică nu dă dreptul la plata vreunei indemnizaţii pentru pro- prietarii fondurilor serviente, întrucât dispozițiunea din art, 545 c. civ, îr. (481c. 
civ. rom.) care prevede că nimeni nu poate îi silit a cedă, proprietatea. sa, afară nu- mai pentru cauza de utilitate publică şi Primind o dreaptă şi prealabilă despăgu- hire, îşi găsește avlicaţiunea, numai în materie de expropriere pentru cauza de utilitate publică, iar nu si în materie de stabilire de servituţi pentru cauza de utilitate publică, (Demolombe, IX, 556; XI, No. 30; Dalloz, Râp.. Servitude, No. 398; Suppl., Propriâte. No. 63: Laurent, VII, No. 474 urm; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 927; Alexandresco, ed. 2-a TII, partea I, p. 691). 

Au După a doua părere, 
, , trebueştea de făcut o distincţiune: : în ceeace privește 
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servituţile de utilitate publică, negative, 
nu se va, cuveni nici o despăgubire însă 
pentru servituţile pozitive cari aduc o di- 
minuare de folosinţă proprietarului fon- 
dului, se va cuveni o despăgubire. (Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 398). 
25, După a treia părere, se va face i;a- 

DESPRE SERVITUDINI Art. 588—590 

răşi o distincţiune: când servitutea de 
utilitate publică rezultă din o măsură ge 
nerală a guvernului, nu se va plăti nici o 
despăgubire; dacă însă servitutea rezultă 
din o măsură particulară, se va plăii o 
despăgubire. (Dalloz, Rep., Servitude, No. 

Art. 588. — Legea supune pe proprietari la osebite obliga- 
țiuni unul către altul, fără chiar să existe vreo convenţiune între 
dânşii. (Civ. 577, 578, 585, 588, 589, 610; Civ. Fr. 651). 

Text. fi. Art. 651. — La loi assujettit les propriâtaires ă differentes obli- 
gations Pun ă Legard de Vautre, independamment de toute convention. - 

Doctrină, 

| Servituţile legale pentru utilitatea 
particularilor se împart în trei clase: 1) 
Servituţile în virtutea cărora un vecin 
poate îi constrâns la o obligaţie de a face. 
cum este servitutea prevăzută de art. 663 
c. civ. fr. (600 c. civ. rom.) potrivit căreia 
fiecare poate îndatoră pe vecinul său, în 
oraşe şi suburbii, să contribue la clădirea 
și repararea îngrădirei ce desparie casele. 
curţile și grădinile lor; 2) Servituţile cari 

constau din dreptul de a obligă pe vecin 
să sufere cevă, cum este servitutea prevă- 
zută de art. 682 c. civ. îr. (616 c, civ. rom.) 
privitoare la dreptul de ţrecere la un loc 
înfundat şi 3) Servituţile cari constau în 
dreptul de a opri pe cineva să facă cevă, 
cum este servitutea prevăzută de art. 678 
c. civ. în. (612 c.civ. rom), privitoare la 
deschidere de ferestre spre vedere. (Dalloz, 
R6p., Action possessoire, No.. 415; Comp: 
Colin et Cabvitant, ed, 4-a, I, p. 746; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 692). 

Art. 589. — Parte din aceste obligaţiuni e,regulată de către 
legile asupra poliţiei rurale. 

Celelalte sunt relative la zidul sau la șanțul comun între 
vecini, la cazul când se poate înălță un contra-zid, la privirea 
asupra proprietăţei vecinului, la scurgerea ștreșinilor, la drumul 
de trecere. (Civ. 590—619; Civ. Fr. 652). 

Tezt. fr. Art. 652. — Partie de ces obligations est reglâe par les lois sur . 
la police rurale; 

Les autres sont relatives au mur et au foss6 mitoyens, au cas otil ya 
lieu ă contre mur, aux vues sur la propriâte du voisin, ă 
droit de passage. 

Doctrină. 

„4. Servituţile legale pentru utilitatea 
particularilor se împart în trei clase: 1) 
Servituţile în virtutea cărora un vecin 
poate fi constrâns la o obligaţie de a 
face, cum este servitutea prevăzută, de 
art. 663 c. civ. fr. (600 c. civ. rom.), Potrivit, 
căreia fiecare poate îndatoră pe vecinul 
său. în oraşe şi suburbii, să contribue la 
clădirea şi repararea îngrădirei ce des- 
parte casele şi grădinile lor; 2) Servituţile 
cari constau din dreptul de a obligă pe 

A lâgout des toits, au 

vecini să sufere cevă, cum este servitutea 
prevăzută de art. 682 c. civ. îr. (616 c, 
civ, rom.) privitoare la dreptul de trecere 
la un loc înfundat şi 3) Servituţile cari 
constau în dreptul de a opri pe cinevă 
să facă cevă.: cum este servituitea prevă- 
zută de art. 678 c. civ. îr. (612 c. civ. rom.) 
privitoare la dechiderea de ferestre spre 
vedere. (Dalloz, Râp., Action possessoire, 
No. 415; Comp.: Colin et Capitant, ed. 4-a, 
T, p. 746; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 692). 

Secţiunea I. — Despre zidul şi șanțul comun. 

Art. 590. — In orașe și la ţară, orice zid care servește de 
despărţire între clădiri, sau între curte şi grădină, și între ograde 
la ţară, se socotește comun, dacă nu există titlu sau semn care 
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ar probă contrariul. (Civ. 492, 591 urm., 601 urm., 606, 611, urm., 
1200, 1202; Civ. Fr. 653). 

Tezt fr. Art. 653. — Dans les villes et les campagnes, tout mur servant 
de s&paration entre bâtiments jusquă l'hâberge, ou entre cours et jardins, et 

mâ&me entre enclos dans les champs, est prâsum6 mitoyen, sil n'y a titre ou 
marque du contraire. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Act autentic 28, Opozabilitate 30, 31. 
Apreciere 20, 21, 29. Oraş 8, 10. 
“Carare 22, Pădure 16. 
Clădiri 6—13, 22, Partaj 1. 
Construirea zidului 12, 
Coproprietate 1,5, 6,8—12, 

14, 15, 17, 18. 

'1 Prescripţiune 5, 32, 
Prezumpţiune, a se vedeă 

cuvântul:  <Coproprie- 

  

“Curte 4, 8, 9, 10, 14—17. „__ tate». 
Definiţie 4, 7. Probă, 13, 23, 26, 27, 
Dovadă 13, 23, 26, 27. Ruine 11. 
Fâneţe 16. Şanțuri 1, 2. 
“Gard 3. emne 25, 26, 27, 
Grădină 8, 9, 10, 14, 15, 16. Servitute 1. 
Grajd 7. Suburbii 8, 10. 
Hambar 7. Ţară 8, 17. 
Indiviziune forţată 1. itlu 24, 26 31. 
îndoială 29 Vecinătate 1, 2, 
Loc sterp 10. Zid 1, 2, 5,6, 8 urm. 

  

Marturi 13, 26, 27. Zid de susţinere 19, 20. 
“Ogradă 17. 

Doctrină. 

4. Zidurile şi şanţurile despărţitoare 
sunt presupuse coproprietatea ambilor 
proprietari vecini şi sunt grevate de o 
servitute de indiviziune forţată care con- 
stitue o excepţiune la dispoziţiunile art. 
315 c. civ, fr. (728 c. civ. rom. potrivit 
cărora nimeni nu poate fi obligat a ră- 
mâme în indiviziune. (Demolombe, XI, No. 
308, 309; Mourlon, 1. p. 1714, 1715; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II. $ 22%, p. 596; Lalloz, Rep, 
Servitude, No. 410, 411; Suppl., Servitude, 
No. 133, 31; Laurent, VII. No. 494, 49%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 931; 
Pianiol, 1, No. 2504; Alexandresco. ed. 2-a, 
TII, partea 1, p. 693. 694; Contra: Toullier, 
III, No. 183; Taulier, II, p. 37%; Comp. 
Huc, IV, No. 321, 322). 

9, Dispoziţiunile art. 653 c. civ. tr. 
(590 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
în principiu numai la zidurile şi şanţu- 
rile cari desparti două fonduri vecine., 
(Dalloz, Râp., Supvl., Servitude, No. 13%). 

3, Dispoziţiunile acestui articol nu-şi 
găsesc aplicaţiunea la alte îngrădiri cum 
ar fi un gard de scânduri care desparte 
două “fonduri. (Dalloz, R6p.,. Supnl., Ser- 
vitude, No. 134). 

4. Prin curte se înțelege un loc pie- 
truit sau bătut care se află lângă casă. 
(Demolombe, XI, No. 327; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 695, nota 3). 

5. Coproprietaţea, unui zid despărțitor 
care este proprietatea, exclusivă a unuia 
dintre vecini, poate fi dobândită prin 
prescripțiunea de treizeci ani. (Demo- 
lombe, XI, No. 345 urm., 457; Demanite et 
Colmet, de Santerre, II. No. 508 bis, III: 
Laurent, VII, No. 536 bis, 539, 572; Baudry 
et. Chauveau, Des biens, No. 948; Alexan- 

dresco. ed, 2-a, III, partea I, p. 700, nota 
i, '702). 

G. Potrivit dispoziţiunilor art. 633 e 
civ. fr. (590 c. civ. rom.) orice zid care 
serveşte de despărţire între clădiri, se 
socoteşte comun, în întregime, (Dalloz, 
Râp., Servitude. No. 412; Alexandresco 
ed. 2-a, III, partea I, p. 693). , 

7. Prin clădiri se înţelege nu numai 
casele ci și grajdurile. hambarele, etc. 
(Deraolombe. XI, No. 324; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 936; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 697). 

8. Dacă zidul desparte o clădire deo 
curte sau o grădină, după o părere, zidul 
va, fi socotit comun în cazul când fondu- 
vile se găsesc în oraşe și suburbii unde 
legea obligă facere de ziduri despărţitoare 
între proprietăţi, în cazul când fondurile 
se găsesc la ţară, zidul se scoate proprie- 
tatea, fondului pe care se află clădirea și 
căruia îi serveşte de susţinere. (Merlin, 
Rep. Mitoyennets, $ 1, No. 3; Toullier, III, 
No, 187; Dalloz, Râp. Servitude, No. 419). 

9, După a doua părere, dacă grădina 
sau curtea. este împrejmuită şi de cele- 
lalte părţi cu zid, zidul se va socoti co 
Mun. dacă însă grădina sau curtea nu 
va, fi împrejmuită de celelalte părţi cu 
zid, zidul se va socoti proprietatea fon- 
dului pe care se află clădirea. (Delvin- 
court. I, p. 395; Dalloz. Râp.. Servitude: 
No. 413). 

10. După a treia părere, dominantă, 
numai zidul care va despărţi două clădiri 
se socotește comun, în toate celelalte ca- 
zuri el se va socoti proprietatea fondului 
pe care se află clădirea, chiar dacă fon- 
durile s'ar află în oraşe si suburbii. de- 
oarece art. 653 c. civ. fr. (590 e. civ. rom) 
socotește comun numai zidul care des- 
parte două clădiri, iar nu şi o clădire de 
o curte, o grădină, un loc sterp, ete. (Du- 
vergier, sur Toullier, III, No. 187: Du- 
ranton. V, No. 303; Demolombe, XI, No. 
323; Marca. Art. 653. No. 2: Mourlon, 
I, No. 1730; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 322. p. 169, nota 2; Demante et Col- 
met, de Santerre. ed. 3-a, II, No. 507 bis; 
IT; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 8 222, text 
si nota, 9. p. 599; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 413; Suppl., Servitude, No. 142; Lau- 
rent, VII, No. 526; Huc, IV, No. 324; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 936, 937; 
Alerandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 

„di. Dacă de o parte a zidului despăr- 
ţitor există o clădire, iar de cealaltă parte 
există urme ale unei vechi clădiri, zidul 
va. fi socotit ca. proprietate comună. (Mer- 
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lin, R6p., Mitoyennetă, $ 1. No. 4; Du- 
vergier sur Toullier, III, No. 187%; Demo- 
Jorbe, XI, No. 322; Mass6, et Verg6 sur 
Zachariae, II, p. 162, nota 2; Marcads, 
Art. 653, No. 2; Dalloz, Rep, Serviţude, 
No. 414). 

12. Pentru stabilirea existenţei  pre- 
zumpţiunei de covroprietate a zidului des- 
părţitor, trebueşte de luat în consideraţie 
epoca la care ua fost construi fondul; 
astfel această prezumpţiune nu poate fi 
invocată dacă în momentul construirei 
zidului existau clădiri numai pe una din- 
tre Proprietăţi, chiar dacă în momentul 
contestaţiunii existau clădiri pe ambele 
proprietăţi vecine. (Demolombe, XI, No. 
321; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 222 p. 
599; Dalloz, Râp., Servitude, No. 41; 
Supl. Servitude. No. 149), 

193. Faptul existenței clădirilor pe fon- 
durile vecine despărțite prin zid, se poate 
dovedi cu mărturi. (Dalloz, Rp. Suppl., 
Servitude, No. 149). 
„14. Potrivit dispoziţiunilor art. 653 c 

civ. îr. (590 c. civ. rom.) zidul care ser- 
veşte de despărțire între o curte şi 'o 
grădină se socotește comun între pro- 
Prietarii acextor două fonduri vecine, 
(Duranton. V, No. 304; Demolombe, XI, 
No. 325; Mourlon, 3, No. 1727, 1723; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 507 bis; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
419; Huc, IV, No. 324; Baudry et Chau- 
veau, Des bians, No. 936; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 696, nota). 

15. Pentru existenţa prezumpţiunei de 
coproprietate a zidurilor care desparte o 
curte de o grădină, nu este necesar ca. 
ambele fonduri să fie împrejmuite com- 
pleci. (Demolombe, XI, No. 327; Aubry et: 
Rau. ed. a, II, $ 222, p. 59%: Huc. IV, 
No. 324; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 936; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea I, p. 696, nota: Comp.: Laurent. VII, 
No. 528; Contra: Mourlon, 1. No. 1729; 
Marcade, Art. 653, No. 1; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 419; Planiol, 1, No. 2510). 

16, in cazul când zidul desparte sau 
o curte sau o grădină de un fond de altă 
natură, cum ar fi o pădure sau un loc 
de fânețe, prezumpţiunea de comunitate 
nu-şi mai găseşte aplicaţiunea şi zidul 
va fi socotit că aparţine proprietarului 
curţii sau grădinei. (Delvincourt, IL, p. 
395, nota; Toullier, III, No. 187; Dalloz, 
Râp.. Servitude, No. 420). 

17. In dreptul român, zidul care des- 
Parte două ogrăzi chiar neîmprejmuite, 
la țară, este presupus comun. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 69%, 
nota 1). ” 

i 8. Dacă zidul desparte două fonduri 
cari nu sunt nici unul nici altul o gră- 
dină sau curie. el va fi socotit comun. 
(Duranton, V, No. 305; Dalloz, R6p., Ser- 
vitude. No. 421: Contra: Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 937). e 
„19. In ceeace priveşte zidurile de sus- 

ținere (ziduri cari împiedecă prăvălirea 
pământului), după o părere, prezumpţiu- 

DESPRE SERVITUDINI Art. 590 

nea c&: comunitate prevăzută de art. 633. 
c. civ.. dă. (590 e. civ. rom.) nu le este: 
ablicabilă, zidul aparţinând în acest caz. 
proprietarului pământului sprijinit. (Mer- 
lin, Rep. Mitoyennetâ, 8 1, No. 5; Aubry. 
et Rau, ed, da, II, $ 222, p. 599, text şi 
nota 10; Dalloz, Rep., Servitude, No. 442; 
Suppl., Servitude. No. 143; Laurent, VII. 
No. 529; Baudry et Chauveau, Des biens: 
No. 938; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 698). 
20. După altă nărere, contestaţiunea, 

va fi soluţionată după împrejurări, adică, 
după cum zidul de susţinere, întrece 
nivelul fondului superior formând un 
ziă despărțitor sau nu-l întrece şi în 
cazul când întrece nivelul fondului su- 
perior, se va cercetă în interesul cui a 
fost construit zidul. (Demolombe, XI, No. 
330; Demante et, Colmet de Santerre, ed. 
3-a. II, No. 50? bis; Dalloz, R6p., Servi- 
tude, No. 449; Suppl., Servitude, No. 143 
Huc,: IV, No. 324). 

2. In cazul când zidul despărțitor este 
clădit pe marginea hotarului proprietăţii 
unuia dintre vecini. încât linia de despăr- 
țire atinge numai zidul, intră în con- 
flict două prezumpţiuni: aceea prevăzută 
de art. 553 c, civ. fr. (492 c. civ. rom.) şi 
aceea. prevăzută, de art. 653 c. civ. fr. (590 
e. civ. rom.); în acest caz tribunalele vor 
hotărî după împrejurările cauzei. admi- 
ţânăd prezumnțiunea care va îi mai în- 

temeiată. (Aubry et Rau, ed. da, II, $ 
399, nota 15, p. 600; Laurent, VII, No. 531; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea L, p. 697). 

29, De câte ori între zid şi hotar se 
va, află o făşie de pământ oricât de mică 
sau o cărare, zidul nu mai este comun ci 
se presupune a îi proprietatea vecinului 
pe care se află clădirea. (Demolombe, XI, 
No. 331; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. I, p. 697). , 
23, Prezumptiunea de comunitate pre- 

văzută de art, 653 c. civ. îr. (5% c. civ. 
rom.) este numai juris tantum, putând 
fi combătută prin proba contrară. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 699). 

24. In cazul când există titluri care 
ar probă contrariul. potrivit dispoziţiu- 
nilor art. 653 c. civ. în. !590 c. eiv. rom.) 
prezumpțiunea de comunitate a zidului 
despărțitor încetează. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 493: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
vartea I, p. 699). - 

25. Deasemenea prezumpțiunea de co- 
munitate a zidului despărțitor încetează, 
când există semn care ar probă contra- 
riul. (Dalloz. R6p.. Servitude, No. 427: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [| p. 
700). 
26. Când nu există titlu sau semn care 

să probeze că zidul nu este comun. după, 
o părere, nu se poate stabili prin martori 
necomunitatea zidului despărțitor, pre- 
zumpţiunea. de comunitate neputând fi 
combătută decât prin acte scrise auten- 
tice sau sub semnătură privată. (Duran- 
ton, V, No. 308; Demolombe; XI, No. 333 
Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 22, p. 600, 

— 251 —



Art. 591 

001; Marcad, Art. 653. No. 2;  Dalloz, 
Rep. Servitude, No. 438). - 

- 97. După altă părere, când nu există 
titlu sau semn care să probeze că zidul 
nu este comun, această necomunitate a 
zidului despărțitor poate fi dovedită prin 
martori potrivit dreptului -comun. (Tau- 
lier, II, p. 380; Laurent, VII, No. 532; 
Huc, IV, No. 325; Baudry ef Chauveau, 
Des biens, No. 943, 94; Alexandresco, ed. 
2-a, III partea 1, p. 699, nota, 1). 
28. Titlul doveditor că zidul despăr- 

țitor nu este comun, poate fi autenti: 
sau sub semnătură prlvată. (Pothier, So- 
ci6t6, No. 206; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
423; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 1, 
m. 699). 

29. In cazul când clauzele din fitlu 
sunt îndoelnice şi se pretează la interpre- 
tări diferite, tribunalele vor apreciă că 
există comunitate întra vecini asupra 7i- 
dului despărțitor. (Baudry et Chauveau, 
Des biens, No, 943: Alexandresco, od. 2-a, 
III, partea 1, p 699, nota, 2). 
20, Peniru ca titlul invocat în com- 

Paterea, prezumptiunei de necomunitate să 
fie valabil. după o părere, el trebueşte să 
emane dela ambii proprietari ai fondu- 
rilor vecine sau dela autorii lor, (Taulier, 
II, p. 380; Duranton. V. No. 308; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 222, p. 600; Dalloz, 
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Rep., Servitude, No. 424; Suppl.. Serul- 
tude, No. 139; Laurent, VII, No. 53%; 
Cemy.. Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 699), 

21. După altă părere, pentru valabili- 
tatea, titlului nu este necesar ca el să 
emane dela ambii proprietari limitrofi 
sau dela autorii lor. ci este deajuns dacă 
unul dintre proprietari dovedeşte prin 
titlurile sale de proprietate că zidul des- 
hărțitor a fost construit pe fondul său. 
(Demolombe, XI, No. 334, 335; Marcad6, 
Art. 653; Dalloz, Rep., Servitude, No. 424; 
Suppl., Servitude, No. 139; Huc, IV, No. 
325; Baudry et Chauveau Des biens. No. 
942; Alexandresco, ed. 2-a III, partea I, 
p. 699). 

39, Câna unul dintre vecini dobân- 
deşte prin vrescripție proprietatea exclu- 
sivă, a zidului despărțitor. prezumpţiunea, 
de comunitate a zidului încetează, (De- 
molombe, XI. No. 346: Demrnte et Comet 
de Santerre. ed. 3-a. II, No. 507 bis, V; 
Aubry et Rau, cd. 5-a, II, $ 292. text şi 
nota 24. n. 603: Laurent, VII. No. 5%: 
Huc, IV. No. 326; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 948: Planiol. IL. No. 2510; 
Alexandresco. ed. 2-a, ITI. partea |. p. 
700, 702). 
38, A se vedeă: art. 591 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art. 591. — Este semn de necomunitate când culmea zidului 
este dreaptă şi perpendiculară d espre păretele de o parte, iar despre cealaltă parte înfățișează un plan înclinat; în acest caz zidul se presupune că aparține exclusiv proprietarului despre care există planul înclinat. (Civ. 590, 615, 1200, 1202; Civ. Fr. 654). 

Text. fr. Art. 654. — Il y a marque de non-mitoyennete lorsque la som- mit€ du mur est droite et i plomb de son parement d'un câte, et prâsente de Vautre un plan inclin6; 
Lors encore qu'il n'y a que d'un cât6 ou un ehapâron ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient 6t6 mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est cens6 appartenir exelusivement au propriâtaire du e6t6 duguel sont. Pâgout ou les corbeaux et filets de pierre. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Ploae 2, 
Posesiune 9, 14—44. 
Posesorie acţiune ș, 12, 
Prescripţie 9, +1, 12, 
Prezumpţiune 1 urm. 
Probă 7, 10, 14. 
Semne de necomunitate 

Apă de ploae 2. 
Acţiune posesorie 8, 12, 
Construirea zidului 6, 7, 

Coproprietate 8, 9, 11 —14, 
Dovadă 7, 10, 14. 
Enumerare enunciativă 3, 
Enumerare limitativă 4, 4 urm. 
Necomunitate 1 urm, Zid 1 urm. 

Doctrină. 

„Î. Potrivit dispoziţiunilor art. 654 c. 
Civ. îr. (591 c. civ. rom.) este semn de 
necomunitate când culmea zidului des- 
părtitor este dreaptă și perpendiculară - 
despre o parte a păretului, iar despre cea- 
altă, parte înfăţişează un plan înclinat. 

(Dalloz, Rep. Servitude, No. 429; Alexan: dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. '700. 104). 2. Zidul despărțitor se presupune că aparține exclusiv proprietarului despre care este planul înclinat, apele de ploae scurgându-ze pe planul înclinat, numai pe fondul acestui proprietar. (Dalloz. REp., Servitude, No. 499: Alexandresco, ed. %a, II, partea I. p. 701). 
3, Dispoziţiunile art. 654 c, civ. fr. (591 €. Civ. rom.), după o părere, sunt enun- jiative şi necomunitatea poate rezultă şi din alte semne decât cele arătate de acest articol cu condiţiune ca ele: să rezulte din starea, însăşi a zidului. (Derolombe. XI, No. 341; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 508 pis, IV; Dallloz, REP. Servitude, No. 437). 
4. După altă părere. dominantă, enu- 
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merarea serinelor âin care rezultă neco- 
munitatea este limitativă. (Taulier, II], p. 
387; Duranton, V, No. 310; Mass et Verge 
sur Zachariae, II, p. 170, nota 4; Mar- 
cade, Art, 654, No. 2; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 222, p. 601; Dalloz, Râ6p., Se:- 
vitude, No. 436; Suppl., Servitude, No. 140; 
Laurent, VII, No. 536; IV, Huc, IV. No. 
326; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
946; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea L, 
p. 701, nota 1). . 

5. Când semnele de necomunitate se 
află de ambele părţi. ale zidului despăr- 
țitor, nu există prezumpţiune de comu- 
nitate a zidului, ci aceste semne nu au 
nici o semnificaţie deoarece afară de 
Prezurnpţiunea, stablită de art. 653 c. civ. 
îr. (590 c. civ. rom.), nici un text de lege 
nu prevede o astfel de prezumpţiune. (De- 
molombe, XI, No. 335; Laurent, VII, No. 
535; Baudry et Chauveau, Des hbiens, No. 
945; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 702). 

6. Semnele cari dovedesc necomuni- 
tatea zidului despărțitor, pentru a putea 
constitui o prezumipțiune de drept, tre- 
buesc să fi fost făcute când s'a, construit 
zidul. (Dalloz Rep.. Servitude, No. 443). 

7. In caz de contestaţiune, se poate 
dovedi că semnele de necomunitate ale zi- 
duilui despărțitor, au fost făcute fără 
drept, după construirea zidului. (Merlin, 
Rep, Mitoyennete, $ 1, No. 6; Delvin- 
court, I, p. 396. nota: Demolombe. XI, No. 
338; Marcaă6, Art. 654. No. 2; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 222, p. 601; Dalio», 
Râp., Servitude. No. 443; Huc, IV, No. 326). 

8. Dacă semnele de necomunitate ale 
zidului despărțitor sau făcut după con- 
struirea zidului şi fără drept. cel care 
pretinde că zidul este comun, poate in- 
troduce acţiune posesorie în scobul de a 
se înlătură aceste semne. (Dalloz, Rp. 
Action, possessoire, No. 418; Huc, IV. No 

9. Acţiunea prin care cel care pretinde 
că zidul despărțitor este comun şi că 
semnele de necomunitate sau făcut după 
construirea zidului, se prescrie prin tre- 
cere de treizeci ani, dacă aceste senine 
sau făcut vizibile pentru reclamant, (Mer- 
lin, Râp., Mitoyennetă, $ 1. No. 6; Delvin- 
court, Î, p. 396: Demolombe, XI. No, 338: 
Marcadă. Art. 634, No. 2: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 222, p. 601; Dalloz, Rep., Ser- 
vitude, No. 443: Huc, IV, No. 336; Contra: 
Laurent, VII, No. 534% Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 944). , 

10, Prezumpţiunea de  necomunitate 
prevăzută de art. 654 c. civ. îr. (591 c. civ. 
rom.) este numai juris tantum şi poate fi 
combătută prin dovada contrară în limi- 

DESPRE SERVITUDINI “Art. 592 

tele dreptului comun. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea |, p. 102). 

11. Unul dintre coproprietarii zidului - 
despărțitor, poate dobândi prin prescrip- 
viune, proprietatea exclusivă a acestui 
zid (Merlin, Rep, Mitoyennet6, $ 3; 
Toullier, III, No. 188; Demolombe, XI, No. 

- 346; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 507 bis, V; Aubry et Rau, ed, 
5-a, II, 8 222, p. 600 urm.; Dalloz, Rp, 
Servitud, No. 483; Suppl., Servitude, No. 
172; Laurent, VII, No. 538; Huc, IV, No. 
326; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
948; Planiol, I, No. 2510; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 700, 702). 

12. Coproprietarul unui zid despărţi 
tor, care a posedat în mod exclusiv ca, 
proprietar, zidul, mai mult de un an, are 
dreptul să introducă acţiune  posesorie 
contra celuilalt coproprietar care îl tul- 
bură în posesiunea sa, acţiunea pose- 
sorie fiind admisibilă în această materie, 
deoarece proprietatea exclusivă a unul 
zid comun se poate dobândi prin pre- 
scripțiune de unul dintre coproprietari. 
(Demolombe, XI, No. 349 urm.; Demante 
et Colmet de Santerre, Il. No. 507 bis, 
VI; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 222, Pp. 
602; Dalioz, R6p., Servitude, No. 485; Lau- 
rent, VII, No. 540; Huc, 1V, No. 326; Bau- 
dry et Chauveau, des biens, No. 948; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 700). 

142, Posesiunea exclusivă de un an & 
zidului despărțitor comun, de către unul 
dintre coproprietari, după părerea do- 
minantă, nu face să se înlăture prezump- 
tiunea, stabilită de art. 653 c. civ. îr. (590 
c. civ. rom.) potrivit, căreia orice zid 
despărțitor se socoteşte comun, dacă nu 
există, titlu sau semn care ar probă con- 
trariul. (Toullier, III, No. 188; Demolombe, 
XI, No. 349, 350, 475; Marcadă, Art. 6%, 
No. 2. 3; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 597 bis, VI; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 222, text şi nota 21, p. 602; 
Dalloz, Rp. Servitude, No. 486; Laurent, 
VII, No. 540, 581; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 948; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea, 1, p. 700, 727, 732). 

(4. După altă părere, posesiunea de 
un an a zidului despărțitor de către unul 
dintre coproprietari, face să cadă pre- 
zumpțiunea de comunitate prevăzută, de 
art. 653 c. civ. îr. (590 c. civ. rom.) şi 
celalt coproprietar nu poate dovedi comu- 
nitatea zidului decât prin titlu. (Duran- 
ton, V, No. 314; Toullier. III, No. 229; 
Mourlon, |. No. 1765 urm.; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 486). ” 

45. A se vedeă: art. 590 din: codul civil 
cu notele respective. 

Art. 592. — Reparaţiunea și reclădirea zidului comun sunt 
în sarcina tuturor devălmașilor, și în proporțiune cu dreptul fie- 
cărui. (Civ. 593 urm., 596, 600, 601, 605; Civ. Fr. 655). 

Tezt. fr. Art. 655. — La r&paration et la reconstruetion du mur mitoyen 
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Arţ. 598 

sont ă la charge de tous 
de ehacun. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 6. | Daune-interese 12, 
Autorizaţia justiţiei 8, 9, ! Degradare 1, 3, 11,12. 

10. | Expertiză c, 
Bun părinte de familie 1. |! Grosime 13. 
Cheltueli, a se vedeă cu- ! inălțime 13. 

vintele: „Reclădire“, | Inconveniente 2, 
Părinte de familie 1. „Reparaţii“. 
neclădire 2, 5, 6, 13. Clădire 2, 5, 6, 13. 

Conservare î. Refuz 8. 
Consimţimânt 8, 10, Reparaţii 2, 3, 5—11. 
Coproprietate 1 urm. Urgenţă 8. 
Culpă 11. Zid despărțitor 1 urm. 

Doctrină. 

1. Toţi coproprietarii unui zid despăr- 
țitor trebuesc să îngrijească de zidul co- 
mun, să-l conserve şi să nu-l degradeze, 
lucrând ca un bun părinte de. familie. 
(Dalloz. Rep. Servitude, No. 488; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 103). 

2, Coproprietarii unui zid despărțitor 
sunt obligați să suporte toate inconvenien- 
tele rezultate cu ocazia reparărei şi reclă- 
direi zidului, cum ar fi trecerea lucrăto- 
rilor, depunerea materialelor, etc. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 703). 

2, Coprovrietarul unuj zid despărțitor 
care cauzează zidului comun o degra- 
dare este ținut să-l repare. (Dalloz, Râp.. 
Servitude, No. 4883; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 973; Alexandresco, ed. 2-a; 
III. partea 1, p. 103). 

4, Coproprietarii unui zid despărțitor 
trebuesc fiecare să respecte drepturile ce- 
lorlalţi coproprietari ai zidului. (Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 510). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 655 c. 
civ. fr. (5% ce. civ. rom.), reparaţiunea, şi 
reclădirea zidului comun sunt: în sarcina 
tuturor coproprietarilor şi în proporţiune 
cu dreptul fiecăruia. (Dalloz, R&p.. Servi- 
tude, No. 489; Suppl., Servitude. No. 173; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 703). 
""G, In cazui când unul dintre coproprie- 
„tari nu voeşte să contribue la reparaţiu- 
nea şi reclădirea zidului comun, fiecare 
coproprietar are drentul să ceară obliga- 
rea, sa pe cale de acţiune. (Dalloz, Râp,, 
Servitude. No. 489). 

7. Coproprietari sunt obligaţi să con- 
tribue la repararea. zidului comun, ori în 
ce parte ar există stricăciunea. (Demo- 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit 

lombe, XI, No. 337; Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 490). | 

8. Reparaţiunea zidului comun nu; 
poate fi făcută, afară de cazuri urgente, 
fără învoirea ambilor coproprietari sau 
în caz de refuz, fără autorizarea, instanţei 
judecătoreşti. (Demolombe. XI, No. 394 
Laurent, VII, No. 545; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 976; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea ÎI, p. 704). 

9, Necesitatea reparaţiunei zidului co- 
mun, va fi apreciată de tribunal, după 
facerea unei expertize. (Demolombe. XI, 
No. 394: Dalloz, Râp., Servitude, No, 4%; 
Laurent, VII, No. 545; Baudry et Chau-, 
veau, Des biens, No. 976; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea ÎI, p. 104). 

10. In cazul cână unul dintre copro- 
prietari . face reparaţiuni la zidul comun; 
fără consimţimântul celorlalţi coproprie- 
tari şi fără să fi cerut prin judecată auto- 
vizaţia, va suportă singur cheltuelile. 
(Toullier. III, No. 214: Duranton, V, No. 
317; Dalloz. Râp., Servitude, No. 49%; Lau- 
rent, VII, No. 545; Huc, IV, No. 1397, Bau- 
dry et Chauveau, Des bhiens. No. 94;. 
Comn.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 204). 

11. Când stricăciunea zidului comun 
se datoreşte culpei unuia, dintre coproprie 
tari, dispozițiunile art. 655 c.civ. fr. ( 
c, civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea şi 
facerea reparaţiunilor va cădeă în sar 
cina acestuia. (Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 488; Suppl., Servitude, No. 176; Hu 
IV, No. 327; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 973; Alexanaresco, ed. 2-a, III, 
partea. I, p. 703). 

42, Coproprietarul care a cauzat o stri- 
căciune zidului comun. poate fi condam- 
nat şi la daune potrivit dreptului comun, 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea f 
p. '703). 
“18, In caz de reconstruire a zidului co- 

mun el trebueste refăcut în aceeaş 8ro- 
sime şi înălțime; coproprietarul care 
voeşte să-l facă mai gros sau mai înalt. 
va, suportă, singur diferenţa, afară de ca 
zul când vechiul zid nu avusese dimen- 
siunile necesare pentru uzul ce-l destina- 
seră coproprietarij. (Demolombe, XI, No. 
395; Dalloz, Râp.. Servitude. No. 497). 

"Art. 598. — Cu toate acestea îiecare coproprietar al unui zid 
comun poate fi aparat de-a contribui la reparaţiuni şi reclădiri, 
renunțând la dreptul său, dacă însă zidul comun nu ar sprijini 
vreo clădire a sa. (Civ. 592, 632, 
Civ. Fr. 656). 

1792; Pr. civ. 722, 123; 

| Tezt. fr. Art. 656. — Cependant tout eopropriâtaire dun mur mitoyer 
peut se dispenser de contribuer aux r&parations et reconstructions en . aban- 
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donnant le droit de mitoyennetă, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas 
un: bâtiment qui lui appartienne. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acceptare 9. Oraşe 4, 3. 
„Cheltueli, a se vedeă cu- Pământ 1. 

- vintele: „Reclădire:, Partaj 3. 
„Reparaţii“. 

Clădire, a se vede cu- 
vântul „Reclădire“, 

“Consimţimânt 9. 
-Coproprietate 4 urm. 

Reclădire 1—8. 
Renunţare 1 urm. 
Reparaţii 1—8, 14. . 
-Revenire M. 
Sprijinirea clădirei 12, 13, 

14 Culpă 6,7. , 
Dărâmare 13, 14. Suburbii 4, 5. 
Degradări 6, 7. gară 4,3. 
Delict 7, eren î. 
Divizibilitate 2, 
Facultate 1 urm. 
Indivizibilitate 2. 
Opozabilitate 10, 

Terţe persoane 10. 
Transcriere 10. 
Vechime 6, 
Zid despărțitor 1 urm. 

Doctrină. 

|. In cazul când coproprietarul unui 
zid comun renunţă la comunitate pentru 
a nu îi obligat să contribue la reparația 
Şi reconstruirea. zidului. el abandonează și 
jumătatea din terenul ocupat de zid. (De- 
molombe, XI, No. 338; Dailoz Rep., Servi- 
iude, No, 501; Laurent, VII, No. 546; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 977; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 70%, 
nota 4). 
2. Facultatea de a renunţă la comu- 

nitatea zidului este divizibilă; prin ur- 
mare când stricăciunile există numai 

- într'o parte a, zidului, renunţarea la co- 
munitate va puteă privi numai această 
porţiune. (Demolombe, XI. No. 388 bis; 
Aubrv et Rau. ed. 5-a, II $ 222, p. 601 
urm.; Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 
178; Laurent. VII, No. 547: Huc. IV, No. 
328; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
977; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 10%, nota 4). 

2, Renunţarea la comunitatea zidului : 
este supusă condiţiunei ca, celalt copro- 
prietar să facă reparaţiile; în cazul când 
acesta nu, face reparaţiile necesare, zidul 
va, rămâne tot comun şi dacă el cade din 
cauza vechimei, materialele rezultate se 
vor împărți între coproprietari. (Delvin- 
court, I, p. 401; Toullier, III, No. 220; Du- 
ranton, V. No. 320; Demolombe, XI, No. 

390, 391; Demante et Colmet de Santerre. 
ed. 3-a, II, No. 510 bis, II; Aubry et Rau 
ed. 5-a, II. $ 922, p. 605; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude. No. 505: Taurent, VII, No. 550; 
Huc, IV, No. 328; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 977; Alexandresco, ed. 2-a, 
TII. partea 1. p: 705). 

4. Regulele prevăzute de art. 656 c. civ. 
îr. (593 e. civ. rom.). după o părere, nu-şi 
găsesc aplieațiunea în: oraşe şi suburbii, 
unde potrivit dispoziţiunilor art. 663 c. civ, 
îr. (600 c. civ. rom). vecinii pot fi îndato- 
raţi să contribuz la clădirea şi repararea 
înprădirei ca desparte proprietăţile lor. 
(Delvincourt. LI, p. 400; Rolland de Villar- 
gues, Râp., Abandon de mitoyennetă; Du- 
ranton, V, No. 319; Demolombe, XI, No. 

s 

>
 

379; Dalloz, Rep. Servitude, No. 504; Lau- 
rent, VII, No. 542; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 982). 

5, După altă părere, dispoziţiunile art. 
656 c. civ. îr. (593 e. civ. rom), au o apli- 
caţiune generală, chiar în oraşe si su- 
burbii, iar nu numai la ţară. (Toullier, 
III, No. 218; Demante et Colmet de San- 
terre, ed, 3-a. II, No. 517 bis, 1; Aubry et 
Rau, ed. 5-a. II. $ 200, p. 356; Calloz, Râp, 
Servitude, No. 503; Suppl., Servitude, No. 
181; Huc, IV, No. 33; Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea LI, p. 684, 635, 105). 

6. Coproprietarul zidului care renunţă 
la comunitate, potrivit dispoziţiunilor art. 
656 ce. civ. îr. (593 c. civ. rom.). este liberat 
de orice obligaţie de a contribui la reclă- 
direa, şi repararea zidului despărțitor; 
cauzate prin vechimea - zidului, însă nu 
este liberat de obligaţiile rezultate din 

faptul său sau al persoanelor pentru care 

este răspunzător. (Dalloz, Râp.. Servitude, 
No. 501, 507). 

7. Coproprietarul unui zid nu poate 

renunţă la comunitatea. zidului despărți- 

tor când stricăciunile sunt cauzate prin 
faptul său sau al persoanelor pentru care 
este răspunzător, deoarece în acest caz 
obligaţiunea, sa. la reparaţiuni rezultă din 

delict, iar nu din calitatea sa de copro- 

prietar al zidului. (Demolombe, XI. No. 

393; Mourlon, IL, No. 1738; Demante et 

Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 510 bis. 

YI; Laurent. VII, No. 49; Baudry et Chau- 
veau. Des biens. No. 978; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 106). 

8. Coproprietarul zidului despărțitor 

are dreptul să renunţe la comunitatea 

zidului înainte de a se fi făcut reclădirea 

sau reparația; după efectuarea, acestor 

lucrări el nu mai poate renunţă până ce 

nu va fi contribuit la plata acestor lu- 

crări. (Huc, IV, No. 328). , | 

9, Renunţarea, coproprietarului la zidul 

despărțitor trebueşte acceptată de celalt 
coproprietar, deoarece nimeni nu poate 

deveni proprietar fără consimţimântul 

său. (Laurent, VII, No. 550; Alexarndresco, 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 105, nota 1; Contra: 

Demolombe, XII, No. 884, 885). 

10. Peniru ca renunţarea la copro- 
prietatea zidului despărțitor să poată îi 
cpozabilă terţilor, trebueşte ca ea să île 
transerisă în registrele tribunalului situa. 
țiunei imobilului. (Laurent, XXIX, No. 
94; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 705). 

“A. Cobroprietarul care ar îi renunţat 
ia comunitate, poate dobândi mai târziu 
dreptul de coproprietate a! zidului confor- 
mându-se dispoziţiunilor art. 661 c. civ. fr. 
(598 c. civ.rom.). (Toullier, III, No. 221; 
Demolombe XI, No. 357; Dalloz, R6p, 
Servitude, No. 506; Laurent, VII, No, 506; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 977,
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Art. 594 

982; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1; 
p. (Uo). 

12. Potrivit aispoziţiunilor art. 656 c. 
civ. fr. (593 c. civ. rom.) în cazul când zi- 
dul comun sprijineşte vreo clădire a unuia 
dintre vecini, acesta nu poate renunţă la 
dreptul său de coproprietate a zidului. 
(Demolombe, XI, No. 389; Dalloz, Rep. 
Servitude. No. 502; Suppl,, Servitude, No. 
179; -Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 978: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 706). j 

128. Chiar dacă zidul comun sprijineşte 
o clădire a unuia dintre vecini. acest ve- 
cin poate renunţă la comunitate dacă 
dărâmă clădirea sau el poate renunță, 

DESPRE SERVITUDINI ' Codul civil 

atât la clădire cât şi la, zidul despărțitor. 
(Demolombe. XI, No. 389; Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a. II, No. 510 
bis, I; Dalloz, Rep, Supbl., Servitude, No. 
179; Laurent, VII, No. 948; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 978; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 1%, 
nota 2). 

14, Coproprietarul care renunţă la co- 
munitatea zidului care susţine o clădire 
a sa, după ce dărâmă această clădire este 
obligat să repare stricăciunile cauzate zi- 
dului prin dărâmarea clădirei, (Dalloz 
Râp., Servitude, No. 183; Baudry et Chau- 
veau, De biens, No. 978). 

Art. 594. — Fiecare coproprietar poate să zidească în contra 
unui zid comun şi să bage grinzi sau legături în toată grosimea zidului, lăsând, 54 milimetri despre vecin, fără prejudițiul dreptului ce are vecinul ca să scurteze acele grinzi până în jumătatea zidului, în caz când şi el ar voi a pune grinzi tot în acele locuri, 
sau a lipi un coș. (Civ. 595, 598, 599, 610, 611, 1517 Ş 2; Civ. Fr. 657). 

Text. fr. Art. 657. — 'Tout coproprictaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'&paisseur du mur, ă cinquante-quatre millimătres (deux pouces) prăs, sans prâjudice du droit qu'a le voisin de faire râduire ă L'6bauchoir la poutre jusquă la moiti6 du mur, dans le cas oă il voudrait lui mâme asseoir des poutres dans le mâme lieu, ou Y adosser une chemine. 

Doctrină. 

1. Cobproprietarul unui zid despărțitor 
are dreptul să se folosească de acest zid 
cu condiţiunea ca să nu-i producă, degra- 
dări și să nu cauzeze vreun prejudiciu 
drepturilor celorlalţi eoprovprietari ai zi- 
dului. (Dalloz, Rep,, Servitude, No. 510; 
Alexandresto, ed. 2-a, III, partea, I, p. 207 
urm.), 
„2. Poirivit dispoziţiunilor art. 657 ce, civ. în. (694 ce. civ. rom.) coproprietarul 

unui zid despărțitor are dreptul să clă- dească în contra unui zid comun şi să, bage grinzi sau Jegături în toată grosi- 
mea zidului. (Duranton, V. No. 389; De- 
molombe, XI, No. 397; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 511; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 107). 

2. Cu toate că potriviţ dispoziţiunilor 
art. 657 ec. civ. fr. (504 e. civ. rom.) copro- 
prietarul unui zid despărțitor are drep- 
tul să clădească în contra unui zid co- mun, totuşi el trebueşte să se conformeze dispoziţiunilor art. 674 c. civ. fr. (610 ce. civ. rom.) privitoare la distanțele ce tre- bueşte să le observe pentru anumte con- strucţiuni. (Toullier, III, No. 212; Dalloz, 
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R6p., Servitude, No. 511, 513; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 707). 
4. Coproprietarul unui zia despărțitor. după. o părere, are dreptul să clădească in contra zidului comun şi să bage grinzi sau legături în toată grosimea zidului, 

fără să fie obligat să îacă, vreo expertiză 
prealabilă sau să ceară consimțimântul celuilalt coproprietar. (Duranton. V, No. 335; Dalloz, Rep, Serviiude, No. 514; Lau-. rent, VII, No. 553). 

5. După altă părere, dominantă, drep- tul coproprietarului zidului despărțitor prevăzut de art. 657 ce. civ. fr, (594 e. civ, rom.) hu poate fi exercitat, potrivit dispo-. ziţiunilor art. 662 c. civ. fr. (599 c. civ. rom.), cari îşi găsesc aplicaţiunea şi în acest caz, fără consimţimântul celuilalt rOproprietar sau expertiză. (Delvincourt I, No. 401; Toullier, III, No. 206; Demo- lombe, XI, No. 416; Mhrcaă6. Arţ. 662; Demante et Colmet 'qe Santerre, ed. 3-3 II, No. 516 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL $ 222, not. 32, p. 605; Dalloz. R,p., Servi- tude, No. 514: Baudry et Chauveau, Des. biens, No, 970: Alexandresco, ed. 2-a, III, Partea I, p, 707, 709).
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Art. 595. — Orice coproprietar poate să înalțe. zidul comun, 
dar e dator a face!) singur cheltuiala înălțărei, reparaţiunile de 
întreținere pentru partea înalțată, și totodată ) păgubirile pentru 
sarcina cauzată zidului comun în proporțiune cu înălțimea. (Civ. 
596 urm., 998 1447; Civ. Fr. 658). 

Text. fr. Art. 658. — Tout coproprittaire peut faire exhausser le mur 
mitoyen; mais il doit payer seul la dâpense lexhaussement, les r&parations 
d'entretien au-dessus de la hauteur de la cl6ture commune, et en outre l'indemnite 
de la charge en raison de l'exhaussement e, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Adâncire 2, 18. Motive 3, 4,5, 
Apreciere suverană 19. Ordine publică 9. 
Ascunderea vederei 5, | Ornamente 13, 14. 
Autoriziţia justiţiei 6, 7. , Picturi 13, 14, 
Cheltueli 12, Prejudiciu, a se vedea 

* Consimţământ 6, 7. cuvântul: „Daune“. 
Coproprietate 1 urm, Reparaţii 17, 48, 
Daune 13—16, 19. Responsabilitate 15, 16. 
Derogare 9, Sarcină 19 
ivaluare 6, 7, 19, 1 Servitute 3, 10, 
Exvertiză 6, 7, 19. Suverană apreciere 19. 
Imprudenţă 16. Temelie 2. 
Inalţare 1, 3—17, 19. Titlu 10. 
incomoditate 8, 15. Vedere 3. 
Interes +, 5, Zid despărțitor 4 urm. 

Doeirină, 

d. Potrivit dispozitiunilor art. 658 c. 
civ. îr. (595 c. civ. rom.), coproprietarul 
unui zid despărțitor are dreptul să înalțe 
zidul comun. (Dalloz, R6p.. Servitude, No. 
529; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea ÎI, 
p. 709). 

2. Coproprietarul unui zid despărțitor 
are dreptul să adâncească temelia zidu- 
lui comun, deşi legea nu prevede nici o 
dispoziţiune în această, privinţă, cu con- 
dițiunea de a nu compromite solidi- 
tatea părţii comune.  (Demolombe, XI, 
No. 409; Dalloz, Rep.. Servitude, No. 548; 
Alexandresco, ed.: 2-a, III, partea 1. p. 

710. nota). 
2. Coproprietarul unui zid despărțitor, 

după o părere. poate să înalte zidul co- 
mun fără să fie nevoit să arate motivele 
cari îl determină la, aceasta. (Dalloz, Rep., 
Servitude. No. 529: Supnl, Servitude, No. 
191, 192; Huc, IV, No. 332). 

4, După altă părere, dominantă, pentru 
ca un coproprietar al unui zid Qespăr- 
ţitor să poată înălţă zidul comun tre- 
bueşte să aibă un interes la această înăl- 
țare şi să nu fie determinat numai de 
scopul de a strică vecinului său. (Del- 
vincourt, I, p. 403; Toullier, EI. No. 2(2. 
203; Duranton, V, No. 330; Demolombe; 
XI. No. 398; Aubry et Rau, ed. ba, II, 
& 222. p. 606; Dalloz. Rep., Servitude, No. 
330: Suppl.. Servitude, No. 19%: Laurent, 
VII. No. 555: Baudry et Chauveau, Des 
biens. “No. 961; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 709. 710). 

*Chauveau. Des biens. No. 962; 

suivant la valeur. 

5. Coproprietarul unui zid despărțitor, 
poate să înalțe zidul comun în scopul de 
a ascunde vederea, vecinului pe proprie- 
tatea sa, bine înţeles când acesta nu are 
dobândit un drepi de servitute. (Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 529; Baudry et Chau- 
veau, Dss biens. No. 961; Comp.: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 709). 

G. Coproprietarul unui zid despărțitor 
pentru a puteă înălţă zidul comun, după 
o părere, trebhueşte să se conformeze dis- 
poziţiunilor art. 0662 c. civ. fr. (599 c. civ. 
rom.) adică să ceară consimţimântul ce- 
luilalt coproprietar sau facerea unei ex- 
pertize. (Toullier, III. No. 206; Demolombe, 
XI, No. 416; Masse€ et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 322, nota 17, p. 172; Marcade, Art. 
662; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 516 bis; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 222 nota 32, p. 605; Dalloz, Rp. 
Suppl., Servitude, No. 195; Baudry et 

Alexan: 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 709). 

7„ După altă părere, coproprietarul 
unui zid despărțitor, poate înălță zidul 
comun, fără să fie obligat să ceară con- 
simţimântul celuilalt coproprietar sau să 
facă o expertiză. (Duranton, V, No. 335; 
Dailloz, Rep. Suppl.. Seevitude. No. 19%: 
Laurent. VII, No. 559). 

AȘ. Chiar dacă înălţarea zidului ar 
cauză celuilalt coproprietar o incomodi- 
tate, ea poate fi făcută. (Toullier, III, 
No. 202, 205; Duranton, V, No. 305, 253; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 222 p. 605; 
Dalloz, Râp.. Servitude, No. 530; Supp!., 
Servitude, No. 193; Laurent, VII, No. 555; 
Huc, IV, No. 332; Alexandresco, ed. 2-a, 
TII. partea. I, p, 710). 

9. Părtile pot derogă dela qispozitiu- 
nile art. 658 si 659 e. civ. fr. (595 și 596 
e. civ. rom) deoarece ele nu sunt de or- 
dine publică. (Duranton, V. No. 335; Dal- 
loz, Rep.. Servitude, No. 540; Suppl. Ser- 
vituA4e, No. 191). 

40. Coprovprietarul unui zid despărţi- 
tor. poate oricând să înalte zidul comun, 
afară de cazul când ar există un titlu 
care să-i interzică înălţarea sau când ve- 
cinul său ar fi dobândit o servitute al 
cărei exercitiu împiedecă înălțarea. (Du- 
ranton. V. No. 335; Dalloz, Râp., Servi- 
twde, No. 540). 

1), 2) Aci lipseşte vorba „a plăti“, după cum este, de altfel, în textul francez. Legiuitorul român a 
tradus cuvântul francez „payer* prin „a face“. 

95701, — Codul Civil adnotat. — VI. 
— 25 

o 17



“Art. 596 

(|. Partea interioară a zidului peste 

care sa făcut înălţarea, rămâne probrie- 

tate comună între vecini. (Dailoz, Rep. 

Servitude, No., 529, 546; Comp.: Demante 

et, Colmet de Santerre. ed. 3-a, II, No. 

514 bis, III; Alexandresco, ed. 2-a, Il, 
partea 1, p. 710, 711). 

(9. Potrivit dispoziţiunilor art. 658 c. 

civ. fr. (595 c. civ. rom.) toate cheltuelile 

făcute cu înălţarea. zidului. comun, vor îi 

suportate de coproprietarul care uzează, 
de acest drept.. (Dalloz, Râp., Servitude, 

No. 535; Baudry et Chauveau, Des biens, 

No. 964; Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 

I, p. 710, 711). . Aa 
12, Dacă despre partea 

există pe zid picturi sau alte înfrumuse- 

ţări, după o părere; coproprietarul care 

înalță zidul despărțitor va îi obligat să 

plătească daunele cauzate, însă despăgu- 

birea, nu va puteă să întreacă valoarea 

unor picturi şi înfrumuseţări obişnuite 
întrucât vecinul trebuiă să prevadă că 
celalt coproprietar va puteă să uzeze de 
dreptul său de a înălță zidul comun. 
(Demolombe. XI. No. 405; Mourlon, 1, No. 
1745; Dalloz, Rep., Servitude, No. 535; Huc, 
IV, No. 323; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 964; Comp.; Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea 1, p. 713). 

44. După altă părere, deoarece vecinul 
_trebuiă să prevadă că celalt coproprietar 
va puteă să uzeze de dreptul său de a 
înălţă zidul comun, acesta nu datorește 
nici 9 despăgubire pentru daunele cau- 
zate vecinului la picturile şi alte: orna- 
mente aplicate pe zidul despărțitor. (Del-: 
vincourt, I, p. 404; Toullier, III, No. 20%, 
209; Duranton. V, No. 331; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 535). | Ă ! 

15. Coproprietarul care uzează de 
dreptul său de a înălţă zidul despărțitor 
comun. nu. are, în principiu, nici o răs- 
pundere ch'ar dacă prin această înălţare 
ar cauză celorlalţi comunişti vreun în- 

„DESPRE SERVITUDINI 

vecinului - 

tru sarcina cauzată zidului 

Codul civil 

convenient. (Demante et Colmet de San- 

terre, ed. 3-a, II, No. 514 bis, |; Dalloz, 

Rep., Servitude, No. 530 urm.; Suppl., Ser- 

vitude, No. 193; Baudry et Chauveau, Des 

biens, No. 964; Alexandresco, ed. 2-a, III, 

partea 1, p. 710, 712, 713). 
16. Dacă însă prin înălțarea, zidului, 

coproprietarul a cauzat vecinului său un 
prejudiciu din imprudenţă şi lipsă de 
luare de precauţiune, el va fi răspunzător 
faţă de vecin. (Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 536; Suppl., Servitude, No. 19%; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |, p- 
712), . . , 

17. Potrivit dispoziţiunilor art. 658 c. 
civ. fr. (595 ce. civ. rom.). reparaţiunile 
de întreţinere pentru partea înălţată a 
zidului comun, cad în sarcina coproprie 
tarului care a făcut înălțarea. (Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 541: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea. 1, p. 710, 711). | 

18. Peparaţiunile: de întreţinere pen- 
tru adâncirea temeliei zidului, cad -dea- 
semenea în sarcina copropriefarului care 
a făcut temelia mai în adâncime decât 
eră înainte. (Delvincourt. 1, p. 161; Demo- 
lombe, XI. No. 409; Dalloz, Rp, Servi- 
tude, No. 548). 

19, Potrivit dispoziţiunilor art. 658 
partea finală ce. civ. îr. (59% c. civ. rom) 
coproprietarul care înalţă zidul despărţi- 
tor, trebueşte să plătească paguba, pen- 

_ comun . ÎN 
proporţiune cu înălţimea. Evaluarea des- 
păgubirei este lăsată la aprecierea suve- 
rană a judecătorilor de fond: care o VOL 
face prin o expertiză. (Demolombe, XI, 
No. 400; Aubry- et Rau, ed. 5-a, II. $ 2%, 
nota 37, p. 607; Laurent, VII. No. 55%: 
Baudry et Châuveau. Des biens, No. 963; 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea |. p: 
711; Cornp.: Duranton, V, No. 339; Dalloz, 
Rev. Servitude, No. 542). ” 

20, A se vedea: art. 596 din codul ci- 
vil cu notele respective. ! : 

Art. 596. — Dacă zidul comun nu e în stare a purtă greu- 
tatea înălțărei, cel ce vrea să-l înalțe e dator a-l face. din întreg 
din temelie, cu cheltuiala sa, şi orice adaus în grosime să-l facă 
pe locul său. (Civ. 595, 597 urm.; Civ.: Fr. 659). i 

P Tewt. fr. Art. 659. — Si le mur mitoyen n'est pas 'en &tat du supporter 
exhaussement, celui, qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en. entier ă 

ses frais, et lexcâdent d'Epaisseur doit se. prendre de son. cote. 

- Doctrină, 

„Î. Potrivit dispoziţiunilor :art. 699 c. 
civ. îr. (596 c. civ. rom.) dacă zidul comun 
nu poate purtă greutatea înălţării, deşi 
este bun şi solid şi răspunde la necesităţile 
întrebuinţării sale actuale, coproprietarul 
care voeşte să-l înalțe este dator a-l face 
din întreg din temelie, cu cheltueala sa, şi 
orice adaus în grosime să-l facă, pe locul 
său. (Marcaaâ, Art, 659; Dalloz, Rp, 

Servitude, No. 545;. Alexandresco, ed. 7â& 
III. partea 1, p. 711). Da 
__9. In cazul însă când independent de 
înălțare. zidul este slab sau în -stare 
proastă, coproprietarul care voeşte Să 
înalțe zidul poate cere obligarea. vecinului 
său,: ca în virtutea dispoziţiunilor art. 
655 c. cir. fr. (692 c. civ. rom) să con- 
iribue la. repararea sau reclădirea, zidului 
comun însă nu şi la înălțarea lui care 
priveşte numai pe cel ce voeşte să-l înalțe. 
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ve
 

-
 

Codul civil 

(Touilier, III, No. 20%; Demolombe, XI, 
Na, 404%; Daloz, Rep., Servitude. No. 934, 
344), 

2. Zidul nou prefăcut devine proprie- 
tatea comună a ambilor vecini până 
la înălțarea vechiului zid, în toată grosi- 
mea, lui. (Taulier, Ii, p. 391; Demolombe, 
XI, No. 407; Demante ei Colmet de San- 
terre. II, No. 514 bis. III; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 222. p. 699; Laurent. VII, 
No. 305; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. TÂi, text si nota 3). 

A4„ După altă părere, pentru adaosul 
de grosime, zidul devine proprietatea ex- 

DESPRE SERVITUDINI Art. 59'7— 598 

ȘLusivă a celul ce l-a făcut. (Mareads, Art. 
59). 
5, Coproprietarul care a refăcut zidul 

în întregime nu mai datoreşte, ca în cazul 
ari. 658 e. civ. fr. (595 c. civ. rom.) nici 
o despăgubire pentru sarcina cauzată prin 
înălţare. deoarece întregul zid este reclădit 
şi întărit cu cheltueala sa. (Demolombe, 
XI. _ No. 404: Mourlon, I, No. 1744; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. II, $ 222, p. 607; Laurent, 
VII, No. 558; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 964; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. I. p. 711. 719). 

Art. 591. — Vecinul care n'a contribuit la înalțare, poate 
câştigă dreptul de comunitate plătind cheltuiala pe jumatate, precum 
și prețul pe jumătate al locului, ce s'ar îi întrebuințat pentru în- 
groșarea zidului. (Civ. 596, 598, 599; Pr. civ. 772, 723; Civ. Fr. 660). 

Tea. fr. Art. 660. — Le voisin qui n'a pas contribu ă L'exhaussement, 
peut en acqutrir la mitoyennett en payant la moiti6 de la depense qwil a 
coâte, et la valeur de la moiti€ du sol fourni pour lexeâdent d'&paisseur, sil 
yen a. 

Doctrină. 

[. Potrivit dispoziţiunilor art. 660 c. 
civ. în. (597 .€. civ, rom.), eoproprietarul 
zidului care nu a contribuit la înălţare, 
are dreptul ca oricând să silească pe 
celait coproprietar care a făcut înălțarea, 
să-i cedeze coproprietatea părţii înălțate. 
(Alexandresco. ed. 2-a, III. partea |, 
p. 716), - 

9. Coproprietarul zidului care nu „a 
contribuit la înălţare, poate, potrivit dis- 
poziţiilor art. 665 c. civ. fr. (598 c. civ. 
rom.), să. dobândească numai o parte din 
zidul înălţat, în lungime sau în înălţime. 
iar nu şi în grosime. (Demolombe, XI, 
No. 362; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 515 bis, III; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II 8 222, p. 612: Baudry et Chau- 
veau. Des Diens, No. 956; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 116, nota 2) | 

3, După altă părere, în unele cazuri, 
se poate dobândi și o parte din grosimea 
zidului. (Laurent, VII. No. 511; Huc, IV, 
No. 338). 

4, Dobândirea. comunităţii unei por- 
țiuni din partea înălţată a zidului se va 
face numai de jos în sus, cu începere de- 
la locul unde zidul încetează de a fi co- 
mun, iar nu de sus în jos. (Duranton, V, 
No. 327; Demolombe. XI, No. 363; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed, 3-a, II, 

No. 515 bis, III; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. 1, p. 716, nota 2). 

B. Potrivit dispoziţiunilor art. 660 c. 
civ, îr. (597 c.civ. rom.), coproprietarul 
pentru a dobândi coproprietatea părței 
înălțate a zidului, va, trebui să plătească 
jumătate din cheltuelile înălţărei, iar nu 
jumătate din valoarea actuală a părţii 
înălțate, după cum prevede art. 661 c. civ. 
fr. (598 c. eiv. rom.) la dobândirea, comu- 
nităţii zidului despărțitor. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p.717). 

6. Totuşi, dacă dobândirea comuni- 
tăţei înălțărei se face la interval mare 
după efectuarea lucrărilor de înăltare, nu 
șe vor Plăti în întregime cheltuelile făcute 

cu înălțarea, ci se va. ţine seamă de sta- 
vea de vechime şi de degradare a zidului 
din momentul  dobândirei comunităţei. 
(Demo'ombe, XI. No. 3%6; Mourlon, 1. No. 
1748; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II. No. 515 bis. I: Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea I,p. 717; Conira: Laurent, 
VII. No. 564). 

1. Actul prin care se dobândeşte co- 
munitaiea pentru înălțare a unui zid 
despărțitor, pentru a, fi opozabil terţilor, 
trebueşte transcris în registrele tribuna- 
lului situaţiunei locului. (Laurent, XXIX, 
No. 8U: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
I, p. 204). - 

Ş. A se vedea: art. 598 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 598. — Orice vecin al unui zid poate să-l facă comun 
în parte sau tot plătind stăpânului zidului pe jumatate din valoarea 
sa, sau jumatate - din valoarea părței ce vrea să facă comună, 
precum şi jumătate din valoarea locului pe care este clădit zidul. 
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Art. 598 DESPRE SERVITUPDINI Codul civil 

(Civ. 481, 597, 599, Gil, 612, 623, 625, 1294 urm; Pr. civ. 722, 

723; Civ. Fr. 661). 

Teazt. fr. Art. 661. — "Tout propribtaire joignant un mur, a de meme la 

faculte de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maitre 

du mur, la moiti6 de sa valeur ou la moiti€ de la valeur de la portion quil 
veut rendre mitoyenne, et moiti€ de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Bezman 22, 23, 
Cesiune parțială 12, 33. 
Cheltueli 29, 31, 32. 
Clădire, a se vedea cu- 

vântul: „Reclădire“. 
Comune urbane, a se ve- 

deă cuvântul: „Oraşe“. 
Constrângere 5. 
Construeţii 6, 
Coproprietate 1 urm. 
Dărâmare 8, 8 bis, 9. 
Derogare 3. 
Domeniu privat 18. 
omeniu public 17, 18. 

Dotă 2u. 
Efect retroactiv 35, 36. 
Embatir 22, 23. 
Expertiză 30, 31, 32, 
Expropriere silită 40, 41, 
Facultate 2, 3. 
Grosime 13, 14, 15. 
Inălţime 12, 

- Indiviziune 21, 
Ingrădire 15, 
Interes 7. 

Parţială cesiune 12, 33, 
Plată, a se vedeă cuvin- 

tele: „Valoarea locului“, 
„ Valoarea zidului“. 

Posesor 24. 
Prescripţie 2, 38, 
Preţul costului 28. 
Reclădire 9. 
Retuz 8, 8 bis, 9, 29, 
Renunţare 10, 11, 
Retroactivitate 35, 36. 
Servitute 27, 37. | 
Sprijinirea unei clădiri 6, 

35, 36, 
Stat, 17, 18, 19. 
Tară 4. 
“Teren, a se vedea cuvân- 

tul: „Loc“. 
Terţe persoan- 42. 
'Transcriere 42 
Uz 22, 23, 
U'zufruct 22, 23, 
Valoarea locului 1, 6, 33, 

34. 
Valoarea zidului 1,6,2, 

Loc 1, 6, 33, 34. 34, 
Lungime 12, Vecini 25, 26 . 
Motive 7. Vindere-cumpărare 39, 10, 
Opozabilitate 42, 4, 
Oraşe 4, 5, Zii despărțitor 1 urm, 
Orzine publică 3, 10.   

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 6-1 c. 
civ. îr. (598 c. civ. rom.), orice vecin al 
unui zid poate să-l facă comun, plătind 
Stăpânului zidului jumătate din valoarea 
sa. precum şi jumătate din valoarea lo- 
cului pe care este clădit zidui. (Dalloz, 
Reâp., Servitude, No. 448; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1. p. 718). 

9, Facultatea de a dobândi comunita- 
vea zidului este imprescriptibilă, (Demo- 
lombe, XI. No. 357; Aubry et Rau. ed. 5-a, 
II, 8 222, p. 613: Laurent, VII, No. 50%; 
Huc, IV, No. 337; Baudry et Chauveau,; 
Des biens, No. 951: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea. 1. p. 720). 

2, Dispoziţiunile art. 661 c, civ. îr. (593 
c. civ. rom.) nu sunt de ordine publică. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 992, p. 63; 
Dalloz. Rev.. Suppl., Servitude, No. 1îl; 
Laurent, VII, No. 519; Huc, IV, No. 33%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 949; 
Alexandresco. ed. 2-a, III partea IL, p.121). 

4. Dispoziţiunile art. 661 c. civ. îr. (598 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
la oraşe cât şi la ţară, deoarece textul 
legei nu face nici o d:stincţiune în această 
privință. (Delvincourt, I, p. 397; Dalloz. 
Rep.. Servitude, No. 449;  Alexanâdresco, 
ed 2-a, III, partea 1, p. 718). 

5. Dispoziţiunile acestui artțicol con- 

-vitude. No. 459: 

"955: Alexandresco, 

stituesc o facultate pentru proprietarul 
vecin, care nu poate fi constrâns să pri- 
mească comunitatea zidului despărțitor, 
chiar în comunele urbane, unde împreij- 
muirea, este obligatorie. (Demolombe, XI. 
No. 368, 386; Dalloz. Rep., Se-vitude, No. 
410; Suppl., Servitude, No. 153; Baudry ei 
Chauveau. Des biens, No. 95i: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 148, 
nota 2). 

G. Dacă însă vecinul face uz de zidul 
despărțitor, rezămând pe el o construc- 
țiune, el poate fi obligat a plăti jumătate 
din zid şi din locul pe care este clădit, 
(Dalloz, R6p., Servitude, No. 470; Suppl. 
Servitude. No. 153). 

7. Vecinul care voeşte să dobândească 
comunițatea zidului despărțitor. nu este 
obligat să arate motivele pentru care cere 
comunitatea. (Toullier, III. No. 193; Du- 
ranton, V, No. 325; Demolombe, XI. No. 
359; Aubry et Rau. ed. S-a, II, 8922. p. 
613: Dalloz, Râp., Servitude. No. 4%; 
Suppl.. Servitude, No. 147; Laurent, VI. 
No. 505; Huc, IV, No. 335; Baudryet 
Chauveau, Des biens, No. 951; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p.721). 

8. Proprietarul zidului despărțitor nu 
poate refuză de a cedă jumătate din zid, 
dărâmând zidul. (Dalloz. Reâp., Servitude, 
No. 459: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea |, p. Pi. 
3 bis. Chiar dacă proprietarul zidului in- 

tentionă să dărâme zidul, e! nu poate 
refuză cedarea iumătății lui. (Dalloz, REP. 
Servitude. No. 459). 

9. Provrietaru! zidului despărțitor nu 
poate refuză cedarea jumătăţii din zid: 
dărâmând zidul, chiar dacă s'ar oferi să 
facă un alt zid cu cheltuială comună la 
limita proprietăţilor. (Dalloz. R6p., Ser- 

Baudry et Chauveau, 
Des hiens, No. 939). 

10. Vecinul poate renunță în mod va- 
labil la dreptul ae a dobândi coproprie- 
tatea zidului, deoarece dispoziţiunile art. 
€61 c. civ. fr. (598 c. civ. rom) nu sunt 
de ordine publică. (Demolombe, XI. No. 
361; Aubry et Rau, ea. 5-a. II. $ 922. p. 
614; Dalloz. Râp.. Suppl., Servitude, No. 
171; Baudry et Chauveau,. Des biens. No: 

ed. 2-a, III, partea |: 
p. 721). , 

|. Renuntarea poate fi nu numai. ex- 
presă ci si tacită, (Demolombe, XI. No. 
360, 361; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 89222 
D. 614: Dalloz, Râp.. Sunpl., Servitude: 
No. 171; Laurent, VII. No. 506. 519; A- 
lexandresco, ed, 2-a, III. partea 1. p. 21). 

42, Potrivit dispozițiunilor art. 661 c- 
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civ. îr. (598 c. civ. rom) vecinul Polte 
dobândi comunitatea zidului în total sau 
în parte, atât în lungime cât și în înăl- 
țime începând dela temelie în sus. (Dal- 
loz, R6p., Servitude, No. 461; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 718). 

123. După părerea dominantă, veci- 
nul nu poate dobândi comunitatea zidu- 
lui despărțitor numai în privinţa unei 
părţi din grosimea lui. (Pothier, Sociâtă, 
No. 251; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II. No. 515 bis; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. $ 222, p. 612; Dalloz, R6p, 
Servitude, No. 461; Supll., Servitude, No. 
151; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
956; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |; 
D. 718). - 

14. După altă părere, vecinul are 

dreptul să dobândească numai o parte 
din grosimea zidului despărțitor, (Del- 
vincourt, I, p. 160, nota 9; Marcadă, Art. 
661, No. 29; Huc. LIV, No. 338; Comp. 
Laurent, VII, No. 511). 

(5. D:spoziţiunile art. 661 ce. civ. îr. 
(598 c, civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
la, orice fel de ziduri despărţitoare ori 
care ar fi grosimea lor şi ori care ar fi 
materialele din care au fost făcute. (Dal- 
loz, Rep.. Suppl.. Servitude, No. i44:.Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 934; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 720). 

16. Dispoziţiunile acestui articol se 
aplică numai la zidurile propriu zise iar 
nu. la orice fel de îngrădire. (Duranton, 
V, No. 363, 385; Demolombe, XI, No. 356 
bis, 450, 468; Aubry et Rau, ed. b-a, II, 
$ 222. p. 611, 621; Mourlon. [. No. 1759; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 450; Laurent, 
VII, No. 508, 585; Huc, IV, No. 335; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, 954, 100%; 
Planiol, 1, No. 2515: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 720, 729, 733). 

17. Dispoziţiunile acestui articol nu-şi 
găsesc aplicaţiunea la zidurile despăr- 
țitoare aparținând clădirilor care fac 
parie din domeniul public şi cari sunt 
în afară de comerţ. (Demolombe, XI, No. 
356; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 222. p. 
Gil; Dalloz, Râp, Servitude, No. 41: 
Suppl., Servitude, No. 145; Laurent. VII, 
No. 509; Baudry ei Chauveau, Des biens, 
No. 953; Alexandresco, ed. 2-a. III, pariea 
1, p. 719). 

18, Dacă însă clădirea încetează de a 
face parte din domeniul public, dispozi- 
țiunile acestui articol îşi vor găsi apli- 
cațiunea. (Dalloz, Rep, Servitude, No; 

„452: Alexandresco, ed. 2-a, III, variea ], 
p. 719, text si nota 2) 

19. Statul însă are areptul -să ceară 
dobândirea comunităţii unui zid care a- 
parţine unui particular. (Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 953; Contra: Laurent, 
VII. No. 510; Alexandresco, ed. 2-a. Ili, 
partea I p. 720. nota). PN 
20. Dispoziţiunile acestui articol îşi 

găsesc aplicaţiunea la zidurile despărţi- 
toare aparţinând clădirilor cari fac parte 
dintrun fond dotal. (Baudry et Surville, 
Contrat de mariage, III. No. 1661). 

DESPRE SERVITUDINI Art. 598 

9], Vecinul care posedă proprietatea, 
în comun cu proprietarul zidului despăr- 
țitor. poate dobândi comunitatea acestui 
as (Baubry et Chauveau, Des biens, No. 

23, Pot uză de dispoziţiunile art. 661 
c. civ. îr. (598 e. civ. rom.) după o vărere, 
nu numai vecinii cari au plină proprie- 
tate ci şi embaticarul!, uzuarul şi uzu- 
fructuarul.  (Demolombe, XI. No. 353; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 45%; Suppl., 
Servitude, No. 146; Planiol. ed. 6-a, |, 
No. 2517; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea I, p. 718). 
23. După altă părere, facultatea de 

a uză de dispoziţiunile acestui articol a- 
parţine numai acelui care se bucură, de 
proprietate în toată întinderea ei. (Lau- 
rent, VII, No. 514; Huc, IV, No, 33%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 95, 

924, Popesorul sau simplul detentor nu 
pot uză de facultatea prevăzută de acest 
articol. (Dalloz, Rep., Servitude, No. 45; 
Suppl., Servitude, No. 146). 
25, Numai proprietarul locului vecin 

cu zidul are dreptul să pretindă dobân- 
direa comunităţii acestui fond, iar nu 
şi proprietarul al cărui loc este despăr- 
ţit de zid printrun ait teren ori cât de 
mic ar fi el. (Duvergier sur Toullier, III, 
No. 193. nota a; Duranton, V, No. 92%; 
Demante et Coimet de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 515 bis, V; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 222, nota 50. p. 610; Dalloz, R&p, 
Servitude, No. 460; Suppl.. Servitude, No. 
148, 149; Hu, LV, No. 335; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 950; Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2515; Alexandresco, ed. 2-a, 
ILI, partea 1, p. 748, nota 4). 
26. După altă părere, proprietarul 

zidului poate fi obligat să cedeze comu- 
nitatea lui, chiar dacă în unele părţi lo- 
cul vecinului nu este alipit de zid, dacă 
spaţiul de loc este de foarte mică im- 
portanță şi nu este de nici un folos pen- 
tru proprietarul zidului. (Delvincourt, 1, 
p. 397, nota; Toullier, III, No. 193; Demo- 
lombe, XI, No. 354; Mass et Verge sur 
Zachariae. III, p. 173 nota 18: Mourlon, 
I, No. 1716; Marcas, Art. 661 No 1; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 460: Suppl., 
Servitude, No. 149; Laurent, VII, No. 507). 
27. Existenţa unei servituţi pe spaţiul 

de loc alipit zidului, nu constitue o pie- 
decă, pentru dobândirea comunităţii zi- 
dului despărțitor. (Dalloz. Râp., Suppi.; 
Servitude, No. 150). 
28, Pentru dobândirea comunității zi- 

dului, vecinul trebueşte să plătească ju- 
mătate din valoarea lui în momentul 
cumpărării oricare ar îi aceă valoare şi 
mterialele întrebuințate, iar nu jumătate 
din preţul costului de construcțiune. (Po- 

-- thier, Sociâte, No. 25%; Demolombe. XI, 
No. 365; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a. IL. No. 315 bis, II; Marcadă, Art. 
661, No. 2; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 222. p. 612; Dalloz, Rep. Servitude, No. 
482, 463; Suppl.. Servitude. No. 152; Huc, 
IV, No. 340; Baudry et Chauveau. Des 
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biens, No. 957; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 722; Comp: Delvincouri, J, 
No. 557. nota 10). | 
29, Vecinul care reclamă coproprieta- 

tea zidului este obligat să suporte chel- 
tuelile făcute cu dobândirea acestei co- 
proprietăţi, însă nu va trebui să plătească 
cheltuelile când proprietarul zidului re- 
îuză fără drept cererea sa. (Demolombe, 
XI, No. 366; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
222, p. 612, 613; Laurent, VII, No. 513; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 9%;; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 223). 
20. In cazul când părţile nu sunt de 

acord în privinţa fixării preţului, el se va 
fixă, de experţi. (Toullier, III, No. 19%; 
Duranton V, No. 328; Demolombe, XI, No. 
336; Mass et Verg6 sur Zachariae, II, p. 
173, nota 23; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 222, p. 612, 613; Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 468; Laurent, VII, No. 513; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No.. 957; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 723). 

31, Cheltuelile de expertiză, după o 
părere, vor îi totdeauna în sarcina, ve- 
cinului care, reclamă coproprietatea zidu- 
lui. (Laurent, VII, No. 513; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 1793). 

29. După altă părere, cheltuelile de 
expertiză vor cădeă în sarcina vecinului 
care reclamă, coproprietatea zidului nu- 
mai atunci când el nu a oferit nici un 
preţ pentru dobândirea coproprietăţii sau 
a făcut o ofertă prea mică faţă de valoa- 
rea jumătăţii zidului. (Toullier, III, No. 
195; Duranton, V, No. 328; Demolombe, 
XI, No. 366; Masse et Verg6 sur Zacharias, 
1], p. 173, nota 9; Aubry et Rau, ea. 5-a, 
II, $ 222, p. 612, 613; Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 468). 
32. Potrivit dispoziţiunilor ari. 661 c. 

civ. fr. (598 c. civ. rom.) pentru dobân- 
direa comunităţii zidului despărțitor, ve- 
cinul trebueşte să plătească şi jumătate 
din valoarea lucrului pe care e clădit zi- 
dul, chiar dacă el cere ca mumai o parte 
din zid să devie comună, (Laurent. VII, 
No. 512; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 957; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. |, p. 722). 
34. Proprietarul zidului poate cere ca 

înaințe de dobândirea coproprietăţii zidu- 
lui, vecinul să plătească preţul. (Toullier, 
III, No. 195; Demolombe, XI, No. 374 bis; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 489), 
35. După dobândirea coproprietăţii zi- 

dului despărțitor, vecinul, după o părere, 
nu poate cere suprimarea lucrărilor ară- 
tate la. art. 662 c. civ. fr. (599 c. civ. rom.) 
făcute înainte de dobândire de către 
proprietarul zidului. deoarece această do- 
bândire de probridtate nu are efecţ re- 
troactiv. (Merlin. Râp., Vue, $ 3, No. 23; 
Dalloz, R6p. Servitude, No. 471; Suppl. 
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Servitude, No. 156; Aleandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1. p. 722). 
26. După altă părere. vecinul care 

dobândeşte coproprietatea, zidului despăr- 
ţitor, chiar dacă nu intenţionează să clă- 
dească contra zidului, are dreptul să 
ceară suprimarea tuturor lucrărilor pe 
care proprietarul nu le-ar fi putut exe- 
cută, fără voia vecinului. dacă acesia ar 
îi fost coproprietar. (Demolombe, XI, No. 
369 urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 22, 
p. 614; Dalloz, R6p., Suppl., Servitude, No. 
134, 155; Laurent, VII, No. 516; Baudry et 
Chauveau. Des biens. No. 958). 

27. Vecinul care dobândeşte COpro- 
prietatea zidului despărțitor este obligat 
să sufere servituţile pe cari vecinul le-a 
dobândit asupra fondului său, deoarece 
coproprietatea zidului se dobândeşte în 
condiţiunile în care se găseşte zidul cu 
servituţile sale active sau pasive. (Delvin- 
court, I, p. 175; Duranton, V, No. 326; De- 
molombe, XI, No. 374; Mass6 et Verge sur 
Zachariae. III, p. 187. nota 16; Demante 
et Colmet de Santerre, ed. 3-a. Il. No. 515 
bis: Aubry et Rau, ed. -a,I1.$2% p. 
615; Dalloz, Râp.. Suppl.. Servitude, No. 
14î; Laurent, VII, No. 519; Huc, IV. No. 
339; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 958; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
I, p. 729). 

28. Comuniiatea unui zid poate fi do- 
bândită prin prescripțiune. (Demolombe, 
XI. No. 347; Aubry et Rau. ed. Ba, [1 $ 
222, p. 603; Dalloz. Râp.. Servilude, No. 
484; Suppl., Servitude, No. 172; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. partea 1, p. 721). 

39. Cesiunea comunităţii unui zid, 
după o părere, cuprinde caracterul unei 

- adevărate vânzări. cu aplicaţiunea tutu- 
ror  regulelor dela materia vânzării. 
(Mass6 et Verg6 sur Zachariae. II, 8 3%, 
nota 24, p. 144; Laurent, VII, No. 521 urm: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p.1%3, 
text și nota 2, 724), 
40. După altă părere, cesiunea comu- 

nitătii unui zid nu are caracterul unei 
vânzării, deoarece consimţimântul ceden- 
tului este silit iar nu liber. (Gouillouarăd, 
Vente, I, No. 439). 
4. După a treia părere, cesiunea co- 

munităţii unui zld. este o operație care 
are și caracterul unei vânzări si al unei 
exproprieri silite (Demolombe, XI, No. 

374 bis). 
429. Actul care va cuprinde cesiunea 

comunității unui zid despărțitor, nu 
poate fi opozabil terţilor decât după tran- 
scrierea sa în registrele tribunalului si- 
tuaţiunei locului. (Laurent, XXIX, No. 80; 
Alexandresco. ed. 2-a. II]. partea I,p. D024). 

43. A se vedea: art. 599 din codul ci- 
vil cu notele respective. ” 

„Art. 599. — Unul din vecini nu poate găuri zidul comun, nici 
să alăture sau să sprijine de dân 
țimântul celuilalt. 

sul vreo lucrare, fără consim- 
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In caz de împotrivire, el nu poate face aceasta .fără a regulă 
mai întâiu prin experți mijloacele necesare, pentru ca acea lucrare 
să nu vateme drepturile celuilalt. 
civ. 211 urm; Civ. Fr. 662).. 

(Civ. 594 urm.,-611, 1517 $4; Pr. 

„ Teat: fr. Art. 662. — Lun des voișins ne peut pratiquer dans le corps 
dun mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer ancun o0u- 
vrage sans le consentement de l'autre, ou sanș avoir, 4 son refus, fait regle» 
par experts les moyens ncessaires 
sible aux droits de Lautre. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Apreciere suverană 12. Lucrări 2—15. 
Autorizaţia justiţiei, a se Marturi 6. 

vedeă cuvântul: „Exper- | Modificarea lucrărilor 10, 
tizăe. 11,12. 

Cheltueli 43. Notificare 4, 5. 
Clădire 2, Prdjudiciu 3, 4, 7—13, 15, 
Complectare 1. Proba 6. 
Consimţământ 5, 6, 11,12, | Proprietate excluzivă 14. 

13 Somaţiune 4,5. 
Suprimarea lucrărilor 11, 

12, 14, 15. 
Coproprietate 1 urm. 
Daune-interese 4, 9. 
Dovadă 6, Suverană apreciere 12. 
Expertiză 5, 7—13, Zid despărțitor 1 urm. 
Inălţare 2. 

Doctrină. 

|. Art. 662 ce. civ. îr. (599 c. civ. rom.) 
completează art. 657—659 ce. civ, tr. (594— 
596 c. civ. rom.) şi ar trebui să vie ime- 
diat după aceste texte. (Alexandresco, 
ed. 2-a, [II partea 1, p. 707, 114). 

2. Dispoziţiunile art. 662 c. civ. fr, (599 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea la 
toate lucrările ce pot fi făcute în zidul 
comun, cum sunt cele prevăzute de art. 
657—659 c. civ. fr..(594—596 ce. civ. rom.)- 
(Taulier, II, p. 389; Demolombe, XI, No. 
416; Masse et Verge sur  Zachariae II, 
$ 322, p. 173; Demante et Colmet de San- 
terre, II, No. 516 bis; Mareadă, Art, 663; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 222, nota 3%, 
p. 605; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 970; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 
I. p. 714, 715; Contra: Duranton, V, No. 
335; Mourlon, I. No. 1750; Laurent, VII, 
No. 551;-Huc, IV, No. 347). ! 

3, Restricţiunile prevăzute de art, 662 
ec. civ, îr. (599 e. civ. rom.) sunt privi- 
toare numai la lucrările grele .cari ar 
fi de natură să compromită soliditatea, zi- 
dului iar nu la lucrările uşoare cari nu 
ar puteă aduce nici o vătămare zidului 
şi nici o jignire vecinilor. (Demolombe, 
XI, No. 410; .Dalloz, Râ&p.. Seivitude, No. 
515; Suppl.. Servitude, No. 185; Comp: 
Laurent, VII, No. 554; Huc, IV, No. 34; 
Baudry et Chauveau,. Des biens,.No. 970; 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea I, p- 
708. nota 2, 709, 715. nota 1). , 

4. Coproprietarul zidului despărțitor 
căre voeşte să facă o lucrare în zid este 
dator să facă cunoscut celuilalt copro- 
prietar, sub sancţiune de daune-interese, 
ziua şi ora când vor începe lucrările pen- 
tru ca el să ia măsurile necesare ca prin 

No. 522; Huc, IV, No. 

pour que le nouvel ouvrage ne soit pas 'nui- 

facerea acestor: lucrări. să nu încerce 
vreun prejudiciu. (Dalioz, Râp., Servi- 
tude, No. 521. 530; Comp.: Delvincourt, 
1, p. 401. nota; Toullier, II, No. 207, nota; 
Duranton, V, No. 336), | 

5. Dacă părţile nu au căzut de acord 
în privinţa facerei jucrărilor, coproprie- 
tarul care voeşte să efectueze lucrările 
va, face întâi o somaţie celuilalt COpro- 
prietar şi apoi se va. adresă justiţiei care 
va numi experţii, (Delvincourt, 1, p. 401; 
nota; Toullier. III, No. 207; Demolombe, 
XI, No. 366, 417; Dalloz, Râp., Servitude, 

347; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 971; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 715). 

6. Consimţimântul coproprietarului zi- 
dului despărțitor pentru ca celălalt co- 
proprietar să poată găuri zidul comun, 
sau să alăture de el vreo lucrare, nu ar 
puteă. fi dovedit prin martori, devarece 
este vorba de o valoare nedeterminată, | 
(Demolombe, XI, No. 417; Bauary ei 
Chauveau, Des biens, No. 971; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, vartea 1, p. 114, 
nota 1). 
„7, Potrivit dispoziţiunilor art. 662 c. 

civ. îr. (599 c. civ. rom.) experţii vor re- 
gulă mijloacele necesare pentru ca lucra- 
rea să mu vatăme dreptul celuilalt pro- 
prietar. (Dalloz, Rep., Servitude, No. 523; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 7115). 

8. Dacă experţii constată că. grosimea 
zidului nu poate suportă lucrarea, proiec- 
tată, -ea nu se mai poate face pe acest 
zid. (Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I, 
p. 715). - 

9. Dacă mijloacele prescrise de experţi 
vor cauză ulterior. celuilalt proprietar 
vreun prejudiciu, coproprietarul care. a 
efectuat lucrările este obligat Ia plata de 
daune-interese. deşi sa conformat măşu- 
rilor prescrise de experţi. (Toullier, III, 
No. 20% Duranton, V, No.. 337; Demo-.. 
lombe, XI, No. 419; Dalloz, Râp., Servi- 
tude,. No. 593; Alexanaresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 715). - 
"10. Vecinul în acest caz, va puteă 

chiar cere a se face modificări în lucra- 
rea executată. (Duranton, V, No. 337; De- . 
molombe, XI, No. 419; Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea I, p. 715). 

1i. In cazul când nu sa cerut con- 
simţimântul  coproprietarului zidului şi 
nici nu sa cerut avizul experţilor, acesta, 
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poate cere suprimarea sau modificarea, lu- 

crărllor cari ar fi de natură să compro- 

mită soliditatea zidului despărțitor. (Pal- 

loz, Rep., Servitude, No. 517; Huc, No. ai; 

Baudry et Chauveau, Des biens, No. 972; 

Alesandresco, ed. 2-a. III, partea [. p. 

15). 
12. Tribunalele vor apreciă în „mod 

suveran dacă este sau nu cazul să 0i- 

- done suprimarea lucrărilor făcute de co- 

propietarul zidului fără consimţimântul 

celuilalt coproprietar sau fără avizul ex- 

perţilor. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 517; 

Huc, IV. No. 347; Baudry et Chauveau, 

Des beins,. No. 972; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 715). 

428. Cheltuelile ocazionate de contesta- 

ţia făcută de coproprietarul care nu a fost 
consultat înainte de efectuarea lucrărilor, 
vor cădeă în sarcina vecinului care a 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

efectuat lucrările fără a se conformă dis- 

pozițiunilor art. 662 c. civ. îr. (559 c. civ. 

rom.). (Duranton, V, No. 337; Dalloz. Râp.. 

Servitude, No. 524). 
(4. Vecinul care nu are nici un drept 

de coproprietate asupra zidului despăr. 

ţitor nu se poate servi de acest zid iar 

dacă se foloseşte, proprietarul zidului are 

dreptul să-l împiedece. (Dalloz, H6p. Servi- 

tude. No. 515; Suppl., Servitude, No. 185). 

15, Dacă însă vecinul se oferă să plă- 

tească indemnitatea prevăzută de art. 661 

e, civ. fr. (598 c. civ. rom.), pentru a face 
zidul comun. proprietarul zidului nu are 

dreptul să ceară suprimarea lucrărilor 

făcute de vecin asupra, zidului despărțitor. 

(Dalloz, Râp.. Servitude. 455). 
IG, A se vedea: art. 594, 595 şi 598 din 

codul civil cu notele respective. 

Art: 600. — Fiecare poate în orașe și suburbii a îndatoră 
pe vecinul său, a contribui la clădirea şi repararea îngrădirei ce 
desparte casele, curțile și grădinile lor; înălțimea îngrădirei se 
va hotărî după regulamentele particulare, sau după obiceiul obştesc, 
şi în lipsă de reglemente și de obiceiu, înălțimea zidului va fi cel 
mult de 2 metri socotindu-se şi coama. (Civ. 481, 584, 585, 590, 
592 urm., 597, 598; L. pol. rurale, 12; Civ. Fr. 663). 

Text. fr. Art. 663. —- Chacun pent eontraindre son voisin, dans les vil- 
les et faubourgs, ă contribuer aux construetions et râparations de la elâture 
faisant s&paration de leurs maisons, cours et jardins assis tsdites villes et fau- 
bourgs: la hauteur» de la clOture sera fixce suivant les râglements particuliers 
ou les usages constants et reconnus; et, ă defaut d'usages er de râglements, 
out mur de s&paration entre voisins, qui sera construit ou râtabli ă lavenir, 
doit avoir au moins trente-deux dâcimâtres (dix pieds) de hauteur, compris le 
ehaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six dE- 
cimâtres (huit pieds) dans les autres. 

INDEA ALFABETIC 

(la doctrină). 
Doctrină. 

Adâncime 16, 
Apreciere 5, 13, 15, 21, 
Autorităţi administrative 

Bariere 12. 
Câmp 9. 
Carare 11. 
Case 7, 8. 
Clădire 18, 19, 20, 21. 
Comune rurale 4, 13. 
Comune urbane 1—9. 
Consimţimânt 26, 27. 
Convenţie 26, 27. 
Coproprietate 18—23. 
Curți 7—8. 
Definiţie 12. 
Derogare î, 2. 
Enumerare enunciativă 7, 
Enumerare limitativă 8, 
Facultate 3, 
Gard 14, 
Grădini 7, 8 
Grosime 16. 
Inălţime 16, 24—28, 
Ingrădire 1 urm. 
instanţe judecătoreşti 5, 

13, 15, 
Interes privat 4, 2.   

Interes public 1, 2, 
Loc 18, 17, 
Niveluri deosebite 20, 21, 

Obicei 24, 
Oraşe 1—9, 
Ordine privată 1, 2, 
Ordine publică |, 2, 
Prescripţie 3, 
Prezumpţiuni 26. 
Regulamente particulare 

Renunţare 22—23, 
Reparare 18, 20, 21. 
Șanţuri 14. 
Servitute 17. 
Suburbii 1—9, 12, 13, 
Ţară 4, 13. 
Temelie 16. 
Teren 18, 19. 
Titlu 26, 27. 
Trecere 11. 
Tribunale 5, 13, 15, 
Valoare actuală 18, 19, 
Vecinătate 10; 
Vie 9. 
Zid 14, 18 urm. 

4. Dispozitiunile art. 663 c. civ. fr. (600 
e. civ. rom.) privitoare la îngrădirea câ- 
selor și locurilor situate în oraşe şi SU- 
burbii constituesc, după o părere, obliga- 
tiuni de interes privat iar nu de ordine 
publică; prin urmare părţile poi derogă 
dela dispoziţiunile acestui articol prin cOn- 
vențiuni particulare. (Toullier. III, No: 
162; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 200, p. 
355; Dalloz, Râp.. Servitude, No. SL: 
Supbpl., Servitude, No. 203; Alexandresco: 
ed, 2-a, III, partea IL, p. 683, 684). 
„2. După altă părere, dispoziţiunile art. 

663 c. civ. îr. (600 e. civ. rom.) constituese 
abligațiuni de ordine publică, dela care 

" Părţile nu pot derogă prin convenţiuni 
particulare. (Demolombe, XI, No. 318; 
Laurent, VII, No. 498; Huc, 348; Baudry 
ct Chauveaua, Des biens, No. 981; Come 
emanie et Colmet de San d. J-â3 

II No. 517 bis De terre, € 
8, Drepiul de a cere obligaţiunea ve 
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cinului să contribue Ja clădirea şi re- 

pararea îngrădirei ce desparte casele, 

curţile şi grădinele lor în oraşe şi su- 

burbii, nu se poate prescrie deoarece a- 
cest drept. constitue o facultate care de- 
rivă din lege. (Dalloz, Rp, Servitude, 

No. 568; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 
I, p. 681). 

4, Dispoziţiunile art. 663 c. civ. îr. (600 
c. civ, rom.) îşi găsesc aplicaţiunea după 

termenii legei numai în oraşe și suburbii 

iar nu si la ţară; prin urmare ambele 

fonduri trebuesc să fie situate într'o co- 

mună urbană. (Dalloz. Râp., Servitudz, 
No. 549; Sunppl., Servitude, No. 199; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 680, 
681. 682). 

E, Determinarea dacă locul faţă. de 

care se ridică contestaţia face sau nu 
parte dintr'un oraş sau suburbie după o 
părere, aparţine instantelor judecătoreşti. 

(Demolombe. XI. No. 380: Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 517, 
pis, II; Marcadă, Art. 663. No. î; Aubry 
et Rau. ed. 5-a, IT. $ 200, p. 35%; Dalloz, 
Râp., Servitude. No. 531: Suppl.. Servi- 
tude, No. 209: Laurent, VII, No. 497; Huc, 
IV. No. 349: Baudry et Chauveau, Des 
bicns. No. 985). 

6. După altă părere, această determi- 
nare apartine autorităţilor administra- 
tive. (Delvincourt, 1, p. 392; Duranton, V, 
No. 319 nota 1; Dalloz, Rep, Servitude, 
No. 553). 

7. Cuvintele: «case, curte şi grădine» 
întrebuințate qe legiuitor în art. 663 c. 
civ. fr. (600 c. civ. rom), după o părere, 
au un înţeles enunciativ, aşă încât după 
această părere îngrădirea ar fi obligatorie 
între o casă şi o proprietate de altă na- 
tură decât cea prevăzută de acest articol, 

dacă ambele proprietăţi sunt situate în 
cuprinsul unui oraş sau suburbie. (Du- 
vergier sur Toullier, III, No. 165; Demo- 

lombe, XI. No. 382; Demante et Colmet 

de Santerre, ed. 3-a, II, No. 517 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 200, nota 

1. p. 35%; Dalloz, Rep., Servitude, No. 554; 
Suppl., Servitude, No. 201; Laurent, VII, 
No. 499; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 980; Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea 
1. v. 681, nota 4). 

8, După altă părere, aceste cuvinte au 
un înțeles limitativ, deoarece servituţile 
nu trebuesc întinse mai mult decât suni 
stabilite de termeni preciși ai legei. (Del- 
vincourt, I. p. 392; 'Toullier, III, No. 163; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 55%; Suppl. 
Servitude, No. 201). 

9. Dispoziţiunile acestui articol nu-şi 
găsesc aplicaţiunea la un câmp sau la o 
vie care sunt situate întrun oraş. (Demo- 
lombe, XI, No. 382; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
TI, $ 200. p. 35%; Baudry et Chauveau, Des 
hiens, No. 980: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 681, nota 4). 

10. Pentru ca dispoziţiunile art. 663 c. 
civ. fr, (600 c. civ. rom.) să-şi găsească, 
aplicaţiunea, trebueşte ca ambele proprie- 

DESPRE SERVITUDINI Art. 600 

tăţi să fie alipite. (Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 556; Laurent, VII, No. 500; Baudry 

et Chauveau, Des biens, No. 980; Alexan- 
dresco, ed. 2a, III; partea 1, p. 682). 

di. Dacă între proprietăţi există un 
teren comun care serveşte de trecere am- 
bilor proprietari, dispoziţiunile art. 663 
ec. civ. îr. (600 c. civ. rom.) nu-si mai gă- 
sesc aplicaţiunea. (Dailloz, Rep., Servitude, 

No. 556; Baudry eţ Chauveau, Des biens, 

No. 980). 
49, Prin suburbie se înţelege partea 

oraşului care se întinde dincolo de îm- 
prejmuirea şi barierele lui. (Alexandresco, 
ed. 2-a, Ill, partea, IL. p. 681, nota 2). 

12, Tribunalele vor apreciă unde sfâr- 

şesc suburbiile şi unde încep comunele 
rurale. (Demolombe, XI, No. 380 bis; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II. $ 200, p. 34; 

Laurent, VII, No. 497; Huc, IV, No. 349; 

Baudry ei, Chauveau, Des biens, No. 98; 

Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2390; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 631). 

14, Ingrădirea de care vorbeşte ari. 
663 c. civ. îr. (60V ce. civ. rom.) este zidul 
iar nu gardul de spini şi de nuele sau 

gardul de scânduri. şanţuri etc. dispozi- 
iunile acestui articol aplicându-se numai 
la. ziduri propriu zise, (Duranton, V, No. 

363, 382, 385; Demolombe, XI, No. 381, 

450. 468; Mourlon, I, No. 1759; Demante 

et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 51? 
bis, IV; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 200, 
p. 954, 8 9292, p. 611, 621; Dalloz, Rep, 

Servitude, No. 557; Laurent, VII, No. 50, 

585; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 

No. 983, 1003; Planiol, 1, No. 2389; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 681. 68, 
799, 133; Contra: Toullier, III, No. :167; 
Comp.: Huc, IV, 349). , 

15, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă condiţiunile în care este 
efectuată îngrădirea nu aduce aiingere 
drepturilor proprietarului vecin întrucât 
legea nu a stabilit chipul în care îngră- 
direa trebueşte făcută nici materialul din 
care irehueşte să fie efectuată. (Dalloz, 
Râp.. Suppl., Servitude, No. 204; Huc, 1V, 
No. 349: Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 983), 

1G. Se decide că grosimea îngrădirei 
şi adâncimei temeliei vor fi proporţionale 
cu înălțimea ei, deoarece legea tace asu- 
pra acestui punct. (Taulier, II, pp. 393; 
Demolombe, XI, No. 381; Dalloz, Râp., 
Servitude, No. 559; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, vartea I, p. 683). 

17. La facererea îngrădirei se va aveă 
în vedere ca să nu se puie piedecă servi- 

tuţei care ar există în favoarea fondului 
Sen (Dalloz, R&p.. Suppl., Servitude, No. 

18. Intru'câţ potrivit  dispoziţiunilor 
art. 663 c. civ. îr. (600 c. civ. rom.) ambii 
proprietari vecini trebuesc să contribue la 
clădirea şi repararea îngrădirei ce des- 
parte proprietăţile lor, după o părere, acel 
care a construit un zid despărțitor pe 
propriul său teren, are dreptul să ceară 
dela vecinul său plata jumătăţii valorii 
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actuale a zidului şi a terenului pe care 
este construit. (Delvincourt, I, p. 39%; Tau- 
lier, II, p. 394; Duranton, V, No. 323; De- 
molombe, XI. No. 386; Dalloz, Râp.. Ser- 
vitude, No. 569; Suppl... Servitude, No. 
205). . 

19. După altă părere, proprietarul care 
a construit un zid despărțitor pe propriul 
său teren, nu are dreptul să ceară dela. 
vecinul său jumătate din valoarea actuală, 
a zidului și a terenului pe care este cons- 

truit, deoarece el nu poate obligă pe vecin 
să dobândească, fără voia sa, coproprieta- 
tea zidului. (Toullier, III, No. 198; Masse et 
Verg6 sur Zachariae. II, $ 325, nota 4; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, 11, 8 220, nota 7, 
p. 857; Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 
205; Laurent. VII, No. 503; Huc. IV, No. 
348; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
No, 984: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2390: 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 
635, 686). 
20. Când ambele fonduri sunt la ni- 

veluri deosebite. după o părere, ambii ve- 
cinii vor contribui în părţi egale la con- 
struirea şi repararea zidului despărțitor. 
(Toullier, III, No. 162: Duranton, V, No. 
319; Demolombe, XI, No. 384 bis). 

24. După altă părere, în acest caz se 
va, hotări după: situaţiunea fondurilor. 
(Dalloz, Râp.. Servitude, No. 567; Comp. 
Delvincourt, I, p. 593; Demante et Colmet 
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 51? bis V: 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 200, p. 358 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 
684, nota). 

29. Vecinul după o părere, se poate 
liberă. de obligaţia prevăzută de art. 663 
c. civ. îr. (600 c. civ, rom.), renunțând la 
dreptul de comunitate. deoarece dispozi- 
ţiunile art. 656 c. civ. îr. (593 c. civ. rom.) 
îşi găsesc şi aici aplicaţia. (Toullier, III, 
No. 163, 218; Mass6 et Verg6, sur Zacha- 
riae, II, $ 395, p. 178; Aubry et Rau. ea. 
5-a, II, $ 200, p. 3855, 356; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 684, 685). 

98. După altă părere, vecinul nu poate 
să se libereze de obligaţia prevăzută de 
art. 663 c. civ. fr. (600 ce. civ. rom), re- 
nunţând la comunitatea zidului. (Tau- 
lier, II, p. 39%; Duraton, V, No. 319; De- 
molombe, XI, No. 379; Mourlon, 1. No. 
1141; Demanţe et Colmet de Santerre, ed. 
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3-a, II, No. 517 bis, |; Laurent, VII, No. 
az: Bauary et Chauveau, Des biens, No. 
982). 
24, Potrivit dispoziţiunilor art. 663 c. 

civ. fr. (600 c. civ. rom.), numai în lipsă 
de regulamente particulare sau de obi- 
ceiul' obştesc, mărimea zidului despărţi- 
tor va fi fixată la înălţimea arătată de 
acest articol. (Dalloz, Rep., Servitude, N. 
560; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 683). | 

925. In art. 600 c. civ. rom. legiuitorul 
“a voit să spue că înălțimea zidului va 

fi de cel puţin doi metri, cum e în art. 
663 c. civ. fr. iar nu cel: mult doi metri 
după cum e redactat. (Alexandresco, ed. 
2-a. III. partea I. p. 680, 683). 

9G. Părţile vecine au dreptul să înalțe 
zidul cât vor crede de cuviinţă şi conven- 
ţia este prezumată când zidul despărțitor 
are o înălţime mai mare decât cea fixată 
de lege; în acest caz unul dintre vecini nu 

are dreptul să ceară micşorarea înălţi- 
mei zidului. (Demolombe. XI, No. 383 bis; 
Dalloz, Râp.. Servitude. No. 563; Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 983: Comp. 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 683). 
2', Dacă nu există convenţiune între 

părţi, unul dintre vecini are dreptul să 
înalțe zidul până la înălţimea prevăzută 
de lege. întrucât servitutea. «altius non 

" tollendi», nu este presupusă. (Merlin, R60. 
Servitude, Section 6. $ 4; Demolombe, 
XI, No. 383 bis; Dalloz., Rep., Servitude, 
No. 564; Comn.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 683). 
28. in cazul când unul dintre fondu- 

rile vecine este mai ridicat decât celalt. 
înălțimea, legală a zidului despărțitor, în 
lipsă de text de lege. va fi măsurată dela 
suprafaţa fondului cel mai ndicat. (Del- 
vincouri. Î, p. 393; Toullier, III. No. 163; 
Demolombe, XI. No. 384; Aubry et Rau 
ed. 5-a, II. 8 200. p. 358; Dalloz, REP, 
Servitude, No. 565: Suppl, Servitude, 
No. 182; Huc, IV, No. 349; Baudry et 
Chauveau. Des biens. No. 983; Comp: 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 51? bis, V:; Alexandresco, ed: 
2-a, III. partea 1, p. 684 nota). , 
„29. A se vedea: art. 593 din codul ci 

vii cu notele respective. 

Art. 601. — Când se reclădeşte un zid comun sau o casă, toate 
servituţile active şi pasive se perpetuă în privirea noului zid sau 
a nouei case, fără a se puteă însă îngreună, dacă reclădirea s'a 
făcut mai înainte de împlinirea 
urm., 1890, 1895; Civ. Fr. 665) 

Mi Teat. fr. Art. 665. — Lorsqu'on - reconstruit un 
mâison,; les servitudes actives et passives se continuen 
mur ou de la nouvelle maison sans toutefo 
et pouvyru 'que la reconstruction 

prescripțiunei. (Civ. 564, 592, 636 

mur mytoyen ou une 

e cor tă Ll'egard du nouveau 
is quelles puissent. âtre aggrartes, 

4 se fasse avant -eseripti it acquise, que la preseription s0 
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Doctrină, 

4. Art. 665 c. civ. îr. (601 c. civ. rom.) 
cuprinde o aplicare a art. 703 şi 704 c. 
civ. îr. (636 şi 637 c. civ. rom), aşă în- 
cât el este de prisos. (Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea I, p. 855, nota 4, 859). 

9. Servituţile active. sunt acele ser- 
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vituţi cari erau constituite în folosul zi- 
dului sau casei dărâmate iar servituţile 
pasive sunt acele servituţi cari erau im- 
puse zidului sau clădirei în folosul altui 
fond. (Alexandresco, ed. %a, III, partea 

1, p. 855, nota 3). 
3. A se vedea: art. 636 şi 637 din co- 

dul civil cu notele respective. 

Art. 602. — Toate, șanțurile între două proprietăţi se socotesc 
comune de nu va îi titlu sau semn contrariu. (Civ. 480, 590, 603 
urm., 1200 urm.; C. p. 355; L. jud. oc. 32—30; Civ. Fr. 666, 668). 

Text. fr. Art. 666. — "Tous foss6s entre deux hâritages sont presumâs mi- 
toyens s'il n'y a titre ou marque du contraire. 

Tezt. fr. Art. 666. (Modificat prin legea din 20 August 1881). — 'Toute 
elGture qui sâpare des hâritages est râputee mitoyenne, ă moins qu'il n'y ait 
qwun seul des hâritages en tat de elGture, ou sil y a titre, prescription ou 
marque contraire. 

Pour les fossâs, il y a marque de non-mitoyennet6, lorsque la levte ou le 
rejet de la terre se trouve d'un cât€ seulement du foss€. 

Le foss6 est cens6 appartenir exclusivement ă celui du cât& duquel le 
rejet se trouve. 

Tezi fr. Art. 668. (Modificat prin legea dim 20 August 1881). — Le voisin 
dont l'heritage joint un foss6 ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le 
propriâtaire de ce foss6 ou de cette haie ă- lui eâder la mitoyennetâ. 

Le copropristaire dune haie mitoyenne peut la dâtruire jusqwă la limite 
de sa proprietă, ă la charge de construire un mur sur cette limite. 

La mâme râgle est applieable au coproprictaire dun foss6 mitoyen qui ne 
sert qwă, la el6ture. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Arbori 15. indiviziune forțată 13. 
Carare 9, 10. Opozabilitate 3, 4, 
Cesiune 11. Partaj 13, 14. 
Cheltueli 12. Posesiune 6. 
Conflict 5. Prescripţiune 6, 7. 
Consimţimânt 13, Prezumpţiuni 1 urm. 
Constrângere 11, 12, Şanțuri 1 urm, 
Coproprietate 1 urm. curgerea apelor 4, 
Drumuri 2. Stat 2. 
Făşie de teren 9, 10, Tărână 14, 
Garduri 8. Titlu 3, 4, 5. 
Jarbă 14, Zid 11. 

Doctrină. 

|. Pentru ca un şanţ despărțitor să 
îie considerat comun, prin aplicaţiunea 
dispozițiunilor ari. 666 c.. civ. îr. (602 c. 
civ. rom.), nu este necesar ca şanţul să 
îi fost făcut pentru a servi de îngrădire, 
ci aceasta are loc chiar dacă a fost fă- 
cut cu scopul de a da o scurgere apelor. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 213; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 726). | 

9, Şanţurile săpate pe marginea dru- 
murilor aparţin Statului şi lor nu li se 
poate aplică prezumpţiunea de comuni- 
tate. (Mass6 et Verg6 sur Zachariae, II, 
$ 323, p. 175; Dalloz, R6p., Servitude, No. 

583; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 126, nota 2). 
"3. Peniru înlăturarea prezumpţiunei 

de comunitate, art. 666 c. civ. îr. (602 
ec. civ. rom.) cere prezentarea unui titlu; 
după o părere numai titlurile comune 
ambelor părţi pot înlătură prezumpţiunea 
de comunitate, deoarece un titlu nu poate 
fi opus decât celui dela. care emană, (Tau- 
lier, II, p. 388; Duraniton, V, No. 308; Au- 
bry et Rau. ed. 5-a, II, $ 222, nota 69 bis, 
p. 618; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 27). 

4. După altă părere, pentru înlătura- 
rea prezumpţiunei de comunitate, nu este 
necesar ca titlul ce se invoacă să fie co- 
mun ambilor vecini, (Huc, LV, No. 358; 
Baudry ei Chauveau, Des biens, No, 994). 

5, Dacă este conilict între titlu și pre- 
zumpţiunea, legală, se va preferi titlul. 
(Laurent, VII, No. 537, 573; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 727. nota 1), 

6. Pentru înlăturarea prezumpţiei de 
comunitate a, şanţului despărțitor, se cere 
o posesiune de treizeci ani care să ducă 
la prescripțiune; o posesiune de un an 
nu e suficientă. (Delvincourt. [, p. 557; 
Duvergier sur Toullier, III, No. 229, nota 
a; Demolombe, XI, No. 456, 457; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, 8 222, text. şi nota 81, 
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Art, 603 

p. 620; Dalloz, Rep., Servitude. No. 58, 
607; Laurent, VII, No. 5%; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 995; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 727%, 
nota 1; Contra: Toullier, III. No. 229; 

_ Duranton, V, No. 356, 370). 
1. Deasemenea pentru înlăturarea pre- 

zumpţiei de comunitate a șanțului des- 
părţitor. se poate invocă prescripțiunea. 
de 10—20 ani. (Aubry et Rau, ed. a, I],. 
$ 222. p. 620). 

8. Pentru şanţuri prezumpţiunea de 
comunitate a şanţului despărțitor îşi 
găseşte aplicațiunea, fără a se distinge 
dacă cele două fonduri vecine, sau unul 
dinire ele este îngrădit din toate părţile, 
deoarece dispoziţiunile art. 670 ce. civ. fr. 
(606 <. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea 
numai la garduri iar nu şi la şanţuri. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 209; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 796), 

9, Dacă între șanț şi linia despărţi- 
toare a proprietăţilor se află o îăşie de 
loc, prezumpţiunea. de comunitate a şan- 
tului încetează. (Duranton. V. No. 349; 
Demolombe, XI, No. 453; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. $ 222. nota 68. p. 617; Laurent, 
VII, No. 520; Huc, IV, No. 357; Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, partea I, p. 18, 
nota, 1). 

10. Un proprietar are dreptul să facă 
un $anţ despărțitor pe fondul său, fără 
a fi obligat ca între acest şanţ, și fon- 
dul vecin să lase vreo făşie de teren. (Tou: 
lier. III. No. 22%: Duranton. V. No. 364; 
Aubrv et Rau, ed. 5-a. TI. $ 198. nota 5, p. 33%; Dalloz, Rep. Servitude. No. 59%; 
Suppl.. Servitude. No. 215; Laurent, VIII, 
No. 32; Baudry et Chauveau, Das biens, 
No. 998; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. L. p. 726. nota: Contra: Demolombe, 
XI. No. 464 Huc, No. 368). , 
„Îî- Sub imperiul vechiului art, 666 c, civ. în. (602 ce. civ. rom.) se Gecideă că 

Art. 603. — Este semn de 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

vecinul nu puteă constrânge pe 'proprie- 
tarul unui şanţ despărțitor ca să-i cedeze 
comunitatea lui, după cum poate îi con- 
strâns proprietarul unui zid despărțitor: 
(Foullier, III, No. 227; Duranton, Y, No, 
362, 363; Demolombe, XI, No. 450, 465; 
Mourlon, I. No. 1759; Demante et Colmer 
de Santerre, ed. 3-a, II, No. 523 bis; Dal- 
loz, Rep.. Servitude, No. 572; Laurent, VII, 
No. 585; Baudry et Chauveau. Des biens, 
No. 1003; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I. p. 729). 

142. Proprietarul care voeşte să sape 
un şanţ despărțitor, nu poate constrânge 
pe vecinul său ca să contribue !a facerea 
lui, ci este obligat să-l facă, pe fondul 
său şi cu cheltuiala sa. (Cemolombe, XI, 
No. 464, 468; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
572, 592; Alexandresco, cd. 2-a, III, partea 
I. p. 199). | 

13. Unul dintre coproprietarii nu poate 
cere, fără consimţimântul  celuilait co- 
proprietar, împărţirea şanţului, deoarece 
există între ei o indiviziune forțată, (Toul- 
lier, III, No. 94, nota 1; Demolombe, XI, 
No, 463, 479; Mourlon, 1, No. 1769; 
Demante et  Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 523 bis; Aubry et Rau, 
ed, 5-a, II, $ 222, text şi nota 76. p. 619; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [| p. 
129. 730; Contra: Duranton, V. No. %1, 
381; Laurent, VII, No. 586), 

14. Coprovrietarii unui şanţ vor îm- 
părţi între ei tot ce se extrage din șanț, 
cum este țărâna iarba, etc. (Alexandresco, 
ed. 2-a, I!I. partea I, p. 796). 

15. Arborii cari 'se află într'un şanţ 
comun, aparțin coproprietarilor sanţului. 
(Demolombe, XI, No. 460; Laurent, VII, 
No. 57%; Alexandresco, cd, 2-a, III. par: 
tea I, p. 729). i 

1G. A se vedeă: ari. 603, 694 şi 606 din 
codul civil cu notele respective, 

necomunitate când pământul e înălțat sau aruncat numai de o parte a șanțului. (Civ. 591, 602, 604, 1200, 1202; Civ. Fr. 666, 667). 
Tezt fr. Art. 666 ( Modhficat prin legea din 20 August 1881). -- 'Toute elâture aui sâpare des hâritages est rputâe mitoyenne, â moins qwil n'y ait qwun seul des hâritages en Gtat de elâture » 

contraire, 
ou sil y a titre, preseription ou marque 

„Pour les fossâs, il y a margue de non-mitoyennete, lorsque la levee ou le rejet de la terre se trouve d'un cât6 seulement du fossă. Le fosse est cens 
se trouve. 

Tezi. fr. Art. 667. — Il ya marque de no 

6 appartenir exelusivement ă celui du cote duquel le rejet 

n-mitoyennet€ lorsque la levte ou le rejet de la terre se trouve d'un câte seulement du foss€. 

Doctrină. 

„Î„ Potrivit aispozițiunilor art. 667 ce. civ. îr. (603 c. eiv. rom.), este semn de necomunitate a şanţului despărțitor când 

pământul este înălțat sau aruncat numai 
de o parte a şanţului. (Daloz, Rep. Supr! Servitude. No. 207: Alexandresco, ed. Za, 
III. Partea 1, p. 77). 

2. Prin cuvintele: «pământ aruneat> 
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Codul civil 

întrebuințate de legiuitor în art. 66? c. civ. 
tr, (603 c. civ. rom.) se înţelege pământul 
aruncat pe marginele şanţului despărțitor 
şi rezultat numai din săparea sau cură- 
livea, şanţului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, [i. 
$ 2922, nota 170. p. 618; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 576; Suppl.. Servitude, No. 210; 
Alexandresco. ed, 2-a, III, partea I, p. 127). 

3, Semnele de necomunitate ale şan- 
ţuiui despărțitor, după o părere, sunt a- 
rătate de acest articol în mod enunţiativ. 
(Demolombe, XI, No. 458; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 577 urm.; Suppi.. Servitude, 
No. 208). 

DESPRE SERVITUDINI Art. 604 

4, După altă părere, legea a arătat în 
mod limitativ” semnele de necomunitate 
ale şanţului despărțitor, deoarece nu poate 
există, prezumpţiune legală fără texi de 
lege. (Duranton, V, No. 353 urm.; Dalloz, 
R6p.. Servitude, No. 577; Suppl., Servitude, 
No. 208; Masse et Verge sur Zachariae, Ii,. 
$ 323, p. 175; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il Ş 
222. p. 618; Laurent, VII, No. 571; Huc, 1Y, 
No. 458; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 997: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 727, nota 3). . 

5, A se vedeă art. 604 din codul civil 
cu notele respective. 

Art, 604. — Şanţul se socotește a îi exclusiv al acelui în 
partea căruia pământul e aruncat. (Civ. 591, 603, 1200, 1202; 
Civ. Fr. 666, 668). 

“Tezi. fr. Art. 666 (Modificat prin legea din 20 August 1581). — Toute 
clâture qui s&pare des heritages est râputee mitoyenne, ă moins quiil n'y ait 
qwun seul des hâritages en tat de elGture, ou sșil y a titre, preseription ou 
marque contraire. 

Pour les fosss, îl. y a marque de non-mitoyennet6, lorsque la levte ou le 
rejet de la terre se trouve dun cote seulement du foss6. 

Le foss6 est cens6 appartenir exelusivement ă celui du câte duquel le rejet 
se trouve. 

Text. fr. Art. 668. — Le fosse est cens& appartenir exelusivement ă celui 
du cote duquel le rejet se trouve. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 668 ce 
civ. îr. (604 ce. civ. rom.), șanțul despărțitor 
se socoteşte a fi proprieiaiea, excluzivă a, 
vecinului în partea căruia pământul este 
aruncat. (Dailoz, R&p.. Servitude, No. 207; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 728). 

9, In cazui când pământul este arun- 
cat de amândouă părţile șanțului despăr- 
ţitor sau nu este aruncat pământ de nici 
o parte. sanțul se socoteşte comun. (Foul- 
lier, III, No. 226, Demolombe. XI, No. 454; 
Dalloz. Rep., Servitude, No. 514; Laurent, 
VII. No. 570; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 228). . , 

3, Pentru înlăturarea, prezumnţiunei de 
necomunitate. trebueşte ca posesiunea pă- 
mântului aruncat de o parte a șanțului 
despărțitor să nu fie contestată, deoarece 
este posibil ca. pământul să fi fost scos 
din şanţ cu oeazia curăţirei lui, sau să îi 
fost adus şi pus deoparte a şanţului în 
mod clandestin, cu scopul de a dobândi 
astfel proprietatea exclusivă. (Taulier, II, 
p. 397: Duranton, V, No. 357; Demolombe, 
XI, No. 4%; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
575; Comp: Laurent: VII, No. 5; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 728, 
nofă). 

4, In cazul când pământul este aruncat 
de o parte a șanțului comun, fie cu ocazia, 
curățirei lui, fie că este adus din altă 
parte sau când se ridică pământul arun- 

cat de o parte a șanțului pentru a, se îace 
să se creadă că şaniul este comun, veci- 
nul în drept va puteă introduce acţiune 
posesorie. (Dalloz, R6p., Action posses- 
soire, No. 419; Servitude, No. 575). 

5. In contra prezumpţiunei prevăzută 
de art, 668 ce. civ. îr. (604 c. civ. rom.) care 
este numai juris tantum, se poate admite 
proba, contrară. (Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 573; Huc, IV, No. 356; Baudryet 
Chauveau, Des biens, No. 996). 

G. Deasemenea prezumpţiunea prevă- 
zută de art. 668 c, civ. fr. (604 c. civ. rom.), 

- cade în cazul când există semne de hotar 
cari o contrazic şi dacă aceste semne de 
hotar sunt recunoscute şi  necontestate. 

(Demolombe, XI, No. 453; Marcadă, Art. 

666; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 82%, p. 
618; Dalloz, Râp.. Servitude, No. 578; Suppl, 
Servitude, No. 211). 

7. Comunitatea îngrădirei poate fi do-. 
bândită prin prescripțiune de ireizeci ani, 
dacă posesiunea, îndeplineşte condiţiunile 
cerute de lege pentru a duce la prescrip- 
țiune.. (Demolombe, XI, No. 457; Pemente. 
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 521. 
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 222, text 
şi nota, 71, p. 618; Laurent, VII, No. 572; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 995; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 727, 
nota 1, 728). 

9. A se vedea: art. 603 din codul 
civil cu notele respective. 
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Art. 605—606 DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

Art. 605. — Șanțul comun trebue întreţinut cu cheltuiala co- 
mună. (Civ. 592; Civ. Fr. 667, 669). 

Text fr. Art. 667. (Modificat prin legea din 20 August 1881). La eloture 
mitoyenne doit tre entretenue ă frais communs; mains le voisin peut se soustraire 
ă cette obligation en renoneant ă la mitoyennete. 

Cette faculte cesse si le fosse sert habituellement ă l'6coulement des eaux. 

Teat. fr. Art. 669. — Le foss6 mitoyen doit tre entretenu ă frais com- 
MUns. 

Doctrină. No. 585; Laurent, VII, No. 575; Alexan- 

4. Sub imperiul vechiului text francez 
art. 669 (605 c. civ. rom.) s'a discutat dacă 
vecinul puieă să se sustragă dela obliga- 
tiunea, de a întreţine şanţul comun prin 
renunțarea. În coinunitate şi se decideă că 
el are acesti drept. (Pothier, Sociâte, No. 
229: Duranton, V, No. 360; Demolombe, XI, 
No. 461. 470: Masse et Verge, sur Zacha- 
riae, II, p. 1%; Mourlon, IL, No. 175%; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. II, 
No. 523 bis: Aubry et Rau, ed. 5-a, II $ 
222, p. 618, 619; Dailoz, Reâp., Servitude, 

dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 728, 799). 
9. Prin renunţarea la comunitate, ve- 

cinul este descărcat ae obligaţia de între 
ținere pentru viitor, însă rămâne obligat 
pentru trecut, dacă în această privinţă nu 
s'a, regulat nimic între părţi. (Pothier, So- 
cit, No. 229; Demolombe, XI, No. 52%; 
Dalloz, R&p.. Servitude,No. 587). 

2. In cazul când după renunţarea la 
comunitate, vecinul nu întreţine în bună 
stare şantţul despărțitor, renunţătorul are 
dreptul să revie asupra renunţării sale, 
reluând comunitatea. (Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 587). 

Art. 606. — Orice gard ce desparte două proprietăţi se so- 
coteşte comun, afară numai dacă una singură din două proprietăți 
va îi îngrădită, sau de nu va îi un titlu sau posesiune îndestulă- 
toare, care să constate din contra. (Civ. 590 urm., 602 urm., 609, 
1200, 1202, 1846, 1890, 1895; C. p. 355; Civ. Fr. 666, 668, 669, 
670). 

Tezt fr. Art. 666. (Modificat prin legea din 20 August 1981). — 'Toute 
elâture qui separe des hâritages est reputâe mitoyenne, ă moins qu'il n'y ait qwun seul des hâritages en tat de cloture, ou s'il Y a titre, preseription ou 
marque contraire. 

„Pour les fossâs, il y a marque de non-mitoyennetâ, lorsque la levâe ou le rejet de la terre se trouve d'un cât6 seulement du foss6. 
Le foss€ est cens€ appartenir exclusivement ă, celui du câte duquel le rejet 

se trouve. 

Tezi fr. Art. 668. (Modificat prin legea din 20 August 1881). — Le voisin d'ont I'hâritage joint un foss€ ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propritaire de ce foss6 ou de cette haie î lui etder la mitoyennete. Le copropriâtaire d'une haie mitoyenne peut la dâtruire jusqu'ă la limite de sa proprite, ă la charge de construire un mur sur cette limite. 
La mâme răgle est applicable au copropritaire d'un fosse mitoyen qui ne sert qwă la eloture. 

Tezi fr. Art. 669. (Modificat prin legea din 20 August 18981). — 'Tant que dure la mitoyennete de la haie; les produits en appartiennent aux propri6- taires par .moiti€. 

Tezi. fr. Art. 670. — 'Toute haie 
toyenne, ă moins qu'il n'y ait quun 

qui s&pare des hâritages est r&pute mi- 
seul des hâritages en 6tat de el6ture, ou > » . . . sil n'y a titre ou possession suffisante au contraire. 
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Codul civil DESPRE 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). “ 

Apreciere 16. 
Carare 17. 
Coasimţimânt 18. 
C.nstrângere 13, 
Coproprietate 1 urm. 
Distrugere $. 
Dovadă 4. 

Opozabilitate 7, 8. 
Partaj 18, 21. 
Pasesiune 9. 
Prescripţie 9, 10. 
Prezumpţiuni 1 urm. 
Probă 4. 
Produse 21. 
Renunţare 20. 

SERVITUDINI 

Fășşie de pământ 17. 
Garduri î urm. Reparaţii 19, 20, 
Gard uscat 1. Şanţari 11, 12, 14, 15, 16. 
Gard v.u.1. Semne ît. 
Grăniţuire 12. Stare primitivă 5. 

Indiviziune forțată 18. Titlu 6, 7, 8.. 
lagrădire 2 urm. "Zid 3, 11. 
Intreținecre 19, 20... .. ...-. IE 

Doctrină. 

4. Dispoziţiunile art. 670 c. civ. îr. (606 

c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 

la garduri uscate cât şi la garduri vii. 

(Demolombe, XI, No. 469; Marcad€, Art. 

670; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il. $:22%, text 

si nota 77, p. 619; Laurent, VII, No. 5%; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 730, 

text şi nota, 4). 

9, Potriviţ dispoziţiunilor vechiului art. 

670 e. civ, îr. (606 c. civ. rom.) prezumpţiu- 

nea, de comunitate a gardului despărțitor 

îşi găseşte aplicaţiunea numai dacă cele 

două fonduri vecine sunt îngrădite sau 

nici unul dintre fonduri nu este îngrădit. 
(Duranton, V. No. 368; Demolombe, XI, No. 
411; Aubry et Rau, ed. S-a, II, $ 222, p. 619; 

Mourlon, 1, No. 1761; Dalloz, Râp., Suvppi, 
Servitude, No. 209; Laurent, VII, No. 518; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 73], 
text şi nota 2). 

2, Pentru ca prezumpţiunea, de comu- 
nitate a gardului despărțitor să-şi poată 
găsi aplicaţiunea, în cazul când ambele 
fonduri sunt îngrădite, nu este necesar ca 
modul de îngrădire să fie acelaş de toate 

părţile; astfel, gardul despărțitor va fi 

considerat comun în cazul când unul din- 

tre fonduri va, aveă îngrădirea formată 
în parte din gard şi în parte din zid, pe 

când celălalt fond va fi îngrădit numai 

cu gard. (Delvincourt, Î, p. 399; Demo- 

lombe, XI, No. 471, 472; Mourlon, ed. 7-a, 

1, No. 1163; Marcad6, Art. 670; Dalioz, 

Rep. Servitude, No. 611; Laurent, VII, 

No, 579; 'Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p.„ 732, nota; Contra: Duranton, V, No. 
368; Taulier, II, p. 399). 

4. In cazul când numai unul dintre 

fonduri este îngrădit de toate părţile, gar- 

dul despărțitor nu mai este considerat co- 
mun, însă nu există prezumpţiune că 
gardul apartine proprietarului fondului 

complect îngrădit, ci acel care pretinde 

proprietatea exclusivă a gardului tre- 

bueşie să-şi dovedească dreptul său po- 

trivit regulelor generale în materie de 

probă. (Dalloz. Râp., Suppl., Servitude, 
No. 209: Huc, IV, No. 358; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 992; Contra: 

Demolombe, "XI. No. 471; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 732). 

&, Pentru a se hotări dacă un gard este 

Art. 606 

sau nu comun, trebueşte să se ia în con» 

sideraţie starea primitivă a fondurilor 

vecine iar nu sțarea actuală, căci este 

posibil ca îngrădirea dela unul dinire fon- 

duri să se fi distrus sau că îngrădirea 

să se fi făcut mai târziu. (Demolombe, 

XI. No. 471;. Aubry et Rau, ed. S-a, LI, 

-& 922, p. 619; Dalloz. Râp.„. Servitude, No. 

619; Laurent, VII. No. 580; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 991; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p 731, nota 2). 

&, Potrivit dispoziţiunilor art. 610 c. 
civ. fr. (606 e. civ. rom.), prezumpţiunea 

-de comunitate a gardului despărțitor în- 
cetează. când există titlu care să constate 
contrariul. (Dalloz, R6p., Servitude, No. 
604; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 32). _ 

Z„ După o părere, numai titlurile 
comune ambelor părţi pot înlătură pre- 
zumpţiunea de comunitate, deoarece un 
titlu nu poate fi opus decât celui dela care 
emană. (Taulier. II, p. 388; Duranton, V, 
No. 308: Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 222, 
nota 69 pis, p. 618). 

Ş. După altă părere, pentru înlăturarea 
prezumpliunei de comunitate, nu este ne- 
cesar ca titlul ce se invoacă să fie comun 
ambilor vecini. (Huc, IV, No. 358; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 99%). 

9. Peniru înlăturarea prezumpţiunei de 
comunitate a unui gară despărțitor, se 
cere o posesiune de treizeci ani, care să 
ducă la prescripțiune; o posesiune de un 
an nu e suficientţă. (Delvincourt, 1, p. 557; 
Duvergier sur Toullier, III. No. 229, nota, 
a; Demolombe. XI, No. 475; Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 52i 
bis; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 222, text 
şi nota.81, p. 620; Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 584, 60%; Laurent. VII, No. 540, 581, 
Baudry et Chauveau, 'Des biens, No. 948; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 732; 
Contra: Toullier, TII, No. 229; Duranton, 
V, No. 370). 

10. Deasemenea pentru înlăturarea, 
prezumpţiunei de comunitate a gardului 
despărțitor, se poate invocă prescripţiunea 
de 10—20 ani. (Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 
$ 222, p. 620). 

1[., Cu toate că legea vorbeşte de 
semne de necomuniiate numai pentru zi- 
duri şi şanţuri, totuşi pot există semne 

e necomunitate şi” pentru garduri des- 
părţitoare. (Huc, IV, No. 358).. 
„12. în cazul când există semne de gră- 

niţuire regulat stabilite şi  necontestate, 

prezumnţiunea de comunitate a garâului 
despărțitor încetează. (Dalloz, Rep. Ser- 
vitude. No. 578. 605; Suppl., Servitude, 
No. 211). 

12, Dispoziţiunile art. 661 şi 663 c. eiv. 
tr. (598 şi 600 ce. civ. rom.). nu-şi găsesc 
aplicaţiunea la garduri. (Duranton, V, 
No. 363, 385; Demolombe, XI. No. 450, 
468; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 222, p. 
621; Laurent, VII, No. 585: Alexandresco 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 733). i 

44. Dacă după un gară. există dealun- 
sul său un sanţ, după o părere, gardul 
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este presupus că este proprietatea celui 
lângă fondul căruia se găseşte, indiferent, 
dacă şanţul este sau nu comun şi dacă 
aparţine unuia sau celuilalt dintre vecini. 
(Delvincourt, 1. p. 399; Dalloz, Rep., Ser- 
vitude, No. 614). 

15. După altă părere, în acest caz, gâar- 
dul va fi considerat comun, el fiind li- 

mita, dintre proprietăţile vecine. (Duran- 
ton, V, No. 3%; Dalloz, Reâp., Servitude, 
No. 614). 

1G. După a treia părere, tribunalele 
vor apreciă după împrejurările cauzei, ne- 
putându-se adoptă, în acest caz o solu- 
țiune absolută. (Demolombe, XI, No. 47%; 
Masse et Vergă sur Zachariae, ll, p. 1%, 
nota 2). 

17. Dacă între gard şi linia desnărti- 
toare este o făşie de pământ, gardul nu 
se miai socyteşte comun deoarece nu des- 
parte două proprietăţi. (Mourlon. ed. T-a. 
I, No. 1762: Aubry et Rau. ed. a. II, $ 
222, nota 8, p. 619; Laurent, VII, No. di; 
Alexandresco. ed. 2-a, III. partea 1; p. 231, 
noia 1). 

DESPRE SERVITU DINI Codul civil 

18, Unul dintre coproprietari nu poate 
cere, fără consimţimântul celuilalt copro- 
prietar, împărțirea. gardului comun, de- 
oarece există între ei o indiviziune for- 
tată. (Tcullier. II], p. 94, nota 1; Duran- 
ton, V, "Yo. 361, 381; Demolombe. XI. No. 
463, 679; Mourlon, I, No. 1769; Demante 
et Colmet de Santerre. ed. 3-a, IL, No. 533 
his; Aubry et Rau, ed. 5-a. Il. 8 222, p. 
619; Alexandiresco, ed. 2-a. III, parica îl. 
p. 729, 730; Contra: Laurent, VII, No. 546, 

19, Ambii coproprietari sunt obligaţi 
să întreţie gardul comun. (Alesandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 732). 
20. Coproprietarul se poate descărcă 

de obligaţia de a întreţine gardul comun, 
renunțână la comunitate. (Demolomb:, 

“XI, No. 478: Aubrv et Rau, ed. Pa II. 
$ 2922, p. 621; Laurent. VII. No. 582; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 733). 
9. Ambii coproprietari sunt in drog 

a împărți produsele gardului comun. (De- 
molombe. XI, No. 477; Aubry ct Rau, cd. 
a, II, $ 222, p. 620; Laurent, VII. No. 58: 
Alexandrosco, ed. 2-a, III, pirtea 1. p. 7%, 

Art. 607. — Nu e ertat a sădi arbori cari cresc înalţi, decât 
în depărtarea hotărită de reglementele particulare 1) sau de obi- 
ceiurile constante şi. recunoscute și în lipsă de reglemente şi de 
obiceiuri, în depărtare de doi metri dela linia despărţiioare a celor 
două proprietăți pentru arborii înalţi şi de o jumătate metru 
pentru celelalte plantaţiuni și garduri vii. (Civ. 480, 484, 489—491, 
586, 608 urm., 627, 639, 1790; Civ. Fr. 671). 

_ Tezt. fr. Art. 671. — Il n'est permis de planter des arbres de haute tige 
quă la distance prescrite par les râglements particuliers actuellement existants 
ou par les usages constants et reconnus; et, A defaut de reglements et usages, 
quă la distanee de deux mâtres de la ligne separative des deux hâritages pour 
les arbres ă haute tige, et ă la distance d'un demi-mâtre pour les autres ar- 
bres et haies vives. - 

„Tezt. fr. Art. 671. (Modificat prin legea din 20 August 1881). — Il nest 
permis d avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes pres de la limite de la pro- 
pri6te voisine quă la distance preserite par les râglements particuliers actuel- 
lement existants, ou par des usages constants et reconnus; et, ă defaut de regle- 
ments et usages, quă la distance de deux mâtres de la ligne separative des deus 
heritages pour les plantations dont la hauteur depasse deux mâtres, et ă la dis- 
tance d'un demi-m&tre pour les antres plantations. 

„Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espăee peuvent tre plantâs en 
espaliers, de chaque câte du mur sâparatif, sans que l'on soit tenu d'observer 
aucune distance, mais ils ne pourront dpasser la erâte du mur. . , . | . Si le mur n'est pas mitoyen, le propriâtaire seul a le droit dy appuyer ses espaliers. 

INDEX ALFABETIC Calcularea distanţei 6—11, | Distanţă 1 urm, | (la doctrină), 02% Dovadă 21, . _ , anal 10, ici Agricultură 12, Arbori, 2, 5, 6, 7, 12,25, Centru 9 8. Ba 2 11 enajare 26, 28, | , 27, 28, Cc i.2 3 = . ” Apă curgătoare 10. | Arbuşti 2, 25, 26, 27, oz 29 &î12 %, pagltate i Apreciere suver, 22, 24, 26. | Brazi 27. : de ap: e 27: Curs de apă 10. - Garduri 4, 5, 8, 9, 10, 25. 

1) In art, francez 671, se zice imediat: „acluellement existanis:. 

— 272 —
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Gard uscat 4, 
Gard viu 4, 5, 33. 
Ingrădire 14. 

Probă 21, 
Rădăcini 12. 
Regulament 25. 

Interes 12. Șalcâmi 27, . 
Măcieş 27, Sanţuri 8, 9, 10. 
Marturi 21, Scumpie 27. 
Mijloc 7, 8. Spontan 3. 
Nuc 27 Stejar 27, 
Obiceiuri 18—23, 25, 
Oraş 12, 13,2), 

Suprafață 6. 
Suverană apreciere 22, 24, 

Oţetari 27. , 
Pădure 2, 15, 16, 17. Ţara 12, 13. 
Pârâu 10, "Tei 22. 
Plantaţii 1, 2, 2, 6.8,9, | Titlu 21. 
Lo 18. 1», 20, 21, 26, 2: Trandafir 27. 

Plopi 27, Umbră 12. 
Prejudiciu 1, 42, Varietate de arbori 26, 28. 
Prescripţie 1. Vecinătate 8, 9, 10, 16, 17. 
Prezumpţiuni 24. Ză 8, 9, 10. 

"Doctrină. 

4. Fcoprietarul unui fond are oricând 
dreptul să planteze pe locul său, deoarece 
această facultate, care decurge din. drep- 
iul său de proprietate, nu se poale pierde 
prin neuz; există însă o singură restric- 
țiune la acest drept al proprietarului, 
anume aceea de a nu aduce prejudiciu 

fondului. vecin în limitele fixate de lege. 
(Danez Râp., Suppl., Servitude, No. 221, 
9 

9. Dispoziţiunile art. 671 c. civ. îr. (607 
€. civ. rom, privitoare la distanţa de 
observat cu ocazia facerei plantațiilor, îşi 
găsesc aplicațiune atât în cazul când 
arborii sau arbuştii sunt izolați câi şi în 
cazul când ei formează o pădure. (Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 619; Planioi et Ri- 
bert, TI, No. 910; Alexandresco, ed. 2-a, 
itI, partea 1, p. 786). 

2. Dispoziţiunile acestui articol îşi să- 
sesc aplicaţiunea atât în cazui când ar- 
borii sunt plantați cât şi în cazul cână ei 
cresc în mod spontan. (Duranton, V, No. 
386; Demolombe, XI. No. 490; Marcaâă, 
Art. 671; Aubrvet Rau. ed. 5-a. II. $197. p. 
324; Dalloz, Râp., Suppl., Servitude. No. 
227; Laurent, VIII, No. 3; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1011; Planiol et Ri- 
pert, III, No. 910; Colin et Capitant, ed. 
4-a, Î, p. 753; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 736, nota 2). 

4, Dispoziţiunile acestui articol îşi gă- 
sesc aplicaţiunea numai la gardurile vii 
iar nu şi la acele uscate. (Mourlon, I, No. 
1170; Aubry et Rau, ed. da, UI, $ 19, 
nota 12, p. 327; Huc, IV, No. 357; Planiol 
et Ripert, III, No. 910; Alexandresco, ed. 
2-a. III. partea 1, p.739, nota 3). 

5, Proprietarul unui gard viu nu are 
dreptul să lase să crească în acest gard, 
arborii” cari cresc înalţi. decât dacă exis- 
tă distanţa. prevăzută de lege. dela linia 

despărțitoare. (Dalloz. Rep., Servitude, No. 
621; Laurent, VIII, No. 7; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 732, nota 3). 

6, Pentru calcularea distanţei se va 
luă ca punct de plecare, după o părere, 
suprafata arborelui din momentul plan- 
tației. (Demolombe, XI, No. 496; Dalloz, 
Ren, Servitude, No. 648). 

7. După altă părere, punctul de ple- 

96791. — Codul Civil adnotat. — VI. 

DESPRE. SERVLTUDINI 

— 3 

Art. 607 

care va fi dela centrul arborelui. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II. $ 197, p. 327; Dalloz, 
Rep., Sevitude, No. 648; Laurent, VIII, 
No. 8; Huc, 1V, No. 364: Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1011; Pianiol et hi- 
pert, III, No. 909; Alexanăresco, ed. 2-a, 
IIL partea 1. p. 739, 740). 

8. Când fondurile vecine sunt despăr- 
țite printr'un zid' un şanţ sau un gard 
cari sunt comune, distanţa dela linia des- 
Părţitoare la care pot fi făcute planta- 
țiile, se va socoti dela mijlocul zidului san 
îngrădirei. (Duranton, V, 387; Demolombe. 
XI, No. 495; Aubry et Rau, cd. 5-a, Il, $ 
197, p. 327; Dalloz, Râp., Servtude, No. 
643; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1010; Planiol et Ripert, III, No. 909; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 730, 
740). - 

9. In cazul când zidul, șanțul sau gar- 
dul aparţine numai unuia dintre vecini, 
distanţa pentru plantare, se va socoti dela, 
linia desnărtitoare dintre proprietăti. (Du- 
ranion, V, No. 387; Demolombe, XI, No. 
495; Aubry et Rau, ed. a, II, $ 19%, p. 
327; Dalloz, Râp., Servitude, No. 643; Lau- 
rent, VIII, No. &; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 1010; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1, p. 740). 

iQ. Când fondurile vecine vor fi des- 
părţite printrun curs de apă, un canal 
sau pârâu. se va procedă pentru calcu- 
larea distanţei la plantare, ca şi în cazul 
când proprietăţile sunt despărțite prin- 
trun zid. un şanţ sau un gard. (Demo- 
lombe, XI, No. 555; Dalloz, Rep., Servituda, . 
No. 643; Suppl.. Servitude. No. 231; Pla- 
niol et Ripert. III, No. 909; Comp: Lau- 
rent, VIII, No. 8; Alexandresco: ed. 2-a, 
III partea |. p. 7440 nota 1). 

iî„ In cazul când proprietăţile sunt . 
despărțite printrun drum public, lărgi- 
mea acestui drum va fi cuprinsă în cal- 
cularea distanței. (Duranton, V, No. 38%; 
Demolombe, XI, No. 495; Aubry et Bau, 
ed. 5-a, II. $ 197, p. 327; Dalloz, R6p, 
Servitude, No. 647; Suppl. Servitude, No. 
220; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1011; Planiol et Ripert. III, No. 909; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 740, 
nota 1). 

12. Dispoziţiunile art. 671 e. civ. în. 
(607 e. civ. rom.), după o părere, îşi gă- 
sesc aplicaţiunea numai la proprietăţile 
dela ţară iar nu şi la cele din oraşe, de- 
oarece ele privesc interesul agriculturei 
unde umbra şi răăcinele copacilor aduc 
un prejudiciu culturilor. (Rolland de Vii- 
largues. Râ6p.. Arbres No. 42; Dalloz, 
R6p., Servitude, No. 633). 

12. După altă părere, dominantă, dis- 
pozițiunile art. 671 c. civ. tr. (607 c. civ. 
rom.. au o aplicaţiune generală. atât la 
proprietăți urbane cât şi la proprietăţi 
rurale. (Duvergier sur Toullier, II, No. 
512, nota b; Demolombe, XI, No. 485 urm.; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 197. p. 3%, 
225; Dalloz, Râp., Servitude, No. 633; Lau- 
rent, VIII, No. 4 urm; 'Baudry et Chau- 
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veau, Des biens, No. 1011; Planiol et Ri- 
pert, III, No: 910; Alexandresco, ed. 2-a; 
III, partea 1, p. 736). , , 

14. Dispoziţiunile acestui articol îşi 
găsesc aplicaţiunea atât la, proprietăţile 
îngrădite cât şi la proprietăţile neîngră- 
dite. (Demolombe, XI, No. 486; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 197, p. 324, 325; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 1011; Planiol. 
et “Ripert, III,: No. 910; Alexandresco, ed.. 
2-a, III, partea ÎI, p. pag. 736, nota 1). 

DESPRE SERVITUDINI 

15. Disvoziţiunile art, 671 şi 622 e. civ. | 
în. (607 şi 608 c. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
caţiunea şi. la păduri. (Demolombe, XI, 
No. 487, 488; Aubry et Rau, ed. Ba, II, - 
$ 197, pag. 325; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 636: Suppl., Servitude, No. 229; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 910; Alexandresco; 
ed. 2-a, II], partea I, p. 736, nota 1). 

IG. In cazul când ambele fonduri ve- 
cine sunt păduri, după o părere, dispozi- 

țiunile art, 671. c. civ. tr. (607 e. civ. rom.), 
nu-şi găsesc - aplicaţiunea. (Demolombe. 
NI, No. 489). , | 

17, După altă părere, chiar în cazul 
când ambele fonduri vecine sunt păduri, 
dispoziţiunile art. 671 c. civ. îr,. (607 c. 
civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 197, p. 325; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 637; Laurent, VIII, 
No. 5; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 736, nota 1). 

18. Potrivit dispoziţiunilor art. 671 c. 
civ. îr. (607 c. civ. rom), când există obi- 
ceiuri constante şi recunoscute, se va 
urmă, Gistanţa pentru plantare prevăzută 
de aceste obiceiuri iar nu cea prevăzută 
de acest articol. (Demolombe, XI, No. 493; 
Dalloz, Rep. Servitude, No. 639; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 1010; Planiol 
et Riperi, FII, No. 911; Alexanâresco, ed. 
2-a, III. partea 1, p. 737). : 

19, în cazul când într'o localitate 
există obiceiul de a nu observă nici o 
distanţă pentru plantare, se vor aplică 
dispozițiunile ari. 671 ce. civ. fr. (607 c. 
civ. rom.) în ceeace priveşte distanţa de 
plantat deoarece în acest caz trebueşte să 
se considere că nu există obiceiu. (De- 
molombe, XI, No. 493; Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 197, p. 326; Dalloz, R6p., Ser- 
vitude, No. 639; Laurent, VIII, No. 4; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 737, 
nota ?; Contra: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1010; Planiol et Ripert, No. 911). 
20. In oraşe însă când există obiceiul 

de a nu se observă nici o distanţă, pentru 
„ Plantare, se va urmă conform acestui 
obiceiu. (Demolombe, XI, No." 4%, 493; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 197, nota 11, 
p. 326). - 

21. Dovada existenţei obiceiurilor con- 
stante şi recunoscute se va face prin tit- 
luri şi martori. (Demolombe, XI, No. 491; 
Dalloz, Râp;, Servitude, No. 638; Laurent, 
VIII. No. 6: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1010; Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea I, p. 788, nota). “ 
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29, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă există obiceiuri. constante 
şi recunoscute. (Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1010; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 738, nota). ” , 
23, Prin obiceiuri constante şi: recu- 

noscute, se înţeleg obiceiurile cari se re- 
petă de mai multe ori şi sunt recunos- 
cute adică sunt observate ca o regulă de 
drept, iar nu numai îngăduite. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, 8 197. nota 8, p. 395; Lau- 
rent, VIII, No. 6; Alexandresco, ed. 24, 

“TII, partea 1, p. 738, nota). 
24. Taptul că cineva are plantaţii la 

marginea proprietăţii sale, nu constitue 
o prezumpţiune legală de proprietate a 
pământului pe care trebuie să-l lase între 
aceste plantaţii și fondul alăturat, ci nu- 
mai o prezumpţiune simplă supusă apre- 
cierei tribunalelor. (Laurent, VIII, No. 3; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1011; 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea I, P. 
138, 739; Contra: Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 651; Suppl., Servitude, No. 232; Comp. 
Duranton. V, No. 384;. Demolombe, XI, 
No. 502 bis). 
25. Regulamentele pariiculare şi obi- 

ceiurile îşi au aplicaţia nu numai la 
arborii înalţi ci şi la cei mici şi la gar- 
dur: vii. (Demolombe, XI, No. 492; Aubry 
et Rau, ed. 5-a. IT, $ 197, nota 9; Laurent, 
VIII, No. 7; Planiol et Ripert, III, No. 
911; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, 
p. 73î, nota 1). 
26. tribunalele vor apreciă în mod 

suveran cari arbori .cresc înalţi, după o 
părere, după, varietatea lor iar nu du 
modul cum sunt amenajaţi. (Demolombe, 
XI, No. 494%; Aubry et Rau, ed. Sa, Il 
$ 197: Laurent, VIII, No. 7; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 736, nota 3). 
27. In această părere se citează ca 

arbori înalţi: bradul. stejarul, salcâmul, 
oțetarul, nucul, fagul, teiul, plopul, eic;; 
iar ca arbori cari nu cresc înalți se ci- 
tează: măcieşul, dracila, scurmpia, tran- 
dafirul, etc. (Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 737, nota). 
28. După altă părere, pentru calcula“ 

rea distanţei la care trebuesc să se facă 
plantațiile. se va ţine socoteală de modul 
de amenajare a arborilor, iar nu de Var 
rietatea, lor. (Mass et Verge sur Zacharie, 
11, $ 326, nota 6, p. 179). A 
29. A se vedeă: art. 608 din codul civil 

cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până ia 1927). 

N 

. a) Art. 607 c.' civ. stabileşte un 
drept de servitute reciproc între proprie 
tățile vecine, ce se traduce în obligaţia de 
a nu sădi arbori, ce cresc înalți, decât 
ia 2 metri distanţă, de. răzor, în lipsă de re 
sulamente şi obiceiuri contrare, 

Fiind vorba. de o servitute legală de 
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interes privat a cărei. rațiune este pre- 
zumpţia că o stare contrară textului legei 
aduce. prejudicii fondului vecinului în 
folosul căruia a fost stabilită, în acţiunea 
ce tinde la respectarea ei, reclamantul 

este dispensat a dovedi prejudiciul suferit, 
acesta fiind prezumat; 

b) In privinţa  expresiunei „arbori 
înalți“ trebuie să admitem sistemul Ca- 
saţiei franceze — anterior modif. din 1881 
a art. 671 c. civ. fr. (607 ce. civ. rom.) — 
de a distinge arborii înalţi după esenţa, 
lor, iar nu după înălţimea dintr'un mo- 
xnent dat. 

Salcâmul fiind un. arbore ce creşte 
înalt (5—6 metri) nu este nevoe a aşteptă. 

DESPRE SERVITUDINI Art. 608 

pentru a uză de dreptul acordat de art. 
607—608 c. civ. Prin urmare, în speţă In- 
timatul având salcâmii plantați. înăuun- 
trul distanţei de 2 metri de răzorul co- 
mun, obligaţia ca intimatul să respecte 
art. 607 ce, civ. nefiind o lucrare esenţial- 
mente personală, se poate autoriză recla- 
mantul să, o execute în contul intimatului; 

cj) Fiind constatată existenţa salcâmilor 
pe răzor şi înăuntrul distanţei de 2 metri, 
şi întrucât este vorba de o abatere dela 
o normă legală bazată pe utilitate eco- 
nomcă, culpa intimatului se traduce în 
daune, a căror fixare rămâne la apre- 
cierea suverană a instanţei. (Jud. Oc. Mi- 
hăileşii Buzău cart. de jud. civ. No. 70 

ca arborii să atingă această înălțime din 2 Iulie 1924, Jur. Gen. 1925 No. 1178). 

Art. 608. — Vecinul poate cere ca arborii și gardurile vii 
puşi la o distanță mai mică să se scoată. 

Acela pe a cărui proprietate se întind crăcile arborilor veci- 
nului poate să-l îndatoreze a le tăiă. 

Dacă rădăcinile se întind pe pământul său, are drept a le 
tăiă singur. (Civ. 489—491, 607, 623, 625; Civ. Fr. 672, 673). 

Tezi. fr. Art. 672. — Le voisin peut exiger 
plantâs ă une moindre distance soient arrachs. 

Celui sur la propriât€ duquel avancent les branches des arbres du voisin, 
peut contraidre celui-ei ă couper ces branches. 

Şi ce sont les racines qui avancent sur son hâritage, il a le droit de les y 
couper lui-mâme. 

Text fr. Art. 672 (Modificat prin legea din 20 August 1981). — Le voisin 
peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantes î ă une distance moindre 
que la distance legale, soient arraches ou reduits ă la hanteur dâterminte dans 
Lartiele prâcâdent, ă moins qu'il n'y ait titre, destination du pâre de famille ou 
prescription trentenaire. 

Si les arbres meurent,- 0u s'ils sont coupâs ou arrachâs, le voisin ne peut 
les remplacer qwen observant les distances lâgales. 

que les arbres et haies 

Tezt jr. Art. 675. (Modificat prim legea din 20 August 1851). — Celui 
sur la, propriste duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contra- 
indre celui-ci ă les couper. Les fruits tombâs naturellement de ces branehes lui 
appartiennent. 

Si ee sont les racines qui avancent sur son hâritage, il a le droit de lesy 
couper lui-mâme. 

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est impre- 
seriptible. 

Tezt fr. Art. 673. (Modificat prin legea din 12 Februarie 1920), — Celui 
sur la proprit€ duquel avancent les branehes des arbres, arbustes et arbris- 
seaux du voisin peut contraindre celui-eci ă les couper. Les fruits tomb&s naturel- . 
lement de ces branches lui appartiennent. 

Si ce sont des racines, ronces et brindilles qui avancent sur son heritage, 
il a le droit de les couper lui-meme ă la limite de la line s&parative. 

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire eouper les 
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est impreseriptible.



  

  
    

Art. 608 

INDEX. ALFABETIC - 
(la doctrină). 

Acţiune 4, 16, 24, 39. ! Inlocuirca arborilor 41, 
Arbori 3 - 9, 11—13, 15—38, Judecător de ocol 39, 
Arendaş 7, 25, 30. Legea veche 9. 
Autorizaţia justiţiei 4, 16. Locaţiune 7, 25, 30, 
Bezman '7 Obiceiuri 22. 
Calcularea distanţei 8. Păduri 1. 
Cheltueli 4, 16, 24. Plantaţii 1—14, 17, 18, 
Competenţă 39, Prejudiciu 2, 3, 20, 21, 28, 
Consimţimânt 10, 35, 37, 37, - , 
Copaci 3—9, 11—13,15—38, Prescripţie 12, 13, 14, 18, 
Crăci 15—25, 31—37. 31. Lu 
Culegerea fructelor 35, 26, Rădăcini 26—33, 

37, Ramuri 15-25, 34—37. 
Daune 21, 28, 37, Scoaterea arborilor 3—7. 
Derogare 33, ' Servitute 10, 36. 
Destinaţie 10, 11, 32. Spontan 13, _ 
Distanţă 3—12, 17, 18, Tăerea crăcilor 15—25, 31, 
Echitate 2. . _32, 33, 37. 
Embatic 7. Tăerea rădăcinilor 26 —33. 
Excepţii 2. “Termin 24 

Pitlu 10, 14, 48, 3, 
Uzufruct 3, 

Folosinţă 25, 30. 
Fructe 23, 34—38, 
Gard 14. 
Înălţime 19, 
Inchiriere 7, 25, 30. 

Vecinătate 1 urm. 
Zid 14.   

Doctrină. 

|. Dispoziţiile art. 671 şi 672 c. civ. fr. 
(607 şi 605 c. civ. rom.), îşi găsesc aplica- 
tiunea şi la păduri. (Demolombe, XI, No. 
451, 488; Aubry et Rau, ed. 5-a, -II, $ 197, 
p. 325; Dalloz, Râp.. Servitude, No. 63; 
Suppl: Servitude, No. 229; Alexanaresco, 
ed. 2-a, III, Partea I, p. 736). 

2, Dispoziţiunile art. 672 al. 1 e. civ. fr. 
(603 ai. 1 c. civ. rom.) sunt absolute şi nu 
admit  excepţiuni bazate pe echitate 
sau lipsă de. prejudiciu. (Demolombe, 
XI, No. 498; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 
197, p. 327, 328; Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 249; Suppl., Servitude, No. 228; Lau- 
rent, VIII, No. 9; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 1013; Alexandresco, ed. 2-a, 
Iil. partea 1, p. 740, 741; Com.: Planiol ei 
Ripert, III, No. 919), 

3, Vecinul nu poate cere scoaterea ar- 
horilor plantați la distanţa. legală, sub 
motiv că i-ar cauză vreun prejudiciu. 
(Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1013; Cormp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1. p.741, nota 1). 

4, Vecinul! nu are dreptul să scoată el 
însuşi arbori plantați la o distanţă mai 
mică decât cea prevăzută de lege, ci el are 
dreptul numai să, ceară scoaterea, lor, sau 
să fie autorizat de justiţie să-i scoată pe 
cheltuiala proprietarului lor. (Dalloz, Râp. 
Servitude, No. 680: (Alexandresco, ed.. 2-a, 
III. partea 1, p. 740, nota 3). 

5. Nu numai proprietarul, ci și usu- 
tructuarul are dreptul să ceară scoaterea 
arborilor plantați la o distanţă mai mică, 
decâi cea prevăzută, de lege. (Dalloz, R6p., 
Servitude, No. 663: Laurent, VIII, No. 10; 
Alexandresco, ed. 2-a; III, partea I, p. 140, 
nota 2), 
„6. Deasemenea embaticarul are dreptul 

să, ceară scoaterea: arborilor plantați la o 
distanţă mai, mică decât cea, legală. (Lau- 
rent, VIII, No. 
III, partea, 1, p. 740. nota 2). 
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7„ Arendaşul unui teren nu are dreptul 
să ceară constrângerea vecinului ca să 
scoată arborii plantați la o distanță mai 
mică decât cea prevăzută de lege; el are 
dreptul să se adreseze proprietarului. 
(Laurent, VIII, No. 10; Bauâry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1013; Alexandresco, 
ed. 2-a, II, partea I, p. 740, nota ?). 

8. Pentru calcularea distanţei legale 
se va aveă în vedere momentul facerei 
plantaţiei, iar nu momentul când a cres- 
cut arborele. (Duranton, V, No. 388; Lau- 
rent, VIII, No. 15; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea I, p. 740, nota 4). 

9, Nu pot ti scoşi arborii plantați sub 
legea veche, care nu prevedea nici o di: 
stanţă de observat la plantație. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 741). 

10. Proprietarul vecin poate consimţi 
ca să se facă o Plantaţie la o distanţă 
mai mică decât cea prevăzută de lege: 
această servitute se poate înfiinţă prin 
titlu oneros sau gratuit sau prin destina- 
ţia proprietarului, întrucât este vorba, în 
specie de o servitute continuă şi aparentă. 
(Duranton, V, 389; Demolombe, XI, No. 
502; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 197, text 
şi nota 21, p. 329; Laurent, VIII No. 14; 
Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 1014: 
Planiol et Ripert. III, No. 919; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 041). 

1î, Proprietarul vecin nu poate do- 
bândi dreptul de a înlocui arborii plan- 
taţi la, o distanță mai mică decât cea pre- 
văzută de lege, decât prin titlu, iar nu și 
prin destinaţia proprietarului. *(Duranton. 
V, No. 391; Demolombe, XI, No. 502; Au- 
bry et Mau, ed. 5-a, II, $ 197, p. 399; Pla- 
niol et Ripert, III, No. 912: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I;p. 749, 743; Comp. 
Mourlon, I, No. 1771, 1772; Demante et 
Colmet de Santerre. II, No. 597 bis, [; 
Laurent, VIII, No. 13 urm.). , 

(2, Se poate dobânâi prin prescrib- 
țiune dreptul de a aveă plantați arbori 
la o distanţă, mai mică decât cea, legală: 
dacă ei au existat timp de treizeci ani 
fără nici o opunere din partea vecinului. 
(Toullier, III, No. 514; Duranton, V, No. 
390; Demolombe, XI, No. 499; Vazeille, 
Prescription, 1, No. 118; Mourlon;, 1, No. 1771; Troplong, +Prescription, 1, No. 34; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, 1], $ 197, p.3%; 
Laurent, VIII, No. 11; Baudry et Chau 
veau, Des biens, No. 1014; Planiol et Ri- 
peri, III, No. 912: Alexandresco, ed. 2& 
III. partea. 1, p. 742, 743), 

13, Prescripţia începe a curge pentru 
arborii ce cresc în mod spontan, din mo- 
mentul când existenţa lor a devenit vizI- 
bilă şi publică, iar pentru cei plantați, din 
momentul plantării lor. (Demolombe, XI» 
No. 499; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, $ 197, 
p. 328; Laurent, VIII, No. 12; Planiol et 
Ripert, III, No. 912; Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea 1, p. 742, nota 2). | NE 
-[4, In cazul când în faţa plantaţiei 

exisiă un zid sau gard, care-o ascund, 
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prescripția va începe a curge din mo- 
mentul cânâ vecinul a avut cunoştinţă de 
plantație. (Toullier, III, No. 515; Vazeille, 
Prescription, I, No. 118; Laurent, VIII, 
No. 11; Alexăndresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 149, nota, 2). | 

15. Potrivit  dispoziţiunilor: art. 672 
c. civ. îr. (608c. civ. rom.), aceia pe a 
cărui proprietate se întind crăcile arbo- 
rilor vecinului, poate să-l îndatoreze a le 
tăiă. (Demolombe, XI, No. 506; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 197. p. 330; Dalloz, R6p, 
Suppl., Servitude, No. 237; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 1016; Planiol et 
Ripert, Ill, No. 913; Colin et Capitant, ed. 
4-a, IL. p. 75%; Alexandresco. ed. 2-a, III, 
partea. I, p. 74%; Nacu, I, p. 900). 

16. Acela pe a cărui proprietate se în- 
tind crăcile arborilor vecinului nu are 
dreptul să le tae el însuşi, ci poate numai 
cere constrângerea vecinului să le tae, 

sau să fie autorizat el a le tălă cu chel- 
tuiala proprietarului lor. (Dalloz. R6p., 
Servitude, No. 667; Suppl., Servitude, No. 
237). 

47. Chiar când arborii ar fi plantați 
la distanţa lesală, dacă ramurele lor trec 
pe proprietatea, vecinului, acesta are 
dreptul să ceară tăerea lor. (Demolombe, 
XI, No. 506; Aubry et Rau, ed. 5-a II, 3 
197, p. 330: Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 1016; Planiol et Riperi, III, No. 
913; 'Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 145). 

18. Deasemenea chiar cânâ arborii ar 
fi plantați la o distanţă mai mică decât 
cea legală, însă proprietarul lor a câşti- 
gat dreptul să-i menţie la această dis- 
tanţă, dacă ramurile lor trec be proprie- 

tatea. vecinului, acesta poate cere tăerea 
lor. (Demolombe. XI, No. 507; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 197, p.330; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, [, p. 73%; Contra: Mour- 
ton, Î, No. 177%; Laurent, VIII, No. 1%; 
246 randresco, ed. 2-a, ŢII, partea |, p. 7145 
14 

19. Tăcerea, crăcilor se va face până la 
orice înălţime a copacului. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 744). 
20. In cazul când crăcile arborelui nu: 

se întind pe fondul vecin, proprietarul nu 

poate îi obligat a le tăiă, chiar dacă ve- 
cinul ar suferi vreun prejudiciu din 
aceasiă cauză. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 744, nota 1). 

94, Acela pe a cărui proprietate se în- 

tind. crăcile arborilor vecinului, dacă nu 
a cerut tăerea crăcilor, nu are dreptul să 
ceară daune pentru prejudiciul ce ar în- 
cercă. (Duranton, V, No. 394; Demolombe, 
XI, No. 512; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
73; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, |, 

p. 744, nota 2). 
"ao, Acela pe a cărui proprietate se în- 
tind crăcile arborilor vecinului, are drep- 
tul să ceară tăerea crăcilor, chiar dacă, în 
localitate ar există obiceiuri vechi con- 
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trare. (Duranton, V, No. 393 urm.; Dalloz, 
Râp.. Servitude, No. 670). 
23. Crăcile tăiate ale arborului, se cu- 

vin, împreună cu fructele, proprietarului 
arborului. (Laurent, VIII, No. 22: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea, I, p. 745, nota). 
24. Cheltuelile făcute cu cererea de 

tăerea, crăcilor cad în sarcina proprieta- 
rului arborilor, chiar dacă el şi-ar fi exe-- 
cutat obligaţia în termenul fixat. (Dalloz, 
Râp.. Servitude, No. 673). 
95. Dreptul de a cere tăerea crăcilor 

arborilor cari trec pe proprietatea vecinu-- 
lui, apărține şi arendaşului acestei pro- 

prietăţi, deoarece îl împiedecă în folosinţa, 
terenului arendat. (Aubry et Rau, ed. da, 
II, $ 197, nota 22, ter, p. 330; Contra: Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1018). 
2G. Potrivit dispoziţiunilor art. 672. 

civ. fr. (608 c.civ.rom.). dacă rădăcineie 
unui arbore se întind pe pământul veci- 
nului, acesta are drept a le tăiă singur. 

(Duranton, V, No. 394; Demolombe, XI, 
No. 519; Dalloz, R6p.. Servitude, No. 666; 
Suppl., Servitude, No. 937; Baudry e! 
Chauveau, Des biens, No. 1[)15; Planiol et 
Ripert, III, No. 913; Colin et Capitant, 
ed. 4&a, 1,p.754; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea |, p. 744;- Nacu, I,p. 906). 
97. Acela pe al cărui fond se întind 

rădăcinile arborilor vecinului, nu are 
dreptul să ceară constrângerea vecinului 
să tae rădăcinile, ci poate să le taeei 
singur. (Baudry «ei Chauveau, Des biens, 

No. 1016). 
28, Proprietarul fondului pe care s2 

întind rădăcinile arborilor vecinului, a- 
vând dreptul numai să tae aceste rădă- 
cini, nu poate cere dela proprietarui 
arborilor daune Pentru prejudiciul ce i 
Sar cauză. (Dalloz, Râo., Servitude, No. 
677; Contra: Duranten, V, No. 304; femo- 
lombe, XI. No. 512; Alexandresco, ed. 2-a, 
TII, partea |, p. 744, nota 4). 
99, Rădăcinsle tăiate aparţin proprie- 

tarului fondului pe care ele sau întins. 
“Troplong, Prescription, I, No. 355; Mar- 
cade, Art. 672; Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea, 1, p. 744%, nota 4). 
30, Dreptul de a tăiă rădăcinile arbo- 

rilor vecinului, aparţine nu numai Pro- 
prietarului fondului pe care se întind ră- 
dăcihile, ci şi arendaşului. acestui fond, 
deoarece el are dreptul să se folosească 
de fondul arendat pentru cultură; dacă 
rădăcinele nu-l împiedecă la cultură, nu 
are areptul să le tae. (Dalloz, Râp.. Suppl,, 
Servitude, No. 237; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1018). 
8i, Dispoziţiunile privitoare la. tăerea 

crăcilor şi rădăcinilor cari se întind pe 
proprietatea, vecinului, îşi găsesc oricând 
aplicaţiunea şi dreptul proprietarului lo- 
cului pe care se întind crăcile şi rădăci-- 
nile, nu se poate pierde prin prescripţie. 
(Demolombe, XI, No. 509; Demante et Col- 
-met de Santerre, I1, No. 527 bis, II; Mar- 
cad6, Art, 672; Aubry et Rau, ed. 5-a, [1], $ 
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197, text şi nota 27, p. 330; Dalioz, Râp,, 
Suppl., Servitude, No. 239; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 1016; Planiol et 
Ripert, III, No. 913; Nacu, E, p. 906; Con- 
tra: Mourlon, I, No. 1775; Troplong, Pre- 
scription, I, No. 347; Laurent, VIII, No. 
20; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. III, par- 
tea I, p. 746). : , 

. 89, Dreptul de a cere tăierea crăcilor 
şi de a tăiă rădăcinile arborilor vecinului 
cari se întind pe proprietatea vecinului, 
nu poate fi împiedecat prin destinatia. 
părintelui de familie. (Duranton. V, No. 398: 
Vazeille, Prescription, [. No. 189; Massâ 
et. Verg€ sur Zachariae.. II, p. 181, nota 3; 
Marcadâ, Art, 672: Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 197, nota 29, p. 331; Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 675; Baudry et .Chauveau, 
Des biens, No. 1019; Planiol et Ripert, 
III, No. 913, p. 847, nota 5; Contra: Prou- 
dhon, Du domaine public, îl, No. 581; 
Demolombe, XI, No. 508; Laurent. VIII. 
No. 19; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III 
partea I, p. 146). 
23, Părţile pot derogă dela, dispoziţiu- 

nile legei cu privire la tăerea crăcilor ȘI 
rădăcinilor arborilor cari se întind pe pro- 
prietatea vecinului. printrun titlu din care 
să rezulte învoiala lor. (Aubry et Rau, ea. 
5-a, IL. $ 19%, n. 331; Dalloz, Rep., Surp.., 
Servitude, No. 240; Bauary. et Chauveau. 
Des biens, No. 1019; Pianiol et Ripert, III. 
No. 913; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea, 
I, p. 746; Nacu, I, p. 906). 
34, Fructele ramurilor cari trec pa 

proprietatea vecinului, aparţin  proprie- 
tarului arborelui. (Demolombe. XI. No. 
513; Dalloz, Râp., Servitude, No. 678; A-' 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 745, 
nota, 146). 

35, Dacă frustele ramurilor cari irez 
pe proprietatea vecinului, nu pot îi culese 
fără a se intră pe această proprietate, 
după. o părere, proprietarul nu poate in- 
tră pe proprietatea vecinului pentru a cu- 
lege fructele, fără voia, acestuia. (Delvin- 
court, 1, p. 170; Duranton, V, No. 400; 
Dalloz, Râp., Suppl, Servitude, No. 678). 
36. După a doua părere, proprietarul 

arborelui poate cere vecinului să-i per- 
mită îrecerea pe proprietatea sa, pentru 
a putea culege fructele, în virtutea unei 
servituţi rezultând din vecinătate. (Toul- 
lier, III, No. 517; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 678). . 
27. După a treia părere, deoarece ve- 

cinul a tolerat întinderea crăcilor pe pro- . 
Prietatea sa fără a cere tăierea lor, el 
a consimţit în mod tacit sau să permită, 
proprietarului arborelui să vie pe pro- 
Prietatea sa să culeagă fructele sau să le. 
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culeagă el însuşi şi să le dea acestuia, 
iar dacă prin aceasta i se cauzează vreun 
prejudiciu, să ceară daune sau tăierea 
crăcilor. (Demolombe, XI, No. 513; Mar- 
cad6, Art. 672; Dalloz., Rep. Servitude, 
No. 678; Laurent, VIII, No. 24; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 147). 
38, Fructele arborelui care ar cădea 

pe proprietatea vecinului, aparţin proprie- 
tarului arborelui. (Mourlon, I, No. 1777; 
Laurent, VIII, No. 22; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 747; Contra: Duran- 
ton, V, No. 400). 
29, Cerererile făcute potrivit dispozi- 

tiunilor art. 608 ce. civ. rom, sunt de 
competenţa judecătoriilor de ocoale, dacă 
nu se contestă însuşi dreptul de proprie- 
tate. (Alexandresco. ed. 2-a, III, partea |, 
p. 740, 744, 747). 
40. A se vedea: art. 607 ain codul civil 

cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Art. 608 codul civil dă drept veci- 
nului de a ţăiă singur numai rădăcinile 
arborelui ce se întind pe proprietatea sa, 
iar nu şi crăcile acelor arbori. Atunci 
când crăcile cari se întind pe proprieta- 
tea vecinului aduc acestuia un prejudiciu 
el nu are decât să se adreseze justiţiei 
spre a obligă pe proprietarul arborilor să 
taie crăcile, 

Prin urmare, în speţă bine Tribunalul 
a condamnat pentru distrugere pe re 
curentul care prin tăiere a distrus cră- 
cile unor pomi plantați pe proprietatea 
vecină, cari făceau umbră grădinii sale 
de zarzavat. (Cas. 1], decizia penală 1572 
din 26 Maiu 1925, Jur. Rom. 16/935). 

2, Când obligaţiunea părţii constă în 
aceea de a retrage la distanţa de doi 
metri nişte brazi, cari împietează pro- 
prietatea vecină sau în caz contrar recla- 
mantul este autorizat de judecată să facă 
el această lucrare în comptul părței și 
când acesta din cauză că pârita nu a 
executat obligaţiunea, a tăiat qânsul ar- 
borii, chiar dacă acest mod de a execută 
hotărîrea s'a făcut în baza unei rezolu- 
țiuni a. judecătoriei, faptul acesta care 
excede obligațiunea pronunţată de jude- 
cată, constitue o executare abuzivă, fapt 
ilicit şi este generator de daune. 

Prin urmare, acţiunea în daune inten- 
tată pentru tăierea arborilor, este admi- 
sibilă. (C. Apel Bucureşti, S. II. 187 din 
23 Iunie 19%6, Bul. C. Apel 17/9926). - 

3, A se vedeă: arţ. 607, nota 1. 

Art, 609. — Arborii ce se află în gardul comun sunt comuni ca ȘI gardul și fiecare din ambii proprietari e în drept a cere să-i taie. (Civ. 489, 606, 728, 1200, 
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Text Jr. Art. 670. (Modificat prin legea din 20 August 18581). — Les arbres 
qi se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les ar- 
bres plantes sur la ligne s&parative de deux heritages sont aussi r6putes mito- 
yens. Lorsqwils meurent ou lorsquiils sont coups ou avrachs, ces arbres sont 
partagâs par moiti6. Les fruits sont recueillis ă frais communs et partages aussi 
par moiti€, soit quils tombent naturellement, soit que la chute en ait 6t6 pro- 
voqute, soit qu'ils aient -6t6 cueillis. 

Chaque propri&taire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient ar- 
rachâs. 

Text. fr. Art. 678. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne 
sont mitoyens comme la.haie; et chacun des deux propriâtaires a droit de re- 
qutrir qu'1ls soient abattus. 

Doctrină. 

|. Pentiu a se putea determină dacă 
un arbore este comun, se va luă în con- 
sideraţiune situaţia trunchiului arbore- 
lui, independent de rădăcinele sau cră- 
cile sale. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 
625; Alexandresco; ed. 2-a, III, partea LI, 
p. 133). 

9, Arborele care se află pe linia des- 
părţitoare este considerat comun între 
ambii vecini, chiar dacă trunchiul său 
se găseşte situat mai mult pe un fond 
decât pe celalt. (Toullier, III. No. 233; 
Dalloz, Râp.. Servitude, No. 623; Comp: 
Demolombe. XI. 483; Mourlon, 1, No. 1168; 
Aubry et Rau. ed. a, II, $ 1%, p. 621; 
Laurent, VII, No. 583; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 134). 

9, Arborele aflat pe linia despărţitoare 
între proprietăţi, fiind proprietate comună, 

facultate, este imprescriptibil cât 

fructele sale vor fi împărţite între ambii 
vecini, iar dacă arborele este tăiat, ei 
vor împărți şi lemnul său. (Toullier, III, 
No. 234; Duranton. V, No. 380; Dalioz; 
Râp.. Servitude, No. 625;  Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 734). 

4, Dreptul vecinilor de a cere fiecare 
din ei tăierea arborelui comun, fiind o 

timp 

durează proprietatea comună. (Duvergier 
sur Toullier, Îl. No. 223, nota; Duranton 
V, No. 377; Demolombe, XI, No 482; Dal- 
loz, Râp, Servitude, No. iaă Alexan- 
dreşco, ed. 2-a. III, partea I, 785). 

5, Arborii cari servesc de potar între 
proprietăţi fără să fie în gardul comun, 
nu pot îi tăiaţi decât. cu consimţimân- 
tul ambilor proprietari vecini. (Toullier, 
TUI. No. 935; Demolombe, XI, No. 48; 
Laurent, VII. No. 584; A'exandresco, ed. 
2-a, III. partea 1, p. 134, nota 3, 135). 

Secţiunea II. — Despre distanța și lucrările intermediare cerute pentru  oarecari 
construcțiuni. 

Art. 610. — Cel ce face un puț sau o privată lângă un zid 
fie comun sau nu; . 

Cel ce vrea să clădească un cămin sau vatră, o îerărie, un 
cuptor sau sobă, să-i alăture un ocol de vite sau cel ce vrea să 
puie lângă zid un magazin de sare, sau grămezi de materii 
Corosive. 

E îndatorat să lase depărtarea prescrisă de reglemente și 
obiceiurile particulare asupra unor asemenea obiecte, sau să facă 
lucrările prescrise de aceleași legi și reglemente, spre a nu aduce 
vătămare vecinului. (Civ. 489, 491, 599 urm., „608, 11, 612, 998, 
999; Civ. Fr. 674). 

Tea. fn. Ari. 674. — Celu qui fait ereuser un puits ou une fosse d'ai- 
sance pr&s d'un mur mytoyen ou non; 

Celui qui veut. y construire cheminâe ou âtre, forge, four ou fourneau; 
Y adosser une table; 
Ou €tablir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matitres corrosives; 
Est oblig& ă laisser la distance preserite par les r&glements et usages par- 
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tieuliers sur ces objets, ou ă faire les ouvrages preserits par les memes rtgle- 
ments et usages, pour 6viter de nuire au voisin. - 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

| Ingrășăminte animală 14. 
; Interes privat 3, 11, 

Interes public, 2, 10. 
Judecător de ocol 16. 
Lucrări 8, 9, 13, 13. 
Măsuri 8, 9, 13. 
Obiceiuri 7, 9 
Ordine pubiică 2, 10, 
Prejudiciu 1, 6, 9, 13. 
Prescripţie 2, 3. 

Apreciere 7, 13, , 
Autorităţi administrative 

Canal 13. 
Competenţă 16. 
Corozive substanţe 14, 
Derogare 2, 3, 15, 
Despăgubiri 6, 9. 
Distrugere 9. 
Enumerare enunciativă 

13, Regulamente 4—7, 9. 
Expertiză 8, Restricţiuni 2, 3, 10, 11, 
Gaură 15. | 12, 13, 
Gheţărie 13. + Sprijinire 15. 
Incendiu 2. Substanțe corozive 14. 
Infectare 2. | Zid 1 urm. 
Intiltrare 2, 

Doctrină. 

3. In art. 674 c. civ. îr. (610 e. civ. rom.) 
se face aplicaţiunea principiului că cineva 
poate uză de lucrul său cu condiţiune de 
a nu cauză altuia vreun prejudiciu. (Dal- 
loz, R6p., Servitude, No. 681. 69; Suppi, 
Servitude, No. 243; Comp.: Alexandresco, 
ea. 2-a. III, partea IL. p. 750. 

9, Unele dintre restricţiunile dreptului 
de proprietate prevăzute de art. 6î4 c. civ. 
îr..(610 c. civ. rom.) privesc interesul pu- 
blic, cum sunt cele privitoare la împieda- 
carea infiltrării sau infectării apelor sau 
la, evitarea incendiilor. La aceste restric- 
țiuni părţile nu pot derogă prin conven- 
țiune şi ele nu sunt supuse prescripţiu- 
nei. (Demolombe. XI, No. 515; Mourlon, 
1. No. 1781; Troplong, Prescription, IL, No. 
139; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 529 bis, III; Aubry ei Rau, 
ed. 5-a, II, $ 19%, p. 334; Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 694. 695; Laurent, VIII, No. 2%; 
Huc, IV, No. 372; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1022; Alexandresco, ed. 2-2, 
III. partea I, p. 750, nota 3, 751, nota 1, 
152, 754). 

9. Celelalte restricţiuni ale dreptului 
de proprietate prevăzute de art. 674 c. civ. 
în. (610 ce. civ. rom.) privesc interesul pri- 
vat şi părtile au dreptul să deroge dela 
ele prin convenţiune, ele fiind supuse pre- 
scripțiunei. (Demolombe, XI, No. 515; 
Mourlon, I, No. 1781; Troplong. Prescrip- 
tion, I, No. 139; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a. II. Na. 529 bis, III; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a. II. 8 19%, p. 3%; 
Dalloz. R€p.. Servitude, No. 694; Laurent, 
VIII, No. 26; Huc. IV, No. 373; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 1022; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 754). 

4, Prin regulamente de care vorbeşte 
art. 674 ce. civ. tr. (610 e. civ. rom.) se în- 
teleg dispoziţiunile cu un caracter per- 
manent prescrise de autorităţile admi- 
n'strative. (Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1023). 

5, Tribunalele sunt obligate să aplice 

regulamentele făcute de autorităţile ad- 
ministrative.. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 
8 198, p. 334; Dalloz, Rep., Suppl, Servi- 
tude, No. 245; Comb.: Huc, IV. No. 374). 

G. Chiar aacă unul dintre vecini sa va 
conformă  Qispoziţiunilor regulamentelor, 
în cazul când va cauză celuilalt vecin o 
pagubă, el este dator s'o, repare conform 

dreptului comun. (Delvincouri. 1, p. 4%, 
nota; 'Toullier, III, No. 332; Demolombe, 
XI, No. 402, 524: Marcaas, Art. 674: Mour- 
Icn, 1. No. 1780; Aubry et Rau, ed. 5a. 
II. $ 19, p. 335; Dalloz, R6p.. Servitude, 
No. 696; Laurent. VIII, No. 31: Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 1023; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 753). | 

7. In cazul când nu există nici Tegu- 
lamente, nici obiceiuri, tribunalele vor 
apreciă după împrejurările cauzei. (De- 
molombe, XI, No. 521; Mourlon, 1, No, 
1780; Mass€ et Verge sur Zachariae, II. 
D. 183, nota 2; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 529 bis, II; Dalloz, 
Rep., Servitude. No. 684. 693; Laurent, 
VIII, No. 27; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 1022, 1023; Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea 1, p. 753). 

8, In cazurile când potrivit dispoziţiu- 
nilor art. 674 c. civ. fr. (610 c. civ. rom.) 
trebuesc să se facă oarecari lucrări, tri- 
bunalele vor trebui să ordone o expertiză 
pentru a, se puteă prescrie măsurile ne 
cesare pentru a evită inconvenientele ce 
ar puteă rezultă prin facerea lucrărilor. 
(Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1022, 1023; Alexandresco. ed. 2-a, III, par- 
tea. I, p. 753). 

9. in cazul când unul din vecini nu 
a observat măsurile prevăzute de regula- 
mente sau de obiceiuri sau măsurile or- 
donate de iustiţie, celalt vecin prejudiciat 
în drepturile sale poate cere sau obser- 
varea. acestor măsuri sau dărâmarea lu- 
crărilor şi chiar daune-interese. (Cemo- 
lombe, XI, No. 523; Demante et Colmet 
de Santerre. ed. 3-a. II, No. 529 pis, III; 
Laurent, VIII, No. 31; Baudry eţ Chau- 
veau. Des biens, No. 1023; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 153). 

10. In ceeace priveşte restricţiunile 
prevăzute de art. 674 c. civ. fr. (610 c. 
civ. rom.) în interesul public, ele sunt 
impuse chiar în cazul când zidul este pro- 
prietatea, celui ce voeşte să facă lucrările. 
(Demolombe, XI. No. 516; Marcadă, Art. 
674, No. 2; Dalloz, R6p.. Servitude, No. 
682; Laurent, VIII, No. 26; Huc, IV, No. 
372; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
1022; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 52) 

1 1. In ceeace priveşte restricţiunile de 
interes privat, după o părere, ele sunt 
impuse numai în cazul când zidul este 
comun sau când aparţine celuilalt vecin: 
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iar nu şi în cazul când zidul aparţine 
celui care voeşte să facă lucrările. (Demo- 
lombe, XI, No. 516; Mourlon, 1. No. 1778; 
Demante et Colmet de Saniterre, ed. 3-a, 
II, No. 599 his, I; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, $ 198, p. 333; Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 682; Laurent, VIII, No. 26; Huc, IV, 
No. 372; Baudry et Chauveau, Des biens, 
1029; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 732). 

19. După altă părere, restricţiunile 
prevăzute de art. 614 ce. civ. fr. (610 c. 
civ. rom.) sunt absolute şi ele îşi găsesc 
aplicaţiunea chiar în cazul când zidul 
este proprietatea exclusivă a celui care 

voeşte să facă lucrările. (Delvincourt, I, 
p. 161. nota 8; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 682). 

42, Cazurile prevăzute de art. 0674 c. 
civ. fr. (610 c. civ. rom.) în cari se pun 
restricţiuni vecinilor unui zid la facerea 
unor lucrări, nu sunt prevăzute de lege 
în mod limitativ şi tribunalele sunt au- 

torizate, după aprecierea lor, să ordone şi 
în alte cazuri, afară de cele prevăzute de 
acest text, cum ar fi de exemplu facerea. 
unei gheţării, a unui canal pentru scur- 

gerea apelor, ete. măsurile necesare pentru 
a evită cauzarea vreunui prejudiciu veci- 

nilor. (Duranton, V, No. 402; Demolombe, 
XI, No. 520, 521; Mourlon, ed. T-a, I, No. 
1179; Demanţe et Colmet de Santerre, ed. 
3-a. II. No. 529 his, II; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, 8 198, p. 333; Dalloz, Rep., Ser- 
vitude No. 698; Suppl., Servitude, No. 24%; 
Laurent, VIII, No. 29; Huc, IV, No. 319; 

Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1021; 

Planiol, ea. 6-a, 1, No. 2912; Alexandresco, 

ed. 2-a. III, partea I, p..1752). 

(4. Dispoziţiunea din art, 614 ce. civ. 

fr. (610 ce. civ. rom), cu privire la, sub- 

stanţele corosive, se aplică şi la depu-. 

nerea de îngrăşăminte produse de ani- 

male. (Dalloz, R6p., Servitude, No. 698; . 

Suppl., Servitude, No. 24%; Huc, IV, No. 

370), 
15. Proprietarul care ar voi să gău- 

rească zidul comun sau să sprijine de 

el o lucrare, va trebui să îndeplinească 
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cerinţele art. 662 c. civ. fr. (599 c. civ. rom.), 
chiar în cazul când lucrările ar îi din 
cele prevăzute de ari. 674 c. civ. îr. (610 
c. civ. rom.) deoarece acest articol nu 
derogă dela dispoziţiunile art. 662 c. civ. 
îr. (599 c. civ. rom.). (Demolombe, XI, No. 
518; Laurent, VIII, No. 30; Alexandresco, 

_ed. 2-a, III, partea I, p. 714, 150, nota 1). 
16, Acţiunile privitoare la lucrările 

prevăzute de art. 610 c. civ. rom, sunt 
de competența judecătoriilor de ocoale, 
dacă nu sunt contestațe proprietatea sau 
titlurile. (Alexandresco. ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 755). 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Art! 610 c civ. care face parte din cate- 
goria; înigrădirilor dreptului de proprietate, 
impropriu denumite servituţi legale, o- 
bligă la păstrarea unei distanțe prevă- 
zute de lege sau obiceiuri particulare, pe 
acela care voeşte să facă un puț sau o 
privată lângă un z:d comun; sau să clă- 
dească un cămin sau o vatră, o fierărie, 
un cuptor sau o sobă; sau să alăture 
acelui zid un ocol de vite, sau să puie 
lângă el o magazie cu sare, sau alte ma- 
terii corosive. Se decide însă că enumera- 
rea din art. 610 c. c.nu este limitatţivă, ci 
numai enunciativă. Astfel intră în preve- 
derile acestui text, o săpătură de pământ, 
facerea unsi gheţării, a unui canal de 
scurgerea, apelor, depozitarea de lemne, 
gunoaie sau alte materii, cari ar aduce 
vătămare într'un mod oarecare zidului 
comun. Nu numai zidul comun este pro- 
tejat de art. 610 c.civ. ci şi gardul sau 
şanţul, ce desparte doui vecini. Intră deci 
în cadrul art. 610 c. civ., fapta unui pârit 
de a aşeză şura, cu paie alipit de gardul 
reclamantului în aşă mod că apele de 
Ploaie se scurg pe acest gard, supunân- 
du-l stricăciunei. (Judecătoria Ocol rural 

Bârcă-Dolj, carte de judecată civilă Nr. 
3201925, dar. Gen. 1925, No. 2000). 

Secţiunea III. — Despre vederea în proprietatea vecinului. 

Art, 611. — Unul din vecini nu poate face, fără consimţimântul 

celuilalt, nici întrun chip, fereastră sau deschidere întrun zid 

comun. (Civ. 588 urm., 594, 599 urm,, 612 urm., 622 urm,; Civ 

675 676, 671). 
Fr. 

Text. fr. Art. 675. — L'un des voisins n€ peut sans le consentement de 
Vautre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fentre ou ouverture, en quelque 

manitre que ce soit, mâme ă verre dormant. 

Teat fr. -rt. 676 — Le propri6taire d'un mur non mitoyen, joignant imm6- 
diatement Vhâritage d'antrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenâtres 
3 fer maille et verre dormant. 

Ces fenâtres doivent etre garnies d'un treillis de fer, dont les mailles au- 
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ront un dâeimâtre (environ trois -pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un 
châssis ă verre dormant. 

Tezi fr. Art. 677. — Ces fenâtres ou jours ne peuveut Gtre &tablis quă vingt-six dscimătres (huit pieds) au-dessus du. plancher ou sol de la chambre 
qu'on veut 6clairer, si c'est ă, rez-de-chaussâe, et ă dix-neuf dâcimâtres (six pieds) au-dessus du planeher pour les 6tages suprieurs. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Gaură 1, 2. Acţiune posesorie 7 bis, r a 
Inchiderea ferestrei 7 bis, 
14 

Aer 1,2. ' 
Apreciere suverană 5,. . 14. 
Atribut al proprietăţii 11. | Lumină 2, 4—8, 
Consimţământ 12, raşe 9, 
Definiţie 1, 2, 7 bis, 15, 
Deschidere 2, 7 bis, 10,12, |. Prescripţie 8. 

13, 14, 15. Privire 1. _ 
Desfiinţare 7, 14, 15, Retroactivitate 14, 15. 
Efect retroactiv 14,15. Servitute 11, 12, 
Fereastră 1, 4, 6, 7, 7.bis, Ţară 9, 

8, 10, 12, 13, 14, 15, Vedere 1, 3, 5, 
Gard 10. Zid 1 urm. 

Doctrină. 

Î. Prin «vedere» se înţelege o gaură 
sau o fereastră prin care pe de o parte se 
Primește aerul şi are de scop totodată a se 
privi pe fondul vecin: (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1. p. 755, nota 2, 656). - 

2, Prin «lumină» se înţelege o: deschi- 
dere care are de scop numai luminarea 
şi aerisirea camerelor, fără a, se procură o 
vedere pe fondul vecin. (Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea 1, p. 755, nota 2, 769). 

3. In codul civil român nu se vorbeşte 
decât despre «vederi». iar nu şi de 
«lumină». (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, I, p. 755, nota 2). , 

4, Deoarece în legea română nu se 
vorbește nimic de ferestrele de lumină, 
ele pot fi făcute la orice distanţă. (Ale- 
xandresco, ed, 2-a, III, partea 1, p. 710). 

5, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran cari deschideri sunt pentru lumină 
şi cari pentru vedere. (Alexandresco, 'ed. 
2-a, III. partea 1, p. 270). - 

6, Potrivit dispozitiunilor. art, 675 e, 
civ. fr. (611 c, civ. rom.), unul din vecini 
nu poate face, fără consimţimântul celui- 
lait vecin. o fereastră pentru lumină în 
zidul comun. (Dalloz. Râp., Servitude, No. 723; Suppl., Servitude, No. 247; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 957). 
_7. In cazul când unul dintre vecini â 

făcut, fără voia celuilalt vecin, 0 fereastiă 
de lumină 'în -zidul comun, celalt vecin 
are drepiul să ceară, închiderea, ferestrei. 
(Dalloz, Râp., Servitude, No. 735). 

7 bis. Vecinul poate cere închiderea fe- 
restrei pe cale de acţiune posesorie dacă : 
nu a trecut un an dela deschiderea feres- , 
ei. (Dailloz, Râp., Action possessoire, No. 

8. Dreptul: de a deschide fereastra, 
pentru lumină se poate dobândi prin 
prescripțiune, dacă sunt vizibile peniru 
vecin şi el nu face nici o opunere. (Dalloz, 
R6p., Servitude, No. 526; Suppl, Servi- 

Posesone acţiune 7 bis. 

tude, No. 188; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1027), - - 

9. Dispoziţiunile art. 67 c. civ. fr. (6U1 
c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea atât 
la oraşe cât şi la ţară, (Toullier, III, No. 
520; Demolombe, XI, No. 58, 560, Aubry 
et Rau. ed. 5-a. II. $ 196,p. 314; Laurent, 
VIII, No. 41: Baudrv et Chauveau, Des 
hiens. No. 1032; Alexanăresco. ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 759). 
"10, Unul dintre vecini nu poate face 
o fereastră sau deschidere în gardul co- 
mun, fără consimţimântul celuilalt ve 
cin, deoarece gardul comun este asimilat 
cu zidul comun. (Alexandresco, eg. 2-a. 
Ii, partea I, p. 757, nota 4). , 

11. Dispoziţiunile art. 6% c. civ, fr. 
(811. e. civ. rom.) constituesc mai mult o 
consecinţă a dreptului de proprietate de- 
CÂt o servitute. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. BD. 

î2. Dacă vecinul consimte 'la deschi- 
derea unsi ferestre în zidul comun, el 
constitue o servitute pe fondul său. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. WI, 
nota 3). 

13. Proprietarul exclusiv al unui zid 
are dreptul să facă în el ferestre sau des- 
chideri conformându-se dipoziţiunilor art, 
678 c. civ. în. (612 c. civ. rom.) (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 758), 

14. Dacă aupă deschiderea unei fe- 
restre în zidul care este proprietatea ex- 
clusivă a unui vecin, celalt vecin dobân- 
deşte comunitatea zidului, după o părers, 
el nu are dreptul să ceară desfiinţarea, 
ferestrei. deoarece dobândirea comunităţii 
nu are efect retroactiv şi în lipsă de 
clauza contrară, el trebueşte să, primească 
coproprietatea zidului în starea în care 
se găseşte. (Laurent, VII, No. 515 urm; 
Alexandresco,. ed. 2-a, III, partea I: 
p.' 729). ' , ” 

15. După altă părere, în urma dobân- 
"direi- coproprietăţii zidului, ambii copro- 
prietari având un drept egal asupra zi- 
dului,. orice act exclusiv de proprietate; 
chiar anterior dobândirei comunităţii, tre- 
buește . desfiinţat. (Demolombe, XI, No. 
369 urm.; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No, 515 bis, IV; Aubry et Rau; 
ed. 5-a, II, $ 222, p. 614: Baudry et Chau- 
„veau, Des biens, No. 958). 

- Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

„|, După comentatorii codului Napoleon se numesc «vederi» ferestrele de vedere, 
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prin cari intră aerul şi servesc pentru 
vedere în mod mai mult sau mai puţin 

comod, deschizături ce lasă să pătrundă 
în acelaș timp aerul şi lumina şi, afară 
de aceasta, permit privirea asupra îon- 

dului vecin. In ce priveşte «luminile», de 
oarece în codul român nu au fost repro- 
duse art. 676 şi 677 din codul francez care 
le definesc, şi nici cuvintele «chiar de 
sticlă opacă» dela finele art. 675 îr., de- 
venit 611 rom., urmează ca instanţa de 
fond să aprecieze dacă este chestiunea de 
o fereastră spre vedere sau de una spre 
lumină. In speţă, însușirile ferestrei dela 
imobilul reclamantei nu corespund condi- 
ţiunilor unei -ferestre spre vedere; este o 
simplă deschizătură de lumină adică o 
toleranţă de lumină, după cum o denu- 
meşte doctrina franceză. Faptul că 
această deschizătură din zidul reclaman- 
tei ar fi fost o adevărată fereastră cu toc 
şi ramă şi cu geam. fixată cu balamale.- 

DESPRE SERVITUDINI Art. 612 

etc., şi care se deschideă spre imobilul 
pârîţilor, — fereastră care ar fi fost des- 
fiinţată de pârâţi, nu-i schimbă calitatea 
de tolerânţă de lumină. Incât dovada cu 
martori solicitată de partea reclamantă 
spre a stabili faptul sus-arătat, devine 
inutilă. In lipsă de dispoziţiuni în codul 
nostru relativ la asemenea simple «lu- 
mini», aşezate la o înălţime care nu dă 
vedere asupra fondului vecin, rămâne a 
le consideră că nu sunt supuse nici-unei 
îngrădiri legale. In consecinţă, dacă cel 
care deschide asemenea. ferestre nu poate 
îi oprit de proprietarul fondului asupră 
căruia ele dau, tot astfel acest proprietar 
din urmă poate Ja rându-i să clădească 
și să astupe aceste deschizături, uzând în 
mod normal de aceiaşi libertate de ac- 

țiune. (Jud. oc. urb. 5 Bucureşti, carte de 
jud. civ. 407 din 4 April 1925, Pand. Rom. 
1925, II, 9285, Dreptul 38/1925). . 

Art. 612. — Nimeni nu poate aveă vedere!) sau ferestre 
spre vedere, nici balcoane sau alte asemenea asupra proprietăței 

îngrădite sau neîngrădite a vecinului său, de nu va îi o distanță 

de 19 decimetri între zidul pe care se deschid aceste vederi și 

proprietatea vecină. (Civ. 489 urm., 570, 601, 608, 614, 618, 620, 
622, urm., 634, 637, 639 urm.; Civ. Fr. 678). 

Text. fr.' Art. 678. — On ne peut avoir des vues droites ou fenâtres d'as- 
pect, ni balcons ou âutres semblables saillies sur Pheritage clos ou non elos de 
son voisin, sil n'y a dix-neuf decimâtres (six pieds) de distance "entre le mur 
ou on les pratique et ledit hritage. 

Bibliografie (continuare). 

Axriu Sr. Wotă sub Judec. ocol V Buc. 407 din 4 Aprilie 1925, Pană Rom. 1925, 
11,285. o 
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Acoperiş 13, 14, 19, 20. 
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Apreciere 31, 45. 
Balcon 6, 10, 26, 27. 
Balustradă 10, 
Belvedere 10, 20. 
Cale publică 27, 
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Clădire ?. 
Consolidare 11. 
Construcţie 32, 34, 36, 37. 
Dărâmare 39; 
Despăgubire 18. 
Destinaţie 30, 33, 34, 30, 
Distanţă 21, 23 urm. 
Ferestre 2, 4, 26,:29, 3%, 

42, 44, 45. - 
Ingrădire 8, 9. 
Interpretare 31. 
Lucarne 19, . 
Lumină 2, 44, 45. 
Oraşe 7.   

Ornamente 11, 
Paralel 3. 
Pârâu %6, 
Părinte de familie 30, 33, 

-], 39. 
Platformă 12, 13. 14, 
Prescripţie 15, 18, 3, 
35—M. 

Restricţiuni 1. 
Servitute 1 urm. 
Strade: 27. 
Stradelă 21, 22. 
Ţară 7. 
Terase 10, 12, 20. 
Titlu 30, 31, 39. 
-Unghiu 5. 
Uşi 28, 29. 
Vedere 3—19, 22, 

27, 29, 30, 31, 
"3, 24, 

Vede:e dreaptă 3, 4, 5, 6. 
Vedere rezişă 3, 4, 5, 6. 
Zid înalt 15, 16, 17, 13,42, 

4. Dispoziţiunile art. 678 şi urm. c. civ. 
îr. (612 şi urm. c. civ. rom.) nu constituese 
propriu zis servituţi, ci restricţiuni ale 
dreptului de proprietate. (Duranton, V, 
No. 407; Demolombe, XII, No. 580; Lau- 
rent, VIII, No. 36 urm.; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1033, 1035; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea. I, p. 758, text 
și nota 2; Contra: “Touliier, III, No. 
240 urm.). 

9, Art. 67% şi 679 din codul civ. îr. (612 
şi 613 c.civ.rom.), prevăd dispoziţiuni cu 

"privire la ferestre cari se pot deschide 
“pentru a veni aer, iar nu la ferestre în- 
chise pentru primirea luminei. (Dalloz, 
Râp., Suppl.. Servitude, No. 246; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I,:p.156). 

1) Art. francez 678, complectează: „vues droiles“ spre densebire de: „0Hes par Cât6* din art, 679 

„tederi piezişe“ din art. 613 român. 
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Art. 619 

8. In art. 612 c. civ. rom., la începutul 
textului (după cuvântul : «vedere» tre- 
bueşte adăugat cuvântul «dreaptă», după 
cum este prevăzut în art. 678 c. civ. îr. 
corespunzător, în opozițiune cu art. 613 c. 
civ. rom., în care se vorbeşte de «vedere 

piezişă». (Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p.'756, nota 9). - 

du Ferestrele de vedere sunt de două 
feluri: vederi drepte şi vederi piezişe sau 

oblice. (Demolombe, XII, No. 528; Mourlon, 
1, No, 1782; Dalloz, R6p.. Servitude, No. 
740; Laurent, VIII, No. 35; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 756), 

5. Vederile drepte sunt acele cari există 
întrun zid care este paralel cu linia des- 
părţitoare între proprietăţi, iar vederile 
Piezişe, sunt acele cari există întrun zid 
care formează un unghi cu linia despăr- 
țitoare. (Demolombe, XII, No. 598 Mar- 
ca6, Art. 678; Mourlon, 1, No. 178; 
Dalloz, Rep.. Servitude, No. 740; Laurent, 
VIII. No. 35; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 757%; Comp.: Aubry et Rau. ea. 
5-a, IL, 819%, p. 312, 313; Huc, IV. No. 3728; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No, 1031). 

6. Dacă în dreptul unei. ferestre cu ve- 
dere piezişă există un balcon, vederea 
acestui balcon  trebueşte considerată 
dreaptă din cauza uşurinţei de privire a 
spectatorului din balcon. (Toullier, III, 
No. 522: Duranton, V, No. 413; Demo- 
lombe. XII, No. 547; Aubry et Rau, ed. 
5-a, IL. $ 196, p.313; Dalloz, Rep. Servi- 
tude, No. 742; Huc, IV, No. 384; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IIL, partea I, p. 757, 
nota 1). ” 

7. Dispoziţiunile art. 678 şi 679 c.civ. 
îr. (612 şi 613 c. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
caţiunea atât în oraşe cât şi la, ţară, de- 
oarece ele au o aplicaţiune generală. 
(Merlin, Râp., Vues, $,.2, No. 6: Locr6, L6&- 
gislation civile. VIII, p. 374; Toullier, III, 
No. 520; Demolombe, XII, No. 560; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 533 bis. I; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 
196, p. 314; Dalloz, R&p. Servitude, No. 
757; Laurent, VIII, No. 40, 41; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 1032;  Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, D. 759). 

8. Dispoziţiunile art. 678 şi 679 c. civ. 
îr. (612 şi 613 ce. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
caţiunea, fără deosebire, dacă fondul pe 
care se deschide vederea sau balconul este 
îngrădit sau nu şi oricare ar fi modul de - 
îngrădire, (Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 533 bis, I; Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 754; Subpl.; - Servi- 
tude, No. 253: Baudry et Chauveau, Des 
biens, No, 1032; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 760, ?61, text şi nota 1; Comp.: 
Demolombe, XII, No. 561; Aubry et Rau, 
ed. 5-a. II, $ 19%, p. 314; Laurent, VIII, 
No. 40). : 

9. Dispoziţiunile art. 678 şi 679 e. civ.: fr. (612 şi 613 ce. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
cațiunea atât în cazul când vederea este deschisă întrun zia de îngrădire cât şi 

„DESPRE SERVITUDINI Codul civi] 

în cazul când este deschisă în zidul unei 
case. (Demolombe. XII, No. 562; Mourlon, 
I, No. 1791; Demante et Colmet de San- 
terre. ed. 3-a, II. No. 533 bis 1; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, TI. $ 196, nota 9, p. 314, 318; 
Huc. IV, No. 384; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 1039; Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea 1, p. 761. nota; Contra: Laurent, 
VIII, No. 49). 

10. Dispoziţiunile art. 678 şi 629 e. civ. 
îr. (612 şi 613 c. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
cațiunea la balcoane şi la alte lucrări si- 
milare cari pot procură o vederea pe pro- 
prietatea. vecinului, cum ar fi cerdacuri, 
balustrade, terase. belvedere, etc. (Demo- 
lombe, XII, No. 551 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II. $ 196, p. 317; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 748; Laurent, VIII, No. %; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
759, 1760). 

Î 1. Dispoziţiunile art. 678 şi 679 c. cir. 
îr. (612 şi 613 c, civ. rom), nu-şi găsest 
aplicaţiunea la lucrări cari deşi ar ieşi 
afară de linia casei, nu ar procură o ve- 
dere pe proprietatea vecinului ci numai 
ar servi la ornamentaţie sau la întărirea 
clădirei. (Duranton. V, No. 408; Dalloz. 
R6p.. Servitude. No. 749). 

12. Dispoziţiunile art. 678 şi 619 e. cir. 
îr. (612 şi 613 c. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
caţiunea. la terase şi platforme de pe care 
se poate procură o vedere asupra pro- 
prietății vecinului. (Demolombe, XII, No. 
553, 572, 573; Dalloz, Râp.. Servitude, No. 
150; Suppl., Servitude, No. 249; Hue, I1. 
384; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |. 
p. 760, text şi nota 1). 

13. D:spoziţiunile art. 678 şi 679 c. cir. 
îr. (612 şi 613 c. civ. rom.) își găsesc apli- 
caţiune şi acoperişurilor caselor cână sunt 
construite în plaformă şi de pe care se 
poate procură vedere pe proprietatea, ve 
cinului. (Dalloz, Rep. Servitude, No. %1; 
Suppl.. Servitude, No. 259; Laurent, VIII, 
No. 55; Baudry et Chauveâu, Des biens, 
No. 1032; Comp. Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea 1, p. 760), | 

14. In cazul însă când de pe acoperi- 
şul în platformă nu se poate vedeă pe 
proprietatea vecinului sau vederea se 
exercită asupra acoperişului casei vecinu- 
lui, nu este nevoe de păstrat nici 0 di- stanță, (Toullier, III. p. 528: Duranton. V. No. 409, 410; Demolombe. XII. No. 569. 510; 
Mourlon, I No. 1788; Aubry et Rau, ed. 
5-a, IL, $ 196, p. 324; Dalloz. R6p, Servi- 
tude, No. 751; Suppi Servitude, No. 253; „Baudry et Chauveau, Des biens. No. 103%; Contra: Masss et Verg6 sur Zachariae, II, 
$ 329. nota 10, p. 185; Laurent, VIII, No. 
44, 236; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 760, nota 9). 

15. Când între vederea deschisă și proprietatea vecină există un zid înalt 
care opreşte vederea pe proprietatea ve- 
cină, trebueşte de făcuț o distincţiune: In cazul când zidul despărțitor este pro- prietatea. vecinului care a deschis vederea 
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sau este proprietate comună, nu e nevoe 
de păzit nici o distanţă :deoarece vecinul 
nu are nici un prejudiciu; dacă însă zi- 
dul a fost micşorat aşă încât se poate 
vedeă pe proprietea vecinului, dispozi- 
țiunile art. 678 -şi 679 c. civ. îr..(612 şi 

«613 c. civ. rom.) îşi vor regăsi aplicaţiunea, 
chiar dacă existenţa zidului înalt şi a ve- 
derei ar îi durat treizeci ani. (Delvincourt, 
1. p. 408; Toullier, III, No. 528; Duranton, 
V, No. 409; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
157, 158), - 

16. Dacă zidul înalt care oprește ve- 
derea pe proprietatea vecină aparţine ve- 
cinului, după o părere, dispoziţiunile art. 

-678 şi 679 c. civ. îr. (612 şi 013 c. civ. rom.) 
îşi găsesc aplicațiunea. (Delvincourt. I, 
p. 408; Mass6 et Verz sur Zacharie, II, 

-8 329, nota 4; Dalloz. Re6p., Servitude, No. 
158; Suppl., Servitude, No. 253). 

17, După altă părere, chiar în acest 
caz, dispoziţiunile acestor articole nu-și 
găsesc aplicaţiunea deoarece vecinul nu 
se poate plânge că celalt vecin are ve- 
.dere pe proprietatea, sa. (Toullier, III, 
No. 528; Duranton, V, No. 409, 410; De- 
molombe, XII, No. 589, 5:0; Marcadă, Art. 
678, No. 2: Aubry et Rau, ed. a, II, $ 
19%, p. 321; Dalloz, Rep., Servitude, No. 

"758; Suppl.. Servitude, No. 253; Baudry 
-et ' Chauveau, Des biens. 1038). 
18. Dacă însă se fac schimbări în pri- 

vinţa, zidului sau a clădirei vecinului, de 
natură. a procură vedere pe proprietatea 
sa, celalt vecin este obligat să astupe 
vederile, oricât timp ar fi durat această 
stare de lucruri. (Dalloz, Rep, Suppl, 
Servitude, No. 253). 

19. Dispozițiunile ari. 678 şi 679 c. civ. 
îr. (612 şi 613 e. cv. rom.) nu-şi găsesc a- 
plicaţiunea. la vederile deschise în acope- 
rişul casei şi cari nu permit vederea pe 
proprietatea vecinului. (Demolombe, XII, 
No. 571; Aubry et Rau, ed. 5a, II, $ 1%, 
n. 921: Dalloz. Râp.. Servitude, No. 768, 

"769; Huc, IV, No. 384; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1032: Alexandresco, 
ea. 2-a, III. partea I. p. 760, nota 2). 

90, Dacă însă vecinul are la acoperiş 
.o terasă în formă de belvedere. dispozi- 
țiunile art. 678 şi 679 c. civ. îr. (612 şi 613 

'c. civ. rom) vor trebui să fie aplicate. 
(Dailloz, Rp, Servitude, No. 768: Comp.: 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea I, p. 760, 
“nota 2). 

Dj, In cazul când proprietăţile sunt 
despărțite printr'un teren comun, cum ar 
îi o stradelă, după o părere, calcularea, 
distantei pentru vedere se va face până 

“la miilocul stradelei. (Duvergier sur Toul- 
lier, III, No. 528 nota a: Dalloz, Râp., Ser- 
vituae. No. 765: Huc, IV, No. 387). 
29, După altă părere. dominantă, dis- 

pozitiunile art. 678 şi 679 c. civ. în. (612 

şi 613 ce, civ. rom.) nu-şi vor găsi în acest 
caz aplicaţia, afară dacă sa dai acestui 
“teren comun vreo destinaţie specială care 
să se opue la deschidere de vederi asupra 

DESPRE SEKVITUDINI Art. 612 

lui. (Demolombe, XII, No. 565; Aubry et 
Rau. ed. 5-a, II, $ 221, ter. p. 591; Dalloz; 
Râp., Servitude, No. 766; Suppl. Servi- 
tude No. 258; Laurent, VIII, No. 46; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1041; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partsa 
I, p. 76%, nota 3). 

23, Dacă însă terenul comun nu are 
lărgimea, distanţei prevăzută de art. 678 
c. civ. fr. (612 e. civ..rom.), nu se poate 
deschide vedere asupra, proprietăţii vecine 
decât la distanța prevăzută de lege, dis- 
tanţa în care intră şi terenul comun. 
(Aubry et Rau ed. 5-a, II, $ 221 ter. p. 591; 
Dalloz. Râp.. Servitude, No. 766; Suppl.. 
Servitude, No. 258). 

94, Cu toate acestea dacă terenul co- 
mun aveă destinaţia ca să se stabilească 
asupra lui vederi, nu se va mai observă 
nici o distanţă. (Demolombe. XII, No. 565; 
Aubry et Rau. ed. Ba, II, $ 22! ter, nota 
14; p. 591). 

95, Dacă proprietăţile sunt despărțite 

printr'un teren mai îngust decât distanţa 

legală şi .care e proprietatea unui terţ, 

se va observă distanţa legală, chiar dacă 

acest, terţ ar consimţi la exerciţiul. acestei 

vederi. (Demolombe, XII, No. 564% Mour- 

lon, î, No. 1787; Demante et Colmet de 

Santerre. ed. 3-a, II, No. 533 bis II; Aubry 

et Rau. ed. 5-a, II, $ 196. p. 314; Laurent. 

VIII, No. 45; Baudry et Chauveau, Des 

biens, No. 1040; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 76). 

96. De câte ori ambele fonduri vor îi 
despărțite printrun pârâu care serveşte 
la scurgerea apelor, va trebui să se o0b- 
serve distanța legală la deschiderea fe- 
restrelor sau  balcoanelor. (Demolombe, 
XII. No. 566; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea 1, p. 765, nota). 
27. Dispoziţiunile art. 678 şi 679 e. civ. 

îr. (612 şi 613 c. civ. rom.), regulează nu- 
mai raporturile între proprietăţile parti- 
culare şi nu se aplică la vederile şi bal- - 
coanele deschise asupra căilor publice, 
(Delvincourt, 1, p. 170; 'Toullier, III, No. 
528; Duranton, V, No. 412; Demolombe, 
XII, No. 566, 567; Masse et Verg6 sur Za- 
charie, II, $ 329, nota 12, p. 185; Marcadă, 
Art. 8678; Mourlon, I, No. 1788; Demante 

et Colmet de Santerre, &d. 3-a. II, No. 
533 his, II; Aubry et Rau, ed. ba, II. $ 
196. p. 319; Dalloz, Rep. Servitude, No. 
759; Suppl.. Servitude, No. 255; Laurent, 
VIII, No. 47, 48; Huc, IV, No. 385, 385; 
Baudry et Chauveau.. Des biens. No. 1040; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, y. 
764. 765). ' 
23, Dispoziţiunile art. 678 şi 619 c. civ. 

îr. (612 şi 613 e. civ. rom.) îşi găsesc a- 
plicaţiunea numai la deschidere de vederi 
și balcoane iar nu şi la uşi cu porţiie 
pline şi fără sticlă care servesc. numai 
pentru trecere. (Demolombe, XII, No. 551 
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. $ 1%, p. 
318; Dalloz, Râp.. Suppl.. Servitude, No. 
265; Laurent, VIII, No. 42; Huc, IV, No. 
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384; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1032; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 759, nota 4). 
29. Uşile de sticlă se socotesc ferestre 

şi trebuesc deschise la distanţa prevăzută 
de lege, deoarece servesc şi la vedere. (De- 
molombe, XII, No. 551 bis; Laurent, VIII, 
No. 43; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 759, nota 4). 
30. Când servitutea de deschidere de 

vedere a fost dobândită prin. titlu, prin 
destinaţia părintelui de familie sau prin 
prescripțiune, dispoziţiunile art. 678 şi 679 
e. civ. fr. (612 şi 613 c. civ. rom.), nu-şi 
mai găsese aplicaţiunea. (Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 772; Suppl., Servitude, No. 
259; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 765 urm.). 

81. Tribunalele vor interpretă în moq 
suveran îitlul care stabileşte servitutea 
de deschidere de vedere. (Demolombe. XII, 
No. 578, 866; Dalloz, Rep, Suppl., Servi- 
tude, No. 259; Laurent, VIII, No. 225 urm; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 1127; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 765, 
text şi nota 3), 
82. Concesiunea unui simplu drept de . 

vedere, nu opreşte pe vecin ca să con- 
struiască, ci îl obligă numai să clădească, 
observând distanţa prevăzută de lege. 
(Toullier, III, No. 533; Duranton. V, No. 
326; Demolombe, XII. No. 578; Demante 
et Colmet de Santerre. ea. 3-a, II, No. 
355 bis, TI; Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 8 196, 
p. 388; III. $ 253, p. 160; Dalloz, 
Servitude, No. 77; Huc, IV. No. 38; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1035; 
Alexanâresco, ea. 2-a, MI, partea 1, p. 
766. nota). 
23, Servituţile ae deschidere de vedere 

fiind, continue şi aparente se pot stabili, 
potrivit dispoziţiunilor art. 69 ce. civ. fr. 
(625 c. civ. rom.), prin destinaţia părinte- 
lui de familie. (Demolombe. XII, No. 579; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 252, nota 11, 
p. 15U, 151; Dalloz, Rep. Servitude, No. 
716: Laurent, VIII. No. 2593; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pariea, 1, p. 767, text şi nota 1). 
24, Stabilirea unei simple servituţi ae 

vedere prin destinaţia, părintelui de fa- 
Milie nu împiedecă pe vecin să constru- 
iască, ci îl obligă numai să clădească, la distanţa prevăzută de lege. (Toullier, III, No. 533; Demolombe, XII, No. 579; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 776; Suppl., Servitude,. No. 264; Laurent, VIII, No. 183), | 
25, Dreptul de a deschide vedere asu- 

Pra proprietății vecinului la o distanță 
mai mică decât cea, prevăzută de lege, se Prescrie prin o posesiune de treizeci ani, (Demolombe, XII, No. 580; Mourlon, I, No. 
1796; Demante et Colmet de Santerre. ed. 
3-a, II, No. 535 bis, IL, urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 19%, p. 322; Dalloz, Pe&p., Ser- vitude. No. 780: Suppl,, Servitude, No. 261; Huc, IV, No. 388; Baudry et Chauveau, Des _biens, No. 1034 urm.; Alexandresco, ed. 2-a ITI, partea I, p. 768). 

DESPRE SERVITUDINI 

Rep. 

Codul civil 

36. Vecinul care a dobândit prin pre 
scripție un drept de servitute de vedere la 
o distanță mai mică decât cea legală, 
după părerea dominantă, se poate opune 
ca vecinul său să construiască la o dis 
tanță mai mică, decât cea prevăzută de 
art. 678 şi 679 c. civ.tr. (612 şi 613c. civ. 
rom.). (Delvincourt, 1, p. 407, notă: Duran- 
ton, V, No. 326; Demolombe, XII, No. 580, 
581; Mass et Vers sur Zachariae, II, $ 
329. nota 16, p. 187; Marcadă, Art. 678, No. 
3; Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a. 
II. No. 595 bis, II; Aubry et Rau,ed.5-a, 
II. $ 196, nota 36, p. 322; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 781; Suppl.. Servitude No..26; 
Laurent. VIII. No. 61, 62; Huc. IV, No. 388; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 10%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea, p. 768), 

27, După altă părere, dobândirea, ser- 
vituţii de vedere prin prescipţie, face 
numai ca achizitorul să nu poată fi obli- 
gat să-i închidă, vederea, însă nu obligă 
pe vecin să construiască la o anumită dis- 
tanţă. (Merlin, Questions de droit, Servi- 
tude; 'Toullier. III, No. 524, 536; Dalloz. 
Rep, Servitude No. 780; Comp.: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 761, nota 
1, 768). 

28, Efectele dobândirei prescripţiei 
sunt limitate la faptele posesiunei, de- 
oarece nu se poate prescrie mai mult de 
cât sa posedat. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea I,p. 768; Comp.: Demolombe, 
XII. No. 867; Aubry et Rau, ed. 5-a, IN, $ 
253. p.'160; Laurent, VIII, No. 63, 236). 
39. După dobândirea servituţii de ve 

dere prin titlu, prin destinaţia părintelui 
de familie sau prin prescripţiune, chiar 
dacă sar dărâmă casa sau zidul în care 
erau deschise ferestrele, ea se păstrează 
câştigată la noua casă sau noul zid ce 
S'ar reclădi în timp util înainte de a se 
prescrie dreptul. (Demolombe, XII, No. 
582; Demante et Calmet de Santerre, ed. 
3-a. II. No. 535 bis, III: Laurent, VIII, 
No. 64; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 769). 

40. Când vederea, deşi deschisă la o 
distanţă mai mică decât cea, prevăzută 
de art. 678 şi 679 c. civ. fr, nu este oprită 
de lege, ea nu poate fi prescrisă. (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 196, p. 323; Dalloz, 
Rep... Suvpl.. Servitude, No. 261; Baudry 
ei Chauveau, Des biens, No. 1034), 
41. Nu se poate prescrie un drept de 

vedere mai întins decât acel ce s'a po- 
sedat. (Toullier, III, No. 661; Dalloz, R6p- 
Suppl. Servitude, No. 261; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1035). 
42, Dacă: vecinul deschide o fereastră 

la distanţa, legală, el nu a dobândit o ser- 
vitute asupra fondului vecin care are 
dreptul să închidă, aceă vedere prin ridi- 
carea unui zid pe marginea proprietăţii 
sale. (Aubry et Rau, ea. 5-a, II. $ 19%, p. 321; Laurent, VIII, No. 40; Bauâryet Chauveau, Des biens, No. 1030;  Alexan- 
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dresco, €d.- 2:a, -TIL. partea |, p. %61, Jurisprudenţă. 
nota 1). 
43, Vecinul care nu a observat distanţa 

prevăzută de lege, va fi obligat să su- 
prime vederile deschise. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 196, p. 322; Dalloz, R6p,, 
Suppl.. Servitude, No. 771; Planiol, I. No. 
2913; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea I, 
p. 165). , 
44, Deoarece: în codul civil român. se 

vorbeşte numai de ferestre de' vedere, fe- 
vestrele de lumină vor puteă fi făcute la, 
orice distanţă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. I, p. 170). : 
45, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran cari ferestre sunt pentru lumină 
şi cari pentru vedere. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 170). - “ 

46, A'se vedeă: art: 611 din codul civil 
cu notele respective. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. In codul civil român, prin faptul că 
s'au şters art. 676 şi 677 c. civ. îr., în care 
sunt prevăzute dispoziţiuni distincte cu 
privire la toleranţele spre lumină, nu 
avem nici o dispoziţiune relativă la feres- 
trele spre lumină. Astfel, cel care deschide 
asemenea ferestre, nu poate fi oprit de 
proprietarul fondului asupra căruia dau 
aceste deschizături în viriutea principiu: 
lui libertăţii ae acţiune, după cum în vir- 
tutea aceluiaș principiu acesta din urmă 
poate clădi şi astupă aceste deschizături, 
uzând astfel,-la rândul său în mod-nor- 
mal de exerciţiul dreptului de proprietate. 
(udec. ocol: V. Buc.. 407 din 4 Aprilie 1925, 
Pand. Rom. II, 285, Dreptul 38/9925). 

Art. 613. — Nimeni nu poate aveă vederi piezişe pe proprie- 
tatea vecinului de nu va îi o distanţă de şase decimetri. (Civ. 489 
urm., 601, 614, 622, 623, 634, 637, 639 urm.; Civ. Fr. 679). 

Teat. fr. Art. 679.— On ne peut avoir de vues par c6t€ ou obliques sur le 
mâme hâritage, sil n'y a six dâcimâtres (deux pieds) de distance. “ 

Doctrină. 

4, Ferestrele -de vedere sunt de două 
feluri: vederi drepte şi vederi piezişe sau 
oblice. (Demoloimbe, XII, No. 528 Mour- 
lon, I, No. 1782; Dalloz. Râp., Servitude, 

No. 740; Laurent, VIII. No. 35; Alexan- 

âresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 156). 

9, Vederile drepte sunt acele cari există 

întrun zid care este paralel cu linia des- 

părțitoare între proprietăţi, iar. vederile 

piezişe sunt acele cari există întrun zid 

care formează un unghiu cu linia despăr- 

ţitoare. (Demolombe, XII, No. 598; Mar- 

cad, Art. 678; Mourlon. I, No. 1782; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 740; Laurent, VIII, 

No. 35; Alexanăresco, ed. 2-a, III. partea 
I, p. 757%: Comp.:. Aubry et Rau, ed. 

„5-a. TI, 8 196, p. 312, 313; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1031). 

9, Dacă în reptul unei ferestre cu 
vedere piezişă există. un balcon, vederea 
acestui balcon  trebueşte considerată 
dreaptă, din cauza uşurinţei de privire a 
spectatorului din balcon. (Toullier, III 
No. 599; Duranton, V, No. 413; Demolombe, 
XII, No. 547; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. 
8 19%. p. 313; Dalloz,: Râp., Servitude, No. 
742; Huc, IV, No. 384; Comn.: Alexan- 
aresco, ed. 2-a, III, partea IL. p. 757, nota 1). 

Ma A se vedeă: art. 612 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 614. — Distanţa de care este vorba în cele două articole 

precedente se socoteşte de la fața zidului, pe care s'a deschis 

vederea, şi de vor fi balcoane. sau alte asemenea, de la linia lor 

cea din afară, până la linia de despărțire a celor două proprietăţi. 
(Civ. 612, 613; Civ. Fr. 680). 

Text. fr. Art. 680. — La, distance dont il est parle dans les deux artieles 

precâdents, se compte depuis le părement extârieur du mur ou l'ouverture se 

fait, et sil y a baleons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne ext 

ricure jusquiă la ligne de sâparation des deux propriâtes. 

Doctrină, | 

4, Dispoziţiunile art. 680 ce. civ. fr. 

(Gi4 c. civ. rom.) pentru calcularea 
distanței îşi găsesc aplicaţunea numai 

la vederile drepte; în ceeace privește ve- 

derile piezişe, deşi dispoziţiunile acestui. 
articol sunt generale, totuşi nu li sunt 
aplicabile. şi distanţa se va socoti, nu dela, 
faţa zidului, ci dela punctul de unde se 
exercită, vederea. (Duranton, V, No. 413; 
Demolombe. XII, No. 552; Mass et Verge 
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sur Zachariae, II, $ 329, nota 14, p. 186; 
Mourlon, 1, No. 178%; Marcad, Ari. 680; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, IL, $ 19%, nota 3%, 
p. 206; Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 
147; 'Laureni, VIII, No. 57; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 1032; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, II], partea I, p. 762, text 
şi nota 4). 

2, Distanţa se va socoti până la linia 
despărţitoare; astfel dacă între proprie- 
tăţi există un zid sau un şanţ aparţi- 
nând proprietarului cane voeşte să des- 
chidă vederea, distanţa se va socoti până 
la, partea exterioară a zidului sau a şan- 
tului. (Demolombe, XII, No. 556; Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 755; Alexandresco; 
ed. 2-a, III, partea I, p. 763, nota 1). 

2, Dacă zidul sau sanţul sunt comune, 
distanţa. se va socoti până la mijlocul zi- 
dului sau şanţului despărțitor. (Duranton, 
V, No. 408; Demolombe, XII, No. 557%; 
Mourlon, I, No. 1786; Demante et Colmet 
de Santerre, ed. 3-a, II. No. 534; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, II, $ 196, p. 317; Dalloz, 
Rep.. Servitude, No. 755; Laurent, VIII, 
No. 58; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1036; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 763). 
4, In cazul când zidul sau șanțul a- 

parţine proprietarului care a deschis va- 
derile, dacă mai în urmă zidul sau şan- 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

ţul devin comune, proprietarul care a, 
deschis vederile nu este obligat să le în- 
chidă în cazul când nu există distanța 
legală socotită până la mijlocul zidului 
sau șanțului. (Duvergier sur 'Foullier, III, 
No. 522; Duranton, V, No. 411; Demo- 
lombe, XII, No. 558; Mourlon, I, No. 178; 
Demante et Colmet de Saniterre, ed. 3-a, 
II, No. 534 bis; Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 756; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1037; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 763, 764). 

5. Dacă mai în urmă se dărâmă și se 
reclădeşte zidul, ferestrele vor trebui aşe- 
zate la distanţa legală care se va socoti 
dela mijlocul zidului comun, chiar dacă 
ferestrele ar fi stat, dela dobândirea co- 
munităţii zidului, la o distanţă mai mică 
decât cea legală, timp de trezeci ani. 
(Toullier, III. No. 522; Duranton, V, No. 
411; Demolombe, XII, No. 559; Mourlon, I, 
No. 1786; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a. II. No. 534 bis; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea 1, p. 764). 
6. Vecinul care nu a observat aistanţa 

prevăzută de lege va fi obligat să su- 
prime vederile deschise. (Aubry et Rau, 
ed. a, II, $ 196, p. 322; Dalloz, Râp, 
Supbpl., Servitude. No. 771: Planiol, I, No. 
2913: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea |, 
p. 165). 

Secţiunea IV. — Despre picătura streșinilur. 

Art. 615. — Tot proprietarul este dator a-şi face strașina casei 
sale astiel încât apele din ploi să se scurgă pe tărâmul său, sau 
pe ulițe, iar nu pe locul vecinului său. (Civ. 480, 489, 578, 589, 
622, 623, 624, 840, 998, 999; Civ. Fr. 681). 

Tezt. fr. Art. 681. — Tout propriâtaire doit &tablir des toits de manitre 
que les eaux pluviales s'âcoulent sur son terrain ou sur 
ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Abaterea apei 15. 
Apă de ploae 1, 4,5, 6,9, 

12, 15. 
Cale publică 12, 

i  Prescripţie 11. 
| Prezumpţiuni 7, 8. 
| Probă contrară 8. 

Regulament de poliţie 12, 
Dovada contrară 8. | Servitute 1 urm. 
Infiltraţie 5, ;. Servitute continuă şi a- 
Jshiaburi 2, 3, | parentă 10, 11, 
Lucrări 4, Strade 12, : 
Oraş 13. Streşină 1, 2, 3, 5, 6,7,9, 
Părinte de familie 10, 12, 
Pavaj 3. Ţară 13. 
Prejudiciu 4, 5, 14. Titlu 9. 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 681 ce. civ. 
îr. (615 c. civ. rom.), orice proprietar este 
oprit numai de a, face astfel streaşina casei 
încât apa, de ploae să se scurgă direct pe 
locul vecinului; însă de îndată ce apa Ge 
ploae a curs de pe streaşină pe locul său, 
proprietarul nu este obligat s'o împiedece 
să se răspândească pe terenul vecinului, 

la voie publique; il 

fără însă a îngreuiă sarcina impusă. 
(Toullier, III. No. 538; Demolombe, XII. 
No. 586, 589; Mourlon, 1, No. 1799; De 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, Il. 
No. 536 bis, I; Aubry et Rau, ed: 5a, Il, 
$ 195, p. 311; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
789, 790; Laurent, VIII, No. 70; Baudry 
ei Chauveau, Des biens, No. 1049: Alexan-: 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 779).. 

2. Din dispoziţiunile art. 681 e. civ. Î. 
(615 „c. civ. rom.) rezultă că un proprietar 
nu are dreptul a face ca streaşina sau 
ishiaburile casei sale să intre pe proprie-- 
tatea. vecinului. (Toullier, III, No. 537; De- 
molombe, XII No. 585; Mourlon, I, No: 
1799; Marcad, Art. 681; Demante et Col- 
met de Santerre, ed. 3-a, II, No. 536; Dalloz, 
Rep...  Servitude, No. 789: Laurent, VIII 
No. 72: Huc, IV, No. 390: Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea 1, p. 771, nota 9). 
3. Un proprietar nu poate face ca strea- 

şina casei şi jghiaburile să cadă pe pro-- 
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prietatea vecinului său, afară de cazul 
când a dobânâit acest drept de servitute. 
(Toullier, III, No. 537; Demolombe, XII, 
No. 585; Mourlon, 1, No. 1799; Marcadă, 
Art. 681; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, II, No. 536; Laurent, VIII, No. 73; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 7, 
nota 2). 

4, Un proprietar ţrebueşte să lase între 
peretele său şi fondul vecin o bucată de 
teren suficientă pentru a se scurge apa 
de ploae de pe streaşină, afară de cazul 
când a făcut lucrări pentru scurgerea 

apei şi îndreptarea ei pe propriul său 
teren. (Toullier, III. No. 557, 558; Duran- 
ton, V, No. 415; Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 789; Laurent, VIII, No. ?0; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 104; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 712). 

5, Proprietarul trebueşie să ia măsuri 
ca. apele de ploae cari cad pe terenul său 
de pe streaşina casei sale să nu cauzeze 
prin infiltraţie vreun prejudiciu construe- 
ției vecinului său; ca măsură de precau- 
țiune ar fi obligaţia. sa de a pavă spaţiul 
pe care se scurge apa de pe streaşină. (Del- 
vincourt, 1. p. 328; Toullier, III. No. 53; 
Demolombe, XII, No. 587; Marcad$, Art. 681 
No. 1; Demante et Colmet de Santerre. 
ed. 3-a, II No. 536 bis, II: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III $ 195, p. 311; Dalloz. Rp, Ser- 
vitude, No. 198; Laurent, VIII, No. 10; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 104; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
72. 773): 

G. Un proprietar are dreptul să facă, 
să se scurgă apele de ploae de pe streașina, 
casei sale pe un teren care este coproprie- 
tatea, sa şi a vecinului său. (Demolombe, 
XI, No. 446; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 8 
221 ter., p. 591; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 173). 

7, Proprietarul unei clădiri este prezu- 
mat că este proprietarul terenului cuprins 
între zidul casei sale şi linia verticală ce 
cade dela capătul streaginei casei până la 
pământ. (Demolombe, XII, No. 59% urm;; 
Mass6 ei Vergâ sur Zachariae, II, $ 330, 
nota 1, p. 187: Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, 
$ 192. p. 286; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
192. 795; Supl. Servitude, No. 267; Huc, 
IV, No. 390; Bauâry et Chauveau, Des 

. biens, No. 1043; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 773; Contra: Laurent, VIII, 
No. 79). 

Ş. Această prezumpțiune însă este o 
prezumpțiune simplă care poate fi com- 
bătută prin dovada contrară. (Demo- 
lombe. XII, No. 59, 593; Mass et Verg6 
sur Zachariae. II, $ 330. nota 1, p. 187; 
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Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 19%, p.28; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 795; Suppl,, 
Servitude, No. 267; Huc, 1V, No. 390; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1043; 
Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea 1, p.773). 

9. Dreptul de a lăsă să se scurgă apa 
sireaşinei pe proprietatea vecinului, se 
poate dobândi prin titlu. (Demolombe, XII, 
No. 595; Aubry et Rau, ed. 5-a, II; $ 19%, 
p. 312; Dalloz, R6p., Servitude, No. 789; 
Laurent, VIII, No. 69; Alexandresco, ed. 
za, III, partea I, p. 773). 

1C. Dreptul dea lăsă apa să se scurgă, 
pe prosrietatea vecinilor se poate dobândi 
pe destiuaţia părintelui de familie, fiinâ 
vorba, în specie de o servitute continuă şi 
aparentă. (Demolombe, XII, No. 595; Bau- 
dry et Chauveau, Des hbiens, No. 1043; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 773, 
text şi nota 3). 

|. De asemenea acest drepi se .poate 
dobândi prin prescripțiune, când servi- 
tutea, este aparentă. (Demolombe. XII, No. 
995; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 195, p. 312; 
Dalloz, R€p.. Suppl., Servitude, No. 268; 
Laurent, VIII, No. 69; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1043; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea Î, p. 713, text și nota 3). 

12. Un proprietar are dreptul să facă 
să curgă apa de ploae de pe streaşina ca- 
sei sale pe calea publică, conformându-se 
în această privinţă regulamentelor de 
poliţie. (Demolombe, XII, No. 597; Dalioz, 
Râp., Servitude, No. 803; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea I,p. 771, text şi nota 4). 

428, Dispoziţiunile art. 681 c. civ. fr. 
(615 c. civ. rom.) au o aplicaţiune gene 
rală atât la oraşe cât şi la ţară, deoarece 
textul nu face nici o distincţiune. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 771). 

14. Ari. 681 c. civ. fr. (615 c. civ. rom), 
cuprinde o aplicare a principiilor gene- 
rale în materie de proprietate, după care 
cinevă are drept să facă orice pe proprie- 
tatea sa cu condiţiune ca să nu aducă o 
jignire drepturilor unui vecin, aruncând 
cevă pe fondul acestuia, (Demolombe, XII, 
No. 584; Mourlon, 1, No. 1800; Laurent; 
VIII, No. 69; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1042:Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea Î, p. 72). 

15. Când servitutea de scurgerea apei 
de ploae este stabilită în folosul fondului 
vecin, proprietarul acestui din urmă fond 
poate opri pe proprietarul fondului supe- 
rior ca să abată apa de pe fondul său. 
(Poullier, III. No. 540; Demolombe, XII, 
No. 596; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 774). 

Secţiunea. V. — Despre dreptul de trecere. 

Art. 616. — Proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu 
are nici o eşire la calea publică, poate reclamă o trecere pe 
locul vecinului său pentru exploatarea fondului, cu îndatorirea de 
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a-l despăgubi în proporţiune cu pagubele ce s'ar puteă ocazionă. 
(Civ. 481, 581, 585, 588, 589, 617 urm., 622, 624, 627, 633urm, 
636, 638, 639, 998, 999, 1084; Civ. Fr. 682, 684). 

Text. jr. Art. 682. — Le propritaire dont. les fonds sont enelavâs, et qui 
n'a aucune issue: sur la, voie publique, peut reclamer un passage sur les fonds 
de ses voisins pour l'exploitation de son hâritage, ă la charge d'une indemnits 
proportionne au dommage quiil peu oceasionner. 

Tezt fr. Art. 682. (Modificat prin legea din 20 August 1581). — Le pro- 
priâtaire dont les fonds sont enclavâs et qui n'a sur la Yoie publique aucune 
issue, ou quune issue insuffisante pour l'exploitation, soit agricole, soit indus- 
trielle, de sa propriete, peut râelamer un passage sur les fonds de ses voisins 
ă”la charge d'une indemnit€ proportionnte au dommage qwil pent oceasioner. 

Tezt fr. Art. 684. (Modificat prin legea din 20 August 1881). — Si len- 
cave resulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un change, d'un 
partage ou de tout autre contrat, le passage ne pent tre demands que sur les 
terrains qui ont fait l'objet de ces actes. 

  
      

Toutefois, dans le cas oă un passage suffisant ne pourrait tre 6tabli sur 
les fonds divis6s, l'artiele 682 serait applieable. 
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Doctrină. 

1. Dispozitiuniie art. 689 e. civ. fr, (6l6c. 
civ. rom.) sunt prevăzute în interesul ge 
neral ca un fond să nu rămâe necultivat 
Și neroditor din cauza lipsei de trecere 
(Demolombe, XII, No. 598 Marcad, Ar. 
682; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1044; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea |, 
p. 776). * 

9. Dreptul de trecere la un loc înfun- 
dat, constitue o restricţiune a dreptului 
de proprietate, justificată deo utilitate 
generală. (Dalloz, Rsâp., Servitude, No. 

3. Pentru existența dreptului de tre 
cere la un loc înfundat, trebueşte ca În- 
tundarea locului să fie străină voinței 
proprietarului, adică să nu provină din 
faptul său. (Demolombe, XII, No. 60t: 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8243. 
4. 48; Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No 
297, 301; Laurent, VIII, No. 82; Baudry «i 
Chauveau, Des biens, No. 1056; Alexan- . 
dresco, 64. 2-a, III, partea I,p. 81). 

4, Proprietarul a cărui trecere la pro- 
prietaiea sa, este incomodă, nu poate 9b- 
ține dreptul de trecere. (Demolombe, XII 
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No.. 608; Mourlon, 1, No. 1801; Aubry et 
Rau, ed. 5-a. III, $ 243, text şi nota 8&p. 
44; Dalloz, Reâp., Servitude, No. 818 urm;; 
Suppl., Servitude, No. 275; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 104; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 777, nota). 

5, Proprietarul care ar trebui să facă 

cheltueli excesive şi în valoare dispropor- 
ționată. cu valoarea fondului, pentru a 
ajunge la calea publică, poate obţine drep 
tul de trecere. (Dalloz, R&p., Suppl., Ser- 
vitude, No. 277; Alexandresco, ed. 2-a, III], 
partea. I, p. 776, nota 4, 778, notă). 

G. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran gravitatea incomodităţii sau a in- 
convenientelor cari reclamă * acordarea 
unui drept de trecere la calea publică. 
(Demolombe, XII, No. 609, 610; Maread6, 
Art. 682; Aubry et Rau. ed. 5-a, III, $ 
243, p. 43; Laurent, VIII. No. 76, 79, 8; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 7%, 
nota 4). | 

T., De câte ori este posibil să se în- 
lesnească o eşire la calea publică prin 
facerea. unor lucrări uşor de executat şi 
putin costisitoare, locul nu poate fi con- 
siderat ca, înfundat. (Demolombe, XII, 
No. 608; Aubry et Rau, ed. a, III. $ 
243, p. 44; Laurent, VIII. No. 80; Baudry 
et Chauveau. Des hiens, No. 1045; Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, partea I, p. 177, nota). 

8. In cazul când un fond este mărginit 
de o parte cu o apă curgătoare sau un 
canal şi de celelalte părţi de proprietăţile 
vecine, se pote ohţine un drept de trecere, 
după aprecierea, tribunalelor cari vor exa- 
mină dificultăţile şi cheltuelile ce ar tre- 
bui să se facă pentru traversarea apei 
sau canalului. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
8 243. p. 44; Dalloz. R6p., Servitude, No. 
821; Suppl., 'Servitude. No. 2%; Bauâry ei 
Chauveau, Des biens, No. 1045; Alexun- 
dresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 777, notă). 

9, Un fonă «este considerat înfundat 
când nu are decât o eşire la un teren 
supus unei servituţi de utilitate publică, 
sau afectat unui uz anumit, cum ar fi de 
exemplu, un .loc trebuincios pentru trece- 
rea vaselor pe marginea unei ape curgă- 
toare şi care nu poate fi considerat ca un 
drum public. (Demolombe. XII. No. 6007; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 243, p. 44; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 822; Laurent, 
VIII, No. 77; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 1045; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea. 1. p. 777, notă). 

10. Proprietarul unui loc care are 
trecere pe terenul unui alt proprietar în 
virtutea unui titlu, nu poate pretinde că 
locul său este înfundaii şi să' ceară 0 
trecere pe terenul celorlalţi proprietari 
vecini. (Dalloz, Rep. Servitude, No. 854). 

(i. Dacă însă acest proprietar a pier- 
dut Prin prescripţie dreptul său de tre- 
cerere pe proprietatea unui vecin, care re- 
zultă dintr'un titlu, el are dreptu! să re- 
clame o trecere pe proprietatea vecinilor 
săi. (Dalloz. Rep., Servitude. No. 8%). 
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19. In acest caz odată cu reclamarea 
dreptului de irecere, proprietarul locului 
înfundat va trebui să cheme în judecată, 
şi pe proprietarul locului pe care îşi exer- 
citase trecerea în virtutea titlului său 
pentru ca acesta să poată invocă pre- 
scripţiunea, dreptului de trecere. (Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 854). 

12. Cât timp proprietarul unui loc în- 
fundat este îngrădit a trece pe îondul 

altuia. el nu are dreptul să ceară o altă 
eşire la calea publică, deoarece fondul 

este considerat înfundat numai când se 
contestă trecerea. (Demolombe, XII, No. 
606; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 45, p. 
45; Laurent, VIII, No. 77; Huc, IV, No. 

393; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 778, nota). i 

14. Dispoziţiunile art. 682 c. civ. 
îr. (616 c. civ. rom.), îşi găsesc aplica- 
ţiunea. atât la, clădiri cât şi la terenurile 
exploatate pentru cultură. (Demolombe, 
XII, No. 836; Mourlon, 1, No. 1801; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 832. 833; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 780). 

15. Servitutea de trecere la un loc în- 
fundat este acordată şi proprietăţilor co- 
merciale cât şi industriale. (Demolombe, 
XII, No. 612; Laurent, VIII, No. 89, 9%; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 1048; 
Planiol, ed. 6-a, 1. No. 2190; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 780; Contra: Mour- 
lon, ed. 7-a, I, No. 1801). 

16. Dacă se schimbă destinaţia primi- 
tivă a, unui fond înfundat, care aveă dejă 
o trecere pe un fond vecin, se poate în- 
tinde sau modifică şi dreptul de trecere 
în proporţie cu trebuinţele nouei exploa- 
taţiuni. (Demolombe, XII, No. 611; De- 
mante &t Colmei de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 537 bis, II; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
8 243, p. 46; Dalloz, Reâp., Servitude, No. 
335; Laurent, VIII, No. 81; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1046; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 778, nota). 

17. Un îond este socotit întundat nu 
numai când nu are nici o eşire la calea 
publică. ci şi atunci când eşirea este ne- 
îndestulătoare pentru trebuintele exploa- 
tării sale. (Demolombe, XII, No. 611; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 537 bis, Il; Aubry et Rau, ed. d-a, III, 
$ 243, p. 4; Laurent, VIII, No. 81; Bau- 
adry et Chauveau, Des biens, No. 1046; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 178, 
nota). 

18. Iniinderea dreptului de trecere, 
trebueşte să fie cerută de o necesitate 
actuală; o eventualitate nu ar fi sufi- 
cientă. (Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, 
No. 285). . 

19, Proprietarul unui loc  înfundat 
poate cere un drept de trecere, indepen- 
dent de orice exploatare, ci numai pentru 
a. putea merge la proprietatea sa. (Alexân- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 280). 

20, Dreptul de trecere poate fi cerut 
numai de proprietarul locului înfundat 
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sau cel puţin de către acel care are a- 
supra cestui loc, un drept real. (Demo- 
lombe, XII. No. 600; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 243, p. 42; Dalloz. Râp., Ser- 
vitude, No. 846; Suppl., Servitude, No. 290; 
Laurent, VIII, No. 74; Huc, IV, No. 3%; 
Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 1049; 
776 xandresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 
776). . : 

9j, Uzufructuarul, uzuarul, embatica- 
rul unui loc înfundat au dreptul să ceară 
o trecere la acest loc. (Demolombe, XII, 
No. 600; Aubry et Rau, ed. a, III, Ş 243, 
p. 43; Dalloz, Râp., Servitude, No. 846; 
Suppl., Servitude, No. 290; Laurent, VIII, 
No. 74, 25; Huc, IV, No. 392; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1049; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea I, p. 7%; 
nota. 3). 

929, Arendaşul, chiriaşul sau colonul 
parţiar, unui loc înfundat nu au dreptul 
să ceară o trecere la acest loc; ei au nu- 
mai o acţiune în contra proprietarului - 
pentru a le. procură irecerea iar în cazul 

contrar, au dreptul să ceară rezilierea, 
contractului sau daune-interese. (Demo- 
lombe. XII, No. 600; Dalloz, Râp.. Servi- 
tude, No. 847; Suppl., Servitude, No. 29; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 243, p. 43; 
Laurent, VIII, No. 74, 75; Huc. IV, No. 
392; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1049; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 776, nota 3). 

83, Prin cale publică nu trebueşte să 
-se înţeleagă un drum naţional, judeţean 

sau comunal, ci orice loc pe care trecerea, 
este îngăduită. (Demolombe, XII, No. 6W; 
Laurent, VIII. No. 76 bis; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 778, nota 1). 
24. Proprietarul unui loc înfundat 

poate să treacă pe proprietatea, vecinului 
pentru a face reparaţiile de întreţinere 
la clădirea sa, când aceste reparaţii sunt 
necesare şi când ele nu pot fi făcute fără 
a trece pe proprietatea vecinului. (Mer- 
lin, Râp., Tour d'Echelle, $ 2, No. 1; Du- 
ranton, V, No. 316; Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 810, 811; Aexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 780; Contra: Toullier, III, 
No. 559; Demolombe, XI, No. 424; Aubry 
et Rau. ed. 5-a, îII, $ 238, p. 4; Laurent, 
VIII, No. 121 urm; Huc, IV, No. 40; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 929). 
25, Dreptul de trecere Ja un loc în- 

fundat trebueşte cerut dela proprietarii 
pe terenurile cărora voeşte să. se opereze 
trecerea, la calea publică. (Dalloz, Râp. 
Servitude, No. 848. 849). 

2G. Trecerea trebueşte cerută, dela pro- 
prietarul al cărui fond oferă trecerea cea 
mai scurță şi mai puţin păgubitoare. 
(Dalloz, R6p., Servitude, No. 850). 
27, Trecerea poate fi cerută atât pe 

proprietăţile aparţinând particularilor câţ, 
şi pe cele aparţinând Statului sau co- 
munelor. (Dalloz. Rp, Servitude. No. 
858; Suppl., Servitude, No. 303; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 779). 
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28. Bunurile domeniului coroanei sunt 
supuse serviiuţei de trecere la un loc în- 
fundat deşi sunt inalienabile şi impre- 
scriptibile. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 779). 
29, Fondurile incapabililor sunt su- 

puse deasemenea servituţii de trecere 18 un 
Joc înfumdat. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 779). 

30, Fondurile dotale sunt supuse ser- 
vituţei de trecere la un loc înfundat deși 
sunt inalienabile şi imprescriptibile. (De- 
molombe. XII, No. 615 bis, 625; Aubry et 
Rau, ed. a, III, $ 248, p. 47; Laurent, 
VIII, No. 92; Huc, IV, No. 394; Baudry 
et Chauveau, Des biens. No. 1052; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 19). 

341. Trecerea poate îi cerută atât pe 
" proprietăţile îngrădite cât şi pe cele ne- 
îngrădite. (Duranton, V, No. 442; Demo- 
1lembe, XII. No. 615; Aubry et Rau, ed. 
5-a. III, $ 243, p.47; Laurent, VIII, No, 
91; Alexanâresco, ed. 2-a, III, partea |. 
p. 779). 
29, Trecererea poate îi cerută atât pe 

proprietăţile clădite cât şi pe cele neclă- 
dite. (Duranton. V, No. 442; Demolombe, 
XII, No. 615; Aubry et Pau. ed. Ba, III, 
8 243, p. 4; Laurent, VIII, No. 91). 

383, Intinderea dreptului de trecere 
trebueşte regulată după nevoile actuale 
ale exploatării. (Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 835; Suppl., Servitude, No. 285). 

84, Proprietarul locului înfundat nu 
Gobândește proprietatea terenului pe care 

îşi exercită trecerea. (Demolombe, XII, 
No. 636 urm.; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
843; Suppl., Servitude, No. 289; Laurent, 
VIII, No. 108: Alexandresco, ed. 2-a, UI, 
partea I, p. 778. nota 9). 

38, Proprietarul terenului pe care se 
exercită, dreptul qe trecere la un loc în- 
fundat, are dreptul să dispue de acesi 
teren, cu condițiune de a nu se aduce 
vreo piedecă exercitării dreptului de tre 
cere. (Demolombe, XII, No. 638; Aubry ei 
Rau, ed. 5-a, III, $ 254, p. 165; Dalloz, 

_R6p., Servitude; No. 843; Suppl., Servi- : 
tude, No. 289; Laurent, VIII. No. 109, 273% 
Bauary et Chauveau, Des biens, No. 105; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 779, 
nota). 
36. Proprietarul terenului pe care se 

exercită dreptul de trecere la un loc în- 
fundat, are dreptul să-şi îngrădească a- 
cest teren, cu condiţiune de a nu se aduce 
vreo piedică exercitării dreptului de tre- 
cere. (Delvincourt, I, p. 388, note; Duran- 
ton, V, No. 263; Demolombe, XI, No. 28; 
XII, No. 632, 638; Aubry et Rau, ed. 5-a 
II, $ 191, p. 272, 273; III, $ 254 pp. 166; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 380, 8%; 
Suppl., Servitude No. 289; Laurent, VII, 
No. 441; VIII, No. 109, 273; Huc, IV, No. 

„317; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
923, 1060; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea 1, 779, nota). 
37. Potrivit dispoziţiunilor art. 682 c. 
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civ. îr. (616 c. civ. rom.). proprietarul care 
reclamă o trecere la calea publică dela 
locul său înfundat, este obligat să despă- 
gubească pe proprietarul, pe al cărui te- 
ren se exercită, trecerea, în proporţiune 
cu pagubele ce sar puteă ocazionă iar. 
nu cu folosul ce l-ar aveă proprietarul 
înfundat. (Demolombe. XII, No. 626; Dal- 
loz, Reâp.. Servitude, No. 860; Baudry et 
Chauveau, Des biens, 1059; Alexnadresco, 
ed. 2-a, III, partea [, p. 782, 183). 
28. Dacă proprietarul terenului pe care 

se exercită trecerea la un loc înfundat, 
nu încearcă nici un prejudiciu, el nu are 
dreptul la nici o despăgubire. (Demo- 
lombe, XII, No. 627; Demante et Colmet 
de Santerre, ed, 3-a, Il, No. 537 bis, III; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 860; Alexan- 
dresco, ed. ?-a, III, partea I, p. 78, 
nota Î). 

29. In cazul când înfundarea ţerenu- 
lui rezultă dintr'o înstrăinare parţială a 
unui teren, trecerea, la calea publică fiind 
o consecinţă necesară a convenţiunei, pro- 
prietarul vânzător nu are nici un drept 
la, despăgubire, chiar dacă în act nu sar 
fi prevăzut nici o clauză specială în a- 
ceastă privinţă. (Toullier, III, No. 550; 
Duranton, -V, No. 420; Demolombe, XII, 
No. 602, 604; Mourlon, 1, No. 180%; De- 
mante et Colmet de Santerre, ed. da, II], 
No. 537 bis, I; Aubry et Rau, ed. 5-a, îl, 
3 243, p. 50; Dalioz, Reâp., Servitude, No. 
861; Laurent, VIII, No. 82 urm.; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 1056; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 781, 782). 
40. In cazul cânâ înfundarea tere- 

nului rezultă din împărţirea fondului 
printr'o donaţune. testament, partaj sau 
schimb, nu se datoreşie nici o despăgu- 
bire pentru exercitarea dreptului de tre- 
cere. (Toullier, Lil, No. 550; Duranton, V, 
No. 420; Demolombe, XII, No. 602; Mour- 
lon, 1, No. 1806; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 537 bis 1; Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 861; Laurent, VIII, 
No. 8 urm.; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1056; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 781, 182). 

4l, Dreptul proprietarului unui loc 
înfundat de a cere o irecere pe proprie- 

tatea, vecinului la, calea publică, este im- 
prescriptibil. (Demolombe, XII, No 5%; 
Marcads. Art. 682; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
III, $ 243, p. 51; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 529 bis, II; Lau- 
rent, VIII. No. 100; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1051, 1061; Alexandresco, ed. 
"2-a, III partea 7, p. 776, 784). 

429, Dacă potrivit dispoziţiunilor art. 
706 c. civ. fr. (639 c. civ. rom.), dreptul 
de irecere se prescrie prin neuz, dreptul 
de a cere o nouă trecere la calea publică 
nu se stinge, însă proprietarul locului 
înfundai, va fi obligat să plătească. o nouă 
(șspăubire. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 

43, Despăgubirea ce urmează ş fi plă- 

DESPRE SERVITUDINI Art. 616 

tită . proprietarului locului care sufere 
dreptul de trecere, se va fixă de justiţie 
prin o expertiză, dacă părţile nu convin 
asupra ei. (Demolombe, XII, No. 630; Ale: 
xandresco, ed. 2-a, III, partea, 1, p. 782). 
44, Cheltuelile facerei expertizei pri- 

vesc pe proprietarul care exercită dreptul 
de trecere. (Demolombe, XII, No. 630; Ale 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p.782). 
45. Despăgubirea, după o părere, tre- 

buește fixată la o sumă de bani care va 
trebui să, fie plătită odată pentru totdea- 
una. (Demolombe, XII, No. 632; Comp. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 182, 
nota 2). , 
48. După altă părere, despăgubirea va 

puieă fi fixată la, o sumă anuală propor- 
ționlă cu pagubele cauzate prin exercita- 
rea. dreptului de ţrecere. (Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 863; Laurent, VIII, No. 9%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1059; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
182, nota 2). 
47. Despăgubirea, după o părere, va 

trebui să fie plăţită, ca şi la exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, înainte 
de acordarea dreptului de trecere Ja un 
loc înfundat. (Duranton, V, No. 429, p. 470, 
notele 1,2; Demolombe, XII, No. 631; Huc, 
IV, No. 397; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1059; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. I, p. 78, nota 2). 
"48. După altă părere, dispoziţiunile de 

la, exproprierea. pentru cauza de utilitate 
publică nu sunt aplicabile la plata, despă- 
gubirilor rezultate din exercitarea dreptu- 
lui de trecere la. un loc înfundatţ ci aceste 
despăgubiri nu trebuese plătite în mod 
prealabil. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 
243, p. 50; Dalloz, Râp., Servitude, No. 862; 
Supvl., Servitude, No.. 304; Laurent, VIII, 
No. 96, 97, 106; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I,p. 782, nota 2). 
49, Când despăgubirea pentru exerci- 

tarea dreptului de trecere la un loc înfun- 
dat, trebueşte plătită de mai mulţi pro- 
prietari înfundaţi, obligaţia de plată nu 
este nici indivizibilă, nici solidară. (Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 864; Suppl., Servi- 
tude, No. 305; Laurent, VIII, No. 98; Bau- 
dry et Chauveau, Des  biens, No. 1059; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 783, 
notă). 

50. A se vedeă: art. 585 din codul civil 
cu notele respective. 

Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Potrivit art 616 c. civ,, ca cinevă să 
poată. dobândi o servitute de trecere, 
pentru un loc înfundat. trebuie să fie pro- 
prietar asupra fondului, adică să aibă 
dreptul de a exclude orice amestec străin 
în exercițiul stăpânirei acelui fond. Deci, 
un coproprietar nu poate să dobândească 
o servitute pentru întreg fondul stăpânit 
în indiviziune, căci cel ce are numai o 
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Art. 617 

parte din fond nu este proprietar asupra 
fondului întreg. (Jud. oc. rural Ocnele- 
Mari, Vâlcea, Cartea de jud. civ. Nr. 155 - 

1925; Justiţia Olteniei - “din 15 Aprilie, 
9—10/1995), 

9, Potrivit dispoziţiilor art. 616 din co- 
dul cvil, numai proprietarii locurilor în- 
fundaie, pot reclamă o trecere pe locul 
vecinului, iar nu şi acei cari vor să-şi 
scurteze drumul ce au de parcurs. (Jud. 
ocol. Bujor-Covurlui, 765 in 1925, Jur. 
Gen. 1926, No. 854). 

3, Proprietarul al cărui loc este înîun- 
dat poate reclamă o trecere pe locul veci- 
nului său spre a-şi repară zidul caselor, 
pe baza. art. 616 c. civ. şi a bunelor rapor- 
turi de vecinătate care trebuie să existe 
într'o societate morală. (Jud. oc. Herţa, 
Carte de jud. Nr. 664. din 925, Jur. Gen. 
19926, No. 992). 
bu In fapt: Instanţa de fond, constată 
în fapt că locul intimaţilor se află astăzi 
înfundat din cauză că, dânşii, în cursul 
procesului au transformat; în prăvălie un 
gang pe care-l aveau şi prin aceasta şi-au 
închis orice acces la, stradă, în consecinţă 
a, respins cererea lor de a li se acordă 
drept irecere conf. art. 616 cod. civ. So- 
luţia a fost menţinută de Inalta Curte. 

In drept: Art. 616 cod, civ. acordă drep- 
tul de trecere pe proprietatea vecină nu- 
mai proprietarilor a căror loc se află 
înfundai din cauze independente de voinţa 
lor, căci altfel ar urmă ca în scopul de a 
se procură foloase materiale acestor pro- 
prietari, iar nu numai a li se înlesni ex- 
ploatarea fondului lor, să se aducă o 
atingere dreptului de proprietate al ve- 
cinilor. (Cas. 1. dec. 2843 din 31 Maiu 1926. 
Jurispr. Gen. 1926 No. 1276). 

5. Conform principiilor generale cu- 
prinse în art. 616 din codul civil, proprie- 
tarul al cărui loc este înfundat, poate do- 
bândi pe locul vecinului o trecere, pentru 
a puteă astfel să asigure exploatarea, lo- 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

cului. său. In practică se poate dobândi o 
trecere ocolită, când se poate realiză, iar 
dacă din cauza conformaţiunei terenului 
vecin nu se poate realiză o astiel de tre- 
cere, diviziunea, în două părţi a terenului 
nu împiedecă modul de constituire al ser- 
vituţii. Potrivit art. 619 cod. civ., proprie- 
tarul vecin are dreptul la despăgubire 
pentru fondul unde se exercită trecerea, şi 
care poate constă îie dintr'o sumă globală 
plătită odată pentru totdeauna, fie într'o 
sumă anuală. Prin urmare, în speţă, din 
cercetările făcute la faţa locului se con- 

stată că terenul reclamantului nu are 
nici o eşire la calea publică şi că drumul 
de trecere nu se poate croi decât prin mij- 
locul terenului vecin; în atare caz, recla- 
mantul este în arept a pretinde să fie 
obligat judecătoreşte vecinul său să-i lase 
drumul de trecere pe locul arătat în 
schiţa de plan şi în schimbul indemnizaţii 
indicate în actul de expertiză. (Jud. mixtă 
Ocnele-Mari-Vâlcea. Cart. de jud. civ. Nr. 
187 din 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1036). 

6. Un loc se consideră ca înfundat nu 
numai când nu are o eşire Ja calea pu- 
blică, dar şi când are o eşire insuficientă 
sau impracţicabilă. Proprietarii ale căror 
locuri se înfundează, periodic şi provizoriu 
câteva luni pe an, din cauza revărsării 
apelor, pot reclamă acelaş drept de tre 
cere ca şi proprietarii ale căror locuri 
sunt înfundate permanent. Pentru a con 

ciliă dreptul de proprietate cu necesitatea 
exploatării locurilor înfundate, trebuie să 
decidem că atunci când înfundarea este 
provizorie şi periodică şi exercitarea drep- 
tului de trecere. bazată pe art. 616 c. civil. 
trebuie admisă în parte. adică numai Pe 
timpul când aceă înfundare periodică se 
va produce. (Judecătoria, ocol. mixt Băi 
lesti-Doli. 25 Iunie 1925. Curier Jud. 42/9% 
Tustiţia Olteniei 8—10/1926). 

7. A se vedeă: art. 624, nota 5; art. 607, 
nota 1. . 

Art. 611. — Trecerea „trebue regulat făcută pe partea ce ar 
scurtă calea proprietarului fondului închis, ca să iasă la drum. 
(Civ. 616, 618, 634 urm.; Civ. Fr. 683). | 

Teat. fr. Art. 658. — Le passage doit râgulidrement &tre pris du câte oi 
„le trajet est le plus court du fonds enclavă ă la voie publique. 

Tezi fr. Art. 653. (Modificat prin, legea din 20 August 1881).— Le pas sage doit regalitrement âtre 
enclavâ ă la voie publique. 

Nâanmoins il doit âtre fixc dans Vendroit le 
sur le fonds duguel il est accord. 

Doctrină. 

î. Cel care trebuie să dovedească partea, 
pe unde trecerea este cea mai scurtă, este 
proprietarul pe fondul căruia voeşte să 

pris du cât6 oă le trajet est le plus court du fonds 

moins dommageable ă „celui 

se reguleze trecerea. (Dalloz, R6p. Se 
tude, No. 826). 

2, Tribunalele vor apreciă şi vor de 
semnă calea cea mai scurtă la drunul 
public, deoarece regula prevăzută de art: 
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683 c. civ. fr. (617 c. civ. rom. nu este ab- 
solută, ci fixează numai principiul. (De 
molombe, XII, No. 623; Dalloz. Râp., Ser- 
vitude. No. 824; Suppl., Servitude No. 282; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Ip. 
786. 787) 

9. Trecerea dela locul înfundat tre- 
bueşte îndreptată către calea publică, iar 
nu în alță parte. (Dalloz, Rev. Suppl, 
Servitude, No. 281). 

4, Regularea trecerei dela locul înfun- 
dat la calea publică. se va face pe baza 
unei expertize. (Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 827). 

5, După fixarea trecerei dela un loc 
înfundat la calea publică, această trecere 
poate îi modificată când modificarea este 
cerută, de necesităţile exploatării fondului 
înfundat. (Demolombe, XII. No. 611; De- 
mante et Colmet de Santerre. ed. 3-a. II. 

DESPRE SERVITUDINI Art. 618—619 

No. 537 bis, I[; Aubry et Rau, ed. da, III, 
8 243,p.46; Dalloz, R6p.. Servitude, No. 
527; Suppl., Servitude, No. 287; Laurent, 
VIII, No. 81; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1046; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p.778, notă). 

G. O comoditate mai mare a trecerei 
nu ar putea justifică modificarea unei 

treceri la un loc înfundat, ci trebueşte 
neapărat să fie o cauză de necesitate a 
exploatării locului înfundat. (Demolombe, 
XII, No. 608; Mourlon, 1, No. 1801; Aubry 
et Rau, ed. a, III. $ 243, p.44; Dalloz, 
Rep., Servitude. No. 827; Suppl., Servi- 
tude, No. 287: Baudry et Chauveau, Des 
biens. No. 1045; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 7i?. notă; Contra: Laurent, 
VIII, No. 94, 102). 

7, A se vedsă: art. 618 din codul civil 
"cu notele respective. 

Art. 618. — Cu toate acestea trebue a se alege trecerea prin 
locul ce ar pricinui o mai puţină pagubă acelui pe al cărui loc 
trecerea urmează a fi deschisă. (Civ. 617; Civ. Fr. 683, 684). 

Tert fr. Art. 683. (Modificat prin legea din 20 August 1881). — Le pas- 
sage doit r&gulizrement âtre pris du câte oi le trajet est le plus court du fonds 
enclave ă la voie publiaue. 

Nâanmoins il doit âtre fix6 dans Pendroit le moins dommageable ă celui 
sur le fonds duquel il est accord. 

Test. fr. Art. 684. — N&anmoins îl doit tre fix€ dans Pendroit le moins 
dommageable ă celui sur le fonds duquel il est aecord€. 

Text fr. Art. 684. (Modificat prim legea din 20 August 1881). — Si Ven- 
elave râsulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un €change, d'un 
partage on de tout autre contrat, le passage ne peut ctre demand6 que sur les 
terrains qui ont fait lobjet de ces actes. 

“Poutefois, dans le cas'oă un passage suffisant ne pourrait Gtre 6tabli sur 
les fonds divisâs, Vartiele 682 serait applicable. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas. Î, 313 din 8 Aprilie 1921, Curier Jud. 33/1925. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 684 c. 
civ. fr. (618 c. civ. rom.). regula prevăzută 
de art. 683 cc. civ. fr, (617 e. civ. rom) nu 
este absolută, ci fixează numai principiul 

şi tribunalele vor apreciă şi vor îixă, 

pentru trecerea la drumul public, o altă 

cale care deşi nu este cea mai scurtă, to- 

tuşi este mai puţin costisitoare şi mal 
puţin păgubitoare acelui pe al cărui loc 

trecerea urmează, a fi deschisă. (Toullier, 
III, No. 548; Duranton, V, No. 423, 425; De- 
molombe, XII, No. 621, 622; Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, Il. No. 538 

bis, I; Aubry et Rau, ed. da, INI, $ 248.p. 
49; Dalloz, Râp., Servitude, No. 824; Suppl. 
Servituae, No. 282; Laurent, VIII, No. 93; 
Planiol, ea. 6-a, 1, No. 2921; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea I, p. 786. 187). 

9, A se vedea: art. 617 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 619. — Acţiunea de despăgubire, în cazul prevăzut prin 
art. 616 este prescriptibilă; iar trecerea trebue să urmeze după 
prescripțiune, deşi acţiunea de indemnitate nu s'ar mai puteă 
admite. (Civ. 581, 616, 623 urm., 1890; Civ. Fr. 685). | 
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Tezt. fr. Art. 685. — Liaetion en indemnită, dans le cas prevu par l'ar- 
ticle 682, est preseriptible; et le passage doit âtre continu€, quoique laction 
en indemnit6 ne soit plus recevable, 

Tezt fr. Art. 685. (Modificat prin legea din 20 August 1881). — Lras- 
siette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont determines 
par trente ans d'usage continu. | 

Lraetion en indemnit6,:dans le cas prâvu par: article 682, est preserip- 
_tible, et le passage peut Gtre continu€, quoique l'action en indemnite ne soit 
plus recevable. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU Coxsr., Nolă, sub Judec. Ocnele-Mari (Vâlcea) 187/1926. Jur. Gen. 
1926, No. 1036; 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă, sub Cas..1], 313 din 8 Aprilie 1921, Curier Judiciar 
33/1925; Notă sub Cas. 1, 343 din 8 Aprilie 1921, Pand. Rom. 1925, 1, 270. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Acţiune posesorie 10. | 
Animo domini 12 
Compensaţie 22. 
Condiţiunile prescripţiei 
7 

Convenţiune 3, 4, 7, 8, 21. 
Despăgubiri 9, 11, 12, 18, 

22, 23, 24, 
Dobânzi 22, 
Dotă 6. 
Dovadă 24, 
Hotărîre 3, 4. 

Locul exercitării servitu- 
ței 3, 4,7, 8, 9,13, 14 

Modificare 7, 8, 9. , 
Modul exercitării servitu- 

tuţei 3. 
Posesorie acţiune 10. 
Precaritate 12, 
Prescripţie 1 urm. 
Prezumpţiuni 23. 
Publicitate 17, 

„Renunţare 9. 
Servitute 1 urm. 
Stat 5, Inceperea prescripţiei 16, 

16 Suspendare 15, 
Toleranță 18. 
Uzucapiune 1, 
Variabilitate 13, 

Incetarea servituţei 
19—24, 

Intrerupere 15. 

Doctrină, 

4. Deoarece dreptul de trecere aparţine 
proprietarului locului înfundat în virtuțea, 
legei, se decide că el nu se poate dobândi 
prin uzucapiune. (Demolombe, XII, No. 
624; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 243,p. 
52; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 184). 

2, Nu se poate dobândi prin preserip- 
ție o servitute legală de trecere, decât nu- 
mai în cazul când există în adevăr un loc 
înfundat care nu are eşire la calea pu- 
blică. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 888). 

3, In lipsă de convenţiune sau de ho- 
tărîre judecătorească, locul şi modul exer- 
citării dreptului de trecere dela un loc 
înfundat la calea publică, poate fi do- 
bândit prin prescripţie. (Delvincourt, Ip. 
391; Toullier, III, No. 553; Demolombe, 
XII, No. 624, 635; Mareadă, Art. 682, No. 3; 
Demante et Colmet de Santerre, ed. 3-a, 
II, No. 538 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5a, 
III, $ 243, p. 52; Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 883 urm.; Suppl., Servitude, No. 311; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1063, 
1064; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2923; Colin et 
Capitant, ed. 4-a, 1, p. 990; Glasson et Col- 
met Daage, ed. 2-a, I, No. 248; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 184, 787, 
788, 789, 850; N. Georgean, Studii Juri- 
dice, I, p. 178, 179). 

4, Chiar în cazul când sa fixat un loc 
de trecere prin convenţiune sau hotărire 
judecătorească, dacă trecerea, s'a exercitat 
în timp de treizeci ani: prin altă, parte, 
fără, opunerea proprietarului pe al cărui 
îond s'a făcut trecerea, această trecere 
nouă este dobândită prin prescripţiune. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Servitude. No. 311). 

5. Trecerea la un loc înfundat poate 
„fi dobândită prin prescripţie chiar asupra 

unui imobil care aparţine Statului. (Dal- 
loz, R6p., Servitude, No. 887). ” 

6. Trecerea la un loc înfundat poate fi 
dobândită prin prescripţiune chiar asupra 
unui fond dotal. (Demolombe, XII, No. 
615; Troplong, Prescription, IV, No. 3277 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, II], $ 24,p. 
41: Laurent, VIII, No. 104). 

7. Odată dobândită prin prescripţie o 
servitute de trecere la un loc înfundat, l0- 
cul de trecere nu mai poate fi modificat 
decât prin convenţiunea ambelor părţi. 
(Daloz, Râp.. Suppl., Servitude, No. 311). 

8. Chiar în cazul câna locul pe unde 
sa dobândit prin prescripţie trecerea, nu 
ar constitui drumul cel mai scurt la calea 
publică, acest loc nu mai poate fi modi- 
ficaţ| decât prin convenţiunea ambelor 
părți. (Dalloz, R€p., Servitude, No. 892). 

9. Proprietarul unui loc înfundat care 
a dobândit prin prescripţie o trecere 
la calea publică, nu poate cere modifi- 
carea, locului de trecere, chiar dacă sar 
oferi să renunţe la prescripţie şi să plă- 
tească o despăgubire proprietarului pe 
al cărui fond voește să-şi reguleze o nouă 
trecere, (Dalloz, Râp., Servitude, No. 810). 

10. Exerciţiul unei servituţi de trecere 
la, un loc înfundat, deşi necontinuu, este 
garantat prin acţiunea posesorie, în cazul 
când această acţiune ar îndeplini toate 
celelalte condițiuni cerute de lege, de- 
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oarece această servitute îşi are titlul său 
chiar în lege şi exerciţiul său se poate 
dobândi prin prescripţie. (Demolombe, 
XII, No. 635; Dalloz, R6p., Action posses- 
soire, No. 453, Servitude, No. 89%; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1063, 
1064; Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2923, 297%; 
Colin et Capitani, 1, p. 990; Glasson et 
Colmet Daage, ed. 2-a, [, No. 248; Alexan- 
dresco; ed. 2-a, III, partea 1. p. 787, 788, 
189. 850; N. Georgean, Studii Juridice, vol. 
1, p. 178, 179). 

4 |, Potrivit dispoziţiunilor art. 685 c. 
civ. îr. (619 c. civ. rom.) acţiunea de des- 
păgubire pentru exercitarea unui drept de - 
trecere la un loc înfundat se poate stinge 
prin prescripţiune şi proprietarui pe îon- 
dul căruia, se exercită trecerea nu mai 
are dreptul să ceară despăgubirea când 

a lăsaţi să se prescrie dreptul de trecere 
prin treizeci ani de uz şi de posesiune. 
(Marcad6, Art. 636, No. 3; Aubry et Rau, ed: 
5-a, III, $ 243, nota 26, p. 51; Dalloz, R6p., 
Servitude, No. 867, 868; Supbl., Servitude, 
No. 306, 308: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 785). 

12, Pentru îndeplinirea prescripţiunei 
atât a însăşi servituţei de trecere cât şi 
a acţiunei de despăgubire. irebueşte ca 
posesiunea trecerei să se fi exercitat a- 
nimo domini iar nu cu titlu precar. (Dal- 
loz, Reâp.. Servitude, No. 891; Suppl., Ser- 
vitude. No. 309). 

42, Faptul că o servitute de trecere 
la un loc înfundat sa exercitat în mod 
variabil pe mai multe puncte nu şterge 
efectele posesiunei de treizeci ani, con- 
siderându-se că se exercită cu titlu pre- 
car. (Dalloz, Reâp., Servitude, No. 894; 
Suppl., Servitude, No. 310). 

14. Pentru îndeplinirea prescripţiunei 
dreptului de trecere la un loc întundat, 
trebueşte ca trecerea să se exercite timp 
de treizeci ani pe acelaş fond, chiar dacă 
se face în puncte diferite; prescripţiunea, 
nu ar puteă operă dacă trecerea sar 
exercită pe fonduri diferite. (Dalloz, Rep, 
Supnl., Servitude, No. 310). 

15. Prescripţiunea unui drept de tre 
cere la un loc înfundat este supusă între- 
ruperei și suspendării potrivit dreptului 
comun. (Dalloz, R6p., Servitude, No. 900). 

IG. Prescripţiunea prevăzută de art. 
685 ce. civ. fr. (619 c. civ. rom.) începe a 
curge din momentul exercitării dreptului 
de „recere, (Dalloz, Râp., Servitude, No. 

7). . 
17. Pentru îndeplinirea prescripţiunei 

unui drepi. de trecere la un loc înfunâat, 
trebueşte ca, îrecerea să se exercite în 
mod paşnic şi public. (Duranton. V, No. 
429, 430; Demolombe, XII, No. 635 bis; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 243, p. 51; 
Dalloz, Râ6p., Servitude, No. 867). 

18. Prescripţiunea acţiunei de despă- 
gubire începe a curge din momentul de 
când locul a devenit înfundat. deoarece 
din acest moment trecerea se face dintr'o 
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absolută necesitate iar nu prin toleranţă. 
(Duranton, V, No. 429, 430; Demolombe. 
XII, No. 685 bis; Aubry et Rau, ea. 5-a, 
TI, $ 243, nota 27, p. 51; Dalloz, Râp., 
Servitude, No. 867; Laurent, VIII, Nol 
107 bis; Huc, IV, No. 397; Bauary et 
Chauveau, Des biens, No. 1067, Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 185, 186. 

19, Intundarea unui loc poate să în- 
ceteze prin două moduri: sau proprietarul 
locului înfundat dobândeşte un fona ală- 
turat care are eşire la calea publică sau 
se construeşte un drum dealungul locu- 
lui înfundat. In caz de încetarea înfun- 
dării unui loc, după părerea dominantă, 
încetează şi dreptul de servitute de tre- 
cere la; calea publică. (Delvincourt, 1, p. 
390; Toullier, III, No. 554; Mass6 et Verg6 
sur Zachariae, II, $ 331, p. 188; Maread;, 
Art, 682, No. 4; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, 11, No. 539 bis, II; Au- 
bry_et Rau, ed. 5-a, III, $ 243, nota 3%, 
p. 53; Dalloz, R€p., Servitude, No. 878; 
Suppl., Servitude, No. 307; Laurent, VIII, 
No. 110 urm.: Alexanaresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 783 text şi nota 2). 

20. După altă părere, în cazul cână 
“încetează, înfundarea, locului, nu încețează, 
şi dreptul de servitute de trecere dacă 
sa exercitaii timp de treizeci ani pe unul 
din fondurile vecine. (Duranton, V. No. 
435: Demolombe, XII. No. 642). | 

24. Dacă însă înfundarea unui loc a 
rezultat dintr'o' convenţiune intervenită 
între proprietarul pe fondul căruia se 
exercită, servitutea şi proprietarul care 
exercită, servitutea, servitutea încetează 
dacă, încetează înfunâarea, deoarece în 
acest, caz servitutea de trecere cuprinde 
elementele unei servituţi convenţionale. 
(Dalloz, Rp, Suppl., Servitude, No. 308). 

29, In părerea care admite că servi- 
tutea de trecere încetează când încetează, 
şi înfundarea locului, după o părere, 
proprietarul pe fondul căruia sa exer- 
citat servitutea este obligat să restitue 
capitalul plătit ca, despăgubire, urmând a 
reţine procentele care constituesc o com- 
pensare a pagubei rezultate din exerci- 
tarea dreptului de servitute, (Taulier, II, 
p. 429% Demolombe, XII, No. 642; Aubry 
et Rau, ed. a, III, $ 243, p. 53, 54; Dalloz,: 
Rep., Servitude, No. 879; Laurent, VIII, 
No. 110 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. ?83, 784). 

23, In această părere. dacă trecerea, 
a. durat mai mult de treizeci ani, există 
o Prezumpţiune că s'a plățit despăgubirea. 
(Dalloz, Râp., Servitude, No. 880). 

24, După altă părere, în caz de înce- 
tarea, înfundării, proprietarul locului în- 
îundat va aveă dreptul a i se restitui 
despăgubirea, plătită numai în cazul când 

„Yva dovedi „că a plătit despăgubirea. (Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, III, $ 244, nota 3%, 
i Dalloz, Râp., Servitude, No. 8%9, 
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CAPITOLUL II. 

Despre servitudinile stabilite prin faptul omului. 

Secţiunea 1. — Despre osebite feluri de servituţi ce se pot stabili asupra bunurilor. 

Art. 620. — Este ertat proprietarilor a stabili pe proprietăţile 
lor, sau în folosul proprietăţilor lor, verice servitute vor găsi de 
cuviință, pe cât timp aceste servituți nu vor impune persoanei 
proprietarului fondului servient *) obligațiunea unui fapt personal, 
și pe cât timp aceste servituţi nu vor fi contrarii ordinei publice. 

Uzul și întinderea servitudinilor stabilite astiel se regulează 
prin titlul ce le constitue, şi în lipsă de titlu, după regulele ur- 
mătoare. (Civ. 5, 480, 568 urm., 576, 621 urm., 635, 800, 968, 
1008, 1075, 1080, 1412, 1471, 1798; L. rurală din 1864, Art. 10; 
Civ. Fr. 686). - | 

Tezi. fr. Art. 686. — Il est permis aux propristaires d'âtablir sur lews 
proprictes, ou en faveur de leurs propriâtes, telles servitudes que bon leur 
semble, pourvu n&anmoins que les services âtablis ne soient imposts ni ă la 
personne, ni en faveur de la personne, mais seulement ă un fonds et pour un 
fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire ă L'ordre 
public. 

IPusage et l'Etendue des servitudes ainsi €tablies se reglent par le titre 
qui les constitue; ă defaut de titre, par les rtgles ci-aprts. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Absenţă 3, 
Acţiune pauliană 16. 
Acţiune petitorie 43, | 
Acţiune posesorie 43. 
Acţiune reală 42—46, 
Administratori 3, 24. 
Anulare 12, 16. 
Apreciere suverană 19. 
Arendare 7, 24, 44 
Capacitate 8. 
Chiriaş 7, 24, 44, 
Coproprietate 10—13, 22. 
Contrâbandă 29. 
Creditori 15, 16, 17. 
Culegerea fructelor 36. 
Curator 3. ” 
Desmembrare 1. 
Donaţiuni 8, 26. 
Dotă 3. 
Dovadă 4, 
Efect declarativ 11. 
Embatic 6, 23, 45, 
Femee măritată 8, 9. 
Flori 36. 
Fond aservit 1. 
Fraudă 16, 
Fructe 36, 
Grădini 36, 
Incapabili 8, 21, 
Indiviziune 10—13, 22, 
Industrie 35, 
Interdicţiune 8. . 
Idterpretare 33, 34, 37, 40, 
Ipotecă 15, 16, 17. 
Licitaţie 14.   

Locaţiune 7, 24, 44. 
Mandatar 3, 24. 
Minoritate 8, 9. 
Moştenitori 31. 
Nud proprietar 4, 5. 
Naulitate 12, 16. 
Obligaţie personală 

30—37, 39, 
Ordine publică 27, 38, 29. 
Partaj 11, 13, 16. 
Perpetuitate 31. 
Persoană 30—37, 39, 
Pescuire 38, 39, 
Posesiune 2, 21. 
Prejudiciu 4, 5, 15, 18,19. 
Prescripţie 2... 
Primblare în grădină 36. 
Probă 4. 
Proprietar 20, 25, 44. 
Regulament de poliție 28. 

| Rezoluţiune 14. 
Schimb 8, 
Scop 34. 
Servitute 1 urm. 
Siguranţă publică 29, 
Succesori 31. 
Suverană apreciere 19, 
Testament 9, 26, 
Tutor 3. 
Urmărire silită 17. 

". Uzufruct 4, 5, 46, 
Vânătoare 38, 39. 
Vindere-cumpărare 3, 13, 

26. 

Doctrină. 

“A. Servitutea este un desmembrământ 
al. dreptului de proprietate şi poate fi con- 
stituită numai de către proprietarul fon- 

î) Adică: a fondului care sufere servitutea. 

dului servienț. (Toullier, III, No. 568; Du- 
ranton, V, No. 537 urm.; Demolombe, XII, 
No. 73%; Aubry eti Rau, ed. 5-a, III, $ 25), 
p. 125; Dalloz, R6p., Servitude, No. S6%; 
Suppl.. Servitude, No. 342; Laurent, VIII, 
No. 156; Huc, IV, No. 414; Baudry e 
Chauveau, Des biens, No. 1096; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 193). 

2, Posesorul unui fond care nu a do- 
bândit proprietatea. acestui fond prin pre- 
scripţie, nu are dreptul să constitue o ser- 
vitute asupra acestui fond. (Toullier, III, 
No. 574; Demolombe, XII, No. 785; Dal 
loz, Râyp., Servitude, No. 962; Laurent 
VIII, No. 157; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 1096; Alexanaresco, ed. 2-a, III. 
partea I. p. 793). 

3, Deasemenea nu pot constitui o ser- 
vitute, administratorii bunurilor altuia 
cum “sunt: tutorii,. curatorii, cei trimiși 
în posesie asupra bunurilor unui absent, 
bărbatul dotal, etc. :(Dalloz, Râp., Serti- 
tude, No. 963). - ! 

A, Nudul proprietar are dreptul să 
constitue o servitute cu condiţiune ca să 
nu aducă atingere dreptului de folosință 
al uzufructuarului. (Dalloz, Rep... Serti- 
tude, No. 963; Laurent, VII No. 3%; A- 
lexandresco, ed. 2-a, IIT, partea 1. p. 5% 
194 nota). i 
-B„ Uzutfructuarul nu poate constitui 0 

servitute ci numai să conceadă drepturi 
cari afectează folosința sa şi pe durata 
folosinţei, fără a aduce atingere dreptu- 
rilor nudului proprietar. (Toullier; Il 
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No. 567; Duranton, V, No. 541; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 963; Laurent, VIII, 
No. 159; Baudry et Chauveau, Des bjens, 
No. 1096; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea IL. p. 79% nota; Comp.: Demolombe, 
XII, No. 736; Demamte et Colmet qe San- 
terre, II, No. 541 bis, V; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, 131, $ 250, p. 125; Huc, LV, No. 414). 

G. Embaticarul are dreptul să consti- 
tue o servitute asupra fondului supus 

embaticului, a cărei durată va fi egală 
cu aceă a folosinţei sale. (Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 963; Alexandresco, ed, 2-a, 
III. partea I, p. 797).. 

7, Arendaşul și chiriaşul nu au drep- 
tul să constitue o servitute asuvra bu- 
nului închiriat. (Toullier, III, No. 567; 
Duranton, V, No. 541; Laurent, VIII, No. 
159; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1096; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea |, 
p. 794, nota). i 
„8. Pentru a se puteă constitui o ser- 

vitute, trebuește ca constituitorul să fie 
capabil de a dispune de drepturile sale. 
Astfel minorii. interzişii. femeile măritate 
nu pot constitui o servitute asupra pro- 
prietăţilor lor, prin vânzare, donaţiune. 
schimb, decât cu îndeplinirea formalită- 
lor cerute de lege. (Toullier. III, No. 568, 
569; Duranton. V, No. 537 urm.; Demo- 
lombe. XII, No. 746; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 950, p. 126; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 963: Suppl.. Servitude. No. 
345; Laurent. VIII, No. 160, 161; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 196). 

9. Minorul de 16 ani şi femeia mări- 
tată vor puteă constitui, prin testament, 
o servitute asupra proprietăţilor lor îără 
îndeplinirea vreunei formalităţi. (Dalloz, 
Rep., Suppl.. Servitude, No. 345; Laurent, 
VIII, No. 160, 161; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 79%, nota 3). 

10. Un coproprietar nu poate constitui 
o servitute asupra fondului comun, fără 
consimţimântul celorlalţi  coproprietari. 

(Toullier, III, No. 573; Demolombe, XII, 
No. 742; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 250, 
p. 125; Dalloz, Râp., Servitude, No. 966; 
Suppl.. Serviţude, No. 342; Laurent, VIII. 

No. 158; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 29%, nota). 

i. Dacă însă după constituirea ser- 
vituţei de către coproprieţar fără con- 
simţimântul celorlalţi comunişti, bunul 
grevafi revine în totalitate sau în partie 
în proprietatea constituitorului, în vir= 
tutea, unui aci de pariaj sau a unei li- 
citaţii. servitutea se va exercită asupra 
fondului proprietate exclusivă a consti- 

tuitorului. (Delvincourt, I, p. 410; Toul- 
lier, III, No. 573; Duranton, V, No. 544; 
Demolombe. XII, No. 742; Aubry et Rau, 
ed. 5-a. III, $ 250, p. 195; Dalloz, Rp, 
Servitude, No. 968; Laurent, VIII, No. 158; 
Alexandresco, ed. 2-a, EI, partea 1, p.- 
794, nota). | 

12. Constituitorul servituţei asupra u- 
nui lucru comun, nu are dreptul să in- 
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voace nulitatea ei. (Dalloz, R6p., Servi- 

tude, No. 968; Alexanăresco, ed. 2-a, II. 
partea I, p. 794, nota). 

13. Cumpărătorul „unei servituţii asu- 
pra unei porţiuni indivize, dela unul din- 
tre coprovprietari, are dreptul să forțeze 
pe vânzător în virtutea art. 1166 ce. civ. 
îr. (974 c. civ. rom.) să provoace partajul 
(Dalloz. Rep., Servitude, No. 968). 

14. O servitute constituită asupra unei 
proprietiăţi rezolubile, este supusă aceleiaş 
condițiuni. (Toullier, III, No. 571; Duran- 
ton, V, No. 545; Demolombe, XII, No. 1948; 
Dalloz, Rep., Servitude, No. 964; Baudry 
et Chauveau, Des hiens. No. 1097; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 79%). 

15. Proprietarul unui imobil ipoiecat 
poate constitui o servitute asupra acestui 
imobil cu  condiţiune însă de a nu 
aduce prejudiciu creditorilor  ipotecari. 
(Demolombe, XII, No. 748; Dalloz, Rep. 
Servitude, No. 965; Laurent, VIII, No. 163: 
Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 1097; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 195). 

1G. Creditorii ipotecari au dreptul să 
ceară anularea servituţilor constituite în 
frauda lor. (Demolombe. XII, No. 748; 
Laurent, VIII, No. 163; Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 1097; Alexandresco, 
ed. 2-a. TIT, partea I[,p. 795). 

(47. Creditorii ipotecari când cer ur- 
mărirea imobilelor ipotecate, au dreptul 
să le vândă libere de servituţile consti- 
tuite de debitori, în urma înscrierei ipo- 
tecei lor. (Toullier, III, No. 571; Duranton, 
V, No. 546; Demolombe, XII, No. 749; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, III, $ 250, p. 126; Ale- 
xandresco. ed. 2-a, III, .paritea 1, p. 79%, 
nota 1). - 

18. Proprietarul unui imobil grevat de 
servituţi poate constitui alte noui servituti 
cu condiţiune să nu aducă prejudicii ser- 
vituţilor anterior constituite. (Toullier, II. 
No. 572; Demolombe, XII. No. 147; Dal- 

loz. R6p., Servitude, No 969; Laurent, 
VIII, No. 162; Baudry et Chauveau, Des 
piens, No. 1097; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea TI, p. 795. nota 1). 

19. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă o servitute constituită asupra 
unui imobil nu aduce prejudiciu unei ser- 
vituţi constituite anterior. (Toullier. III, 

No. 572; Demolombe. XII, No. 747; Lau- 

rent. VIII, No. 162; Baudry ei Chauveau, 

Des biens, No. 1097; Alexandresco, ed. 2-a, 

ITI. partea. Î, p. 795, nota 1). A 
20. Numai proprietarul poate dobândi 

o servitute în folosul imobilului său. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea IL. p.19%, 
197). Ă 
94, Incapabilii, administratorii bunu- 

rilor altuia, posesorii de bună sau rea, cre- 

dinţă, pot dobândi o servitute deoarece 

dobândirea unei servituţi măreşte valoa- 

rea, fondului. (Delvincourt, I. p. 411; Toul- 

lier, III, No. 575 urm.; Duranton, V, No. 

556; Demolombe, XII. No. 760; Aubry et 

Rau, ed. 5-a, III, $ 250, p. 127; Dalioz, 
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Rsp., Servitude, No. 972; Suppl., Servitude, 
No. 346; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p.' 797; Contra: Laurent, VIII, No. 16%). 

929, Un coproprietar poate dobândi o 
servitute in folosul fondului comun, fără 
consimţimântul celorlalţi coproprietari. 
(Delvincourt, I, p. 341; TYoullier, III, No. 
5??; Duranton, V, No. 552; Demolombs, 
XII, No. 760; Aubry et Rau, ed.5-a, III, 
250, p. 128; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
973; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 797; Contra: Laurent, VIII, No. 165; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1098). 
23, Embaticarul poate dobândi o ser- 

vitute în folosul fondului supus embaticu- 
lui. (Dalioz, Râp., Servitude, No. 975; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea, I,p. 797). 
24, Locatarul nu poate dobândi o ser- 

vitute în folosul fondului luat în locaţiune 
şi drepturile de acest fel ce le-ar dobândi 
ar constiiui simple obligaţiuni personale 
cari încetează la sfârşitul locaţiunei. 
(Duranton, V, No. 549, 550; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 975: Alexandresco, ed. 2-a, 
TII. pariea 1, p. 797). 

25, Cinevă poate dobândi o servitute 
în folosul unui imobil care în momentul 
constituirei ei nu este proprietatea sa, 
constituirea urmând să-şi producă, efec- 
tele în momentul când va deveni proprie- 
tarul acelui imobil. (Toullier, III, No. 5%; 
Duranton, V, No. 552; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III. $ 250, p.127; Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 974). 

26, O servitute poate fi constituită 
prin orice act cu titlu oneros sau gratuit 
cum sunt: vânzarea, donaţiunea, testa- 
mentul, partajul. etc. (Dalloz, Râp., Servi- 
tude, No. 980. 982, 983. 984; Suppl. Ser- 
vitude, No. 353). 

27, Pentru ca să se poată constitui o 
servitute se cere, ca ea să nu fie contrară 
ordinei publice, (Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 960; Suppl.. Servitude, No. 340; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 790, 
text, şi nota 2). 

23, Astfel nu se poate constitui o ser- 
vitute contrară legilor şi regulamentelor 
de poliţie cari au de obiect protecţia per- 
soanei cetățenilor. (Dalloz, R6p., Suppl, 
Servitude, No. 341, 346). 

29. Nu se poate constitui o servitute 
prin care se scuteşte pe vecin de măsurile 
prevăzute de art. 674 c. civ. îr. (610c civ. 
rom.) într'un interes de siguranţă publică, 
sau prin care sar stabili un drept de tre- 
cere pentru a se face contrabandă ae 
măriuri. (Demolombe, XII, No. 666: Mour- 
lon, 1, No. 1808; Laurent, VIII, No. 219; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 107%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 191). 
40. Pentru a se puteă constitui o ser- 

vitute se cere ca ea să nu fie impusă nici 
persoanei, nici în favoarea unei persoane, 
ci numai asupra unui fond şi pentru servi- 
ciul altui fond. (Dalloz, Rep., Servitude, No. 
960, 961; SupplL., Servitude. No. 340; Ale- 
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xandresco. ed. 2-a, III, partea I, p. 91, 
192). ” 
3. Astfel nu se poate stipulă o obli- 

gaţiune personală transmisibilă la toţi 
moştenitorii, în perpetuu; o obligaţiune 
personală cu o durată limitată este vala- 
bilă însă nu constitue o servitute. (Dalloz, 
N6p., Servitude, No. 21; Suppl., Servitude, 
No. 7; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 191, 79%). 
39, O obligaţiune 'personală cu o du- 

rată limitată îşi produce efectele şi se 
transmite reprezentanţilor părţilor potri- 
vit principiilor generale de drept. (Demo- 
lombe, XII, No. 674; Mourlon, 1, No. 180%; 
Dalloz, R6p., Servitude, No. 21; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No, 1073; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 791, 792). 

33, Pentru a se stabili dacă sa con- 
stituit o servitute sau o obligaţie perso- 
nală se vor cercetă termenii actului inter- 
venit între părţile contractante. (Demo- 
lomhbe, XII, No. 673, 689; Laurent, VIII, 
No. 160; Comp.: Dailoz, Rp. Servitude, 
No. 30; Suppl., Servitude, No. 12; Huc, 1V, 
No. 405). 

324, Pentru interpretarea unui act 
dacă el cuprinde constituirea unei servi- 
tuţi sau o obligaţie personală, se va cer- 
cetă scopul părţilor contractante, iar nu 
denumirea întrebuințată de ele în act 
(Dalloz, Rep. Servitude, No. 52). 

35, Faptul că prin constituirea unei 
sarcine în favoarea unui fond proprieta- 
rul acestui fond trage un profit pentru €l 
personal sau pentru exerciţiul industriei 
sale, nu înseamnă că această, sarcină nu 
constitue o adevărată servitute. (Duran- 
ton, V, No. 33. 3%; Demolombe, XII. No. 
684: Aubry et Rau, ed. S-a, III, $247 
p. 119). | 
36. Dreptul de a se primblă întro 

srădină precum şi dreptul de a culeze 
fructe sau flori într'o grădină, nu coD- 
stituesc servituţi reale, chiar dacă ar Î 
stipulate în folosul proprietarului unei 
case vecine. (Proudhon. Usufruit, 1, No. 
369; Duranton, V, No. 447; Demolombs 
XII, No. 687; Aubry et Rau. ed. 5a, [ll 
$ 247, p. 110; Baudry et Chauveau. Des 
biens. No. 1074; Planiol, 1, No. 293% A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea. 1, p. 6ll. 
nota, 1, 192; Contra: Toullier, III, No. 58%; 
Taulier. II p. 356 urm.; Laurent, VIL 
No. 144). 

37, Dreptul unui proprietar de a luă 
din o pădure vecină, lemnele necesare 
pentru el şi familia sa constiţue în prin- 
cipiu, un drepţi de servitute; în orice caz 
pentru a, se stabili dacă acest drept CoN- 
stitue o servitute sau un drepii de UZ 
personal, 'se vor cercetă termenii actului. 

(Proudhon, Usutruit, VI. No. 3093; De 
molombe, XII, No. 683; Aubry et Rau 
ed. 5-a. III, $ 242. p. 111; Dalloz, REP: 
Servitude, No. 57; Laurent, VII, No. 145: 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1016; 
Alexandresco, ed. 2-a. ITI, partea I, p. 7%). 
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38. Stabilirea unui drept de vână- 
toare sau de pescuit, pe o proprietate ve- 
cină, după o părere, poate constitui o 
adevărată servitute care se transmite în 
mod activ şi pasiv ambelor fonduri. (Toul- 
lier, III, No. 588; Taulier, II, p. 356; Dal- 
loz, R6p., Servitude. No. 585; Suppl., Ser- 
vitude, No. 17; Laurent, VII. No. 146; Pla- 
niol. 1, No. 2934). , 
39. După aliă părere stabilirea unui 

drept de vânătoare sau de pescuit asupra 
unei proprietăţi vecine în favoarea pro- 
prietarilor succesivi ai unui altui fond, 
constitue o obligaţie personală iar nu 0 
servitute reală. (Duranton, IV, No. 29%; 
Demolomhbe, XII. No. 686; Demante et 
Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, No. 51 
bis III; Marcade. Art. 686; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 247. p. 110; Dalloz, Râp. 
Servitude, 'No. 56; Suppl., Servitude, No. 
18; Huc, IV, No. 40%; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1074; Alexandresco, 
ed. 2-a, III], partea 1, p. 611, nota 1, 792). 
40. Drepturile cari rezultă din servi- 

tutea stabilită prin faptul omului vor. fi 
guvernate, în ceeace Priveşte natura şi 

înținderea lor, prin clauzele actului con- 

stitutiv, potrivit principiilor generale pre- 
văzute în art. 1134 ce. civ. îr. (909 ce. civ. 

Art. 621. — Servituţile sunt 

DESPRE SERVITUDINI Art. 621—622 

rom.), după care convenţiunile legale fă- 
cute, au putere de lege între părţile con- 
Dartuanie. (Dalloz. Rep., Servitude. No. 

9). 

4. Dovada constituirei servituţilor si 
întinderea, lor, se va face potrivit drep- 
ului comun: (Daloz Reâp., Servitude, No. 

42, Acţiunile privitoare la servituţi 
sunt reale. (Dalloz, Rp, Servitude, No. 
1274; Supbl. Servitude, No. 517). 
43. Acţiunile privitoare la servituţi pot 

fi petitorii sau posesorii. (Dalloz, Râp, 
Servitude, No. 1274; Suppl. Servitude, 
No. 517). 

44, Acţiunile privitoare la servituţi 
pot îi intentate numai de proprietar iar 
nu şi de arendaş. (PDalloz, Rep. Servitude, 
No. 1290). 
45, Embaticarul are dreptul să intro- 

ducă acţiunile privitoare la servituţi. 
(Dalloz, Râp., Action possesscire, No. 525; 
Servitude, No. 1290). . 
46. Deasemenea  uzufructuarul are 

dreptul să introducă acţiunile privitoare la 
servituţi. (Dalloz, R&p. Action possessoire, 
No. 510 urm.; Servitude, No. 1291). 
47. A se vedea: art. 537 din codul ci- 

vil cu notele respeciive. 

stabilite sau în folosul clădirilor, 
sau în folosul pământului.— Cele de îelul dintâi se numesc urbane, 
Chiar când clădirile pentru cari servituţile sunt instituite se vor 
ailă nu numai în oraş dar şi la ţară; cele de al doilea îel se 
numesc rurale. (Civ. Fr. 687). 

Tezt. fr. Art. 687. — Les servitudes sont 6tablies ou pour l'usage des 
bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. 

Celles de la premiâre esptee sappellent urbaines, soit que les bâtiments 
auxquels elles sont dues, soient situ6s ă la ville ou la campagne. 

Celles de la seconde esptce se nomment rurales. 

Doctrină. 

(. Servituţile se împart în urbane şi 
rurale, după cum fondul dominant este 
o clădire sau un pământ. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 615). 

9, Clasificarea servituţilor în urbane şi 

rurale este luată din dreptul roman şi 
nu mai prezintă astăzi nici un interes 
deoarece ambele aceste feluri de servituţi 
sunt guvernate de aceleaşi: principii. (Dal- 
loz, Râp., Servitude, No. 3; Alexandresco, . 
ed. 2-a, Iil, partea 1. p. 616, nota 1. 

Art. 622. — Servituţile sunt sau continue sau necontinue. 
Servituţile continue sunt acelea al căror exerciţiu este sau 

poate îi continuu, fără să aibă trebuinţă de faptul actual al omului; 
astiel sunt apăducele,- scursurile apelor, ferestrele și altele ase- 
menea. Servituţile _necontinue sunt acelea cari au trebuințţă de 
faptul actual al omului spre a îi exercitate, astfel este dreptul de 
trecere, de a luă apă din fântână, de a paşte vite și alte asemenea. 

Servituţile sunt aparente sau neaparente. Servituţile aparente 
sunt acelea cari se cunosc prin lucrări exterioare, precum: o ușă, 
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o fereastră, o apăducere; servituțile neaparente sunt acelea ce 
n'au semn exterior de existența lor, precum spre exemplu, pro- 
ibiţiunea de a zidi pe un îond, sau de a nu zidi decât până la 
o înălțime determinată. (Civ. 611, 623—625, 627, 636 urm., 639 
urm., 1349; Civ. Fr. 688, 689). 

Tezi. fr. Art. 688. — Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. 
Les servitudes continues sont celles dont Pusage est ou peut âtre continuel 

sans avoir besoin du fait actuel de Phomme: tels sont les conduites d'ean, les 
Egouts, les vues et autres de cette espăce. 

Les servitudes diseontinues son celles qui ont besoin du fait actuel de 
Phomme pour âtre exereses: tels sont les droits de passage, puissage, pacage et. 
autres semblables. 7 

Tezi. fr. Art. 689. — Les serritudes sont apparentes, ou non apparentes: 
Les servitudes apparentes sont celles qui sannoncent par des ouvrages 

exterieurs, tels qwune porte, une fenctre, un aqueduc. 
„Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe exterieur 

de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, 
ou de ne bâtir quă une hauteur d&termine, 
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Servituţi pozitive 19, 20, 

, 24, 
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Uzul pădurilor 9. 
Vedere 3, 4, 21. 
Vite 14, 17, 20, 

Docţrină. | 
|... Servituţile se împart, din punctul de 

vedere al modului de a fi al lor, în servi- 
tuţi continue şi servituţi necontinue, ser- 
vituţi aparente şi  servituţi neapârente. 
GA texandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

9, Distincţiunea prevăzută de art. 688 
şi 689 c. civ. îr. (699 c. civ. rom.) în ser- 
vituţi continue şi necontinue, aparente şi 
neaparente, prezintă interes din punctul 
de vedere al prescripţiei, deoarece potri- 
vit dispoziţiunilor art. 690 şi 691 c. civ. 
îr. (623 şi 624 c. civ. rom.) numai servi- 

iuțile cari sunt în acelaș timp continui 
şi aparente se pot dobândi pin prescrip- 
țiune. (Dalloz, Rep. Servitude, No. 10%; 
Suppl., Servitude. No. 401; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 621). 

8, Servitutea de vedere este contţinuă; 
chiar dacă exerciţiul ei ar îi întrerupt pen- 
tru un oarecare timp, cum ar fi prin în- 
chiderea unui oblon. (Demolombe. XII, 
No. 709, 710; Mourlon, 1. No. 1816; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, III, $ 248, p. 118; Laurent, 
VIII, No. 127; Alexanâresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 617, nota 1, 618). 

4. Servitutea unei ferestre spre vedere 
este o servitute aparentă. (Alexandresco. 
ed. 2-a. III, partea I, p. 621). 

5. Pentru ca o servitute să fie apa 
rentă, nu e nevoe ca lucrările să fie f%- 
cute pe fondul aservit ci ele pot fi făcute 
și pe fondul dominant, fiind deajuns nu- 
mai să fie văzute de proprietarul aservit. - 
(Demolombe, XII, No. 715, 718; Aubry et 
Rau, ed. 5-a. III, $ 248, p. 120; Laurent, 
VIII, No. 136, 204; Bauary et Chauveau 
Des biens, No. 1090; Alexandresco, ed. 2-a 
TII, partea 1, p. 621, nota 2), 

G. Servitutea de prospect este o servi- 
tute neaparentă. (Alexandresco, ed. 2-ă 
III. partea. I, p. 621). 

7. O servitute de apăducere este apă- 
rentă. dacă, olanele sunt la suprafaţă şi 
neaparente dacă ele sunt ascunse în pă- 
mânt, (Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
I. p. 621) 

8. Servituţile ae apăducere sunt con 
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tinui şi aparente în cazul când ele func- 
ționează fără faptul omului prin baraje 
şi stăvilare. (Duranton, V, No. 492; De- 
molombe, XII, No. 708; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 248, p. 118; Dalloz, Rp, 
Servitude. No. 1118; Suppl., Servitude, No. 
419; Laurent, VIII, No. 126 urm.; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 617, nota 
1, 622, nota 3). 

9, Dreptul de uz al pădurilor nu con- 
stitue o servitute reală ci o servitute per- 
sonală care se poate dobândi prin pre- 
scripție. (Proudhon, Usufruit, VIII, No. 
3537 urm.; Aubry et Rau, ed. 5a, II, $ 

- 185, text şi nota 18, p. 188, 189; III, $ 251, 
text şi nota 7, p. 136). 

10. Servitutea de scurgere a apelor de 
ploae este o serviţute continuă, deoarece 
ea se exercită în mod continuu fără fap- 
tul omului. (Demolombe. XII, No. 7209; 
Mourlon, 1, p. 1815; Aubry et Rau, ed. 

5-a, III, $ 248, p. 117; Dalloz. Rep, Servi- 
tude, No. 1il1?; Laurent, VIII. No. 13%; 
Alexandresco. ed. 2-a; III, partea 1, p. 
617. nota 1, 618, 622, nota 3). 

11. Servitutea de scurgerea apelor poate 
fi aparentă sau neaparentă după cum se 
manifestă sau nu prin lucrări exterioare. 
(Dalloz, Rep. Suppl., Servitude, No. 403; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
622. nota 3). 

12, Servitutea de scurgere a apelor de 
menaj este o servitute discontinuă, de- 
oarece pentru a fi exercitată este necesar 
faptul omului; această servitute fie apa- 
rentă sau neaparentă nu se poată dobândi 
prin  prescripțiune. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, 8 248, p. 119; Dalloz Râp.,. Servi- 
tude, No. 1117; Suppl., Servitude. No. 411; 
Laurent. VIII. 132; Huc, IV. No. 409; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 618, 
nota 2. 619; Comp., Contra: Demolombe, 
XII, No. 712; Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 1089). , 

(3. Toate servituţile care sunt privi- 
toare la interzicerea de a clădi sunt ne- 
continue şi neaparente. (Demolombe, XII, 
No. 923; Dalloz, Rep. Suppl.. Servitude, 
No. 347; Laurent, VIII. No. 254; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 621, 622). 

14, Servituitea de adăparea vitelor este 
o servitute necontinuă. (Dalloz, Rp, 
Suppl., Servitude, No. 347; Huc, IV, No. 
447: Alexandresco, ed. 2-a, II, partea |, 
p. 619, 622, nota 3). , 

15. Dreptul de trecere asupra unei 
proprietăţi străine este o servitute necon- 
tinuă. (Alexanăresco, ed. 2-a, III. partea 
], p. 619, 622, nota 3). 

16. Dreptul de a luă apa din fântâna 
aflată: pe un fond străin este o servitute 
necontinuă. (Atexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 619, 628, nota 3). 

17. Dreptul de a paște vitele pe un 
îond străin este o serviiute neconiinuă. 
(Alexandresco, ed. 2-a, “III. partea I, DP 
620, 622, nota 3)- “ 

18. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

DESPRE  SERVITUDINI Art. 622 

veran dacă o servitute este aparentă sau 
neaparentă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 621). 

19. Servituţile se mai împart în ser- 
vituţi pozitive sau afirmative şi servituţi 
negative sau prohibiiive. Servituţile pozi- 

tive sunt acele care autoriză pe probrie- 
tarul unui fond să tragă un folos din- 
tr'un alt fond. proprietatea altei persoane 
sau acele cari autoriză pe proprietarul 
unui fond să facă pe acel fond anumite 
lucrări pe cari nu le-ar puteă face din cau- 
za vecinătăţii cu un fond străin. Serviiu- 
țile negative sau prohibitive sunt acele 
cari autoriză pe proprietarul unui fond 
să oprească pe proprietarii fondurilor ve- 
cine să facă anumite lucrări pe care legea 
îi permite să le facă sau acele cari au- 
toriză pe proprietarul unui fond de a re- 
tuză să permită facerea unor anumite 
acte din partea proprietarilor fondurilor 
vecine şi care sunt permise de lege. (De- 
molombe, XII. No. 722; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 248, p. 121; Laurent, VIII, No. 
143; Baudry et Chauveau, Des bens, No. 
1092; Planio!, ed. 6-a, I, No. 2892; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea [, p. 621, 622). 

20, Asttel sunt servituţi pozitive sau 
afirmative, dreptul de trecere, dreptul de 
păşune, dreptul dea luă apă, dreptul de 
a plantă arborii la o distanţă mai mieă 
decât cea prevăzută de lege, etc. (Alexan- . 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 629, 
nota 1). 

24, Sunt servituţi negative sau prohi- 
pitive: interzicerea de a. clădi, interzicerea, 
de a. plantă, interzicerea de a aveă ve- 
deri drepte sau piezişe, etc. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea; 1, p.622, nota 2). 

99, Toate servituţile negative sau pro- 
hibitive sunt continue şi neaparente. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 248 p. 121; 
Laurent, VIII, No. 143; Baudry et Chau- 
veau. Des biens, No. 1092; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 622, text şi 
nota 3). 

23, Servituţile pozitive sau afirmative 
pot fi continue sau necontinue, aparente 
sau neaparente. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 622, nota 3). | 

24, Impărțirea servituţilor în servituţi 
pozitive şi negaiive, nu prezintă numai 
un interes teoretic ci prezintă o utilitate 
din punctul de vedere al dobândirei cuasi- 
posesiunei serviiuţilor, (Aubry et Rau. ed. 
5-a, III, 8 248, p. 121; Laurent, VIII, No. 
143; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1092; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea. I, 
p. 623; Contra: Demolombe, XII. No. 72; 
Planiol, ed. 6-a, I, No. 2892). 

Jurisprudenţă. 

- (Continuare dela 1924 până la 1927), 

|. A se vedeă: art. 623, nota 1; art. 
624, nota 3. 
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Secţiunea II. — Despre modul cu care se stabilesc servituţile. 

Art. 623. — Servituţile continue şi aparente se dobândesc 
prin titlu sau prin posesiune de 30 ani. (Civ. 578 urm., 622, 638, 
639 urm., 1846 urm., 1890, 1894 urm.; Pr. civ. 722; Civ. Fr. 690). 

Tei. fr. Art. 690. — Les servitudes continues et apparentes saequitrent 
par titre, ou par la possession de trente ans. 
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Servituţi necontinue 17, 

33, 35, 37, 38, 40. 
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Termen 44, 42, 
Termeni sacramentali 11; 
Terţe persoane 15—19, 49. 
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Tour d'echelle 36, 
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“Trecere 33. 
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Modul exercitării servitu- Vite 38, 10. 
ței 22, 

Doctrină. 

|. Potrivit âispoziţiunilor art, 690 şi 691 
c. civ. fr. (623 şi 624 c. civ. rom.) toate 
servituţile de orice fel se pot dobânâi prin 
titlu. (Toullier, III, No. 601; Mourlon, I, 
No. 1821; Huc, IV. No. 413; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1094; Planiol, 
ed. 6-a, I, No. 2938; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 800, 801). 

9, Potrivit dispozițiunilor art. 690 c. 
civ fr. (623 c. civ. rom.) servituţile con- 
iinue şi aparente se pot; dobândi prin 
titlu; prin cuvântul: «titlu» întrebuințat 
în acest articol se înţelege, nu actul scris 
destinat a constată, existenţa servituţii ci 
faptul generator al servituţii adică con- 
tractul, liberalitatea sau legea. (Demo- 
lombe, XII, No. 732; Mourlon, I, No. 1821; 
Demante et Colmet' de Santerre, ed. 3-a, 

II, No. 545 bis; Aubry et Rau, ed. da, [Il 
$ 250, nota 1, p. 124; Dalloz, Rep. Servi- 
tude, No. 977; Suppl., Servitude, No. 348; 
Laurent, VIII, No. 175; Huc, 1V, No 413, 
427; Baudry eti Chauveau, Des biens, No. 
1094; Planiol, ed. 6-a, I, No. 2937; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea. 1. p. 800, 801). 

3, Servituţile constituite prin acte cu 
titlu gratuit adică prin donaţiune sau 
-testamenii vor trebui să fie făcute în 
forma prevăzută de lege pentru aceste 
acte, căci altfel constituirea lor este 
inexistentă. (Laurent, VIII, No. 146; Pla- 
Di0l ed. G-a, 1, No. 2939; Alexandresco; 
ed. 2-a, III, partea [, p. 801). 

4, Constituirea unui drept de servi- 
tute se poate dovedi potrivit dreptului 
comun. (Dalloz, R6p., Servitude, No. 977; 
Suppl., Servitude, No. 348; Alexandresco. 
ed. 2a, III, partea 1, p. 801). 

5. Constituirea unei  servituţi poate 
fi dovedită prin mărturisirea. părţii. (Dal- 
loz, Rp, Servitude, No. 977; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1. p. 801). 

G. Deasemenea constituirea unei servi- 
tuţi poate fi dovedită prin jurământul 
părţii. (Dalloz, Rp. Servitude, No. 977; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 801). 

7. Se poate dovedi prin martori sau 
prezumpţiuni constituirea unei servituți, 
când există un început de dovadă scrisă 
sau când valoarea nu va trece de 150 lel. 
(Demolombe, XII, No. 730, 755; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 250, p. 131, 139; Movr- 
lon. I, No. 1822; Dalloz, Râp.. Suppl, Ser- 
vitude, No. 348, 450; Laurent, VIII, No. 
147 urm.; Huc, IV, No. 497; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1094; Planiol. 
1, No. 2939; Alexanâresco, ed. 2-a, III 
partea I.; p. 801, 802). 

8. In cazul când titlul constatator al 
constituirei servituţei a fost distrus prin 
forţă majoră. existenţa dreptului de servi- 
tute poate fi dovedită prin martori. (De 
molombe, XII, No. 730, 755; Mourlon, |: 
No. 1822; Demante et Colmet de Santerre: 
ed. 3-a, II, No. 550 bis TI; Aubry et Rau, ed 
5-a, III, $ 250, p. 131, 132; Dalloz, R6p., Ser- 
vitude, No. 977; Suppl., Servitude, No. 349: 
Laurent, VIII. No. 147 urm; Huc, IV, No. 
427; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
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1094; Planiol, ed. G-a. I[, No. 2939; Alexan- 
dresco, ed. 2-a; III, partea IL, p. 802). 

9, Servituţile nu pot îi stabilite prin 
hotărîri judecătoreşti deoarece servitutea 
constitue o înstrăinare şi numai proprie- 
tarul are dreptul să-şi înstrăineze bunu- 
rile sale, iar nu şi instanţele judecăto- 
reşti. (Demolombe, XII, No. 732; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 249, p. 124; Laurent, 
VIII. No. 144; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1093; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 799). 

10. Constituirea unei servituţi nu se 
poate presupune, ci trebueșie să. fie expri- 
mată în mod formal. deoarece servituiea 
este o sarcină impusă unui fond. (Demo- 
lombe, XII, No. 731; Mourlon, 1, No. 1821; 
Dalloz. R6p., Servitude, No. 98; Suppl. 

Servitude, No. 355). 
(4, Pentru constituirea unei servituţi 

nu este necesar să se întrebuințeze îer- 
meni sacramentali, ci este deajuns dacă 
rezultă, prin interpretare. din termenii ac- 
tului. în mod neîndoios. (Demolombe, XII, 
No. 731; Mourlon. I, No. 1821: Dalloz. Rep.. 
Servitude. No. 988; Suppl.. Servitute. No. 
366; Alexanaresco. ed. 2-a, III, partea |, 
p. 801. nota. 2). 

12, Dovada întinderei dreptului de ser- 
vitute se va face în acelaş mod ca şi con- 
stituirea lui. (Dalloz. R6p.. Supbl., Servi- 
tuâe. No. 356). , 

13. In caz de îndoială asupra existen- 
ţei unui drept, de servitute, se va decide 
că nu există acest drept. deoarece pre 
zumpțiunea este că -orice fond este liber 
de servituţi. (Dalloz, R6p. Servitude. No. 
357). 

(4, Pentru ca un titlu constitutiv al 
unei servituți să fie opozabil proprietaru- 
lui fondului aserviii, trebueşte ca acesta 
să fi luat parte la încheierea lui. (Toullier. 
III, No. 603: Duranton. V. No. 565: Dalloz, 
Râp.. Servitude, No. 996, 998). 

15. Pentru ca  servituţile constituite 
prin titlu să fie opozabile terţelor per- 
soane, cari ar fi dobândit vreun drepi 
asupra imobilului supus servituţii, titlu- 
rile de constituire trebuesc transcrise. (De- 
molombe, XII, No. 733; Troplong, Tran- 
scription, No. 111 urm.; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 250, p. 129, 130; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1094; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 802, text 
și nota 2). 

16. Transcripţia se va face atât pen- 
tru servituţile constituite în mod oneros 
cât şi cele constituite în mod gratuit şi 
chiar prin testament. (Troplong, Tran- 
scription, No. UL urm.; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 250, 129; 'Alexandresco, ed. 
2-a, TII, partea. T p. 802, nota 2). 

17. Transcripţia se va face pentru ser- 
viiuţile de orice fel: aparente sau neapa- 
rente, continue sau 'necontinue. (Demo- 
lombe, XII, No. 733; Aubry et Rau. ed.- 
5-a, III, $ 250, p. 130; Alexanaresco, ed. 
2-a, III, partea I, p. 80. nota 2). 

96701. — Codul Civil adnotat. —VI. 
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18. Cu ioate că actul de partaj nu e 
supus transcripţiei deoarece este declara- 
tiv de drepturi, totuşi când prin actul de 
partaj se constitue o servitute, el va ire- 
bui transcris. (Alexandresco, ed. 2-a, IIi, 
partea 1, p. 802, nota 2), 

19. Hotărîrile care constată  consti- 
tuirea unei servituţi prin convenţie ver- 
bală, vor trebui să fie transcrise. (Aubry 
ei| Rau, ed. 5-a, III, $ 250, p. 130; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1. p. 803, 808). 
20, Dispoziţiile art. 2263 c. civ. îr. (1893 

€. civ, rom.), cari prevăd că după 28 ani de 
la data titlului constitutiv sau a celui de 
pe urmă titlu. debitorul poate fi constrâns 
să procure cu cheltuiala sa, un nou titlu 
creditorului sau reprezentanţilor săi, după 
o părere. nu-şi găsesc aplicaţiunea la ser- 
vituţi. (Dalloz, Rp, Servitude. No. 970). 

92|. După altă părere, dispoziţiunile 
acestui articol şi-ar puteă găsi aplicaţiu- 
nea şi la servituţi, deoarece proprietarui: 
fondului dominant ar puteă să se teamă 
că proprietarul fondului aservit va puteă 
invocă prescripţiunea prin neuz a servi- 
tuţii, însă titlul nou se va puteă dobândi 
numai cu cheltuiala celui care cere titlul 
nou. (Duranton. V, No. 569; Demolombe. 
XII, No: 956; Troplong, Prescripiion. II. 
No. 844; Dalloz, Râp., Servitude, No. 970). 

929, Se poate constitui o servitute a, 
cărei mod de exerciţiu va, fi subordonat 
voinței constituitorului, (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 1001). ! 
23, Tribunalele vor interpretă în mod 

suveran, potrivit dreptului comun, titlu- 
rile constitutive “ale servituţilor. după in- 
tenţiunea comună a părtilor contractante. 
(Demolombe, XII, No. 731; Mourlon, ÎL, No. 
1821; Dalloz, Reâp., Servitude, No. 100; 
Suppl., Servitude, No. 362, 265; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 801: 
nota, 2). 
94. Deasemenea tribunalele vor inter- 

pretă în mod suveran. întinderea dreptu- 
rilor de servitute. (Dalloz, Rp, Suppl. 
Servitude, No. 365). 
25, In caz de îndoială în privinţa în- 

tinderei dreptului de servitute, tribunalele 
se vor pronunţă în favoarea fondului 

aservit. (Dalloz. R6p., Servitude, No. 1141) 

26. Când prin titlu sa determinat 
partea din fond care este supusă exerci- 
țiului servituţii, serviiutea se va exercită, 
numai pe această parte şi celelalte părţi 
sunt liberate pentru totdeauna, chiar 
dacă în viitor exerciţiul servituţii nu sar 
mai Duteă face, pe partea pe care a fost 
constituită, dintr'o cauză  neprevăzută. 
(Dalloz, Râp., Servitude, No. 1150). 
97, Această soluţie îşi găseşte aplica- 

țiunea nu numai în cazul când servitutea 
este constituită prin titlu, ci şi în cazul 
când este constituită prin destinaţia pă- 
rintelui de familie sau este dobândită 
prin prescripţiune. (Dalloz, Rp. Servi- 
tude, No. 1150). 
28, In cazul când nu sa determinat 
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prin titlu, partea, din fond pe care ur- 
mează. să se exercite servitutea după o 
părere, este grevată de servitute numai 

partea pe care sa exercitat servitutea, 
chiar dacă în viitor. exerciţiul servituţii 
nu sar mai puteă face pe pariea, pe care 
a fost constituită, dintro cauză neprevă- 
zută. (Demante et Colmeti de Santerre, ed. 
3-a, IL, No. 555 bis; Dalloz, Râp., Servitude, 
No. 1151). 
29, După altă părere, dacă nu sa de- 

terminat prin titlu, partea din fond pe 
care urmează să se exercite servitutea, în- 
tregul fond este supus exerciţiului servi- 
tuţii. (Demolombe, XII, No. 844). Ă 

320, Cânăa serviţutea este dobândită 
prin prescripțiune de treizeci ani, se vor 
aplică toate regulele generale prevăzuie 
de lege în această materie. (Dalloz, Rep. 
Servitude, No. 1096; Suppl., Servitude, No. 
403; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 804). , 

34, Prin dobândirea unei servituţi 
prin prescripţiune, se dobândesc şi toate 
drepturile cari sunt în mod inseparabil 
accesoriile exercitării acestui drept. (Dal- 
loz, Rep., Servitude, No. 1109). Ă 
39, Nu se pot dobândi, prin prescrip- 

iune, servituţi asupra imobilelor cari nu 
pot fi înstrăinate. (Dalioz, Rep., Servitude, 
No. 1093; Suppl., Servitude, No. 40%). 

23, Potrivit dispozițiunilor art. 690 si 
691 c. civ. fr. (623 şi 624 c.civ.rom.), nu- 
mai servituţile cari sunt în acelaş timp 
continui şi aparente se pot dobândi prib 
prescripţiune; servituţile neconiinui, apa- 
rențe sau nu şi servituţile continui neapa- 
rente, nu se pot dobând/ prin prescrip- 
țiune, ci numai prin titlu. (Dalloz, Râp. 
Servitude, No. 1089; Suppl., Servitude No. 
401; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1109; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 806, 807, 808, 814, 815). 

34, Servitutea de scurgerea, apelor de 
Ploae, care este o servitute continuă, nu 
se poate dobândi prin prescripţie, dacă nu 
se exercită prin lucrări aparente. (Dalloz, 
Rep. Suppl.. Servitude, No. 403). | 

35, Servitutea de irecere — afară de 
servitutea. de trecere la, un loc înfundat — 
fiind o servitute necontinuă, nu poate fi 
dobândită prin prescripţiune.  (Demo- 
lombe, XII, No. 786 urm., 943; Mourlon, 
ed. 't-a, 1, No. 1827; Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No, 902; Laurent, VIII. No. 195, 
urm., 286; Huc, 1V, No. 410, 41; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 805, 807, 1103, 
1105; Glasson et Colmet Daage, ed. 2-a, 
1, No. 248; Planiol, ed. 6-a, I. No. 2945, 
2948 urm., 2955, 2974; Colin et Capitant, 
ed. 4-a, 1, p.989; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I],p. 787, 806, 808, 814 urm.,, 849, 
850; VII, p. 250 text şi nota 4; N. Geor- 
gean. Studii Juridice, vol. 1, p. 176). 

36. Serviitutea zisă: «tour d'6chelle», 
fiind o servitute necontinuă, nu poate îi 
dobândită prin prescripţie. (Dalloz, Rep. 
Servitude. No. '813). i 
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27. Servitutea de vedere poate fi do- 
bândită prin prescripţie, deoarece este o 
servitute continuă şi aparentă. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 806). 
28. Servitutea de: adăpătoare, fiind o 

servituie necontinuă, nu se poate do- 
bândi prin prescripţiune. (Huc, IV, No. 
447; Alexandreso, ed. 2-a, III, partea ], p. 
806, 807, 819). 

39, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran Pertinenţa şi admisibilitatea fap- 
telor alegate pentru a. dovedi prescrip- 
ţia prin posesiunea de treizeci ani. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 807). 

40. Servitutea de a paşte vitele pe 
fondul altuia, fiind o servitute neconti- 
nuă, nu se poate dobândi prin prescrip- 
țiune. (Aubry et Rau, ed. da, îI[, 8 251, 
p. 138; Dalloz, Rep., SupPl., Servitude, No. 
422; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, 
p. 819). 

4 (1. Termenul de prescripţie al unei 
servituţi este, după o părere, totdeauna 
de treizeci ani. (Toullier, III. No. 630; De 
molombe, XII, No. 781; Marcad6, Art. 690, 
No. 2; Masse et Verge sur Zachariae, II, 
$ 336, nota 7, p. 200; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 251, p. 77, 113; Dalloz, R&p, 
Servitiude, No. 1121; Suppl., Servitude, No. 
415; Demante et Colmet de Santerre, td. 
3-a, II, No. 546 bis I; Laurent, VIII, No. 
194. 314; Huc, IV, No. 419; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1113; Baudry 
et 'Tissier, Prescription, No. 653; Alexan- 
dresco ed. 2-a, III; partea I, p. 804, 806). 

429, După altă părere, o servitute se 
poate prescrie şi prin termenul de zece 
sau douăzeci ani, când acel care invoacă 
prescripţia a dobândit fondul dela cineva 
care nu eră proprietarul lui. (Delvincourt, 
I, p. 413; Duranton, V, No. 593; Troplong, 
Prescription, II, No. 856; Mourion, III, 
No. 1947 urm.; Vazeille. Prescription, |, 
No. 429; II, No. 523; Dalloz, Rep. Sa- 
vitude, No. 1121; Planiol, ed. 6-a. [. No. 
2952). 

43. Prescripţia va începe a curge din 
momentul facerei lucrărilor aparente. 
(Toullier. III, No. 634; Demotlombe, XII, 
116; Dalloz. Rep., Servitude, No. 109; 
Launent, VIII, No. 203; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1101; Alexandresco, 
dreseo, ed. 2-a, III, partea 1, p. 807). 
44. Lucrările aparente poti fi făcute fie 

pe fondul aservit, fie pe fondul qominant. 
(Toullier III. No. 635; Demolombe, XII, 
No. 777; Aubry et Rau, sed. 5-a, III. $ 
251, p. 136; Laurent, VIII. No. 204; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 80). 

45, Pentru ca, prescripţiunea să poată 
operă se cer condiţiunile prevăzute de 
codul civil în materie de prescripţiune a 
imobilelor, adică facenea de lucrări apăâ- 
rente şi o posesiune care să fie conţinuă 
şi neîntreruptă, netiulburată, publică și 
sub numele de provrietar. (Duranton. V, 
No. 586; XXI, No.: 116; Demolombe, XII: 
No. 779 ter.; Marca6, Art. 2220. No. 
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2; Dalloz, Re6p., Servitude, No. 109% urm.; 
Suppl., Servitude, No. 403, 40%; Laurente 
VIII, No. 202 urm.; Baudry et Chauveau. 
Des biens, No. 1109; Planiol,.1, No. 2934; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
04). 
46. Pentru ca cineva să poată dobândi 

prin prescripţie o servitute, nu este nevoe 
să fie proprietarul fondului dominant, 
deoarece prescripţia unei servituţi poate 
îi dobândită şi de un locatar sau un pa 
sesor, chiar de rea credinţă. (Duranton, 
V, No. 591; Demolombe, XII, No. 779 ter; 
Dailoz, Râp., Servitude, No. 1106; Comp. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 

). 
41, Posesiunea unei servituţi  exerci- 

tată nu sub numele de proprietar, ci sub 
nume precar. cum ar fi ca arendaş, chi- 
ziaş, depozitar, uzufructuar, etc. sau prin 
îngăduinţa proprietarului, nu poate duce 
la. dobândirea servituţii prin prescripţie. 
(Aubry et Rau, ed. a, III, $ 251, p. 137; 
Laurent, VIII. No. 205; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea 1. p. 806). 
48, In materie de servituţi, nu se 

poate prescrie decât cât s'a posedat. (Dal- 
oz. Râp., Servitude, No. 1144). 
49. Servituţile dobândite prin pre- 

scripţie sunt opozabiie terţelor persoane, 
fără a fi nevoe să fie transcrise. (Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1195; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea î, p. 808). 
50. Servituţile continue şi aparenie 

putându-se dobândi 
pot face obiectul unei acţiuni posesorii. 
(Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 
816 nota 1). 
5], A se vedea: art. 624 şi 698 din co 

dul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. In dauna dreptului de proprietate 
există sarcini. impuse asupra unui imo- 
hil pentru folosul altui irnobil, având un 
alt, stăpân, sarcini cunoscute sub nu- 

DESPRE SERVITUDINI 

prin  preschipţiune : 

Art. 624 

„mele de servituţi, cari sunt de trei feluri: 
d) servituţi cari izvorăsc din situaţiunea, 
naturală a locurilor; b) servituţi impuse 
de lege; c) servituţi stabilite prin faptul 
omului şi anume: prin convenţiune, prin 
testament, prin prescriptie şi prin des- 
tinaţia proprietarului. Ultima categorie 
de servituţi — cele stabilite prin faptul 
omului — pot îi stabilite în număr ne- 
mărginit, spre deosebire de celelalte două 
categorii — servituţile naturale şi legale 
— cari sunt determinate limitativ de lege, 
însă cu două condițiuni: să nu fie con- 
trarii ordinei publice şi să nu impue pro- 
prietarului fondului aservit  prestaţiuni 

personale — art. 620 cod civ. 

In sistemul legii noastre singurele ser- 
vituţi susceptibile a fi câştigate prin uzu- 
capiune sunt cele continui şi aparente, 
cerându-se o posesiune de 30 ani, — art. 
623 codul civil; — servitutea este continuă 
când pentru exerciţiul ei nu este nevoe 
de un fapt al omului şi aparentă când 
se cunoaşte prin lucrări exterioare — art. 

622 codul civil. 
Faptul de a aveă un canal de scurgerea 

apelor naturale — din ploi şi zăpezi — 
prin terenul vecinului este o servitute 
continuă, exercitându-se dela, sine, prin 
singura împrejurare că plouă sau ninge 

fără, să fie nevoe de vreun fapt al omului 
şi este în acelaş timp şi aparentă fiindcă 
se cunoaşte prin lucrările exterioare fă- 
-<ute; ca atare poate îi dobândită prin 

posesiune de 30 ani. 
Astifel fiind faptul că pe terenul recla- 

mantei se găseşte un şanţ de scurgerea 
apelor naturale prin proprietatea pârîtu- 
lui şanţ care există de mai bine de 30 
ani deservind toate proprietăţile vecine — 
şi probabil că a fost făcut cu consimţi- 
mântul tutulor proprietarilor interesaţi — 

pentru motivele expuse constitue un drept 
de servitute în favoarea fondului recla- 
mantei și astuparea acestui şanţ consti- 
tue o turburare a exerciţiului servituţii. 
(Jud. urbană Piteşti, dos. 2346 din 1924 
Jur. Gen. 1926 No. 853). 

Art. 624. — Servituţile continue neaparente, şi servituţile ne- 
continue și neaparente 1), nu se pot stabili decât prin titluri. (Civ. 
576, 616, 622, 623, 635, 645, 1845, 1847; Pr. civ. 722; L. pol. 

„Tur. Art. 16; Civ. Fr. 691). 

Text. fr. Art. 691. — Les servitudes continues non apparentes, et les ser- 
vitudes discontinues apparentes ou. non apparentes, ne peuvent s'€tablir que par 
titres. 

La, possesion mâme immâmoriale ne suffit pas pour les 6tablir; sans ce- 
pendant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature dejă aequises 
par la possession, dans les pays oielles pouvaient s'aequtrir de cette manidre. 

1) Textul francez se exprimă; „și servituțile necontinue aparente sau neanarente.“* 
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Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 690 şi 
691 c. civ. îr, (623 şi 624 c. civ. rom), nu- 
mai servituțile cari sunt în acelaş timp 
continui și aparente se pot dobândi prin 
prescripţiune: servituţile necontinui, apa- 
rente sau neaparente şi servituţile con- 
tinui neaparente nu se pot dobândi prin 
prescripţiune, ci numai prin titlu deoa- 
rece posesiunea lor este presupusă cu 
titlu precar. (Demoiombe, XII, No. 786; 
Mourlon, 1. No. 1827; Dalloz, R6p.. Servi- 
tude, No. 1089; Suprl., Servitude, No. 401; 
Laurent, VIII. No. 195; Alexandresco, ed. 
i III, partea 1, p. 806, 807, 808, 814 

2, Dovada existenţei servituţilor con- 
tinui neaparente şi a servituţilor necon- 
tinue şi neaparente, se va face potrivit 
principiilor generale din materia conven- 
țiunilor. exeluzându-şe prescripţia. (Dal- 
loz, Rp.,. Suppl., Servitude, No. 348, 401). 

3, Existenţa acestor servituţi poate fi 
dovedită prin martori şi prezumpţiuni 
când există un început de dovadă scrisă, 
(Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1822; Dalloz, REp.. 
Servitude, No. 1091; Suppl.. Servitude. 
No, 348, 401; Laurent, VIII. No. 147 urm; 
Huc, IV, No. 427; Planiol, ed. 6-a, I, No. 
2939; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1, 
p. 801, 802 text și nota 1, 817 nota 3; VII, 
p. 250, nota 4; N, Georgean, Studii Juri- 
dice, vol. I, p. 177). | o 

„d. După o părere,. servituţile necon- 
tinue pot fi dobândite prin prescripţie de 
zece sau douăzeci ani, când posesorul iîn- 
voacă un just titlu şi bună credinţă, 
(Delvincourt, I, p. 413; Toullier. III, No. 
629; Duranton, V, No. 593; Dalloz; Rep. 
Servitude. No. 1192). 

5. După altă părere, servituţile necon- 

tinui nu pot îi dobândite prin prescrip- 
țiune de zece sau douăzeci ani. (Demo- 
lombe, XII, No. 788; Vazeille, Prescrip- 
tion, 1, No. 416; Troplong, Prescription, 
II, No. 857; Demante et Colmei de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 546 bis. II; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, III. $ 251, text şi nota 
2, p. 134; Dalloz, Rep, Servitude, No. 
1124; Suppl.. Servitude, No. 415; Laurent, 
VIII, No. 196; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1104: Alexandresco, ea. 2-a, III, 
partea 1, p. 816). 

6. Chiar în cazul când posesiunea unej 
servituți necontinue aparente sau neapa- 
renie. sau a unei servituţi continue nea- 
parente ar îi exercitată timp de treizeci 
ani, după o contradicţie opusă dreptu- 
rilor proprietarului pretins grevat, o ase- 
menea servitute nu poate fi dobândită 
prin prescripţie. (Demolombe. XII, 89; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 251, p. 134. 1%; 
Laurent, VIII, No. 196 bis; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 816, 817). 

7. Când proprietarul fondului pretins 
că este grevat de o servitute introduce 0 
acțiune petitorie prin care neagă dreptul 
de servitute, cel care pretinde că are drep- 
tul de servitute va. fi obligat să facă do- 
vada existenţei dreptului său. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 182, p. 142, 8 219 tezti 
şi nota 43, p. 572; Dalloz, Rp, Suppl» 
Servitude. No, 352).. 

Ş. Când existenţa constituirei servi- 
tuţii este stabilită, faptele de posesiune 
de natură a face să, se determine modul 
exercitării şi întinderea servituţii, pot îi 
dovedite prin; martori. (Dalloz, Râp. Ser- 
situde, No. 1142; Suppl., Servitude, No, 
391). 

9. Când servitutea necontinuă se a 
nunţă prin lucrări exterioare, aparente, 
după părerea dominantă, serviţutea ră- 
mâne neeontinuă şi nu se poate dobândi 
prin prescripţiune. (Delvincourt, 1, p. 412 
nota; Duranton, V, No. 577; Demolombe 
XII, No, 719; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 248, p. 118; Dalloz, Rep., Servitude, No. 
1117; Suppl., Servitude, No. 411; Huc, IV, 
No. 410; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
I, p. 817, 818). . , 

10. După altă părere, când lucrările 
exterioare prin care se anunţă serviiu- 
tea necontinuă. sunt incorporate la Î0n- 
dul dominant. această. servitute se poale 
dobândi prin prescripţie, mai mult ca un 
drept de proprietate decât ca un drept 
de servitute; (Toullier, III, No. 622, 623% 
Dalloz, Rep.. Servitude, No. 1117). 
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11. Dacă o servitute de trecere nu se 

poate dobândi prin prescripţie, ci numai 
prin titlu — afară bine înţeles de drep- 
tul de trecere la un loc înfundat — locul 
de trecere însă. este susceptibil de a îi do- 
bândit cu titlu de proprietate sau copro- 
prietate, deoarece sunt unele drepturi ca. 
cele de trecere. de luare de apă. de adă- 
pătoare, de păscut, etc.. cari pot fi exer- 
citate, după cazuri, fie ca o servitute ne- 
continuă asupra fondului altuia, fie ca 
un drept de proprietate sau coproprietate, 
drepturi «ari se pot dobândi prin pre- 
scripţic, spre deosebire de servituţile ne- 
continui. Pentru stabilirea dreptului de 
proprietate sau coproprietate, în lipsă de 

titlu, tribunalele se vor pronunţă exa- 
minând situaţia locurilor, actele făcute 
de pretinsul proprietar sau coproprietar, 

faptele părţilor, cum ar fi de exemplu 
faptul că ambii vecini au contribuit cu 
cheltue:i comune la întreţinerea drumu- 
lui, va cercetă actele vechi produse de 

părţi, dacă ele conţin prezumpţiuni de 

natură, a face admisibil dreptul de Pro- 
prietate sau coproprietate alegat de una 
dintre părti. (Aubry et Rau. ed. 5-a, III, 
$ 251, p. 138; Dalloz, Rep., Servitude, No. 

1107; Suppl., Servitude, No. 407; Laurent, 
VIII, No. 191 urm.: Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 805 807, 808, 1109, 1110, 

1111; Planiol, ed. 6-a. [, No. 2950; Colin 
eh Capitant, ed. 4-a, 1, p. 889; Glasson et 
Comet Daage. ed. 2-a, [, No. 249: Alexan- 

dresco, că. 2-a, MII. partea 1. p. 183, nota 

3, 818. 819: N. Georgean, Studii Juridice, 

vol. 1, p. 179). 

(9. Posesiunea  servituţilor continui 

neaparente. şi a servituţilor necontinue 

şi neaparente, trebueşte considerată ca. 

de pură toleranţă, deoarece aceste ser- 

vituţi nu pot, fi dobândite prin prescrip- 

ție ci numai prin titlu; prin urmare ce- 

rerea de a se dovedi cu martori posesiu- 

nea unor asemenea servituţi este inad- 

misibilă. (Dalloz, Rsp.. Servitude, No. 1089, 

1142: Suppl.. Servitude, No. 401; Alexan- 

Aresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 817, 818). 

13, Se decide în mod constant că din 

cauza, raporturilor de bună vecinătate în- 

tre proprietari, servitutea de trecere care 

este o servitute necontinuă, fiind presu- 

pusă că se exercită prin toleranța. Pro- 

prietarului fondului aservit, o asemenea 

servitute — precum în genere toate servi- 

tuţile continue neaparente, şi servituţile 

necontținue şi neaparente — neputându-se 

dobândi prin prescripţie. ci numai prin 

titlu, nu pot servi de bază la acţiuni po- 

sesorii. (Demolombe, XII. No. 786 urm. 
943; Mourlon, ed. 7-a, 1, No. 1827; Dalloz, 
Râp., Action possessoine. 445; Suppl., Ac- 
tion possessoire, No. 124; Laurent. VIII, 
No. 195 urm. 286; Huc, IV, No. 410, 421; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 8%, 
807, 1103, 1105; Glasson et Colmei Daage, - 
ed. 2-a. 1, No. 248: Planiol, ed. 6-a, ], No. 
2945, 2948 urm.. 2955, 2974; Colin et Ca 
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pitant, ed. 4-a, I. p. 989; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 787, 806, 808. 814 
urm., 849, 850; N. Georgzean. Studii Juri- 
dice vol. [. p. 176). 

14. Dacă însă faptele de posesiune ar 
fi bazate pe un titlu, acţiunea posesorie 
prin care sar tinde la menţinerea unei 
servituţi  necontinui este  admisibilă. 
(Toullier, III, No. 629; Duranton, V, No. 
593, nota 3; Demolombe. XII, No. 788; 
Troplong, Prescription, II, No. 857; Va- 
zeille, Prescription, ÎI. No. 416; Aubry et 
Rau, ed. a, III, $ 251, nota 2, p. 134% 
Dalloz. Râp., Action possessoire, No. 449, 
urm.; Suppl., Action, possessoire, No. 132, 
133;. Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
805, 1146; Glasson et Colmet Daage, ed.: 
2-a, I, No. 249; Planiol, ed. 6-a, Î, No. 
2974; Colin et Capitant, ed. 4-a, 1. p. 99%, 
999; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1. 
p. 849; N. Georgean, Studii Juridice, |, 
p. 170). 

15, A se vedea: art. 623 din codul civil 
cu notele respective. , 

Jurispru denţă. 
(Continuare dela 1294 până la 1927). 

|. In conformitate cu art, 622 şi 62% 
cod civ. servitutea de trecere pe proprie- 
tatea altuia nefiind continuă nu se poate 
dovedi decât prin titlu, şi deci acest drept 
nu se poate dobândi prin prescripţie con- 
form art. 1846 şi 1847 c. civ., deci atâta 
timp cât nu se poate dovedi prin titluri, 
acest drept de trecere nu poate fi consi- 
derat decât ca un simbvlu act de toleranţă, 
Deci în speţă cererea reclamantului de a 
dovedi cu martori dreptul de trecere este 
inadmisibilă. Deci reclamantul nepose- 
dând tituri în virtutea cărora să se a- 
firme dreptul de trecere, acţiunea sa este 
nefondată. (Jud. Cuşmir-Mehedinţi, cart. 
jud. 259 din 18 Noembrie, 1924, Jur. Gen. 
1925, No. 485). 

9, Potrivit art. 622 din c. civ. servi- 
tutea, de trecere este discontinuă, şi con- 
form arţ. 623, nu se poate prescrie etiam 
per mille annos. 
Această imprescriptibilitate îşi are ori- 

gina nu numai în lipsa de posesiune ju- 

ridică, care caracterizează precaritatea şi 
toleranța în genere. dar capătă în materie 
o însuşire de inaptitudine legală, ce a- 
fectează însusi dreptul de prescriere. 

De aci rezultă că acţiunile posesorii nu 
suni. admisibile în atari sițuaţiuni, dacă 
nu există titlu. iar dovada cu martori 
pentru stabilirea existenţei servituței nu 
se poate primi. . 

Chiar dacă serviiutea discontinuă şi 
neaparentă, ar deveni aparentă, prin lu- 
crări aâegquate, prescriptia încă n'ar putea 
operă, deoarece discontinuitatea ar sub- 
sistă şi aceasta este suficient pentru a 
se menţine inaptitudinea. Ă : 

Deşi art. 624 vorbeşte numai de ser- 
vituţile continue și neaparente, totuşi nu 
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e nici o rațiune a, distinge, excluzând 

servituţile necontinue şi aparenţe, deoarce 
textul francez — după care cel român a 
fost copiat — statuiază „les servitudes 
discontinues, apparentes ou non apparen- 
tes“ şi numai printr'o inadvertenţă a le- 
giuitorului nostru nu s'a tradus şi cuvân- 
tul „sau aparente“. 
La concluzia aceasta ne duce cetirea art, 

623 c. civ., care prevede generic că numai 
servituţile continue şi aparente se pot 
prescrie. (Jud. ocol. Bârca-Dolj, 470 din 
1925 Jur. Gen. 1925, No. 2095). 

3,„ a) Dreptul de trecere pe un fond 
servit. fiind o servitute necontinuă, nu se 
poate dovedi şi dobândi decât prin titlu, 
iar nu prin prescripţie. 

b) Prin titlu se înţelege orice act de 
voinţă, fie contractual sau testamentar, 
fie oneros sau gratuit. (Judecătoria, ocol. 
Bujor-Covurlui. 765 din 1925, Jur. Gen. 
1926 No. 854). 

4, Servitutea de trecere este o servitute 
necontinuă şi neaparentă şi ea nu se 
poate dobândi decât prin titlu chiar în 
cazul când ea ar fi aparentă, prin facerea 
unor lucrări exterioare vizibile, pentru 
exercitarea ei, ceeace rezultă din dispozi- 
țiile art. 619 din codul civil francez, după 
care a fost tradus art. 624 din codul civil 
român, care a omis cuvântul: «apparentp 
din textul francez, datorită unei greşeli a 
traducătorului sau a copistului şi nu se 
poate spune că legiuitorul român, cu in- 
tenţie a înlăturat acest cuvânt, căci se 
ştie că schimbările aduse de legiuitorul 
român din 1864. codului Napoleon, sau 
tăcut numai atunci când vreo instituţie 
juridică franceză ar fi fost în contradicţie 
cu cele specific româneşti, ori în legiui- 
rile vechi româneşti nu se făceă nici o 
distincţie între dobândirea servituţilor 
necontinue, fie aparente, fie neaparente, 
cati se dobândeau prin prescripţie. 

Prin. urmare, în lipsa unui titlu consti- 
tutiv al servituţei, servitutea, de trecere 
nu se poate dobândi prin prescripţie şi ca 
atare, acţiunea posesorie, a căreia unul 
dintre elemente este putinţa. de a prescrie, 
este inadmisibilă, aşă încât proba cu 
martori în dovedirea tulburării posesiu- 
nei. urmează a fi respinsă şi aceasta, 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

chiar în cazul când deposedarea exerci- 
tiului servituţii sar fi făcut cu violenţă. 
Dacă dobândirea exerciţiului servituţii 

de trecere sa făcut sub regimul Codului 
Calimach, existenţa titlului este permis a 
se face prin martori, în baza dispoziţiilor 
art. 1927 din acest cod. dovadă care este 
admisibilă în virtutea dispoziţiilor art..1 
din codul civil. după care legea nu are 
putere retroactivă, urmând a fi respectate 
drepturile câştigate anterior datei promul- 
gării codului civil român. (Jud. ocol. mixţ 
Moineşti-Bacău. 18 Ianuarie 1926. Jur. 
Gen. 1926, No. 338), 

BD. In fapt: La acţiunea proprietarului 
fondului aservit că, recurentul nu poate 
aveă drept de trecere pe proprietatea sa, 
căci nu dovedeşte această servitute nici 
cu act scris, nici constituirea ei în baza 
art. 624 cod. civ., recurentul opune că în 
afiptele de vinderea imobilului aservit 
care a îost cumpărat prin licitaţie de ac- 
tualul său proprietar, se prevede exis- 
tenia, servituţei ş: că, prin urmare dreptul 
său de servitute rezultă de aici; mai 
opune că în asemenea condițiuni, fiind 
stabilit dreptul de servitute şi faţă de 
fostul proprietar, noul proprietar recla- 
mant nu poate aveă mai multe drepturi 
ca autorul său. Respingere. 

In drept: In speţă, fiind vorba deo ser- 
vitute neaparentă şi necontinuă urmează 
că, potrivit art. 624 cod. civ., ea nu poate 
îi stabilită, decât pe baza de titluri, un 
asemenea, titlu nu poate emană decât de 
la proprietarul fondului aservit sau stabi- 
lită, de justiţie conform disp. art. 616 cod. 
civ., ceeace constată, instanţa de fond, în 
speţă, nu există. Astfel fiind, împrejura- 
rea, că, în afiptul de publicaţie sar fi tre- 
cuti existenţa, servituţii în favoarea, recu- 
renţilor, nu poate aveă nici un efect, legal. 
— ea neputând constitui un titlu și nu se 
poate susţine nici că, intimatul cumpă- 
rând imobilul n'ar puteă aveă mai multe 
drepturi ca autorul său, întrucât nici faţă 
de acesta nu'sa stabilit existenţa după 
normele prevăzuie de art. 624 cod. civ.a 
vreunei servituți de trecere. (Cas. 1 dec. 
2843 din 31 Maiu 1926, Jurispr. Gen. 1926, 
No. 1277). 

6. A se vedea: art. 623, nota 1. 

Art, 625. — Destinaţiunea proprietarului ţine loc de titlu în privința servituţilor continue și a 
623, 626, 627; Civ. Fr. 692). 

parente. (Civ. 462, 468, 469, 622, 

Tezi fr. Ari. 692. — La destination du pere de famille vaut titre ă I6- gard des servitudes continues et apparentes. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCO, Ubservaţie sub Trib. Saint-Aftrique (Aveyron), 9 Sept. 1920, Pand. Rom. 1926, III, 12; 
GeoRGEAN N., Notă sub Judec. ocol mixt Moinești-Bacău „1926 No. 338; Studii Juridice, vol. 1, „Servitutea det 

18 Ianuarie 1926, Jur. Gen. 
recere“, p. 177 urm; 
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Doctrină. 

(„ Prin destinaţia părintelui de familie 
se înțeleg dispoziţiunea şi aranjamentul 

pe care le face un proprietar pe fondurile 

sale. pentru satisfacerea comodităţii sau 
capriciului său. (Dalloz, R6p., Servitude, 
No. 1006; Suvpl., Servitude, No. 367; 
Comp.: Planiol, ed. 6-a, 1, No. 2960; Ale- 
xandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 808, 
809). i 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 69% c. 
civ. îr. (625 cc. civ. rom-), destinaţia părin- 

telui de familie ţine. loc de titlu, numai în 
privinţa servituţilor continue şi aparente. 
(Demolombe, XII, No. 815; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 252, p. 150; Dalloz, R6p., Ser- 
vitude. No. 1011; Suppl., Servitude, No. 
368. 369; Baudry et: Chauveau, Des biens, 
No. 1121; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 811. text şi nota 1). 

3, Servituţile continue şi neaparente şi 
servituţile  necontinui aparente sau 
neaparente. nu pot fi stabilite prin desti- 
naţia părintelui de familie. (Demolombe; 
XII, No. 815; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 
252, p. 150; Dalloz, R6p., Servitude, No. 
1011; Suppl., Servitude, No. 368; Baudry 
et Chauveau. Des biens; No. 1121; Alexani- 

dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 811, text și 

nota 1). 
4, Servitutea de împiedecare de a con- 

strui, nu poate fi stabilită prin destinaţia 

părintelui de familie, deoarece nu este 

aparentă. (Aubry et Rau, ed. 5-a. III. $ 252, 

DESPRE SERVITUDINI 

„dresco, ed. 2-a, 

Art. 626 

_p. 150; Dalloz, R6p., Servitude, No. 1011; 
Suppl., Servitude, No. 368; Baudry «i 
Chauveau, Des biens, No. 1121; Alexan- 

III, partea 7, p. 811, 
nota 1). | 

5, Existenţa şi: întinderea servituţilor 
stabilite prin destinaţia. părintelui de îa- 
milie când titlul nu «este deajuns de ex- 
plicii, se va determină în mod suveran 
de tribunale, după intenţia părintelui de 
familie şi după împrejurările în cari sau 
constituit servituţile. (Dalloz, Rep., Servi- 
tude, No. 1014; Suppl., Servitude, No. 371), 

G, Intinderea şi exerciţiul servituţilor 
stabilite prin destinaţia părintelui de îa- 
milie, trebuesc regulate după starea imo- 
bilelor din momentul împărţirei fondului. 
(Demolombe, XII, No. 868; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 1143). 

37, Servituţile stabilite prin destinaţia 
părintelui de familie sunt opozabile terţe- 

lor persone. fără să fie nevoie să fie trans- 
scrise. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 252, p. 

151; Laurent, VIII; No. 190; Baudry et 

Chauveau, Des biens, No. 1125; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 808, 810). 

8. A se vedea: art. 626 din codul civil 

cu notele respective. 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1, A se vedeă: art. 627, nota 3. 

Art. 626. — Nu poate îi destinaţiune a proprietarului decât 

numai când se va dovedi că cele două fonduri acum despăr- 

țite au fost averea aceluiaşi proprietar, şi că printrînsul s'au 

pus lucrurile în starea din care a rezultat servitutea (Civ, 625, 

627, urm., 638, 1169; Civ. Fr. 693). 

Tezt. fr Art. 693. — Il n'y a destination du ptre de famille que lorsqu'il 

est prouve que les deux fonds actuellement divises ont appartenn au mâme pro- 

priâtaire, et que c'est par lui que les choses ont &t6 mises dans l'6tat duquel 

resulte la servitude. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Probă 6, 7, 10. 
Proprietate 4, 5. 
Provizorat 8, 
Servitute 1 urm, 
Titlu 6, 10. 
Urmărire silită 2. 
Uzufruct 5. 
Vecinătate 9. 
Vindere silită 2. 

Destinaţie 1 urm. 
Dovadă 6, 7, 10, 
Executare silită 2. 
Instrăinare 1. 
Locaţiune 5. 
Marturi 10. 
Partaj 1, 
Permanenţă 8. 
Perpetuitate 8. 
Precaritate 4, 5, 

Doctrină. 

|, Cu toate că legea vorbeşte de două - 

fonduri, dispoziţiunile acestui articol își 

găsesc aplicaţiunea şi când proprietarul 

unui singur fond a făcut ca o parte a 

acestui fond să servească celeilalte părţi 

a fondului şi dacă mai târziu fondul a 

fost împărţit prin.o înstrăinare sau prin- 

w'un partaj. (Duranton, V, No. 566; De- 
molombe, XII. No. 826; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 252, p. 14%; Laurent, VIII, No. 
176; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 

1116; Planiol. 1, No. 2960; Alexandresco, 

„ed. 2-a, III, partea 1. p. 808, text şi nota 
3, 812). | 

9, Chiar dacă unul dintre fonduri, sau 

o parte din fond, ar îi fost, vândută silit, 

servitutea va luă naştere în momentul 

despărţirei fondurilor. (Demolombe, XII, 
No. 827; Aubry et Rau, ed. 5-a, [II $ 25%, 
p. 146; Lauren, VIII, No. 178; Baudry et 
Chauveau. Des  biens, No. 1lî; Alexan- 
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dresco. ed. 2-a, III, partea LI, p. 812, 
nota, 2). 

8, Potrivit dispoziţiunilor art. 693 e, 
civ. îr. (626 c. civ. rom.), pentru ca să 
existe destinaţia părintelui de familie tre- 
bueşte ca, cele două fonduri, acum des- 
părţite, să fi aparţinut înainte uceluiaş 
proprietar şi ca starea, din care a rezultat 
servituiea, să fi fost opera fostului pro- 
prietar. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 1013; 
Suppl., Servitude, No. 374; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 812, 813). 

d, Pentru ca să existe destinaţia pă- 
rintelui de familie, trebueşte ca, cel căruia 
i-au aparținut. ambele fonduri, acum des- 
părţite, să fi avut plina lor proprietate, 
iar nu numai un drept precar. (Dalloz, 
R6p., Servitude, No. 1016; Suppl, Servi- 
tude, No. 377). 

5, Pentru ca să existe destinaţia pă- 
rintelui de familie trebueşte ca, cel care a 
pus lucrurile în: starea din care a rezultat 
servitutea să fi fost însăşi proprietarul 
fondului; astfel un locatar sau un uzu- 
fructuar nu pot luă dispoziţiuni asupra 
fondului decât cu caracter temporar pe 

„durata folosinţei lor. (Demolombe, XII, 
No. 811; Mourlon, I, No. 1829; Dalloz, Râp., 
Suppl., Servitude, No. 3%; Laurent VIII, 
No. 174; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1118; Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 813, text şi nota 1). 

6. Pentru ca să existe destinaţia părin- 
telui de familie, după o părere, nu este 
necesar ca să se dovedească că lucrurile 
sau pus în starea din carea rezultat ser- 
vitutea de către însuşi proprietarul ci este 
deajuns dacă se dovedeşte prin titluri că 
lucrurile erau în starea în care se află 
astăzi, atunci când ambele fonduri apar- 
țineau aceluiaş proprietar. (Delvincourt, 
I. p 76, nota 3; Duranton, V, No. 573, 
574; 'Toullier, III, No. 609; Demolombe, 
XII, No. 814; Massâ et Verg6 sur Zacha- 
riae, II, $ 337, nota 3, p. 201; Demante 
et Colmet de Santerre, ea. 3-a, II, No. 
548 bis; Aubry et Rau, ed. Sa, III, 8 959, 
p. 145; Dalloz, Râp, Servitude, No. 1017; 
Suppl.. Servitude, No. 37: Laurent, VIII, - 
177: Huc, IV. No. 426; Baudry et Chau- 

“Art. 627. — Dacă 
există un semn văzut 
tăţi, fără ca contractul 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

veau, Des biens, No. 1118; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 813, nota 2). 

7. După altă părere, peniru ca să existe 
destinaţia părintelui de familie, trebuește 
ca să se dovedească că lucrurile s'au pus 
în starea din care a rezultați servitutea 
de către însuşi proprietarul celor două 
fonduri. (Duvergier sur 'Toullier, III. No. 
609, nota; Marcade, Art. 694 No. 3; Dalloz, 
Rep., Servitiude, No, 1017). | 

8. Pentru ca să existe destinaţia pă- 
rintelui de familie, trebueşte ca dispozi- 
țiile ce le ia proprietarul ambelor fonduri 
să aibă un caracter permanent de na- 
tură a. stabili o servitute iar nu un ca- 
racter Provizor. (Duranton, V, No. 567; 
Demolombe, XII, No. 811; Dalloz, Râp., 
Suppl., Servitude, No. 3%; Laurent, VIII, 
No. 177; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea Î, p. 813. nota 3). | 

9. Pentru ca. să existe destinaţia pă- 
rintelui de familie, nu este necsar ca 
ambele fonduri să fie alăturate. (Dalloz, 
R6p., Suppl., Servitude, No. 372, 373; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 80, 
nota 3). 

10. Dovada de care vorbeşte art. 693 
c. civ. îr. (626 c. civ. roin.) nu este ne- 
cesar să rezulte numai din titluri; astfel 
se poate dovedi cu martori că ambele fon- 
duri au aparţinut aceluiaș proprietar şi 
că el a pus lucrurile în starea din care 
a rezultat servitutea. (Toullier, III, No. 
610; Duranton, V, No. 574; Masst ei Verg6 
sur Zachariae, II, $ 337, nota 8; Mourlon, 
I, No. 1830; Maread, Art. 692, 693 No. 3; 
Demante et; Colmet de Santerre, ed. %a, 
II, No. 548 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 252, p. 146; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1012, 1013: Suppl., Servitude, No. 314; Lau-. 
rent. VIII, No. 181; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1120; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea I, p. 812, 813). | 

[Î. A se vedeă: ari; 626 din codul ci- 
vil cu notele respective, 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. A se vede: art. 627, nota 3. 

proprietarul a două proprietăţi, între care 
de servitute, înstrăinează una din proprie- 
să conţină nici o 'convenţiune atingătoare de servitute, ea urmează de a există întrun mod activ sau pasiv în favoarea fondului înstrăinat, sau asupra fondului neînstrăinat 1), (Civ. 557, 576, 622, 625, 626, 633, 638, 942, 1325, Fr. 694). 1349; Civ. 

, „Tea. Jr. Art. 694. — Si le propriâtaire de deux hâritages entre “lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de Pun des h&ritag6s sans que 

  

1) Din eroare 'se zice: „neînsirăinat* în loc de „înstrăinat cespunzător, 

— 312 

„ cum este şi în textul art, francez 694 co-



  

Codul civil DESPRE SERVIT UDINI Art. 627 

le contrat contienne aucune convention relative ă la „servitude, elle continue 
d'exister activement ou 
aline, 

passivement en faveur du fonds aliân6 ou sur le fonds 

Bibliografie (continuare). 

Gonen N., Notă sub Judec. ocol mixt Moinești-Bacăv, 18 Ianuarie 1926, Jur. Gen. 
1926. No. 338; Studii Juridice, vol. |, „Servitutea de trecere“, p. 178. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Apreciere suverană 43. 
Confuziune 1, 6. 
Convenţiune contrară 11, 

15, 16, 17, 
Destinația proprietarului 

1 urm, 
Donaţiune 5, 6, 9, 10, 11. 
Dovadă 16, 
Iaştrăinare 5, 6, 9, 10; 11, 

1 

Lucrări aparente  3—9, 
12—17. 

Părinte de familie 1 urm. 

Partaj 5, 6, 9, 10, 
Perpetuitate 12. 
Prezumpţiuni 15, 
Probă 16. 
Semn de servitute 2 urm. 
Servitute 4 urm. 
Servitute aparentă 3—9, 

12 17. 
Servitute continuă 3—8. 
Stingerea servituţilor 1, 6. 
Suverană apreciere 13. 
Vindere-cumpărare 3, 6, 

9, 10, 11,17. 

Doctrină. 

f. Locul art. 682 c. civ. rom.. (694 c. civ. 
fr.) este lângă art. 638 ce. civ. rom. (705 
c. civ.îr.) deoarece el se referă la servi- 
tuţile stinse prin confuziune iar nu la 
cele stabilite prin destinaţia” proprietaru- 
lui. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI, 
p. 861, nota 4). 

2, Dispoziţiunile art. 694 c. civ. fr, (627 
c. civ, rom.) se aplică numai când pro- 
prietarul a stabilit un semn aparent, de 
servitute între două fonduri deosebite iar 
nu şi în cazul când a stabilit semnul 
apareni între două părţi ale aceluiaş imo- 
bil deoarece acest articol nu se referă la 
servituţile stabilite prin destinaţia pro- 
prietarului. (Laurent. VIII, No. 188; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 81, 
nota 3; Contra: Demolombe, XII, No. 826). 

9. După o părere art. 694 c. civ. fr. 
(627 ce. civ. rom.) aduce o modificare dis- 
poziţiunilor arti. 692 c. civ. fr. (625 ce. civ. 
rom.) în sensul că nu se mai cere ca ser- 
vitutea, să fie continuă, pentru a fi do- 
bândită prin destinaţia părintelui de 
familie, ci în cazul prevăzut de acest ar- 
iicol este deajuns dacă sorvitutea înde- 
plineşte numai. condiţiunea de a fi apa- 
rentă. (Taulier, II. p. 450; Dalloz, Râp., 
Servitude, No. 1018). | 

A. După a. doua părere, dispoziţiunile 
art, 094 c. civ. fr. (627 e. civ. rom.) îşi 
găsesc aplicațiunea numai la servituţile 
continue şi aparente deoarece ele cuprind 
desvoltârea şi aplicaţiunea arţ. 692 şi 693 
c. civ. îr. (625. şi 626 c. civ. rom.) la un 
caz special. (Delvincourt, 1, p. 576; Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 1019). 

5, După a treia părere, qispoziţiunile 
art, 692 şi 693 c. civ. fr. (625 şi 626 ce, civ. 
rom.) îşi găsesc aplicâţiunea numai la 
cazul când despărţirea, imobilelor se face 
prin partaj și suni privitoare numai la 

servituţile continue şi aparente iar qis- 
poziţiunile art. 694 c. civ. tr. (627 c. civ. 
rom.) își găsesc aplicațiunea la cazul 
când proprietarul înstrăinează în mod 
oneros sau gratuit.unul dintre fonduri şi 
pentru stabilirea servituţii este deajuns . 
dacă ea este aparentă, (Merlin, Râp., Ser- 
vitude, No. 19; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1029). 

6. După a patra părere, dispoziţiunile 
art. 692 ce. civ. îr, (625 c. civ. rom.) îşi 
găsesc aplicaţiunea numai în cazul când 
lucrările aparente sunt opera proprie- 
tarului celor două fonduri şi când se cere 
condiţiunea ca, servituiea să, fie continuă 
şi aparentă iar art. 694 c. civ. îr. (627 ce. 
civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea la cazul 
când semnul văzut de servitute există 

- înainte de întrunirea celor două fon- 
duri în mâinele aceluiaş proprietar şi 
când prin despărţirea fondurilor se con- 
linuă serviţutea care fusese stinsă prin 
coniuziune, caz în care este deajuns dacă 
servitutea este numai aparentă. (Duver- 
gier sur 'Toullier, II, No. 613, nota u; 
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, II, 8 337, 
p. 203; Marcade, Art. 694, Na 1, 4; Dalloz, 
Rep, Servitude, No. 1023, 1025; Laurent, 
VIII, No. 184; Planiol, 1, No. 2963; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea I, p. 861, note 
3, 4, 864, 865, nota 4). . 

7„ După a cincea părere, art. 694 c. 
civ. fr. (627 c, civ. rom.) prevede un mod 
special de stabilire a servituţilor bazat 
pe situaţiunea locurilor şi voința tacită 
a “părţilor contractante, fără a se luă 
în considerație timpul când sa efectuat 
lucrarea din care rezultă servitutea şi 
natura actului care a despărțit ambele 
fonduri. Destinaţiunea părintelui de fa- 
milie îşi va, găsi aplicaţiunea numai la 
servituţile continue şi aparente. (Duran- 
ten, V. No. 569 573; Dalloz, Rep. Servi- 
tude, No. 1021). 

„ După a şasea părere. dispoziţiunile 
art. 69%, 693 şi 694 c. civ. fr. (625, 636 şi 
627 e. civ. rom.) sunt toate privitoare la 
destinațiunea părintelui de familie însă 
dispoziţunile art. 692 şi 693 c. civ. fr. (625 
626 c. civ. rom.) prevăd cazul când, ser- 
vitutea fiind continuă şi aparentă. nu 
mai este nevoie de produs actul de în- 
străinare sau de partaj. în virtutea că- 
ruia s'au despărțit ambele fonduri. în- 
trucât destinaţiunea părintelui” de familie 
are valoarea unui titlu. iar art. 694 c. 
civ fr. (627 c. civ. rom.) prevede cazul 
când servitutea fiind numai aparentă, 
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trebueşte de produs actul de înstrăinare 
sau de pariaj, deoarece destinaţiunea pă-' 
rintelui: de familie nu este suficientă. (De- 
molombe, XII, No. 821; Dalloz, Rep. Ser- 
vitude, No. 1025; Suppl, Servitude, No. 
380) 

9, Când servitutea este numai apa- 
rentă, dispoziţiunile art. 694 c. civ. îr. 
(627 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
după o părere, oricare ar fi modul prin 

care sau despărţit fondurile adică atât 
în cazul când despărțirea lor sa făcut 
de către proprietar prin înstrăinarea u- 
nuia din fonduri cât şi în cazul când des- 
părţirea sa făcut prin partaj între Mo- 
ştenitorii proprietarului, după decesul 
său. (Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 
381). 

10. După altă părere, dispoziţiunile 
acestui articol se aplică numai în caz 
de  înstrăinare din pariea proprieta: 
rului iar nu şi în cazul de împărțeală 
după moartea sa, deoarece în acest caz 
nu se poate spune că Proprietarul îşi în- 
străinează fondul. (Laurent, VIII, No. 
189; -Alexanaresco, ed. 2-a, III, partea I, 
p. 864, nota 4). 

1. Pentru ca art. 694 c. civ. îr. (627 
c. civ. rom.) să-şi găsească aplicaţiunea, 
trebueşte ca în momentul înstrăinării 
unuia dintre fonduri să fie între ambele 
fonduri un semn aparent de servitute şi 

ca în contractul încheiat între părţi să nu 
se cuprindă nici o convenţiune cu pri- 
vire ia servitute. (Demolombe, XII. so 
325; Aubry et Rau, ed. Ba, III, $ 25, 
148; Dalloz, Rep., Suppl., Servitude, N. 
380, 384, 392; Laurent, VIII. No. 187; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 865, 
nota. 3). 

12, Pentru aplicaţiunea  dispoziţiuni- 
lor art. 694 c. civ. îr. (627 c. civ. rom.) 
trebueşte ca semnul aparent să fie carac- 
teristic servituţii şi să nu existe nici a 
îndoială asupra aparenţei şi perpetuității 

sale. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 1.026, 
1028. 1029, 1031; Suppl, Servitude, No. 
388; Huc, 1V, No. 426). - 

ia. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă semnul aparent este sau 
nu îndeajuns de caracteristic. (Dalloz, 
R6p.. Suppl., Servitude, No. 389, 390). 

14. Semnul aparent al servitiuţii se 
poate găsi fie pe fondul dominant, fie 
pe fondul aservit. (Demolombe, XII, No. 
824; Aubry et Rau, ed. 5-a, TIL. $ 252 p. 
147; Dalloz. Râp., Servitude, No. 10%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1124; 
Alexandresco, ed. 8-a, III, partea |, p. 
864, text şi nota 9). 

15. Chiar dacă există un semn apa- 
rent de servitute, dacă în contracti este 
o clauză contrară servituţii, prezumpţiu- 
nea rezultată din semnul aparent este 
înlăturată. (Dalloz. Râp.. Suppl.. Servi- 
tude. No. 383: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 865). 

, „ Cel care pretinde că are o ser- 
vitute pe baza semnului aparent este 
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obligat: să producă contractul pentru a 
dovedi că în contract nu se prevede nici 
o clauză contrară servituţii. (Dalloz, Rep..: 

Suppl., Servitude, No. 384; Laurent, VIII, 
No. 187; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

„ p. 865, nota 3). 
17, Dacă în contract sa prevăzut 

clauza generală că imobilul vândut este 
„liber de servituţi, această clauză. trebueşte 
considerată ca o clauză de stil şi servi- 
tutea, îşi va produce efectele dacă există 
un semn aparent şi dacă în contract nu 
se prevede nici o clauză specială con- 
trară. (Demolombe, XII. No. 825; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, III, 8 252, p. 148; Dalloz. 
Rep., Servitude, No. 1024; Huc, IV, No. 
426; Alexandresco. ea. 2-a. III, partea |. 
p. 865, nota 3). 

Jarisprudenţă. 

(Continuare dela 1294 până la 1927). 

Ş,„ Art. 627 conţine o hipoteză absolut 
specifică şi deci nu trebuie pus în legă- 
tură cu art. 624 ci cu art. 625 şi 6% c. 
civ., cari însăşi se referă la servituţi con- 
tinui şi aparente. S'a stabilit că art. 627 
ec. civ. rom. (694 c. civ. îr.) se aplică la 
servituţile discontinui dar aparente în 
condiţiile acestui articol. Trebuie anumite 
condiţii însă: a) să existe un semn apâ- 
rent de servitufe între cele două fonduri, 
care au fost ale. aceluiaş proprietar; :b) 
ca servitutea să fi subsistat înainte de 
divizare; c) actul de alienare să nu conţie 
o dispoziţiune contrarie existenţei servi- 
tuţei. 

Art. 627 c. civ. român statuiază că ser- 
vitutea, continuă a subsistă, dacă nu este 
convenţie referitoare la servitute în con- 
tractul de alienare, de unde se deduce că 
producerea. actului de alienare este esen- 
țială pentru cel ce invoacă dispoziţiile a- 
acestui articol, ieşind de aci că art. 627 
nu ar îi aplicabil în alienaţiuni făcute 
fără act scris. 

Prin urmare cel care trebuie să producă 
actul, este cel ce invoacă dispoziţiile art. 

In acest caz totul se reduce Ja interpre- 
tarea actului. Dacă părţile tac, deşi ser- 
vitutea, există intrăm în previziunile tex- 
tului art. 627 şi deci servitutea continuă 
activ sau pasiv. | 

In speţă deşi se găseşte la dosar un act 
de partaj — depus însă de pârit — (şi 
este discuţie dacă partajul este o înstrei- 

nare în sensul ari. 267) totuşi operaţia 
n'a intervenit asupra fondurilor din ac- 
tiune—între cari se pretinde a fi existând 
servitutea, — ci numai asupra, fondului 
pâriîtului în raport cu alte terenuri, cari 
prin partaj aparţin altor persoane. Mar- 
torii depun în sensul că autorii pâritului 
au permis reclamantului trecerea prin 
acest teren şi ca atare servitutea nu se 
găsea ființând între două fonduri cari 
aparţineau unei aceleiaş persoane. 
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Deşi se invoacă situaţia locului îniun- 
dat, caz în care acţiunea posesorie ar 
îi admisibilă, fiindcă titlul rezidă în însăşi 
legea, totuş condiţiile art. 616 c. civ. nu 
sunt îndeplinite, deoarece situaţia terenu- 
lui reclamantului este de aşă manieră că 
are acces nu numai la o stradă, ci la mai 

multe. 
Din toate acestea — şi nefiind titlu — 

rezultă că numai prin toleranţă sa exer- 
citat servitutea. de trecere—toleranţă care 
fiind revocabilă ad nutum pâritul a putut 
închide terenul din litigiu. (Jud. ocol. ru- 
val Bârca. jud. Dolj, Carte de judecată 
civilă Nr. 470 din 1925, Jur. Gen. 1925 No. 
2095). . 

9, Având în vedere că în drept dispo- 
viţiunile art. 623:'c. civ. sunt clare şi 
anume că servituţile continue şi aparenie 
se dobândesc prin titlu sau posesiune de 
3 ani, iaz art. 624 c.civ. spune că servi- 
tuţile continue neaparente şi servituţile 
necontinue şi neaparente nu se pot stabili 
decât prin titluri. 

Că în speţă se. constată că reclamanta 
este proprietara imobilului din str. V. Nr. 
104, in baza unui titlu, actul de vânzare- 
cumpărare menţionat mai sus, în care se 
prevede clauza expresă că pârita în cali- 
tate de vânzătoare a zisului imobil face 
declaraţiunea că vinde acest imobil fără 
nici o rezervă, fără a opri nimic pe seama 
sa şi liber de orice sarcină sau servitute 
pasivă, rămânând răspunzătoare de orice 
evicţiune sau turburare de orice fel sar 

aduce cumpărătoarei în paşnica ei stă- 
pânire. 
Având în vedere că în ce priveşte susţi- 

nerile pârîtei şi ale intervenientului că au 

drept de servitute în baza testamentului 

lăsat de defunctul N. G., întrucât ei în ca- 

litatea lor de legatari au acest drept de- 
oarece imobilul dela. No. 102 şi cel dela No. 
104. acesta. din urmă cumpărat de recla- 

mantă. au aparţinut aceluiaş proprietar 

N. G. şi că întotdeauna corpul din fund 

al imobilului cu Nr. 104, şi că în gardul 

despărțitor între imobilele dela Nr. 102 şi 

104 a. fost veşnic o poartă de comunicaţie 
* —aceste susțineri nu sunt întemeiate faţă 

de clauza expresă din actul de vânzare, 

că imobilul vândut este liber de orice 

sarcină sau servitute. 

Considerând că art. 627 c. civ. prevede 

că numai atunci când în contractul de 

vânzare prin care proprietarul a două, 

imobile între cari există un semn văzut 

de servitute. a înstrăinat un imobil, nu 
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ar conţine o convenţiune atingătoare de 
servitute, acest drept de servitute sar 
respectă.- ori în cazul de îaţă fiind clauză 
expresă prin actul de vânzare că imobilul 
vândut esie liber de orice serviţute, nu se 
pot aplică dispoziţiunile acestui text de 
lege la care face aluzie pârita şi interve- 
nientul. (Trib. Ilfov, s.Lc.c., sentinţa civ. 
Nr. 1434 din 22 Decembrie 1925, Jurispr. 
Gen. 1926 No. 1893). 

2%, In fapt: Instanţa de fond, faţă cu 
susţinerea intimatului că, recurentul i-a 
astupat fereastra ce da în curtea acestuia, 
deşi aveă. drept de servitaute, i-a admis ac- 
țiunea relativă la această servitute, pe 
care o stabileşte din faptul că, ambele 
proprietăţi au aparţinut intimatului, care 
ca proprietar a deschis fereastra în 
chestiune şi deci a creiat o servitute prin 
destinaţia proprietarului, iar actul prin 

care vinde recurentului fondul aservit nu 
conţine nici o clauză contrarie acestei 
servituţi. Instanţa de fond nu cercetează 
însă apărarea intimaţului că. recurentul 
vânzând imobilul aservit cu specificarea 
expresă că nu mai păstrează nici un drept 
“asupra, lui, -a pierdut dreptul de servitute. 
Omisiunea a fost considerată esenţială. 

In drept: Destinaţiunea proprietarului 
poate fi modificată prin convenţia părţi- 
lor, şi anume: după cum a arătat recu- 
ventul, prin actul de vânzare autentificat 
de Trib. Ilfov din care act rezultă că inti- 
mata a vândut, recurentului imobilele, 
fără a-şi mai rezervă nici o parte sau vre- 
un drept de nici un fel asupra sa cu pri- 
vire la imobilul ce vinde. 

_ Dată fiind această situaţiune, instanța, 
de fond nu puteă aplică în speţă decât art. 
627 c. civ. şi să constate că părţile au con- 
venii, în mod expres să deroage dela prin- 
cipiul pus în textele citate, hotărînăd că 
vânzătoarea, transmite imobilul cu clauza 
expresă că el se predă liber de orice sar- 
cini şi servituţi. - 
“Teoria judecătoriei şi a Tribunalului 

eră exactă numai în cazul când părţile 
n'ar fi convenit nimie în actul de vânzare 
cu privire. la servitute. 
- Instanţa de fond judecând, fără, să exa- 
mineze acest mijloc de apărare formulat 

de recurent, şi fără să 1notiveze întru ni- 
mic această chestiune, a violat art. 623, 
626 şi 627 e. civ. şi a comis exces de putere 
înlăturâna și neexaminând conenţia de 
vânzare. (Cas. I. dec. 2477 din 11 Mai 1926, 

- Jur. Gen. 1926, No. 1135). 

Art. 628. — Titlul constitutiv al servituței,. în privința ser- 

vituţilor ce nu se pot dobândi prin prescripţiune, nu poate îi înlocuit 

decât prin un titlu de .recunoașterea servituței şi dat din partea 

proprietarului locului servit *). (Civ. 623, 624, 1189 urm., 1200, 

1205, 1206; Civ. Fr. 695). 

  

1) Din eroare se zice: „servit“, în loc de „aservit“, 

— 315



Art. 629 
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Teat. fr. Art. 695. — Le titre constitutif de la servitude, ă L'âgard de 
celles qui ne peuvent s'aeqatrir par la prescription, ne peut etre remplace que 
par un titre recognitif de la servitude, et 6man€ du propridtaire du fonds asservi. 

“Doctrină, 

1„ Prin cuvântul titlu întrebuințat în 
art. 695 ce. civ. fr. (628 c. civ. rom.) se înţe- 
lege actul scris constatator al servituţii. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 819, 
nota 4). 

9, Textul art. 695 c. civ. îr. (628 c.civ. 
rOmM,), este inexact deoarece servitutea, 
mai poate fi dovedită, în afară de modul 
prevăzut de acest articol şi prin mărtu- 
risire, jurământ şi Pentru unele prin 
martori şi chiar posesiune de treizeci ani. 
(Demolombe, XII, No. 754; Mourion, Î, No. 
1822; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8 250,p. 
131; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
819, nota 5, 821). 

3, Textul art. 695 c. civ. îr. (628 c. civ. | 
rom.) este inexact, deoarece actul de re- 
cunoaştere este admisibil în privinţa, tutu- 
ror servituţilor, iar nu numai în privinţa. 
servituţilor ce nu se pot dobândi prin 
preseripţiune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 819, nota 5, 821, 822). 

Au Art. 695 c. civ. îr. (628 ce. civ. rom), 
prevede cazul când actul constitutiv al 
servituţii a fost pierdut sau distrus şi tre- 
buește înlocuit printr'un act de recunoa- 
iar, | Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ], 
p. 829). 

5, Titlul de recunoaştere prevăzut de 

art. 695 c. civ. îr. (628 e. civ. rom.), nu este 
supus condiţiunilor prevăzute de art. 1337 
şi 1838 c. civ. îr. (1189 şi 1190 c. civ. rom.), 
pentru actele de recunoaştere şi actele de 
confirmare. (Demolombe. XII. No. 757; 
Marcad6, Art. 695, Art. 1337, No. 6; De- 
mante et Colmet de Santerre. II, No. 550 
bis II; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 250, p. 

131; Dalloz, lt&p., Suppl.. Servitude, No. 
358; Laurent, VIII, No. 152 bis; Huc, IV, 
No. 4298; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1095; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 820, nota 1). 

6. Dispoziţiunile art. 695 c. civ. în, (628 
c. civ. rom.) constituesc o aplicaţiune spe- 
cială la, servituţi, a principiilor din ma- 
teria mărturisirei. (Dalloz, R6p., Suppl., 
Servitude, No. 358; Laurent, VIII, No. 15 
bis; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1095; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [, 
p. 821). 

7. Actul de recunoaştere nu are nevoie 
să, fie acceptat de către proprietarul fon- 
dului Gominânt, deoarece el este un act 
unilateral de voinţă dela cel dela care 
emană. (Demolombe, XII, No. 151 bis; 
Marcadă, Art. 1356, No. 2; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 250, p. 131; Dalloz, Rp. 
Suppl., Servitude, No. 359; Laurent, VIII, 
No. 152; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1095; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, p. 820, nota 1). 

8, Pentru ca actul de recunoaştere 
să-şi producă efectele trebueşte ca el să 
stabilească în mod neîndoios existenţa, 
servituţii. (Dalloz, Rep., Suppl., Servitude, 
“No. 361). 

9. Actul ae recunoaştere pentru ca să 
poafiă înlocui actul constitutiv, trebueşte 
ca să emane dela proprietarul fondului 
aservit. (Demolombe, XII, No. 759; Aubry 
et Rau. ed. 5-a, III, $ 250, p. 131; Marcade, 
„Art. 695; Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, 
No. 360; Laurent, VIII, No. 150, 152; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 10%: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 803, 
820, nota 1). 

Art, 629. — Când se stabileşte o servitute se înţelege că se 
acordă totdeodată şi toate mijloacele spre întrebuințarea ei. 
Astiel servitutea de a luă apă din fântâna altuia trage cu sine 
şi dreptul de trecere. (Civ. 630 urm., 970, 978, 1325; Civ. Fr. 696). 

„Tezi. fr. Art. 696. — Quand on âtablit une servitude, on est cens6 accorder 
tout ce qui est n6cessaire pour en user, 

Ainsi la servitude de puiser de eau î la fontaine d” . : autrui, emporte n6ces- 
sairement le droit de passage. op | 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Apă 3, 4,5,6,8, | Prescripţie 2. 
Apăducere 9. ! Servitute 1 urm. 
Apreciere suverană 5. Sevitute accesorie 1 urm, 
Destinaţie 2, _ Stingerea servituţilor 10, 
Fântână 3, 4,5, 6,8. Suverană apreciere 3, 
Ingăduire 4. Titlu 2, 
Intreţinere 4. T 3 
Luare de apă 3, 4,5,6,8. rococo 66, 9. 

Doctrină. 

1. Locul art. 696 e. civ. fr, (629 c. civ. 
rom.) este în secţiunea, III-a, iar nu în 
sectiunea, II unde este aşezat. (Marcads, 
Art. 696; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea 
I, p. 825, nota 2), 

2, Disvoziţiile art. 696 c.:civ. fr. (629c. 
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-civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea la tot 
felul de servituţi, fie stabilite prin titlu, 
prescripţie sau destinaţia proprietarului, 
iar nu numai la servituţile convenţionale 
(Demolombe, XII, No. 830; Laurent, VIII, 
No. 248; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1126; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
I, p. 825, nota, 9). 

2, Potrivit  dispoziţiunilor art. 696 c. 
civ. îr. (629 c. civ. rom.), servițutea de a, 
luă apa din fântâna altuia, trage cu sine 
toate drepturile necesare de a se puteă, 
folosi de apă, adică dreptul de-a, merge la, 
fântână. (Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, 

"No. 428; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 826). 

4. Proprietarul fondului asupra căruia 
apasă servitutea de luare de apă, este 
obligat să. lase o trecere pentru luarea, 
„apei; întpeținerea drumului de trecere este 
în sarcina celui care se foloseşte de ser- 
vitute. (Dalloz, R€p., Servitude. No. 715). 

5, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă trecerea este necesară pentru 
exercitarea, servituţii de luare de apă din 
fântâna, altuia. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 
III, $ 83, p. 152; Dalloz, Rp, Suppl. 
“Servitude, No. 414: Laurent, VIII, No. 259; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 826). 

G, Proprietarul fondului aservit are 
dreptul a-şi înerădi proprietatea sa cu 
obligaţia de a lăsă dreptul proprietarului 
fondului dominant ca să-şi exercite servi- 
tutea sa de luare de apă. (Dalloz, Râp., 
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Suppl., Servitute, No. 431; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 826, nota 2). 

7„ Proprietarul fondului dominant are 
dreptul la servitutea; accesorie numai în 
limitele necesare exerciţiului servituţii 
principale. (Demolombe, XII, No. 831, 1095; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, pariea 1, 
p. 826). | 

8, Proprietarul fondului care are o 
servitute de luare de apă de pe alt fonă, 
nu poate trece pe fondul aservit decât 
numai pentru a luă apă, iar nu şi pentru 
altă cauză. (Demolombe, XII, No. 831, 
1025; Alexandresco, ea, 2-a, III, partea 1, 
p. 826). . 

9, Servitutea de apă-ducere nu implică, 
numâidecât dreptul de trecere, deoarece 
constituirea unei servituţi nu atrage con- 
cesiunea servituţii accesorii decât, numai 
în c&zul când ea este absolut necesară la, 
exercitarea servituţii principale. (Demo- 
lombe, XII, No. 832; Aubry et Rau, ed. 
5-a. III, $ 253, text şi nota 9, p. 158%; Lau- 
rent, VIII, No. 250; Alexandresco, ed. 2-a, 
Ii. partea 1, p. 827). 
-10. Stingerea servituţii principale a- 

duce şi stingerea servituţii -accesorii de- 
oarece aceasta, din urmă nu are o exis- 
tență proprie deosebită de a celei dintâi. 
(Demolombe, XII, No. 831; Demante et 
Colmet, de Santerre, ed. 3-a, II, No. 551 
bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 8953, p. 
153; Laurent, VIII, No. 255; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1196; Alexan- 
dresco, ed. 2-a,'I[I, partea I, p. 827, 828). 

Secţiunea III. — Despre drepturile proprietarului fondului cărui se cuvine servitutea. 

Art. 630. — Acelui!) cărui se cuvine o servitute are dreptul 
a face toate lucrările trebuincioase spre a se sluji cu dânsa şi 
spre a o păstra. (Civ. 629, 631, urm., 635; Civ. Fr. 697). 

Tezi. fi. Art 697. — Celui auquel est due une servitude, a droit de faire 
tous les ouvrages ncessaires pour en user et pour la conserver. 

Doctrină. 

|. Constituirea unei servituţi 'aduce 
"concesiunea, tuturor accesoriilor cari sunt 
Mecesare la exerciţiul şi la conservarea. 
servituţii. (Dalloz. Râp., Servitude, No. 
1146). 

9, Lucrările trebuincioase exercitării şi 
păstrării servituţii, vor îi făcute pe fondul 
dominant sau pe fondul aservit; de câte ori 
sunt făcute pe fondul âservit ele trebuesc 
executate în aşă mod încât să aducă o cât 
mai mică vătămare proprietarului aces- 
tui fond, care de altfel are dreptul să 
fixeze timpul când vor fi făcute şi durata 
lor. (Demolombe, XII, No. 835; Baudry et 
Chauveau. Des biens, No. 1129; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea 1, p. 829). 

„ Proprietarul fondului dominant nu 

  

poate ca prin lucrările ce le face pentru 
exercitarea servituţii, să îngreuneze ser- 
vitutea. (Demolombe, XII, No. 841; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 829. nota). 

A. Acel care are un. drept de trecere, 
poate să repare şi să pietruiască drumul 
să facă un pod, să taie crengile cari oprese 
trecerea, şi chiar să scoată copacii din pă- 
mânt. (Demolombe, XII, No. 833; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 1129; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 828, 
nota 4). . 

5. Provrietarul fondului dominant are 
în principiu numai facultatea, iar nu obli- 
gaţia de a face cu cheltuiala sa lucrările 
necesare spre a se folosi de serviţute. 
(Alexandresco, ed. 9-a, III. partea I, 
p. 828). 

6. De câte ori lipsa de întreţinere ar 

1) Din eroare se zice aci „acelui“ în loc de „acela“ cum este şi în textul francez. Li ş 
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aduce o pagubă fondului aservit, proprie- 

tarul fondului dominant poate îi obligat 
să facă reparaţiunile necesare la exerci- 

tarea servituţii, cu toate că în genere el 
nu are această obligaţie. (Demolombe, XII, 

No. 839; Baudry et Chauveau, Des biens, 

No. 1129; Planiol, 1, No. 2968; Alexan- 

Art. 631. — Aceste lucrări 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

dresco, ed. 2-a, 
nota 3). | 

1. Tribunalele vor apreciă cari sunt 
lucrările trebuitoare pentru exercitarea, 
servituţii. (Alexandresco. ed. 2-a, III, par- 
tea, I, p. 828). 

8. A se vedeă: art. 629 şi 631 din codul 
civil cu notele respective. 

III, partea 1, p. 82%; 

se fac cu cheltuiala sa, iar nu 
cu cheltuiala proprietarului fondului supus, afară numai când 
se va stabili altiel în titlu de stabilirea servituţei. (Civ. 630, 
632, 969; Civ. Fr. 698). 

Tezi. fr. Art. 698. — Ces ouvrages sont ă ses fyais, et non ă ceux du 
propriâtaire du fonds assujetti, ă moins que le titre d'&rablissement de la servi- 
tude ne dise le contraire. 

INDEX ALFABETIC 
(ia doctrină) 

Pluralitate de beneficiari 
ai servituţii 4. 

Accesoriu 10. 
Cheltueli 2 urm. 
Culpă 2, 9. Proprietarul fondului a- 
Excepţie 7. servit 1, 2, 3, 6, 8—12, 
Folos 3. Proprietarul fondului do- 
Intreţinere 6. 
Lucrări 4 urm. 
Locul exercitării servitu- 

minant 1 urm. 
Sarcină reală 10, 11, 12. 
Servitute 1 urm. 

ei 5, Succesori 41. 
Modificări 5, Titlu 8, 9, 10, 11. 
Partaj 12. 

Doctrină, 

|. Potrivit principiilor generale de drept 
în materie de servitute. proprietarul fon- 
dului aservit nu are obligaţia să facă nici 
o lucrare necesară pentru exercitarea, ser- 
vituţii, ci este numai obligaţi să lase pe 
proprietarul fondului dominant să facă 
această lucrare. Dispoziţiunile art. 698 ce. 
civ. îr. (631 c. civ. rom.), sunt aplicaţiunea 
acestor principii generale. (Dalloz, Rep. 
Servitude, No. 1148; Suppl. Servitude, No. 
432; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 829). 

9. Cu toate că potrivit dispoziţiunilor 
„art. 698 c. civ. fr. (631 c.civ.rom.), lucră- 

rile necesare peniru exercitarea servitu- 
ților se fac cu cheltuiala proprietarului 
fondului dominant, totuşi dacă aceste lu- 
crări au devenit necesare din culpa pro- 
prietarului fondului aservit, el va fi Ga- 
tor să le facă cu cheltuiala sa. (Demo- 
lombe, XII. No. 879; Aubry et Rau ed. 
5-a, III, $ 253, p. 156; Laurent, VIII. No. 
243; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, 

3. In cazul când de partea supusă 
- dreptului de servitute se foloseşte şi pro- 
prietarul fondului aservit, vă trebui să 
contribue şi el la cheltuelile lucrărilor ne- 
cesare exercitării gervituţii, în proporţie 
cu îoloasele ce le trage. (Demolombe. XII, 
No. 887, 935; Aubry et Rau, ed. 5-a, III. $ 
254, p. 166; Laurent, VIII, No. 24; Baudry 
et Chauveau, Des biens, No. 1149; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 830, 839, 
notă). - 

4. In cazul când servitutea este consti- 
tuiiă în favoarea mai multor fonduri 
aparţinând la proprietari diferiţi, cheltue- 
lile făcute cu lucrările necesare exercitării 
servituţii, se vor împărţi între toţi aceşti, 
proprietari, (Dalloz. Rep., Servitude, No. 

5. Dacă se schimbă locul ge exercitare 
al servituţii din cauza unei modificări 
survenite în situațiunea locurilor, chel- 
tuelile schimbării vor cădea, potrivit dis- 
Poziţiunilor art. 698 c. civ. fr. (631 e.civ. 
rom.) în sarcina proprietarului fondului 
dominant. (Dalloz, Râp.. Suppl.. Servitude, 
No. 433). 

6. Proprietarul fondului aservit nu este 
obligat să întreţie acest fond în starea în 
care se găseă în momentul constituirii 
servituţii, deoarece legea nu-l obligă la 
aceasta. (Dalloz. Râp.. Suppl.. Servitude, 
No. 439). 

7. Dispoziţiunile art. 698 e, civ. îr. (631 
€. civ. rom.), sunt generale şi absolute şi 
nu sufăr nici o excepţie pentru nici un fel 
de servitute. (Toullier, III, No. 665; Tau- 
lier, II. p. 456: Demolombe. XII, No. 84 
Mass et Verg& sur Zachariae, Il, 8 33, 
nota 5. p. 205; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, IT, No. 555 bis; Aubryet 
Tau, ed. 5-a, III. 8 253, text şi nota 6. n. 
153: Dalloz, Rân. Servitude, No. 1148; 
Sunpl.. Servitude. No. 432: Laurent, VIII, 
No. 249; Huc. IV. No. 439 bis; Contra: 
Duranton, V. No. 503). 
„8, Potrivit dispozițiunilor art, 698 c. 

civ. îr. (631 c. civ. rom.) prin titlul de 
constituirea, servituţii, se pot pune în sar- 
cina proprietarului fondului aservit, fa 
cerea cheltuelilor cu tucrările necesare 
exercitării dreptului de servitute; această 
obligaţie se poate pune în sarcina pro 
prietarului fondului aservit şi printr'un 
titlu posterior constituirii servituţii. (Du- 
ranton, V, p. 612; nota 2; Demolombe, XII. 
No. 876; Aubry et Rau, ed. 5-a, [Il $ 25; 
p. 156; Dalloz, Râp., Servitude, No. 114%; 
Suppl.. Servitude, No. 432; Baudry ei 
Chauveâu. Des biens, No. 1130; Planiol, Î 
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No. 2966; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, Î, p. 829, 830). 

9. Dacă însă facerea lucrărilor nece- 
sare exercitării servituţii ar îi devenit, ne- 
cesară din cauza culpel proprietarului 
fondului dominant, el va fi obligat a le 
face cu cheltuiala; sa, cu toată clauza, con- 
trară din titlu care pune în sarcina, pro- 
prietarilor fondului aservit facerea lucră- 
rilor necesare exercitării servituţii. (De- 
molombe, XII, No. 879; Aubry et Rau, ed. 
5-a. III, 8 9253, p. 156; Laurent, VIII, No. 
243; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 
830, nota, 4). | 

10. Când prin titlul constitutiv al ser- 
vituţii, se pune în sarcina proprietarului 
fondului aservit. facerea cheltuelilor cu 
lucrările necesare exercitării servituţii, 
această sarcină are acelaş caracter de 
realitate ca şi servitutea, căreia îi for- 
mează un accesoriu şi o modalitate, şi nu 
constitue o obligaţiune de a face, ci o sar- 
cină reală. (Demolombe, XII, No. 880; 
Masse et Verge sur Zachariae, II, $ 338 
nota 7, p. 205; Aubry et Rau, ed. B-a, III. 
$ 253, p. 15%; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1152; Suppl.. Servitude, No. 434; Laurent, 
VIII. No. 243; Huc, IV, No. 432 bis; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1131; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea i, 
p. 831). 

DESPRE SERVITUDINI Art, 632 

1 4. Obligaţia pe care proprietarul fon- 
dului aservit şi-a, luat-o prin titlul con- 
stitutiv al servituţii de-a face lucrările 
necesare exercitării dreptului de servitute, 
fiind o sarcină reală, ea trece ia moșten: 
torii şi succesorii săi atât cu titiu univer- 
sal cât şi la cei cu titlu singular. (Du- 
ranton, V.No 613; Demolombe. XII, No. 
880; Demante et Colmet de Sanierre, ed. 
3-a, II, No. 555 his; Aubry et Rau, ed.5-a 
III. $ 253, p. 155; Dalloz, Bâp.. Servitude, 
No. 1152, 1275, Suppl.. Servitude No. 436; 
Laurent, VIII, No. 944; Huc IV, No. 432 
bis; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1131; Alexandresco. ed. 2-a. III. partea I, 
p. 831). ” : 

129. In cazul când fondul aservit, care 
aveă sarcina reală de a face lucrările 
necesare exercitărei dreptului de servitute. 
se împarte între mai mulţi coproprietari, 
se împarte deasemenea şi sarcina aceasta, 
între toate fondurile. afară de cazul când 
sarcina va cădeă numai asupra unei por- 
țiuni din fond şi când numai proprietarul 
acestei porţiuni este obligat a face toate 
cheltuelile lucrărilor “necesare exerciţiului 
servituţii. (Dalloz. R6p., Servitude, No. 
1195). , 

138. A se vedea: art. 630 şi 632 din co- 
dul civil cu notele respective. 

Art. 632. — In cazul chiar unde proprietarul fondului su- 

  

pus este însărcinat prin titlu a face cu cheltuiala sa lucrările 
trebuincioase pentru a se servi de servitute sau a o păstră, el 
poate totdeauna a se scuti de această sarcină, lăsând fondul 
supus în dispozițiunea proprietarului fondului cărui se cuvine 
servitutea. (Civ. 503, 593, 631, 1792; Civ. Fr. 699). 

Text. fr. Art. 699. —- Dans le cas meme oi le proprittaire du fonds assujetti 
est charge par le titre de faire ă ses frais les ouvrages n6cessaires pour usage 
ou la, conservation de la servitude, il peut toujours saffranchir de la charge, 
en abandonnant le fonds assujetti au propristaire du fonds auquel la servitude 
est due. - 

„INDEX ALFABETIC nant. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
(la doctrină). 1, p. 832, 833). 

9, Efectul abandonărei fondului supus 
servituţii prevăzută de art. 699 c. civ. în. 
(632 ce. civ. rom.) este de a stinge servi- 
tutea prin confuziune. (Dalloz, R6p., Sar- 

Abandonare 1 urm. 
Apreciere 5. 
Confuziune 2. 
Consimțimânt 10. 
Efect 2, 

Păscutul vitelor 6. 
Porţiune 4, 5. 
Prescripţie 11. 
Renunţare '12, 13, 
Servitute 1 urm. 

Pâncaţă 6. 6 Şervituţi convenţionale 3.  vitude. No. 115%). 
ndivizibilitate 6. ervitute de păscut 6. 3 pai : 

Ipotecă 9. Servituţi legale 3. 3, Dispoziţiunile art. 699 c. civ. fr. (632 
c. civ, rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, atât 
la servituţile convenţionale cât şi la ser- 
vituţile legale. (Datloz, R6p., Suppl., Servi- 
tude, No. 437). 

Lucrări î, 41, 12, 43. 
Notificare 8. 
Ordine-publică 12, 13. 

Stingerea servituţilor 2. 
Terţe persoane 7, 9 
Transcriere 7, 9. 

Doctrină. 

4„ Proprietarul fondului aservit, poate 
abandonă acest fond. chiar dacă nu sa 
pus în sarcina sa facerea lucrărilor ne- 
cesare exercitării servituţii ci au rămas 

în sarcina proprietarului fondului domi- 

4, Abandonarea fondului supus servi- 
tuţii trebueşte făcută; după o părere în 
întregime iar nu numai a porțiunei din 
fond necesară exerciţiului servituţei, (Del- 
vincourt, I, p. 120; Demolombe, XII, No. 
883; Dalloz, Râp., Servitude No. 1153; 
Suppl., Servitude, No. 437). 
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5. După altă părere, abandonarea, va 
“trebui să aibă loc numai pentru porţiu- 

nea, din fond necesară, exercitării servi- 
tuţii, care va îi determinată de către ju- 
stiţie. (Toullier, III. No. 665, 666, 680; Du- 
ranton, V, No. 615; Mass et Verge sur 
Zachariae, II, $ 33$, nota 8, p. 205; Mar- 
cad6, Art, 699; Demanie et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a. II. No. 555 bis; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, III, $ 253 text şi nota 10, 
p. 154, 155; Dalloz, Rp. Servitude, No. 
1153; Suppl., Servitude, No. 437; Laurent, 
VIII. No. 245; Huc, IV, No. 432 bis; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1131; 
Planiol, ed. G-a, I, No. 2967; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea 1. p. 832, nota 1). 

G. In cazul când servitutea este con- 
stituită în mod indiviz asupra întregu- 
lui fond, cum ar fi în cazul unui drept 
de servitute de păscut vitele într'o fâneaţă, 
abandonarea, va trebui să aibă loc pentru 
întregul fond. (Demolombe XII, No. 882; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 1153; Laurent, 
VIII. No. 245: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 832, nota 1). A 

7, Abandonarea fondului aservit. pen- 
tru a, fi opozabilă terţelor persoane, tre 
bueşte transcrisă. (Demolombe, XII, No. 
885; Laurent, VIII, No. 246: Alexandresco. 
ed, 2-a, III, partea, I, p. 832 nota 2). 

8. Proprietarul tondului supus servitu- 
e va trebui să notifice proprietarului 
fondului dominant. abandonarea, (Dalloz, 
Rep., Servitude, No. 1154). 

9, Dacă fondul supus servituţii este 
ipotecat înainte de transcriere, după a- 
bandonare, ipoteca va subsistă. (Dalloz. 
Rp. Servitude, No. 1154). 

10. Pentru valabilitatea abandonării 

Art. 6383. — Dacă 

DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

fondului supus servituţii, nu este nevoie 
de consimţimântul proprietarului fondu- 
lui dominant deoarece abandonarea este 
un act unilateral. (Demolombe, XII, No. 
485; Dalloz, R6p., Servitude, No. 115%; 
Huc, IV. No. 432; Contra: Laurent, VIII, 
No. 246; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 
1, p. 832 nota 2). 

Îi. Proprietarul fondului aservit care 
şi-a luat obligaţia facerei lucrărilor ne 
cesare exercitărei dreptului de servitute 
poate să abandoneze fondul supus ser- 
vituţii oricât tirhp ar îi trecut dela exer- 
citarea servituţii. (Demolombe, XII, No. 
581; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |, 
p. 831). 

12. Propretarul fondului aservit, care 
și-a luat obligaţia. facerei lucrărilor şi a 
renunţat în mod expres la beneficiile an, 
699 c. civ. fr, (632 c. civ. rom.), nu mai 
poate abandonă fondul supus servituţii 
daoarece această renunțare este validă, 
neconiravenind ordinei publice, (Laurent, 
VIII, No. 247; Huc, IV, No. 43 bis; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens. No. 1131; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea, I. p. 831, 
nota 4), 

13. După altă părere, chiar dacă pro- 
prietarul fondului aservit ar fi renunțat 
ia abandonarea prevăzută de art. 699 c. 
civ. fr. (632 c. civ. rom), el are dreptul să 
“abandoneze fondul supus servituţei. de- 
oarece renunțarea nu este valiqă fiind 
contrară ordinei publice. (Duranton, V, 
No. 615; Demolombe, XII No. 381; De 
mante et. Colmet de Santerre, ed. 3-a, II, 
No. 551 bis I; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 253. text şi nota 8, p. 154). 

proprietatea pentru care s'a stabilit 1) s'ar împărţi, servitutea rămâne tot aceeaşi pentru fiecare parte, fără ca fondul supus să se îngreuneze. Astfel de va fi un drept de trecere, toți devălmaşii vor îi îndatoraţi a-l exercită prin același loc. (Civ. 616 urm,, 627, 635, 653, 728, 1062 urm.; Civ. Fr. 700). 
Text. fr. Art. 700. — Si 

vient ă tre divis€, la servitude 
Ihâritage pour lequel la servitude a ât6 âtablie 
reste due pour chaque portion, sans nâanmoins que la eondition du fonds assujetti soit aggravEe. 

Ainsi par exemple, sil s'agit d'un 
seront obligâs de lexercer par le mâme 

INDEX ALFABETIC 

(a doctrină), 

Agravarea servituţi 4, 6, 7. 
Apă 7,8,9. 
Cantitate 7, 8, 9, 
Condiţiune 7, 
Coproprietari 2, 3, 4, 7,8, 9. 
Greşeală de redacţiune 3. 
Indivizibilitate 13, ” 
Indiviziune 2, 3, 5. Redacţiune 3, Ingreunarea servituţii 4, | Restricţiune 6. 

7 Servitute 1 urm. 
DI INI 

Instrăinare 1, 6, 10. 
Luare de apă 7, 8, 15. 
Nisip 15, 
Partaj 1, 2, 3, 5, 6, 10—15, 

„ Păscutul vitelor 13, 
Prejudiciu 12, 
Prescripţie 10. 

1) Aci din greşeală de tipar, lipseşte cuvântul: 

droit de passage, tous les copropridiaires. 
endroit. 

Servitute continuă 5, 
Servitute de luare de apă 

7, 8, 9, 13, 

Sevitute necontinuă 6, 
Stingerea servituților 10. 

14, 
Servitute de păscut 13, Titlu 3, 9, 14. Servitute de trecere 6, 14, Trecere 6, 14. Servitute de vedere 5. edere 5. 

Doctrină. 

4. La cuvintele: «sar împărți» din art. 
633 c. civ. rom. trebuesc adăugate cu-- 

„servitutea“ 
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vintele: sau sar înstrăină în parte prin 
orice mod. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 833, text şi nota 3; Comp: De- 
molombe, XII. No. 859; Aubry et Rau. ed. 
5-a, III. $ 253 p. 162; Laurent, VIII, No. 
îi: Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
1138), 

9, Deoarece în aliniatul al doilea al 
art. 700 c. civ. îr (633 ce. civ. rom.) se 
întrebuinţează cuvântul: «coproprietari» 
după o părere, dispoziţiunile ahniatului 
întâi al acestui articol îşi găsesc apli- 
cațiunea numai în cazul când fondul do- 
minant este stăpânit în stare de indivi- 
ziune între mai mulţi coproprietari şi ei 
se folosesc în comun de servitute iar nu 
şi în cazul când fondul dominant a fost 
împărţit între ei. (Dalloz, Râp., Servitude. 
No. 1188). ! 

2. După altă părere, dominantă, fap- 
tu! că în aliniatul ai doilea al art. 700 
ec. civ. fr. (633 al. 2 ce. civ. rom.) se vor- 
beşte de coproprietari este datorit unei 
greşeli de redacţiune şi dispoziţiunile ali- 
niatului întâi, al acestui articol îşi gă- 
sesc aplicaţiunea atât în cazul când fon- 
dul dominant se stăpâneşte în comun în- 
tre mai mulţi coproprietari cât şi în 
cazul când el este împărţit între ei. (De- 
molombe. XII, No. 856, 858, 859: Aubry et 
Rau. ed. 5-a, III, $ 253, p. 162; Daloz, 
Rep.. Servitude, No. 1188; Laurent, VIII, 
No. 279; Huc, IV. No. 436; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1138; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea 1, p. 833, text 
și nota 4. 5), 

4. Potrivit dispoziţiunilor art, 100 al. 
1 c. civ. îr. (633 al. 1 c. civ. rom.), fiecare 
proprietar sau coproprietar are dreptul să 
exercite servitutea. fără însă ca fondul su- 
pus servituţii să se îngreuneze. (Demo- 
lombe. XII. No. 857, 858; Mourlon, 1, No. 
1841; Dalloz. Râp., Servitude, No. 1189; 
Laurent, VIII, No. 264. 280, 283; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. p. 834, text şi nota 2). 

5, In cazul când este vorba de o ser- 
vitute continuă. cum ar fi servitutea de 
vedere, starea de indiviziune sau de di- 
viziune a fondului dominant nu are nici 
o influență asupra exercitării servituţii. 
(Pallaz. Rân., Servitude. No. 1189: Huc, 
IV, No. 437). | 

6. In cazul când este vorba de o ser- 
vitute discontinuă. cum ar fi o servitute 
de trecere, desi numărul beneficiarilor 
dreptului de servitute poate deveni '-o 
cauză de agravare pentru fondul aservit, 
totuşi, potrivit dispoziţiunilor art. 700 ce. 
civ. îr. (632 c. civ. rom.). toti aceşti bene- 
ficiari vor aveă dreptul să exercite ser-. 
vitutea deoarece în momentul constitui- 
rei servitutii. eonstituitorul servituţei este 
presupus că a prevăzut efectele partajului 
sau înstrăinarea fondului dominant; 0 
singură. restricțiune li se pune acestor be- 
neficiari anume aceea. să exercite servi- 
tutea prin acelas loc. (Demolombe, XII, 
No. 860 urm.: Demante et Colmet de San- 
terre ed. 3-a. II No. 556: Aubry et Rau, 
ed. 5-a. III. $ 9253, p. 162; Dalloz. Râp.. 

96701. — "Codul civil “adnotat. 

DESPRE SERVITUDINI Art. 633 

Servitude, No. 1189; Laurent, VIII, No. 28; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 834). 

1. Deasemenea coproprietarii sau cao- 
interesaţii trebuesc să exercite servitutea 
în aceleaşi condițiuni în care se exercită, 
în momentul constituirei ei astfel dacă 
este vorba de o servitute de luare de apă 
și dacă apa se luă la anumite ore şi o 
anume cantitate. servitutea aceasta nu se 
va puteă exercită în alte condițiuni decât 
cele fixate oricât de mare ar îi numărul 
beneticiarilor căci în caz contrar, fondul 
supus servituţii sar  îngreună. (Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 1190; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea I, p. 834, nota 3; Comp.: 
Demolombe, XII, No. 864; Huc IV. No. 
438: Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1138). 

8. in cazul când în titlul constitutiv 
al servituţii nu se prevede nici o restric- 
țiune în privinţa, cantităţii apei ce tre- 
bueşte luată. beneficiarii vor aveă drep- 
iul să ia orice cantitate vor voi. chiar 
dacă autorul lor luă o cantitate mai mică. 
(Demolombe, XII, No. 860; Mourlon, I, No. 
1142; Dalloz, Rep. Servitude No. 1190; 
Laurent, VIII, No. 283; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1138; Comp.: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 83%). 

9. In cazul când în titlul constitutiv 
al servituţii s'a prevăzut numărul per- 
soanelor ce se vor puteă folosi de servi- 
tuie, sau o cantitate anumită de apă ce 
trebueşte luată, acest număr şi această 
cantitate de apă nu vor puteă fi depă- 
şite. (Demolombe, XII, No. 860; Mourlon, 
I No. 1142; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1190; Laurent, VIII, No. 283; Bauâry et 
Chauveau, Des biens, No. 1138; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea, 1, p. 834). 

IQ. In -cazul când fondul dominant a 
fosti împărţit fie prin partaj, fie prin în- 
sirăinări parțiale, fiecare nou proprietar 

„va aveă dreptul să exercite servitutea pe 
compiul său, fiind atâtea, servituţii câte 
loturi sunt. In acest caz exerciţiul ser- 
vituţii a unuia dintre nouii proprietari 
nu, conservă drepturile celorlalţi noui pro- 
prietari. (Duranton, V. No. 471; Demo- 
lombe, XII, No. 858. 859, 863: Aubry et 
Rau, ed. 5-a III, $ 253, p. 162; Dalloz, 
R6p., Servitude, No. 1192; Laurent, VIII, 
No. 279: Bauâry et Chauveau. Des biens, 
No. 1138; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea |, p. 833 nota 5). 

11. In cazul când se împarte fondul 
dominant si servitutea nu prezintă fo- 
loase decât numai pentru unul dintre 
loturi, ea se va stinge penţru celelalte lo- 
turi. (Planiol. I, No. 2970; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1. p. 835, nota 1). 

12. In cazul când se împarte fondul 
aservit, potrivit principiilor de drept în 
matierie de servituţi, această împărţire nu 
are nici o influenţă asupra, exercitării ser- 
vituţii de către proprietarul fondului qo- 
minant. ale cărui drepturi nu pot fi pre- 
judiciate (Dalloz, Rep.. Servitude, No. 1194; 
Suppl., Servitude. No. 462; Alexandresco, 
ed. 2-a. III. partea 1, p. 835). 
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12. In acest caz, dacă servitutea este 

indivizibilă, cum ar fi un drept de păscut 

vite, servitutea se va, exercită pe toată în- 

tinderea. fondului aservit ca şi cum îna- 

părţirea nu ar fi avut loc. (Dalloz, R6p., 

Servitude. No. 119%; Suppl., Servitude, No. 
462; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I. 
p. 835). 

14. Dacă servitutea. trebueştie să se 

exercite, după titlul consfitutiv al servi- 

tuţii numai pe o parte a fondului aser- 

vit cum ar fi un drept de trecere dacă 

porţiunea, pe care se exercită servitutea, 
face parte din lotul unuia dintre nouii 

proprietari, ea va continuă a se exercită 
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- De această porţiune iar celelalte loturi vor 
fi liberate de servitţute. (Dalloz, R6p.. Ser- 

vitude, No. 119%; Suppl., Servitude, No. 

462). | 
15. In cazul de împărţire a, fondului 

aservit, dacă servitutea constă dintr'un 

fapt care poate fi împărţit, cum ar fi 

dreptul de a scoate apă, nisip, ete, din 
fondul aservit, sarcina se va împărţi între 
toate loturile fondului  aservit. (Demo- 
lombe, XII, No. 907 urm.; Mourlon, I, No, 
1843; Demante et Colmet de Santerre, ed. 
3-a, II, No. 556 bis, 1V; Laurent, VIII, No, 
1139; Planiol, ea. 6-a, I, No. 2909; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 835). 

Art. 634. — Proprietarul fondului supus servituței nu poate 
face nimic spre a-i scădeă întrebuințarea sau a i-o îngreună. 
Astiel nu poate schimbă starea locurilor, nici strămută exercita- 
rea dintr'un loc într'altul, decât acela unde servitutea a fost 
din început stabilită. Cu toate aceste, dacă aceă stabilire pri: 
mitivă a devenit mai împovărătoare proprietarului fondului supus, 
sau dacă îl oprește a-și îace pe dânsul reparaţiuni folositoare, 
va puteă oferi proprietarului celuilalt fond un loc ce ar aveă 
aceeaşi înlesnire pentru exercitarea drepturilor sale, şi acesta. nu 
va puteă refuză. (Civ. 539 $ 1. 578, 617,618, 1128; Civ. Fr. 701). 

Tezi. fr. Art. 701 — Le propriâtaire du fonds debiteur de la, servitude ne 
peut rien faire qui tende ă en diminuer Lusage ou ă le rendre plus incommode. 

Ainsi, il ne peut changer letat des lieux, ni transporter l'exercice de la 
servitude dans un endroit different de celui oi elle a €t€ primitivement assign6e. 

Mais cependant, si cette assignation primitive 6tait devenue plus onereuse 
au propriâtaire du fonds assujetti ou si elle l'empâchait d'y faire des reparations 
avantageuses, il pourrait offrir au propri6taire de l'autre fonds un endroit aussi 
commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 
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Trecere î, 2, 3, 10. 
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Doctrină. 

1. Disvozţiunile art. 701 al. 1 c. civ. în. 
(634 partea I, c. civ. rom.) îşi găsesc a- 
plicaţiunea atât la servituţile convenţio- 
nale sau cele dobândite prin preseripţiune 
cât şi la servituţile legale cum este ser- 
vitutea. de trecere la un loc întundat. (De- 
molombe. XII, No. 891, 905; Dalloz, R6p» 
Suppl., Servitude. No. 449; Laurent. VIII, 
No. 94, 102, 268; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 81. text si nota 2). Ş 

9, Dispoziţiunile acestui articol îşi gă- 
sesc aplicaţiunea la servituţile de trecere. 
(Dalloz, R6p.. Servitude, No. 1197 Suppt. 
Servitude, No. 450). 

2, Dispoziţiunile acestui articol îşi gă- 
sesc aplicaţiunea numai în cazul când 0 
servitute este constituită, în mod legal iar 
nu şi în cazul când există din partea, pro- 
prietarului fondului presupus aservit. sim- 
ple fapte de toleranţă. (Dalloz, R6p.. Ser- 
vitude, No. 1174).
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4. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă drepturile proprietarului 
fondului dominant au fost nesocotite, după 
împrejurări căutând să împace drepiu- 
rile sale cu interesul proprietarului fon- 
dului aservit. (Demolombe, XII, No. 891; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 1171; Suppl, 
Servitude. No. 448; Laurent, VIII, No. 273; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 836, 
nota 2). Ă 

5. Astfel proprietarul fondului aservit 
nu poate să are locul pe unde este drumul 
de trecere. (Aubry et Rau, ed. 5-a. III, $ 
25%, p. 164%; Laurent, VIII. No. 268; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 1140; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 836). 

6. Deasemenea proprietarul fondului 
aservit nu poate să defrişeze imaşul care 
este supus unei servituţi de păscut vite. 
(Demolombe. XII, No. 892; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 254, p. 16%; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 836). 

7. Proprietarul fondului aservit nu 
este obligat să execute lucrări de natură 
a uşură proprietarului fondului domi- 
nant exercitarea. servituţii ci obligaţia sa 
este pasivă aceă de a nu face nimic care 
să prejudicieze exerciţiul servituţii, (Dai- 
loz, Râp., Servitude, No. 1176; Suppl., Ser- 
vitude, No. 314, 456; Alexandresco, ed. 2-a, 
LI, partea IL, p. 836). , 

8. Proprietarul fondului supus servi- 
tuţii, rămâne proprietarul acestui fond şi 
poate face pe el orice lucrări cu condi- 
țiune ca să nu scadă sau să facă mai 
incomodă exercitarea. servituţii ce o are 
propriețarul fondului dominant. (Dalloz, 
Rep, Servitude, No. 1176; Suppl.. Servi- 
tude, No. 453: Alexandresco, ed. %-a, III, 
partea I, p. 836, 838). 

9. Potrivit dispoziţiunilor art, 701 c. 
civ. îr. (634 c. civ. rom.) singurele schim- 
bări pe care proprietarul fondului aser- 
vii nu are drețtul să le facă pe acest 
îond suni acele cari ar fi de natură să 
scadă sau să facă mai incomodă exerci- 
tarea servituţii pe care o are proprietarul 
fondului dominant. (Dalloz Râp., Servi- 
tude, No. 1173; Suppl., Servitude, No. 453; 
Laurent, VIII, No. 269, 272, 273; Bauâry 
et Chauveau. Des biens, No. 1149; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 836, 837, 
838, nota 4). 

10. Proprietarul fondului aservit are 
dreptul să întrebuințeze acest fond la 
toate serviciile care formează obiectul ser- 
vituții. Astfel el poate să treacă pe locul 
supus servituţii, poate să scoată apă din 
fântâna supusă servituţii, etc. (Demo- 
lombe, XII, No. 887; Aubryet Rau,ed.5-a 
III, $ 254 p. 166: Laurent, VIII, No. 272, 
224; Baudry et Chauveau, Des biens. No. 
114:Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, 
p. 839, notă), 

|. In cazul când de fonâul supus ser- 
vituții se foloseşte şi proprietarul acestul 
fond, el va, contribui împreună cu proprie- 
tarul fondului dominant la, cheltuelile de 
întreținere şi reparare necesare exercitării 
servituţii. (Demolombe, XII, No. 888; Au- 
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bry et Rau, ed. 5-a, III, $ 234, p. 166; Lau- 
rent, VIII, No. 272, 274; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1149; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 830, 839, nota), 

12. Dacă proprietarul fondului  aser 
vit a făcut pe acest fond lucrări cari scad 
sau fac mai incomodă exercitarea servi- 
tuţii ce o are proprietarul fondului do- 
minant el este dator să le suprime cu 
cheltueala, sa, (Dalloz, Râp. Suppl., Servi- 
tude, No. 452. Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 837). 

12. Obligajiunea de a suprima lucră- 
rile făcute pe fondul aservit de natură să, 
scadă sau să facă mai incomodă exerci- 
tarea, servituţii ce o are proprietarul fon- 
dului dominant, după o părere este reală 
fiind. alipită la imobil şi îl urmează în 
orice mână ar trece, (Demolombe, XII, 
No. 895; Dalloz, Râp., Suppl, Servitude, 
„No, 452). 

14. Duvă altă părere, această obliga- 
ție este personală şi se traduce în daune- 
interese sau în dreptul proprietarului fon- 
dului dominant de a execută pe socoteala 
proprietarului fondului /aservit lucrările 
necesare pentru a, asigură exercitarea ser- 
vitutii. (Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 254, 
nota 4. p. 165; Dalloz: Rp. Suppl,, Servi- 
tude. No. 453 Laurent, VIII, No. 271; 
Baudry et Chauveau: Des biens, No. 1141; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 
837. 838). , 

15. După această din urmă părere, a- 
ceastă obligaţie nu trece la succesorii par- 
iiculari ai proprietarului fondului aservit- 
care a făcut lucrările îngreunătoare însă 
trece numai la succesorii săi universali. 
(Dalloz, Rp... Suppl., Servitude. No. 45; 
Comp.: Alexandrecso, ed. 2-a, III, pariea 
I, p. 837). 
16. Dacă prin convenţiune nu sa Qe- 
terminat locul pe unde să se exercite ser- 
vitutea după o părere, alegerea locului se 
va face de ambele părţi de comun acord 
iar în cazul când nu se înţeleg, locul se 
va deiermină de justiție care va decide 
după împrejurările cauzei. (Demolombe, 
XII. No. 843: Mourlon, I, No. 1848; Lau- 
rent. VIII, No. 265: Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 837). 

7. După altă părere în acest caz, ale- 
gerea, locului pe unde se va exercită, servi- 
tutea se va face de proprietarul fondului 
aservit. (Toullier. III, No. 655). 

18. Potrivit aispoziţiunilor art. 101 
al. 3 ce, civ. îr. (634 partea ultimă, c. civ 
rom.), dacă stabilirea primitivă a servl- 
tuţii a devenit mai împovărătoare pentru 
proprietarul fondului supus servituţii sau 
dacă îl opreşte a face pe dânsul repara- 
țiuni folositoare, el va puteă ofer pro 
prietarului fondului dominant un loc ce va 
aveă acelaş înlesnire pentru exercitarea 
drepturilor sale. (Dalloz, Râp. Servitude, 
No. 1178; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 839, 840). 

19. Proprietarul fondului aservit are 
dreptul să ceară, şi modificarea, exercitării 
servituţii, dacă această modificare nu 
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cauzează nici un prejudiciu fondului do- 

minant. (Demolombe, XII, No. 901; Aubry 

et Rau. ed. 5-a, III, $ 25% p. 167; Laurent, 

VIII, No. 277; Dalloz, Rep., Servitude, No. 

1179; Alexandresco, ed. 2-a, IIt, partea I, 

p. 840. text si nota 2). 
9Q. Proprietarul fondului dominant, nu . 

poate refuză oferta făcută de proprietarul 

fondului aservit. (Dalloz, R6p., Servitude, 

No. 1178; Comb.: Demolombe, XII, No. 902; 
Laurent. VIII, No. 276; Baudry el Chau- 
veau, Des biens, No. 1144; Alexandresco, 

ad. 2-a. III. partea 1, p. 840). i 

24. Numai proprietarul fondului aser- 

vit are facultatet să schimbe locul exerci- 

tării servituţii. (Duranton. V, No. 623 ter.; 
Demolombe, XII. No. 845; Dalloz, Rp. 

Servitude, No. 1181; Alexandresco, ed. 2-a. 
III. partea 1, p. 840). , 

99, Proprietarul fondului dominant 

nu are dreptul să ceară schimbarea lo- 

cului exercitării servituţii, chiar dacă 

“această schimbare nu ar cauză nici un 

prejudiciu proprietarului fondului aservii. 

(Duranton. V, No. 623 ter.; Demolombe. 

XII. No. 845: Dalloz. Râp.. Servitude, No. 
1181: Alexandresco, ed. 2-a, III. partea î, 
p. 840, 841: Contra: Mourlon. 1. No. 1845; 

Laurent, VIII, No. 265). 
93, Proprietarul fondului aservit are 

dreptul să ceară transportarea exercitării 
servituţii şi pe un ali fond al său sau pe 
fondul unui terţ, cu consimţimântul aces- 
tuia. dacă prin această transportare nu 
se aduce nici un prejudiciu exercitării 
drepturilor proprietarului fondului domi- 
nant. (Dalloz. Râp., Servitude, No. 1180). 
24, Prin cuvintele: «reparaţiuni folosi- 

toare» întrebuinţatie în art. 701 c.civ. îr. 
(634 c. civ..rom.), se înţeleg şi îmbunătăţi- 
rile aduse fondului aservit. (Dalloz, Rp. 
Servitude, No. 1178: Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea 1. p. 839). | 
25, Schimbarea. locului de exercitare a 

servituţii, poate fi cerută de către 
prietarul fondului aservit nu numai în 
cazul când locul exercitării nu a fost fixat 
Ge către părţi. ci şi în cazul cânăd el a fost 
fixat prin convenţiunea intervenită între 
proprietarul fondului dominant şi pro- 
prietarul fondului aservit. (Demolombe. 
XII. No. 845;. Mass6 et Verg6 sur Zacha- 
riae, II. $ 339. nota. 3, p.207; Dalloz. R6p. 
Servitude, No. 1183; Suppl. Servitude, 
No. 459: Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1144). : 
2G. Chiar dacă proprietarul fondului 

aservit ar fi renunţat prin convenţiunea 

de constituire a servituţii să ceară schim- 
harea locului de exercitare a servituţii, 
această renunțare nu este operantă. dacă 
în timpul exercitării servituţii. survin îm- 
prejurările prevăzute de art. 201 c. civ. îr. 
(634 cod civ. rom.), această facultate fiind 
conferită în interesul general al proprie 
tății. (Demolombe, XII. No. 90%; Aubry et 
Rau. ed. 5-a. III. $ 9254, text şi nota 13, 
p. 168; Dalloz, Rânp., Servitude, No. 1183; 
Suppl.. Servitude. Na. 459: Laurent, VIII, 
No. 275; Huc, IV, No. 441; Baudry et 
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Chauveau, Des biens, No. 1145; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III partea 1, p. 840). 
23. Schimbarea locului exercitării ser- 

vituţii poate fi cerută de mai multe ori 
consecutiv, dacă intervin împrejurări şi 
mctive grave cari o reclamă. (Demolombe, 
XII, No. 904; Dalloz, R6p. Servitude, 
No. 1185). A 
28, Pentru admisibilitatea cererii de 

schimbare a locului de exercitare a servi- 
taţii trebueşte să existe un interes grav. 

(Dalloz, R6p., Servitude, No. 1178; Suppi. 
Servitude, No. 458). 
29, Pentru ca cererea de schimbarea 

locului de exercitare a servituţii să îie 
admisă, se cere ca prin schimbare, exerci- 
tarea, serviiuţii să nu devie mai îngreu- 
nată. (Dalloz, Rep., Servitude, No. 41%; 
Suppl.. Servitude, No. 458; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea [, p. 840). 
30. Pentru a se puteă apreciă dacă 

schimbarea locului exercitării servituţii, 
face mai incomodă exercitarea, ei. se va 
luă, în consideraţie modificările compati- 
bile cu exercitarea, servituţii, aduse de 
către proprietarul fondului dominant, 
după stabilirea servituţii, în vederea, exer- 
citării ei. (Demolombe, XII. No. 899; 
Mass et; Verg6 sur Zachariae, II, p. 07. 
nota 3; Dalloz. R6p., Servitude. No. 11%; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1144). 
31. Schimbarea locului exercitării ser- 

vituţii se va face cu cheltuiala proprieta- 
rului fondului aservit, deoarece se face în 
interesul său excluziv. (Demolombe, XIL. 
No. 903; Dalloz, Râp., Servitude, No. 1187; 
Suppl.. Servitude, No. 460; Alexandresco; 
ed. 2-a. III, partea 1. p. 840). i 
89. In cazul câna schimbarea. locului 

exercitării servituţii, este cerută prin jus- 
tiţie, după o părere cheltuelile vor fi tot- 
deauna în sarcina proprietarului fondu- 
lui aservit, chiar când se admite cererea 
sa, (Dalloz. Râp., Servitude, No. 1187). 
33. După a doua părere. dacă opune 

rea proprietiarului fondului dominant nt 
este justificată, cheltuelile făcuțe cu jude- 
cata, cererei de schimbare a locului exer- 

_citării servituţii. vor fi în sarcina proprie 
tarului fondului dominant. (Demolombe 
XII. No. 903; Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1187). 
34, După a treia părere. tribunalele 

vor apreciă, după împrejurări, cum să se 
facă repartiţia cheltuelilor ocazionate de + 
procesul de schimbare a locului exercitării 
servituții (Dalloz, R6p., Servitude, No. 

25, Facultatea acordată  proprietaru- 
lui fondului aservit, de a putea cere schiili- 
barea locului exercitării servituţii . este 
imprescriptibilă. (Demolombe. XII. NO. 
904; Aubry et Rau, ed. 5-a, III. $92% P. 
168; Dalloz. Râp, Servitude, No. 118; 
Suppl.. Servitude. No. 459: Laurent. VIII. 
No. 275; Huc, IV. No. 441: Baudrv et 
Chauveau, Des biens. No, 1145; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III. partea IL. p.840). 
26. Numai tribunalele civile sunt com- 

petenie să judece chestiunile privitoare la 
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fixarea, unui alt loc de exercitare a ser- 
vituților iar nn şi judecătoriile de ocoale. 

DESPRE SERVITUDINI Art. 635 

(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 840, 
nota 1). - 

Art. 635. — Insă şi acela ce are un drept de servitute nu-l 
poate întrebuință decât după cuprinderea titlului său, fără a 
puteă face nici în fondul supus servituței, nici în fondul pentru 
care servitutea este înființată, vreo schimbare împovărătoare 
celui dintâiu fond. (Civ. 481, 490, 578, 598, 620 urm., 634, 636, 
969; Civ. Fr. 702). 

Test. fr. Art. 702. — De son cât, celui, qui a un droit de servitude ne 
peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui 
doit la, servitude, ni dans le fonds ă qui elle est due, de changement qui aggrave 
la condition du premier. 

INDEX ALFABETŢIU 
(la doctrină). 

Acţiune posesorie 7. Nisip 19, 20, 
Adaparea vitelur 13, 14. Păscutul vitelor 13, 14. 
Agravare 1 urm, Posesorie acţiune 7. 
Anexiune 18, Prejudiciu 3, 11, 15, 20,21. 
Apă 15, Prescripţie 2, 21, 25. 
Apreciere 5, 11. „Rivalitate 25, 26. 
Cafenea 24, Schimbare 1 urm. 
Clădire 17, 23, 24, Servitute 1 urm, 
Concesiune 13. Şervituţi convenţionale 2. 
Consimţimânt 10, Servitute de adapare 13. 
Daune-interese 6, 26. 14. - 
Desființarea lucrărilor 6. Servitute de luare de apă 
Destinaţie 15, 16. 15, ! 
Exploatare rivală 25, 26, Servitute de păscut 13, 14. 
Fâneaţă 23, Servitute de trecere 17, 23, 
Hotel 24, 24. , 
Impovorare 1 urm, Servituţi legale 2, 
Întenţie 9. Şituaţiunea locurilor 9, 11. 
Locui exercitării servituţii Teatru 24. 

10, Titlu 8, 9, 12, 13, 15, 16. 
Trecere 17, 23, 24. 
Tulburare de posesie 7. 
Uzine 43; 

Luare de apă 15. 
Lut 19, 20, 
Mod de folosinţă 9, 15,   

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 10% c. civ. 
îr. (635 c. civ. rom.), cel ce are un drept de 
servitute nu-l poate întrebuinţă decât în 
limitele trebuinţelor pentru care a fost 
instituit, fără a puteă face vreo s him- 
bare împovărătoare pentru fondul aservit. 

(Dalloz, Râp.. Servitude, No. 1157; Suppl., 
Servitude. No. 448; Alexandrescu, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 81). 

2. Dispoziţiunile art. 702 e. civ. fr. (635 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiune la orice 
fel de servituţi. legale. convenţionale sau 
dobândite prin prescripțiuue. (Dalloz, Rep., 
Servitude, No. 1156, 1165). 

9. Dispozitiunile art, 702 e. civ. fr. (635 
c. civ. rom.). îşi găsesc aplicațiunea numai 
dacă schimbările ar aveă oar:şcare impor- 
ianţă de natură a aduce un prejudiciu 
fondului aservit. (Dalloz, Rep.. Servitude. 
No. 1158; Suppl., Servitude. No. 4939 4Hi; 
Laurent, VIII, No, 263; Alexandresco, ed. 
'2%a, III, partea |, p. 842, nota 1). 

4, Deasemenea pentruca dispoziţiunile 
acestui articol să-şi găsească aplicațiunea, 
trebueşte ca, schimbările să aducă servi- 
tuţii o agravare actuală, iâr nu numai 

posibilă sau presupusă. (Dalloz, Râp., Ser- 
jiude No. 1158; Suppl.. Servitude, No. 
441), 

5. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă schimbările făcute constitue. 
sau nu o agravare a servituţii. (Demo- 
lombe, XII, No. 85% Dalloz, Rep., Servi- 
tude. No. 1164; Laurent, VIII, No. 26; 
Huc, IV, No. 442; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1135; Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 842, nota 1). 

6. In cazul când în contra prevederilor 
legii, proprietarul fondului dominant a 
tăcut lucrări împovărătoare pentru fon- 
dul  aservit, proprietarul acestui -fond 
poate: cere desfiinţarea lucrărilor făcute 
şi chiar daune-interese. (Laurent, VIII, 
No. 266; Alexanâresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I, p. 843). 

7. Proprietarul fondului aservit are 
dreptul să introducă acţiune posesorie 
când proprietarul fondului dominant ar fi 
făcut lucrări împovărătoare, deoarece a- 
ceste lucrări constituesc o tulburare a 
posesiunei. (Laurent. VIII, 'No. 266; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 843). 

8. In cazul când titlul constitutiv al 
servituţii prevede modul de folosință al 
servituţii. nu se poafie schimbă acest mod 
de folosinţă deoar,ce ar constitui o agra- 
vare a servituţii. (Demolombe, XII. No. 
578, 866; Dalloz, Râp, Suppl. Servitude, 
No. 439; Laurent, VIII, No. 255 urm; 
Baudry et Chauveau, Des bienş No. 1127; 
Alexandresco. ed. 2-a, TIT, partea I, p. 
765, nota 3, 822, 842 nota). 

9. Când titlul constitutiv al servituţii 
nu brevede modul de folosinţă al servi-: 
tuţii sau nu este îndeajuns de explicit, 
el va fi determinat de intenţia presupusă 
a părţilor contractante. de natura servi- 
tuţii, de situaţiunea locurilor şi de cele 
lalte clauze ale titlului. (Dalloz, Rp, 
Servitude. No. 1158. 1159: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, 1, p. 765, nota 3, 822, 
842. nota). 

10. Proprietarul fondului dominant 
nu are drepiul să facă pe fondul aservit 
lucrări pentru a schimbă locul de exerci- 
tare a servituţii. fără consimţimântul pro- 
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prietarului acestui fond. (Dalloz, Rep. 

Suppl., Servitude, No. 443; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea 1, p. 842). 

i 4. Proprietarul fondului dominant nu 

are dreptul să facă pe fondul său lucrări 

de natură a agravă servitutea; schim- 

bările făcute şi dacă ele pot agravă servi- 

tutea, se vor apreciă luându-se în con- 

sideraţie starea din momentul consiti- 

tuirei servituţii şi dacă ele aduc un pre- 

judiciu adevărat proprietarului fondului 

aservit, (Dalloz, R&p., Servitude, No. 1158; 

Subppl.. Servitude, No. 444; Alexandresco, 

ea. a, III. partea 1, p. 842). 
19, Dacă schimbările sunt făcute în 

virtutea titlului constitutiv sau a unei 

convenţiuni posterioare, ele nu pot, con- 

stitui o agravare a servituţii, deoarece în 

acest caz proprietarul fondului -dominant 

uzează de dreptul său. (Dalioz, Râp.. Ser- 

pitude No. 1163; Suppl., Servitude, No. 

40). 

13, Dacă prin actul constitutiv al unei 
servituţi qe adapare a vitelor sau de păs- 

cutul vitelor nu se specifică numărul de 
animale ce vor puteă îi adăpate sau a- 
duse la păscut, după o părere, numărul 

lor va fi determinat, luându-se în consi- 

deraţie necesităţile fondului dominant din 
momentul constituirei. (Demolombe, IX, 
No. 249, 243; Dalloz, Râp., Servitude, No. 

1197). 
14, După altă părere, în acest caz nu- 

mărul vitelor ce vor puteă îi adăpate sau 

aduse la păscui, va fi determinat de ne- 

cesităţile fondului dominani, şi în pro- 
porţiune cu creşterea acestor necesităţi 

dela cosntiţuirea  servituţii. (Aubry et 

Rau, ed. 5-a, III, $ 253, p. 159; Dalloz, 

Rep., Servitude, No. 1197; Laurent, VIII. 
No. 257). 

15. Dacă sa constituit o servitute fără 

a se specifică o anumită destinaţie, pro- 

prietarul fondului dominant are dreptul 

să. se folosească de servitute cum va crede 

de cuviinţă cu condiţunea, ca schimbările 

de folosinţă, ce le va aduce să nu cauzeze 

un prejudiciu fondului aservit, Astfel dacă 

sa constituit o servitute de luare de apă 

fără să, se fi specificat vreun mod oare- 

care de folosinţă, proprietarul fondului 

dominant va puteă face orice întrebuin- 

tare a apei, o va. puteă folosi şi la alte 

fonduri dobândite, posterior constituirei 

servituţii, o va putea folosi la uzine noui 

făcute posterior constituirei servituţii, pu- 

tând chiar să o concesioneze şi la alţi 

proprietari vecini. (Demolombe, XII, No: 

849; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 233, p. 

158; Dalloz, Râp., Suppl.. Servitude, No. 
439; Laurent, VIII, No. 261; Baudry et 

Chauveau, Des biens, No. 113%; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea: |, p. 84%, nota). 

16. Dacă însă prin titlul constitutiv al 
servituţii s'a prevăzut o anumită destina- 

ţie, proprietarul fondului dominant, nu 
are dreptul, în principiu. să se folosească, 
de această servitute pentru alte fonduri 
ale sale decât acel pentru care a fost con- 
stituită. (Demolombe, XII, No. 847; Au- 
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bry et Rau. ed. 5-a, III 8 253, p. 136; 

Dalloz, Rep., Servitude, No. 1110; Laurent 

VIII, No. 256, 262; Alexandresco. ed. 2-a, 

III, partea 1, p. 841, 843. 844). 

47, Astfel dacă sa constituit un drept 

de trecere pentru folosul unei clădiri, pro- 

prietarul clădirii nu se poate folosi de ser- 

vitutea de trecere pentru exploatarea 

unui alt fond chiar dacă acest fond ar îi 

vecin 'cu clădirea. (Dalloz. R6py Servi- 

tude, No. 1157). 
48. Proprietarul fondului dominant nu 

sar puteă folosi de servitute pentru un 

fond anexat, decât numai în cazul când 

prin anexiune nu say agrava servitutea. 

(Dalloz. Rep., Servitude, No. 1157; Suppl.. 

Servitude, No. 449). 
19. Dacă sa constituit o servitute de 

a luă din fondul vecin nisip sau lut, după 
o părere. întrebuințarea acestor materiale 

scoase din fondul aservit nu poate aveâ 

loc decât în folosul fondului dominant iar 

nu şi în folosul! altor fonduri, chiar dacă 

sar fi stabilit cantitatea de material ce 

poate fi scoasă în fiecare an. (Dalloz, REP.. 
Servitude, No. 1155; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea I, p. 843. nota 5). 

20, După altă părere, din moment ce 

sa stabilit cantitatea de material pe care 

proprietarul dominant are dreptul so 

scoată în fiecare an din fondul aservit, 

proprietarul fondului  aservit nu are 

nici un drept şi nici un interes, să 

controleze modul de întrebuințare, de- 

oarece el'nu încearcă nici un prejudiciu 

dacă proprietarul fondului dominant nu 
scoate o cantitate mai mare de material. 

(Demolombe. XII. No. 859; Dalloz. Rep» 
Servitude, No. 1155). 

09|, Dacă însă servitulea a fost do- 

pândită prin prescripţiune, natura, şi efec- 
tele drepturilor câştigate prin prscrip 

ție se determină prin obiectul şi întin- 
derea actelor de posesiune şi chestiunea 

de a, şti dacă proprietarul fondului aser” 
vit încearcă un prejudiciu nu are Dici O 

influență, în cauză, deoarece nu se poale 
posedă mai mult decât sa prescris. (Dal 
loz. Râp. Subppl., Servitude, No. 4%: A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1 p. S4l). 
29. Mărirea numărului persoanelor 

cari exercită o servitute poate constitui 
o agravare a servituţii nepermisă de lege. 
deoarece proprietarul fondului aservit. este 

presupus că a constituit servitutea, numai 

pentru serviciul fondului dominant, 

luându-se în consideraţie momentul coN- 
stituirei. (Dalloz; Râp.. Servitude, No. 
1158; Suppl., Servitude, No. 441; Comp: 

Contra: Laurent. VIII. No. 964; Alexa 

dresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 88, 
nota 1). 

023, Astfel dacă sa constituit 0 SE 
vitute de trecere în folosul unei Clădiri. 

şi pentru exploatarea unei fânețe, proprie- 
tarul dominant nu va putea întrebuiniă 

această trecere pentru uzul publicului. 

(Dalloz, Râp.. Servitude, No. 1158). 
094, Deasemenea dacă sa constituit O 

servitute de trecere în folosul unei case 

Ă — 326 —



ir
 

- 

Codul civil 

de locuit, servitutea, ar fi împovărată dacă 
această. casă sar transformă în hotel, 
cafenea, sală de teatru, ete. (Demolombe, 
XII, No. 854 bis; Laurent, VIII, No. 264; 
Alexandresco, ed. 2-a III, partea 1, p. 842, 

DESPRE SERVITUDINI 

nota 1). 
25, Introducerea în fondul dominant 

a unei exploatări rivale celei exercitate 
pe fondul aservii. poate constitui o agra- 

Art. 636 

vare a servitutei care este dobândită prin 
pescrinţiune. (Dalloz, R&p,, Servitude, No. 

26. In acest caz proprietarul fondului 
dominant va fi obligat să suprime ex- 
ploatarea rivală, iar nu numai să fie 
condamnat la plata de despăgupiri. (Dal- 
loz. R6p., Servitude, No. 1156). 

Secţiunea IV. — Despre modul stingerei serovituților. 

Art. 636. — Servituţile încetează când lucrurile se g ăsesc 
în astfel de stare, încât servitudinea nu se mai poate exercită. 
(Civ. 481, 557, 563, 564, 576 
Civ. Fr. 703). 

» 601, 634 urm., 637, 1091, 1156; 

Text. fr. Art. 703. — Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent 
en tel 6tat qu'on ne peut plus en user. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Abus de folosință 43, 44, 
45 

Acceptare 26. 
Acte scrise 32, 
Anulare 36, 
Apreciere suverană 8, 12. 
Autorizaţie 30, 34, 33, 
Caz fortuit 3. . 
Condiţiune 41. 
Confuziune 1.. 
Consimţămănt 30, 32, 35, 
Convenţiune 17. 
Cuproprietari 35, 
Daune-interese 5, 42, 4, 

45, 
Destinaţie 43, 14, 15, 16. 
Distrugere 4, 7. 
Donaţiune 25, 26, 28. 
Dotă 2, 
Embatic 21, 22, 
Expropriere 42. 
Fapt ilicit 3, 
Falos 11, 14, 15, 16. 
Forţă majoră 3, 
Imposibilitate 1, 3, 9, 12,. 

15. 
Impracticabil 9. 
Încetarea  servituţilor 1 

urm. 
Incompatibilitate 30, 33, 34. 
Indiviziune 23, 
Instrăinare 17, 29. 
Intenţie 30, 
Interpretare 24, 
Întrerupere 6, 11. . 
Locul exercitării servituţii 

9,   

Lucrări 30, 31, 33, 34, 
Nud proprietar 22, 
Nulitate 36, 
Permanenţă 34. 
„Prescripţie 1, 2,4, 10, 34, 39. 
Prezumpţiune 24, 30, 31, 
Probă 32. 
Provizorat 31, 
Reintegrare 5, 
Remitere, a se vedeă cu- 

vântul: „Renunţare“. 
Renunţare 18—35, 
Renunţare expresă 23-—29, 
Renunţare taciţă 23, 30— 

34, 
Revocare 3%. . 
Rezoluţiune 36—40, 
Schimbări 3—6, 8, 9, 10, 

13—16, 
Servitute 1 urm. 
Servitute de trecere 9, 
Situaţiunea locurilor 6, 8, 

15, 16, 
Stingerea  servituţilo: 1 

urm. 
Suspendare 2, 8, 
Șuverană apreciere 8, 12, 
Termin 4, 
Terţe persoane 3, 5, 27, 
Testament 28, 
Titlu 17, 36, 
Toleranţă 33, . 
Trecere 9, 
Transcriere 27, 
Tutor 21. 
Uzufruct 21, 22. 
Vindere-cumpărare 27, 29. 

Doctrină. 

(. Cauzele de stingerea servituţilor pre- 
văzute de art. 703 şi urm. c. civ. fr. (636 
şi urm. c. civ. rom.) sunt următoarele: 
1) Imposibilitatea de a întrebuinţă ser- 
vitutea; 2) confuziunea; 3) preseripţiuena, 
extinctivă rezultată din neîntrebuinţarea 
servituţii “timp de treizeci ani. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. partea î. p. 8% urm.). 

2, Art. 703 şi 704 c. civ. fr. (636 şi 637 
c. civ. rom.) prevăd mai mult o suspen- 
dare a exercitării servituților decât o 

stingere a lor; numai dacă sa îndeplinit 
prescripția, servituţile se sting precum şi 
în caz de încetarea accidentală a exerci- 
tării lor. (Demolombe, XII, No. 963 pis; 
Dalloz. Râp,. Servitude, No. 1210; Suppl., 
Servitude. No. 429; Laurent, VIII, NO. 
291; Baudry et Chauveau. Des biens, No. 
1148; Planiol. ed. 6-a, 1. p. 29%; Alexan- 
dresco: ed. 2-a III, pariea [, p. 855 
nota 1). 

3. Art. 103 şi 704 c. civ. fr. (636 şi 637 
c. civ. rom.) prevăd cazurile când servi- 
tujile nu mai pot fi exercitate în fapi 
din cauza unei schimbări suferite de fon- 
dul aservit fie prin caz fortuit, fie prin 
faptul licit al unuia dintre proprietari, 
fie prin faptul unei terţe persoane. (De- 
molombe XII, No. 965, 966, 971; Aubry 
et Rau. ed. 5-a, III, $ 255, p. 169, 170; 
Dalloz Râo., Suppl.. Servitude, No. 4179; 
Laurent, VIII, No. 290; Huc, IV, No. 458; 
Baudry et Chauveau. Des biens. No. 1150; 
Comp.: Alexandresco, ed. 9-a, III, partea 
I, p. 856, 857). | 

4, In acest caz, dacă lucrul care formă 
fundamentul servituţii a fost distrus cu 
totul, stingerea - servituţii are loc imediat 
şi în, mod definitiv deoarece există o îm- 
posibilitate materială de a fi exercitată; 
dacă însă lucrul care formă fundamentul 
servituții a, suterit schimbări cari nu se 
opun la restabilirea servituţii, ea va 
puteă fi restabilită dacă nu au trecuti mai 
mult de treizeci ani dela încetarea, ei, caz 
în care sa stins prin prescripțiune,. (Au- 
bry et Rau, ed. S-a, III $ 9%, p. 170; 
Dalloz, Râp. Servitude, No. 1210; Suppl., 
Servitude, No. 495; Laurent, VIII, No. 290; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 857). 

5. Dacă servitutea nu mai poate fi 
exercitată, din cauza unei schimbări su- 
ferite de fondul -aservit, printr'un fapt 
ilicit al proprietarului fondului aservit 
sau al unei terţe persoane, proprietarul 
fondului dominant are dreptul să ceară, 
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reintegrarea sa, în exercitarea servituţii, 

dacă este posibil, iar dacă nu este posi- 

bil, să ceară daune-interese. (Aubry et 

Rau, ed. Sa, III. $ 255, p. 120; Dalloz, 

Râp., Servitude, No. 1214; Suppl.. Servi- 

iude, No: 479; Laurent. VIII. No. 290; 

Alexandresco; ed.. 2-a, III. partea 1. p.- 

857). 
G, Schimbarea situaţiunei locurilor 

care aduce întreruperea servituţii poate 

" aveă loc atât în fondul aservit cât şi fon- 

dul dominant.: (Aubry et Rau. ed. S-a, 

III, $ 255, nota. 3 bis, p. 170; Alexandresco, 

ed. %-a III, partea 1, p. 856). 
7, Distrugerea, totală a fondului do- 

minant sau a fondului aservit aduce stin- 

gerea definitivă a servituţii, (Demo- 

lombe, XII, No. 903; Dalloz. Râp.. Servi- 

tude, No. 1210; Alexandresco. ed. 2-a, INI, 

partea 1, p. 856, 857). 
8. Schimbările aduse în situaţia locu-. 

vilor aduc după împrejurări stingerea sau 

suspendarea servituţii după aprecierea 

suverană a tribunalelor. :(Dalioz. R6p. 
Servitude No, 1211). 

9. In cazul când o parte dintr'un fond 

care eră supusă unei servituţi, de tire- 

cere devine cu deşăvârşire impracti- 
cabilă la exercitarea. serevituţii, proprieta- 
»ul fondului dominant nu are dreptul să 
schimbe locul de trecere pe altă parte a 
fondului aservit fără consimţimântul pro- 
prietarului acestui fond. (Dalloz. Rev, 
Servitude, No. 1212). 

iQ. Când lucrul care formă îunda- 
mentul servituţii a suferit schimbări cari 
nu se opun la restabilirea servituţii, ea 
încetează numai în mod provizoriu şi va 
puteă fi restabilită dacă nu au trecut mai 
mult de treizeci ani dela încetarea ei. caz 
în care sa, stins prin prescripţie. (Dalloz, 
Rep., Servitiude, No. 1210; Suppl. Servi- 
tude, No. 484; Alexandreseo. ed. 2-a, III, 
partea 1, p. 857). 

44, Servitutea. încetează sau mai bine 
zis se întrerupe si în cazul când nu mai 
prezintă nici un folos de orice fel pentru 
fondul dominant. (Toullier, ÎI. No. 684; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 255, p. 169; 
Laurent. VIII,-No. 289; Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea 1, p. 856, nota 2). 

49, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran. dacă exerciţiul servituţii a devenit 
sau nu materialmente cu neputinţă, (De- 
molombe, XII. No. 97%; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1151; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea I, p. 856, nota 4). 
-13, Schimbarea destinaţiei fondului 

dominant nu aduce, în mod necesar, stin- 
gerea servituţii. (Dalloz, Rep., Suppl.. Ser- 
vituae, No. 483). 

44, Schimbarea destinaţiei fondulvi 
dominant aduce stingerea servituţii, nu- 
mai în cazul când prin schimbarea. ope- 
rată. fondul dominant nu mai poate trage 
din servitute nici un avantaj chiar parţial. 
(Dalloz. Rep. Servitude, No. 1213). 

(5. In cazul când prin schimbările 
operate în situaţiunea locurilor se poate 
trage un avantaj parţial. servitutea este 
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stinsă numai Pentru partea a cărei îolo- 
sință a devenit imposibilă. (Duranton Y, 
No. 657; Demolombe, XII, No. 970, 91; 
Marcads, Art. 703; Dalloz. R&p.. Servitude, 
No. 1913; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 857, nota 2). 

1G. In cazul când folosinţa pe care o 
procură o servitute nu poate îi fracţio- 
nată, servitutea va fi stinsă în întregime, 
chiar dacă schimbarea în situaţia locuri- 
lor nu ar aduce decât un obstacol parţial 
la, exerciţiul ei. (Dalloz, Rep, Servitude 
No. 1213). 

47. O servitute constituită asupra unui 
fond prin convenţiune şi cu titlu oneros, 
în consideraţia poziţiei personale a pro- 
prietarului fondului dominant, continuă 
a aveă existenţă, chiar dacă fondul domi- 
nant a trecut în proprietatea unui. alt 
stăpân, deoarece o asemenea servitute 
este constituită pentru totdeauna asupra 
unui fond şi pentru folosul actual şi 
viitor al altui fond. (Daloz, Râp.. Servi- 
tude. No. 1921). 

18, In afară ae cauzele de stingerea 
servitiuţilor prevăzute de codul civil, la 
capitolul servituţilor, mai sunt şi alte 
cauze de stingere. Astfel, servituţile se 
sting prin renunţarea sau prin remiterea 

voluntară a proprietarului fondului do- 
minanț. Aceste drepturi decurg din prin- 
cipiile generale ale codului civil. (Dalloz. 

Re&p., Servitude, No. 1260; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1, p. 851). 

19, Renunţarea proprietarului fondu- 
lui dominant la exercitarea, servituţii, a- 
duce stingerea ei deoarece şi în acest caz 
lucrurile nu mai pot fi restabilite în sta- 
rea lor primitivă. (Demolombe, XIl.. No. 
1041; Dalloz Rep., Suppl., Servitude, No. 
482; Laurent, VIII, No. 338; Baudry i 
Chauveau, Des hiens No. 1173; Alesar- 

dresco, e. 2-a, III. partea 1. p. 851). . 
20. Potrivit principiilor de drept, Ori 

ce persoană care poate dispune în mod 

liber de bunurile sale poate renunţă la v 
servitute constituită în favoarea, fondului 
său. (Demolombe, XII, No. 1037; Dalloz 
Râp., Servitude, No. 1260; Suppl., Serii 

tude. No. 507; Alexandresco, ed. 2-a, [II 
partea I, p. 8592). , 
d, Acei cari nu au plina proprietate 

nu pot renunţă la dreptul qe servitute. 
Astfel] nu pot renunţă la dreptul de ser 

tute.: uzutructuarul. embaticarul, tutorul, 

bărbatul dotal. (Duranton. V, No. 64; De 
molombe, XII, No. 1037; Dalloz, REP 
Servitude. No. 1261; Alexanâresco. ed. 73. 

“TUI, partea I, p. 852, text şi nota 4). 
99, Nudul proprietar nu poate 1€ 

nunţă la dreptul de servitute în preiudi 
ciul uzufructuarului sau embaticarului. 
(Dalloz, Râp. Servitude, No. 1261; Alexa” 
dresco, ed. 2-a, III, partea |, P. 85% 
nota, 4), | sat 
93, Remiterea dreptului de servitute 

poate fi expresă sau tacită. (Demolonke: 
XII. No. 1041; Dalloz, Râp., Servitude, NO: 
1263: Suppl. Servitude. No. 509; Laurent: 
VIII. No. 338: Baudry et Chauvanu. D'$ 
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"biens, No. 1173; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I. p. 851). 
24. Remiterea expresă a dreptului de 

servitute trebueşte interpretată în mod 
restrict.v, deoarece nimeni nu este presu- 
pus că nenunţă la drepturile sale. (Demo- 
lombe, XII. No. 1041; Dalloz, R6p., Servi- 
tude. No. 1263; Sunppl.,. Servitude, No. 509; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 851, 
nota 1). 

95. Remiterea expresă a, dreptului de 
servitute poate fi făcută, cu titlu oneros 
sau cu titlu gratuit. (Dalloz, Râp., Servi- 
ide, No. 1263; Suppl., Servitude. No. 508). 

9G. Remiterea expresă pentru a. 
produce efectele între părţi, când nu e fă- 
cută sub forma de donaţiune, nu are ne- 
voie să fie acceptată. (Demolomb=, XII. No. 
1040; Aubry et Rau, ed. 5-a, III. $ 255,p. 
182; Laurent, VIII. No. 336: Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1173: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III. partea Î, p. 852, text şi 
nota, 2). , 

97. Pentruca remiterea expresă să 
îie ovozabilă terţelor persoane, cari'ar fi 
dobândit drepturi asupra. fondului domi- 
nant, trebueşte să fie transcrisă. (Aubry 
et Rau. ed. 5-a. III, $ 255, p.182; Baudry 
et Chauveau. Des biens, No. 1173; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea Î, p. 852). 
28. Remiterea expresă a dreptului de 

servitute Prin testament sau donaţiune, 

trebueşte făcută cu formele prevăzute de, 
lege pentru aceste acte. (Demolombe. XII, 
No. 1039: Dalloz. Râp., Servitude, No. 1263; 
Suppl., Servitude, No. 50$; Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea 1, p. 852, nota 1). 

929. Remiterea expresă a. dreptului de 
servitute cu titlu oneros, trebueşte supusă, 
regulelor prevăzute de lege pentru con- 
tractul de  vindere-cumpărare.  (Dalloz 
Râp., Servitude. No. 1263; Suppl.. Servi- 
tude, No. 508). 

30. Remiierea tacită a dreptului de 
servitute poate rezultă âin consimţimân- 
tul proprietarului fondului dominant sau 
din autorizaţia dată de el proprietarului 
fondului aservit de a face lucrări incom- 
patibile cu exercitarea dreptului de ser- 
vitute şi cari presupun în mod necesar in- 
tenția lui de a renunţă la dreptul de ser- 
vitute. (Demolombe XII. No. 1041; Dalioz. 
Rep. Servitude. No. 1263; Laurent, VIII, 
No. 338: Baudry et Chauveau, Des biens; 
No. 1173; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
1, v. 851, nota 1). 
21. Lucrările autorizate pentru a pu- 

teă constitui o prezumbţiune de renunțare 
la dreptul de servitute. irebuesc să fie 
permanențe şi definitive, iar nu provizorii 
EU gpecătoare, (Dalloz, Rep., Servitude, No. 

22, Consimţimântul proprietarului do- 
minani se va dovedi cu acte scrise sau 
prin mijloacele prevăzute de lege. (Demo- 
lombe, XII. No. 1042; Dalloz. Râp.. Servi- 
tude. No. 1264: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, 1. p. 851, nota 1). 
23. Dacă proprietarul fondului domi- 

nanht nu a autorizat pe proprietarul fon- 
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dului aservit să facă lucrările incompati- 
bile cu exercitarea dreptului de servitute. 
ci a lăsat numai să fie făcute, fără a pro- 
testă, tăcerea sa, nu înseamnă consimţi- 
mânt şi deci nu există renunțare tacită. 
(Duvergier, sur Toullier. [Il. p. 311], nota; 
Demolombe. XII, No. 1043; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, p. 182, text şi nota, 30; Laurent, 
VIII. No. 338; Alexandresco ed. 2-a, III, 
partea I, p. 851, nota 1). 
34, Lucrările făcute de proprietarul 

fondului dominant cari ar îi incompată- 
bile cu exercitarea dreptului de servitute, 
nu bofi constitui o renunțare d:n partea sa 
la dreptul de servitute, deoarece cât timp 
nu s'a îndeplinit prescripţia, el are dreptau 
să repue lucrurile în stare de mai înainte. 
(Dalloz. Râp., Suppl., Servitude, No. 509). 
25, Când fondul dominant este pose- 

dat de mai mulţi coproprietari în mod iîn- 
diviz. renuntarea la, servitute trebueşte 
consimţită de toţi coproprietarii. (Foullier, 
III, No. 6%; Demolombe, XII. No. 1038; 
Dalloz, R6p., Servitude, No. 1262; Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, partea 1. p. 852, nota 4). 
26. O servitute se mai stinge prin re- 

vocarea,. rezoluţiunea sau anularea, titlu- 

lui constitutiv. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II. 
$ 255, p. 181: Laurent. VIII, No. 334; Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 1073 
Ajexandresco, ed. a, III. partea I, 

p. 853). 
37, Rezoluţiunea dreptului proprieta- 

rului fondului dominant. nu aduce stinge- 
vea, servituţii deoarece pedeoparte, pro- 
prietarul aparent poate face orice act de 
natură a aduce o ameliorare fondului, iar 
pe de altă parte, servitutea este datorită 
fondului, iar nu persoanei. . (Demolombe, 
XII. No. 759; Dalloz. R6p.. Servitude. No. 
1267; Suppl., Servitude, No. 510; Alexan- 
dresco, ed. 2-t, III, partea ], p. 853. nota 
1: Comp., Contra: Duranton, V No. 5%, 
679; Laurent, VIII, No. 170). 

28, Rezoluţiunea dreptului proprieta- 
rului care a consimţit o servitute asupra 
fondului său. aduce stingerea dreptului 
de servitute dacă rezoluţiunea are o cauză 
necesară, inerentă contractului. (Demo- 
lombe. XII, No. 1048 urm.: Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, $ 255, p. 181; Dalloz. Râp., Ser- 
vitude, No. 1268: Laurent. VIII, No. 335; 
Planiol, I, No. 2985; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea 1. p. 853). 
39. Acest mod de stingere nu se aplică 

servituţilor dobândite prin prescripţie. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III. partea I. 
p. 853). 
40. In cazul când faptul care dă loc 

la, rezoluțiune ar depinde de voinţa pro- 
prietarului care a, consimţit servitutea pe 
fondul său, servitutea nu se stinge. (Dal- 
loz, Rep, Servitude, No. 1268). 

41. O servitude se stinge când a fost 
stipulată sub o condiţiune sau termen 
prin împlinirea condiţiunei sau ajungerea, 
termenului. (Dalloz. Rp. Servitude, No. 
1269: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
n. 850). , 
42, Servituţile se mai sting prin expro- 
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prierea fondului aservit peniru cauză de 
utilitate publică, în cazul când servitutea 
nu mai poate fi exercitată asupra, acestui 
fond din cauza destinaţiei noui ce se dă 
fondului expropriat; în acest caz proprie- 
tarul fondului dominant va aveă dreptul 
la, despăgubiri. (Demolombe, XII, No. 1056; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, III 8 255, p.18; 
Laurent. VIII, No. 339; Baudry et Chau- 
veau, Des biens, No. 1173; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 854). 

423, Dacă proprietarul fondului domi- 
nant abuzează de folosinţa servituţii, în 
prejudiciul fondului aservit, după o pă- 
rere, acest abuz poate aduce stingerea 
dreptului de servitute. (Toullier, III, No. 
666 urm.; Masse et Verg6 sur Zachariae, 
II, 8 341, p. 212; Dalloz, Rep., Servitude, 
No. 1220). 
44, După altă părere, în caz când pro- 

prietarul fondului dominant abuzează de 
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folosinţa serviiuţii. în prejudiciul fondu- 
lui aservit, acest abuz nu poate aduce 
stingerea dreptului ge servitute, ci numai 
condamanarea proprietarului fondului do- 

minant la plata de daune-interese ca echi- 
valent. al prejudiciului cauzat. (Demo- 
lombe, XII, No. 1059; Aubry et Rau, ed. 
5-a. III. $ 955. p. 183; Dalloz, R6p., Ser- 
vitude, No. 1120; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1175; Aleandresco, ed. 2-a; 
III. partea 1, p. 85%), - 

- 45, După adeastă din urmă părere, 
în afară de daune-interese, tribunalele ar 
mai putea să ordone pnăsurile necesare 
pentru a se împiedecă pe proprietarul 
fondului dominant să abuzeze de folo- 
sința servituţii în viitor. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 85%). 
46. A se vedea: art. 637 din codul ci- 

vi] cu notele respective. 

Art. 637. — Ele renasc dacă lucrurile sunt restabilite întrun 
chip încât servituţile să se poată exercită, afară numai de nu ar 
îi trecut un spațiu de timp îndestulător spre a se puteă presu- 
pune că s'a desființat servitutea, după cum se zice la art. 640. 
(Civ. 601, 636, 639, 640, 1708, 1798, 1890; Civ. Fr. 704). i 

Tezi fr. Art. 704. — Elles vevivent si les ehoses sont râtablies de manitre 
qu'on puisse en user; ă moins quil ne se soit dejă 6coul6 un espace de temps 
suffisant pour faire prâsumer lextinetion de la servitude, ainsi quiil est dit ă 
Vartiele 707. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Restabilire 1, 4, 5, 7, 9. 
Servitute 1 urm. 
Servitute continuă 9, 10, 

Forţă majoră 7. 
Ingreunarea servituţii 4. 
Intrerupere 6. 
Izvor 3. Servitute de luare de 
Luare de apă 3. apă 3. 
Lucrări 4, Servitute necontinuă 9, 
Mâna omului 4, 10, 
Natură 4. Stingerea servituţilor 1, 2. 
Prescripţie 6—10, 
Renaşterea servituților 

1—8, 

Subsistare 2, 
Suspendare 6, 7. 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 704 c. 
civ. îr. (637 c. civ. rom.) servituţile stinse 
renasc dacă lucrurile sunt restabilite în- 
tirun, chip încât ele să se poată exercită. 
(Demolombe. XII, No. 974; Dalloz, Rep, 
Servitude. No. 1215; Suppi., Servitude, No. 
485; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |. 
p. 857, 858). 

9, Expresia  crenasc» întrebuințată 
în art. 704 c. civ. fr. (637 c. civ. rom.) nu 
este exactă ci ar trebui să se întrebuin- 
țeze expresia: «subsistă» deoarece drepiul 
de servitute nu a încetat niciodată de a 
aveă ființă, deci nu poate renaşte. (Mour- 
lon. ÎI, No. 1850; Laurent, VIII, No. 991; 
Huc, 1V, No. 457; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1148; Planiol, ed. 6-a, 1. 
No. 29%; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea I. p. 855, nota 9). 

2. Astfel dacă un izvor după ce a se 
cat, reîncepe a izvori. servitutea de luare 
de apă renaştie de îndată. (Dalioz, R6p+ 
Servitude, No. 1215). 

4. În cazul când lucrurile sunt resta- 
bilite nu numai de natură ci şi de mâna 
omului, servitutea care renaşte nu poate 
fi nici mai îngreunătoare pentru fondul 
aservit nici mai puţin comodă pentru fon- 
dul dominant. (Delvincourt, 1, No. 42% 
Toullier, III, No. 684, 685; Duranton, V, 
o. 654 urm.; Dalloz, Rep., Servitude, No. 

5. Pentru ca. servitutea să poată Ie 
naşte nu este neapărat necesar ca lucru- 
rile să fie restabilite în situaţiunea L0r 
primitivă ci este deajuns dacă lucrurile 
sunt restabilite în. astfel de chip încât să 
se poată exercită servițutea. (Demolombe 
XII, No, 974; Mass et Verge sur Zacha- 
riae, II, $ 341. nota 2, p. 202; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, III, $ 255, p. 170; Dalloz, R6P. 
Servitude, No. 1216; Suppl., Servitude, 
No. 485; Laurent, VIII, No. 991, 299: Bau- 
dry et Chauveau. Des biens, No. 1151; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea [ P. 85% 
nota 1). 

„G. Potrivit dispoziţiunilor art, 704 c- 
civ. în. (637 c. civ. rom.) servitutea nu 
mai poate renaşte dacă a trecut un spa” 
țiu de timp îndestulător spre a se puteă 
presupune că s'a desfiintat  servitutea» 
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După o părere. în acest articol nu este 
vorba de o adevărată prescripţie ci de un 
termen fix de treizeci ani care nu este su- 
pus întreruperei sau suspendării. (Dal- 
loz, Râp., Servitude, No. 1219), 

7. După a doua părere. în acest arti- 
col este vorba de o adevărată prescrip- 
ţie însă dacă schimbarea lucrurilor care 
face imposibilă exercitarea, servituţii pro- 
vine din o cauză naturală şi forţă ma- 
joră, prescripţia va fi suspendată de 
drept şi exercitarea servituţii va. puteă 
reîncepe, ori la ce epocă vor îi restabilite 
lucrurile; dacă însă schimbarea lucruri- 
lor este astfel încât proprietarul fondului 
dominant ar puteă oricând să restabi- 
lească lucrurile încât servitutea să se 
poată, exercită, 'prescripţia va curge în 
contra lui. (Toullier, III, No. 690 urm; 
Taulier, Il, p. 462; Masse et Verg6 sur 
Zachariae, II, 8 341 nota 2, p. 208, 209; 
Marcad, Art. 703. 704: Dalloz Râp., Ser- 
vitude, No. 1219: Vazeille, Prescription I, 
No. 426). 

8. După a treia părere. în acest articol 
este vorba, de o adevărată prescripţie or- 
dinară care rezultă din neuzul servituții 
care este supusă regulelor generale în a- 
ceastă materie. (Duvergier sur Toullier, III. 
No. 690. nota a; Duranton. V. No. 65%; 
Demolombe, XII, No. 979; Mourlon, I, No. 
1855 urm.; Demante et Colmet de San- 
terre, ed. 3-a, II, No. 562 bis III: Aubry ei 
Rau, ed. 5-a, III, $ 255, p. Li, 172; Dalloz, 

Art. 638. — Orice servitute 
care este datorită și acela ce o 
(Civ. 557, 576, 626, 627, 113$2, 1048, 1091, 1154, 
Fr. 705). 
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Râp.. Servitude, No. 1219; Suppl.. Servi- 
tude, No. 486; Laurent, VIII, No. 296; Huc, 
IV, No. 459; Bauâry-et Chauveau. Des 
biens, No. 1151; Planiol, 1, No. 297; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 859, 
860, text şi nota, 2). 

9. In părerea aceasta din urmă. pre- 
scripțiunea este aplicabilă atât servitu- 
ților continui cât şi celor necontinui. şi 
atât în cazul când proprietarul fondului 
dominant a avut posibilitatea să resta- 
bilească lucrurile în stare de a se puteă 
exercită dreptul de servitute, cât si în ca- 
zul când nu a avut această posibilitate. 
(Duvergier sur Toullier, III, No. 690 nota 
a; Demolombe, XII, No. 979; Demante et 
Colmet de Santerre. ed. 3-a, II. No. 562 
bis III; Aubry et: Rau, ed. 5-a, III $ 25, 
text şi nota 6, 7, p. 171. 172; Dalloz. R6p. 
Suppl., Servitude, No. 486). 

10. Prescripţiunea de treizeci ani în- 
cepe a curge în contra proprietarului fon- 
dului dominant din momentul când sa 
produs imposibilitatea exercitării, indife- 
rent dacă servitutea este continuă sau ne- 
continuă. (Demolombe. XII, No. 977, 979; 
Demante et Colkmet de Santerre, ed, 3-a, II. 
No. 562 bis, V; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, 
$ 255. text şi nota 6, p. 171; Laurent, VIII, 
No. 296; Huc, IV, No. 459; Baudry et 
Chauveau, Des biens. No. 1151; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea [. p. 859). 

1. A se vedea: art. 636 din codul civi! 
cu notele respective. 

este stinsă, când fondul către 
datorește cad în aceeași mână. 

1798; Civ. 

Tezi. fr. Art. 705. — Toute servitude est €teinte lorsque le fonds ă qui 
elle est due, et celui qui la doit, sont r6unis dans la meme main. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abandonare 4. Partaj 4, 
Acceptarea succesiunei 6, Renaştere 10, 11, 12. 

10, Reunirea, fondurilor 1 
Anulare 9. urm. 

Revocare 9. 
ezoluţiune 9. 

Schimb 4, 
Servitute 1 urm. 

Donaţiune 4. Servitute legală 3. 
Evicţiune 11, Stingerea  servituţilor 1 
Executare silită 12, - urm. 
Expropriere silită 12, Succesiune 4, 6, 10, 
Instrăinare 4, 10, 11, 17. Testament 8. 
Irevocabilitate 5, 9, 16. Titlu 6, 9. 
Legat 8, Urmărire silită 12, 
Nulitate 9. Vindere-cumpărare 4, 10, 
Pact de răscumpărare 11, 1, 

Beneficiu de inventar 6. 
Confuziune 1 urm. 
Coproprietate 13, 14. 
Creditori 12. 

Doctrină, 

î, Poirivit dispoziţiunilor art. 705 c. 
civ. fr. (638 c. civ. rom.) orice servitute 
este stinsă prin confuziune, când fondul 
către care este datorită şi acela ce o da- 

toreste cad în aceiaşi mână, deoarece, po- 
trivit principiilor de drept nimeni nu 
poate aveă o servitute asupra propriului 
sau lucru. (Dalloz, Rep, Servitude. No. 
1222; Suppl., Serviţude, No. 488; Alexan * 
dresco. ed. 5-a, TII, partea I, p. 862). 

2, Stingerea, servituţii prin confuziune 
poate aveă loc în trei cazuri: sau pro- 
prietarul fondului dominant dobândeşte 
proprietatea fondului aservit, sau pro- 
pretarul fondului aservit dobândeşte pro- 
prietatea fondului dominant sau un terţ . 
dobândeşte proprietatea atât a fondului 
dominant cât şi a fondului aservit. (Dal- 
loz, R6p., Servitude, No. 1222; Suppl., Ser- 
vitude No, 488: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea TI, p. 862). 

8. Prin confuziune se sting tot felul 
de servituţi, chiar cele legale. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, Partea |, p. 862). 

4. Stingerea servituţii are loc, oricare 
ar îi modul de dobândire a proprietăţii 
celor două fonduri, adică vânzare, schimb. 
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partaj, donaţiune, abandonare, sau suc- 

cesiune. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 1223; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea | p. 862). 

5, Pentru stingerea servituţii prin con- 

fuziune trebueşte ca reunirea ambelor 

fonduri să fie făcută în mod definitiv şi 

irevocabil. (Duranton V, No. 666; Demo- 

lombe, XII, No. 98; Mourlon, Î. No. 1851; 

Aubry et. Rau. ed. 5-a, III, $S 23%, p. 173; 

Dalloz, Râp., Servitude, No. 1225; Suppl. 

Servitude, No. 488; Laurent VIII, No. 301, 

Baudry et Chauveau, Des biens, No. 113%; 

Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 1. p. 863). 

6. Deasemenea pentru ca stingerea, să, 

aibă loc, trebueşte ca titlul de dobândire 

a fondurilor să nu excludă ideea de con- 

fuziune cum ar fi în cazul acceptării suc- 

cesiunei sub beneficiu de inventar. (Toul- 

lier, III, No. 668; Dalloz. Rep., Servitude, 

No. 1995; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea, 

I, p. 862, nota 1). 
7, Deasemenea pentru stingerea ser- 

vituţii prin confuziune se cere ca eveni- 

mentul care a produs confuziunea, să îie 

de aşă natură încât serviciul în care con- 

stă servitutea sa nu mai poate fi, pe 

“viitor exercitat cu titlul de servitute; ast- 
fe! dacă numai o parte din fondul aservit 

a devenit proprietatea celui căruia îi a- 

parţine fondul dominant, servitutea nu 

se stinge deoarece se poate încă exer- 
cită. (Demolombe, XII, No. 983; Dalloz, 
Reâp., Servitude, No. 1222; Laurent, VIII, 
No. 300; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 1153; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. 1, p. 863). ! 

8, Dacă reunirea fondurilor se îace 
în baza unui legatţ. pentru operarea con- 
fuziunei, trehueşte ca legatul să fie ac- 
ceptat, deoarece în cazul contrar cauza 
achiziţiunei nu sa. realizat. (Dalloz, B6p., 
Servitude, No. 1222). | 

9. Dacă unul dintre fonduri este po- 
sedat pe baza unui titlu anulabil, revo- 
cabil sau  rezolutoriu,  confuziunea nu 
poate operă deoarece pentru operarea con- 
fuziunei, trebueşte ca reunirea fondurilor 
în aceiaşi mână să aibă un caracter defi- 
nitiv si ivevocabil. (Duranton, V, No. 666; 
Demolombe, XII, No. 984; Mourlon I, No- 
1851; Aubrvy et Rau, ed. 5-a, III. 8 255, p. 
173; Dalloz, Pâp. Servitude, No. 122%; 
Laurent, VIII. Mo. 301: Baudry et Chau- 
veau, Des biens. No. 1154: Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea IL p. 863). 

10. Servituţile reînviază când cinevă 
a acceptat o succesiune pur şi simplu, 

care a. operât confuziunea şi apoi a vân- 
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dut universalitatea  succesiunei. (Prou- 

âhon, Usufruit. IV, No. 2095; Demolombe, 

XII, No. 986; Mass et Verge sur Zacha- 

riae. II, $ 341. nota 3. p. 310; Aubry et 

Rau. ed. 5-a, III. $ 2925, p. 17%; Dalloz, 

Rep.. Servitude, No. 1225; Laurenet. VIII, 

No. 303; Baudry et Chauveau. Des biens, 

No. 115%; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 

tea 1, p. 862, nota 1). 
|. In caz de vânzare cu pact de Tăs- 

cumpărare şi în caz de evicţiune, servi- 

tuţile care se stinseseră prin confuziune 
reînvie dacă sa uzat de pactul de răscum- 

părare sau evicţiunea a avut loc. (Demo- 

lombe, XII. No. 984; Masse et Verge sur 

Zachariae, II, $ 341, nota 3, p. 210; Dalloz 

Râp.. Servitude, No. 1225; Suppl. Servi- 

tude. No. 488; Laurent, VIII, No. 3%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partet | p. 
864). 

19. In caz de urmărire silită şi de 
expropriere forţată cerută de creditori, 

confuziunea încetează şi servituţile m 

învie. (Aubry et Rau, ed. 5-a. III, $ 29 
p. 173; Daloz, Rp., Suppl.. Servitude, No, 
488: Laurent. VIII, No. 302). 

18. Contuziunea nu există şi servitu- 

tea. nu se stinge când mai multe per- 
soane dobândesc în comun un fond su- 
pus unei servituți în favoarea fondului 
care aparţine în mod exclusiv unuia din- 

tra aceşti achizitori. (Toullier. III, No. 
666 er, 667; Duranton. V, No. 662 urm: 
Demolomba XII. Ne. 983: Dalloz Râp 
Servitude. No. 19923:  Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea 1, p. 863)... 

14. Dacă însă toţi coproprietarii fon- 

dului dominant dobândesc în comun Dro- 

prietatea fondului supus servituţii ser- 

vitutea, încetează prin confuziune. (Demo- 
lombe. XII; No. 983; Dalloz, Râp., Serii" 

tude 1923; Alexandresco. ed. 2-a, III, par- 
tea I. p. 863, nota, 2). 

15. Nu se stinge prin confuziune se 

vitutea, când se dobândeşte numai o Parle 

din fondul supus servituţii. (Dalloz, R6P» 

Servitude, No. 1223). 
16. Prin confuziune se stinge în mod 

irevocabil servitutea. (Daloz, Râp. Ser 
vitude, No. 1226). Ă 

17. Prin urmare după stingerea servi 
tuţii prin contuziune, dacă se înstrăinează 

fondul ce fusese supus servitulii, el este 
liber, de orice servitute, afară de cazu 
prevăzut de art. 694 c. civ. în. (627 c. CI. 

rom.). (Dalloz Râp., Servitude, No. 12%; 

Suppl., Servitude, No. 489). 

„Art. 639. — Servitutea este stinsă prin ne-uz în curs de trei- 
zeci ani. (Civ. 557, 579, 580, 619, 623, 637, 640 urm., 1091, 1800, 
1842, 1847, 1864 urm., 1890 urm., 1894, 1895; Civ. Fr. 706). 

Teal. fr. Art. 706. — La servitude est &teinte par le non-usage pendant 
trente ans. 
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(a doctrină). 

Act de contradicţiune 8,13. 
Apreciere suverană 14. 
Arendare 15. Servitute 1 urm, 
Conservarea servituţii 11 Servituţi aparente 1. 

—16. Servituţi continue 1, 813. 
Contradicţiuna 8, 12. Servituţi convenţionale 2, 
Convenţiune 5, 19, 24. Servituţi legale 2, 3. 
Coproprietate 16. > Servituţi neaparente 1, 
Dobândire 20. Servituţi necontinue 1, 7, 
Dovadă 23, 24, 25, 23. 
Forţă majoră 9, 10, 42. Stingerea servituţilor 1 
Imposibilitate 6, urm. 
Inceperea prescripţici 5. Stingerea parţială a servi- 
inchiriere 15. , tuţilor 21. 
indiviziune 16, Suspendare 22. 
Intrerupere 22, 23, 24. Suverană apreciere 14, 
Locaţiune 15, Termin 6, 17, 18 
Lucrări 11, 12, 13, 14. Titu 5, 19, 24, 
Marturi 23, 25. . Urme de lucrări 11, 12, 13, 
Neuz 1 urm. 14 
Posesiune 15, 24, 25. 
Prescripţiune 1 urm. 

* Prezumpţiuni 25. 
Probă 23, 24, 25. 

Uzul servituţilor 1 urm. 
Uzufruct 15.   

Docţrină. 

1. Dispoziţiunile art. 706 ce. civ. îr. (639 
c. civ. rom.) potrivit cărora servituţile se 
sting prin neuz în curs de ireizeci ani, 
constituesc un mod general de liberaţiune 
şi-şi găsesc aplicaţiune atât la servi- 
tuţile continue şi aparente cât şi la 
servituţile  necontinue şi  neaparente. 
(Dalloz, Râp., Servitude. No. 1228; Suppl.,, 
Servitude, No. 490; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 1156. 1157: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 867, 871). 

9. Dispoziţiunile acestui articol nu-şi 
găsesc aplicaţiunea, la. servituţile cari nasc 
din situaţiunea. locurilor. ci numai la ser- 
viiuțile convenționale. (Dalloz, Râp., Ser- 
vitude, No. 1223; Alexandresco, ed. 2-a, 
III partea 1, p. 867, text şi nota 3). 

23. Desemenea, dispoziţiunile acestui ar- 
ticol nu-şi găsesc abplicațiunea la servi- 
tuţile legale. (Dalloz, Re6p., Servitude, No. 
405; Alexandresco, ed. 2-a III, partea I. 
p. 867, text şi nota 3). 

„ Siingerea prin neuz a unei servituţi 
are "oc atâti. în cazul când uzul a. încetat 
cât şi în cazul când uzul nu începuse 
încă. (Demolombe, XII, No. 992; Massă et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 341 nota 6, 
p. 211; Dalloz, R6p.. Servitude, No. 12%; 
Suppl., Servitude. No. 491; Laurent, VIII, 
No. 313; Alexandresco, ed. 2-a. III. partea 

p. 869, 872). 
"g In cazul când uzul unei servituţi nu 
a început încă prescripțiunea începe a 

curge, din momentul încheierei  conven- 
liunei, deoarâce din acel moment trebuiă, 
să înceapă folosința  servituţii. (Dalloz, 
Râp.. Suppl.. Servitude. No. 491; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 872). 

6. Nu trebueşte să se confunde neuzul 
unei servituţi prevăzut de art. 706 c. civ. 
în. (631 c. civ. rom.) cu imposibilitatea, 
materială si absolută de a se folosi de 
servitute caz prevăzut de art. 703 c. civ. 
îr. (636 c. civ. rom.) deoarece în primul 
caz. stingerea servitutii are -loc prin tre- 
cere de treizeci ani iar în cel de al doilea, 
caz, stingerea are loc imediat si în mod 
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definitiv. (Dalloz, Rep., Suppl.. Servitude, 
No. 495; Comp.: Alexandresco. ed. 2-a, III, 
partea I, p. 867). 

7„ Pentru servituţile discontinue a că- 
ror exerciţiu are loc prin faptul omului, 
neuzul poate rezultă din abţinerea titu- 
larului servituţii care face să se creadă 
că a părăsit dreptul său. (Demolombe, 
XII, No. 988; Dalloz. Râp.. Suppl., Servi- 
tude, No. 49%; Laurent, VIII, No. 304; Ale- 
xandresco ed. 2-a, III, partea I,p. 869). 

8. Pentru servituţile continue a căror 
" exercitare are loc fără faptul omului, ne- 

uzul nu poate rezultă din simplă inac-. 
țiune a titularului servituţii ci. trebueşte 
să, fie precedată de un act de contradic- 
ţiune din pariea proprietarului fondului 
aservit. (Dalloz, Râp., Suppl.. Servitude, 
No. 494). Ă 

9. Chiar dacă neuzul unei servituţi 
provine din o cauză de forţă majoră, 
după o părere prescripţiunea operează. 
(Delvincourt, 1, p. 167, note 11, 12; Duver- 
gier, sur Toullier, III, No. 697, p. 326, nota 
a; Duranton, V. No. 654 urm.; Demolombe, 
XII, No. 979; Dalloz, Rep., Servitude, No. 
1235; Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1155; Planiol, 1, No. 2977; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 1, p. 867). 

10. După altă părere, când neuzul u- 
nei servituţi provine din o cauză de forţă 
majoră, servitutea nu se poate stinge prin 
prescripţiune. (Toullier, III, No. 690 urm.; 
Marcads, Art. 106). 

ii. Cână există urme de lucrări fă- 
cuțe pentru a, se folosi de servitute, după 
o părere, aceste urme de lucrări conservă 
servitutea, care nu se poate stinge prin 

prescripţiune. (Touilier, III. No. 709; Dal- 
loz, R&p., Servitude, No. 1236). 

12. După a doua părere, servitutea se 
stinge prin prescripţiune când proprieta- 
rul fondului dominant nu mai uzează de 
ea sau cână proprietarul fondului aser- 
vit a făcut acte de contradicţiune; dacă 
însă există urme de lucrări făcute pentru 
a se folosi de servitute, aceste urme de 
lucrări conservă servituiea, care nu se 
poate stinge prin prescripţie în cazul când 
neuzul provine din o cauză de forţă ma- 
joră. (Vazeille, Prescription, I, No. 41 
urm. Aubry et Rau. ed. 5-a, II. $ 179, text 
şi nota 28, p. 120; Daâlloz, R&p., Suppl., 

Servitude, No. 496). 

13. După a treia părere, când există 
urme de lucrări făcute pentru a se folosi 
de servitute, aceste urme ae lucrări con- 
servă servitutea, care nu se poate stinge 

prin prescripţie, numai când servitutea 
estie continuă. (Duversgier sur Poullier. III, 
No. 709; Demolombe, XII, No. 1043; 
Dalloz. Rep. Servitude, No. 1236; Lau- 
reni, VIII, No. 298; Baudry et Chauveau, 
Des biens. No. 1152: Combp.: Alexandresco. 
ed. 2-a. III, partea. 1. p. 873) 

14. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran existenţa. urmelor de lucrări făcute 

„Pentru a. se folosi de servitute, şi întrucâţ 
aceste urme ce lucrări influenţează asu- 
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pra menţinerei servituţii, 
Suppl., Servitude, No. 496 , 

15, Servitutea se poate conservă prin 
posesiunea, exercitată de reprezentanţii 
proprietarului fondului dominant, cum 
sunt: arendaşul uzufructuarul etc. (Du- 
ranton, V, No. 591, 684; Demolombe, XII, 
No. 995; Dalloz, Râp., Servitude, No. 1229; 
Suppl., Servitude, No. 49; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1166; Alexan- 
dresco, ed. 9-a, Til. partea 1, p. 869, text 
şi nota 3. 872 nota). 

16. Unul dintre coproprietarii indivizi 
ai fondului dominant, conservă servitutea 
pentru toţi copărtaşii săi. (Demolombe, 
XII. No. 996; Dalloz, Râp., Suppl., Ser- 
vitude, No. 49%: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea, I. p. 872, nota). 

17, Durata prescripţiunei după o pă- 
rere este numai de îreizeci ani; neuzul 
în timp de 10—20 ani nu poate duce la 
stingerea servituţii prin prescripţiune. 
(Toullier, III, No. 688; Demolombe, XII, 

„No. 100%; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 236, text şi nota 7. p. 200, $ 341, 
text şi nota 4, p. 210; Aubry et Rau, ed. 
5-a, III, $ 255, p. 174; Dalloz, K6p.. Ser- 
vitude. No. 1237, 1238; Suppl, Servitude, 
No. 497; Huc. IV, No. 462; Baudry et Chau- 
veau, Des Dbiens, No. 1165; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea 1. p. 867, nota 4). 
„18. După altă părere, servituţile se 

sting şi prin prescripţiune de 10—20 ani. 
(Pothier, Prescripton, IV, No. 139; Delvin- 
court, TI, p. 582; Duranton, V. No. 691; 
Troplong, Prescription, II, No. 353; Mour- 
lon, III, No. 1952 urm.; Demante et Col 
met de Santerre, II. No. 565 bis: Vazeille, 
Prescription. I, No. 419: IT:, No. 593; Lau- 
rent, VIII, No. 314; Planiol, 1. p. 970, 
nota 1). 

19. Chiar dacă o servitute este con- 
stituită printrun titlu. ea înceează în 
Mod absolut prin neuz si prescripţiune. 
(Dalloz, Rp, Servitude, No. 1244: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 969, 870). 
20, O servitute stinsă prin neuz, poate 

apoi să fie dobândită, prin prescripţiune 

(Dalloz, Rep. 
), 
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acest fel de servitute, acest mod de do- 
bândire. (Dalloz, Rep. Servitude. No. 1244; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 870). 

21. Dacă neuzul a fost numai parţial 
şi stingerea, servituţii prin prescripţie va 
fi parţială. (Aubry et Rau, ed. da, III, $ 
255, p. 178; Planiol, 1, No, 2979; Alexan- 
dreeco. ed. 2-a, III, pariea 1, p. 870). 

99, Prescripţiunea,  servituţilor prin 
neuz sau neîntrebuinţare este supusă în- 
treruperei şi suspendării conform drep- 
tului comun. (Planiol. 1, No. 2977; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 810). 
23. Un singur act de exercitare a ser- 

vituţii ajunge pentru întreruperea pre- 
scripţiei la servituţile necontinue. Actul 
de întrerupere poate fi dovedit prin mar- 
tori. (Demolombe, XII. No. 1016, 1017, Au- 
bry et Rau, ed. a, III, $ 255 p. 1%; 
Laurent, VIII, No. 312; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea 1, p. 870, nota 3). 
24, Sarcina probei neuzului incumbă 

reclamantului, potrivit dreptului comun, 
sau mai exact acelui care afirmă un lu- 
cru. Astfel dacă proprietarul fondului do- 
minanit are titlu şi posesiune, proprietarul 
fondului aserviti va trebui să dovedească 
stingerea servituţii prin neuz, iar dacă 
proprietarul fondului dominant are titlu; 
însă nu are posesiunea servituţii, va tre- 
bui să dovedească că a întrerupt cursul 
prescripțiunei. (Demolombe, XII, No. 1015 
urm.; Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $255,p. 

176, 177; Laurent, VIII, No. 315 urm.; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 1163: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p 810, 871, 
text si nota 1). , 
95, Faptele de folosinţă a servituţii vor 

puteă fi dovedite prin martori sau pre 
zumpţiuni. (Demolombe, XII, No. 1015 
urm; Aubry et Rau, ed. 5-a, III. $255,p. 
17%6, 177; Laurent, VIII, No. 315 urm; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1163; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [,p. 871, 
nota 1). ! 

DG,. A se vedea: art, 582 şi 640 din codul 
civil cu notele respective. 

cu condiţiune ca legea să permită pentru 

Art. 640. — Acești treizeci ani se numără după osebite feluri 
de servituţi, sau din ziua de când!) a încetat de a se folosi de 
dânsa, când este vorba de servituţi necontinue, sau din ziua de 
când s'a făcut un act contrariu servituţei continue. (Civ. 579 urm. 
601, 622 urm., 636 urm., 641, 642; Civ. Fr. 707). 

Text. fr. Art. 707. — Les trente ans commencent â courir, selon les diverses 
espteces de servitudes, ou du jour o l'on a cess& d'en Jouir, lorsquiil s'agit de 
servitudes diseontinues, ou du jour oă il a €t€ fait un acte contraire ă la serti- 
tude, lorsqwil sagit de servitudes continues. | 

  

1) Cuvântul „l'on“ din textul art. francez corespunzător, n'a fost tradus de legiuitorul nostru. 
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INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Prescripție 1 urm. 
Servitute 1 urm. 
Servitute continuă 5—11. 
Servitute de păşune 2, 
Servitute dc trecere 2. 
Servitute necontinuă 2, 3, 

4, 

Act de contradicţiunc 5, 
—16, 

Contradicţiune 5, 7—11. 
Convenţiune 1. 
Forţă majoră 10... 
Inceperea prescripţiei 1 

urme . . 

Inceperea uzului servitu- | Somațiune 8. 
ţii 1, Stingerea servituţilor 1 

Indoială 7. urm. NR 
Interval 3, 4. Terminarea lucrărilor 6. 
Locaţiune 9. Terţe persoane 9, 
Lucrări 6—11. Toleranţă 7, 
Negligenţă 4. Trecere 2. 
Notificare 8, Uzul servituţilor 1. 
Pădure 3,4. Uzuiruct 9, 
Păşunatul vitelor 2. 

Doctrină, 

|, In cazul când uzul unei servituţi nu 
a început încă, prescripțiunea începe a 
curge din momentul încheerei convenţiu- 
nei, deoarece din acel moment trebuiă să 
înceapă folosinţa servituţii. (Demolombe, 
XII, No. 992; Mass6 et Verge sur Zacha- 
riae, II, $ 341, nota 6, p.211; Dalloz, Rep, 
Servitude, No. 1228; Suppl., Servitude, No. 
491; Laurent, VIII, No. 213; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 812 876). 

2, Pentru servituţile neconiinue, cum 
ar îi dreptul de trecere, dreptul de pă- 
şune, etc.. termenul de treizeci ani va în- 
cepe a curge dela ultimul act săvârşit de 
proprietarul fondului dominant, în con- 
formitate cu servitutea. (Duranton. V, No. 
684: Demolombe, XII, No. 995; Laurent, 
VIII, No. 309; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
pariea I, p. 871, text și nota 2). 

2, Pentru servituţile necontinue, a că- 
ror exerciţiu are loc la oarecare intervale 
de timp, anume determinate, cum ar fi 
dreptul de a trece la o pădure la interval 
de cinci sau zece ani pentru aotăiă, 
prescripțiunea începe a curge, după o pă- 
rere, din ziua ultimului act de exercitare 
a servituţii. (Proudhon, Usuiruit, V, No. 

d. După altă părere, în acest caz pres- 
cripția începe a curge din momentul 
când dreptul de servitute trebuiă să fie 
exercitat şi sa neglijat a se exercită. (De- 
molombe, XII, No. 1013, 10014; Troplong, 
Prescription, II, No. 789; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, III, 8179, nota 31,p. 12; IL $ 
255, p. 174; Dalloz. R6p.,. Servitude, No. 
1245: Laurent, VIII No. 307;: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 872, 
nota, 1), 

5, Pentru  servituţile continue, pre 
scripţiunea începe a curge din ziua când 
sa făcut un act contrar. (Dalloz, R6p. 
Servitude, No. 1239; Suppl., Servitude, No. 
502: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I, 
p. 873). 

G. Din combinaţia dispoziţiunilor art. 
642 şi 707 e. civ, tr. (580 şi 640 c, civ. rom), 
rezultă, că, prescripțiunea începe a curge 
din ziua când lucrările au fost terminate. 

DESPRE SERVITUDINI Art. G40 

(Demolombe, XII, No. 1007; Dalloz, Râp., 
Servitude, No. 1243; Suppl, Servitude, No. 
502; Alexandresco, ed. 2-a, TI, partea ], 
p. 8%, nota 2). 

7. Prin cuvintele: «act contrar» între- 
buințate în art. 707 c. civ. fr. (640 c. civ. 
rom.),. trebueşte să se înțeleagă un fapt 
material, o lucrare permanentă care mo- 
difică starea locurilor şi nu lasă nici o 
îndoială de toleranţă. (Mourlon. I, No. 
1854; Dalloz. R6p., Servitude, No. 1240 
urm.; Suppl., Servitude, No. 493; Laurent, , 
VIII, No. 308; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 873, 874). 

8. 0 notificare făcută proprietarului 
fondului dominant de către proprietarul 
fondului aservit prin care acesta ar arătă 
că nu mai voeşte ca fondul său să fie su- 
pus servituţii, nu constitue un act con- 
trar dacă nu este întovărăşit de un fapt: 
materia). (Demolombe, XII, No. 1006; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, III, 8 255, p.105; Dal- 
loz, R6p., Servitude, No. 124; Laurent, 
VIII, No. 308; Huc, 1V, No. 461; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1159; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea I. p. 873, nota 5). 

9. Este indiferent cine a făcut lucrările. 
Astfel constituesc acte contrare, cari pro- 
fită fondului supus servituţii actele şi 
lucrările făcute fie de proprietarul fon- 
dului dominant, fie de proprietarul fondu- 
lui aservit, fie deo terță persoană, un lo- 
catar, un uzufructuar sau un simplu 
posesor al fondului dominant sau al 
fondului aservii. (Delvineourt, 1, p. 42; 
Toullier, III, No. 69%; Duranton, V, No. 
685; Demolombe, XII, No. 1009; Mass et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 341, p. 211; 
Mourlon, I, No. 1854; Demante et Colmet 
de Santerre, ed. 3-a. II, No. 566 bis; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, III, $ 255,p.115; Dalloz, 
Rp, Servitude, No. 1243; Suppl., Servi- 
tude, No. 500; Laurent, VIII, No. 311; Huc, 
IV, No. 461; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 1158; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 875). 

10. Aciul contrar poate rezultă din- 
trun eveniment de forță majoră sau din 
faptul omului. Astfel în cazul de forţă 
majoră, actul contrar va rezultă din inac- 
țiunea, proprietarului fondului dominant 
de a face lucrările distruse dintrun caz 
de forţă majoră pentru a permite din nou 
exercitarea servituţii. (Dalloz, R&p., Suppl., 
Servitude, No. 500; Laurent, VIII, No. 311; 
Baudry ei Chauveau, Des biens, No. 115; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 
874, 875), | 

(i, Actele contrarii pot îi făcute de 
proprietarul fondului aservit şi pe fondul 
său dacă sunt aparente şi nu lasă nici o 
îndoială, asupra caracterului lor de con- 
tradicțiune. (Demolombe, XII, No. 10; 
Dalloz, Râp., Suppl., Servitude, No. 501; 
Bauâry et Chauveau, Des biens, No. 
1160; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 875). : 

12. A se vedea: ari. 639 din codul 
civil cu notele respective. 
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Art. 641 DESPRE SERVITUDINI Codul civil 

Art. 641. — Modul servituței se poate prescrie ca și ser- 

vitutea, şi cu acelaș chip. (Civ. 620, 639 urm., 1890; Civ. Fr. 108). 

Tei. fr. Art. 708. — Le mode de la servitude peut se preserire comme la 
servitude mâme, et de la mâme manitre. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Accesoriu 7, 9. 
Apreciere suverană 16. 
Compensaţie 9, 
Definiţie 1. 
Dobândirea modului ser- 

vituţii 5, 6,7, 9. 
Exercitarea servituţii 8, 

10, 14, 44—19, 
Fântână 7, 9. 
Yerestre de vedere 3, 12, 

13, 
Inceperea prescripţiei 4. 
“Intenţie 16. _. | 
Locul exercitării servituţii 

Luare de apă 7, 9. 
Modificare 3. - 
Modul servituţii 4 urm. 
Posesiune 8, 10, 11,14—19. 
Prescripţie 3 urm, 
Servitute 1 urm.   

Servitute aparentă 6, 9, 11. 
Servitute continuă 6, 9, 11. 
Servitute de luare de apă 

7, 9 
Servitute de trecere 2, 7, 

9, 15. 
Servitute de vedere 3, 12, 

13, 
Secvitute necontinuă 6, 9, 

Servitute principală 7, 9. 
Suverană apreciere 16. 
Termin 4. . 
Timpul exercitării servi» 

tuţii 19, 
Titlu 1, 8, 16, 18, 
Trecere 2, 3, 7, 9, 15. 
Uşă 3, 
Uzul servituţii 8, 10, 11, 

14—19. 
Vedere 3, 12, 13, 

Servitute accesorie 7, 9. 

Doctrină. 

$„ Prin modul servituţii se înţelege chi- 
pul, măsura şi marginele prevăzute în 

țitlul constitutiv de a se folosi de servitute. 
(Dalloz, Râp., Servitude, No. 1253; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 881). 

9, Astfel la o servitute de trecere, mo- 
dul servituţii poate fi: de a trece pe jos, 
călare, cu trăsura ziua, noaptea, la o anu- 
mită oră, ete. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1953: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea I. 
p. 882). 

3. Modul servituții poate îi modi- 
ficat prin prescripţie în caracterul său 
accidental iar nu în caracterul său esen- 
ţia], Astfel nu se poate face o uşă pentru 
trecere dintr'o fereastră e vedere. (Dal- 
loz. R6p., Servitude. No. 1112). 

4. Termenul Ge prescripţie liberatorie şi 
punctul de plecare al acestui termen este 
acelaş la prescrierea, servituţii ca şi la, 
prescriptia modului de a exercită servi- 
tutea. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 883). - 

5. Dispoziţiunile art. 708e. civ. fr. 
(641 c. civ. rom.-). îşi găsesc apli- 
cațiunea nu numai la stingerea modului 
servituţii, ci şi la dobândirea prin pre- 
scripție a modului servituţii. (Duranton, 
V, No. 606, 607; Demolombe, XII. No. 783, 
784; Mourlon, I, No. 1868; Dalloz, Rsp, 
Servitude, No. 1109 urm., 1253; Suppl., Ser- 
vitude, No. 408; Laurent, VIII, No. 395; 
Huc, IV, No. 465; Baudry et Chauveau, Des 
biens. No. 1170; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, I, p. 885). 

G. Dobândirea, modului servituţii prin 
prescripțiune are loc însă, numai pentru 
servituţile cari pot fi dobândite prin pre- 
scripţie. (Duranton, V, No. 606. 607; De 
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molombe. XII. No. 783. 78%; Mourlon, |, 
No. 1868; Dalloz, Rep.; Servitude, No. 1109 
urm, 1253; Suppl.. Servitude, No. 408; 
Laurent, VIII, No. 325; Huc, IV, No. 465; 
Baudry et Chauveau, Des biens, No. 1170; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea Î.p. 

9). 
7. Prescripţiunea unui drept, principal 

de servitute aduce dobândirea şi a drep- 
tului accesoriu de servitute, când acesta 
din urmă este inseparabil de cel dintâi şi 
este consecinţa sa necesară. Astfel dobân- 
direa prin prescripţie a dreptului de a luă 
apă din fântâna altuia, aduce şi dobân- 
direa dreptului de trecere pentru a luă 
apă. (Toullier. III, No. 641 urm.; Duran- 
ton, V. No. 606, 607%; Demolombe, XII. 
No. 783; Dalloz. Rep., Servitude. No. 1109; 
Laurent, VIII. No..325). , 

$. Dacă cinevă sa folosit timp de trei- 
zeci ani, de un drept de servitute, mai 
puţin decât sa fixat prin titlul constitu- 
tiv, servitutea, ori de ce natură ar fi 
ea, va îi: redusă la ceeace sa conservat 
prin posesiune, restul fiind stins prin pre 
cripţiune. (Toullier, III, No. 700 urm.; De- - 
molombe. XII, No. 1024; Mourlon, L. No. 
1867; Dalloz. Râp.. Servitude, No. 1109, 
125%; Laurent, VIII No. 398: Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 1169; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 881). 

9. Dacă cinevă a uzat de servitute în 
chip contrar titlului. timp de treizeci ani, 
el a pierdut dreptul la servitute prevă- 
zu în titlu si nu va dobândi prin pre 
scripţie dreptul de a. se folosi în chip con- 
trar titlului decât numai dacă este vorba 
de o servitute conținuă şi aparentă, care 
se poate dobândi prin prescripţie. Astfel 
dacă cel care are un drept de a luă apă din 
fântâna altuia, nu a exercitat acest drept 
timp de treizeci ani, ci a exercitat numal 
un drept de trecere. a pierdut areptul la 
servitutea de luare de apă însă nu a PU- 
tut dobândi prin prescripţie dreptul de 
trecere, chiar dacă el eră un accesoriu 
al servituţii de luare de apă. deoarece ser- 
vitutea de trecere nu se poate dobândi 
prin prescripţie şi nu se poate substitui o 
servitute unei alte servituţi. nici -nu se 
poate dobândi o servitute ca o compen- 
saţie în locul altei servituţi care s'a pier- 
dut prin neuz. (Toullier, III. No. 701: Du- 
ranton. V. No. 606; Demolombe, XII. No. 
1024: Demante et Colmet de Santerre. ed: 
3-a, II. No. 567: Mourlon. I, No. 1865, 1869; 
Dalloz” Rep., Servitude, No. 1955; Lau- 
rent, VIII. No. 327; Bauâry et Chauveav, 
Des biens, No. 1171: Alexandresco. ed. 2-a» 
III. partea I. p. 886, text.şi nota 1)- 

1Q. Potrivit dispoziţiunilor art. 708 c. 
civ. fr. (G41 c. civ. rom.) modul servituţii



  
  

  

Codul civil 

se poate stinge sau diminuă printrun uz 
restrâns ca şi servitutea. (Dalloz, Rp. 
Servitude, No. 1256; Alexandreco. ed. 2-a, 
JI]. partea I. p. 881, 88, nota 3). 

fi. In ceeace priveşte servituţile con- 
tinue şi aparente, dacă proprietarul fon- 
dului dominant a uzat timp de treizeci 
ani de servitute într'un chip raai restrâns 
decât cel prevăzut în titlu, o parte din 
dreptul său sa stins prin prescripţiune 
şi el nu poate uză de servitute în alt chip. 

(Demolombe, XII, No. 1027; Dalloz, R6p, 
Servitude, No. 1256). 

12. In cazul când dreptul de folosință. 
al servituţii nu este limitat, cum ar fi 
de exemplu când proprietarul fondului 
dominant are un drept de vedere asupra 
fondului vecin, fără nici o limită în ceeace 
priveşte poziţia şi numărul ferestrelor şi 

dacă înainte de expirarea termenului de 
treizeci ani, a deschis mai multe ferestre, 
după îndeplinirea termenului de treizeci 
ani. după o părere, dreptul său s'a stins 
prin prescripţie şi nu mai poate deschide 
alte noui ferestre. (Toullier, IIT. No. 661;: 
Dalloz, Râp.. Servitude, No. 1322). 

13. După altă părere, din momentul ce 
proprietarul fondului dominant a deschis 
una sau mai multe ferestre înainte de 
împlinirea termenului de treizeci ani, el 
a. conservat în întregime dreptul său de 
servitute şi deci va aveă dreptul ca după 
împlinirea, celor treizeci ani să deschidă 
noui ferestire. (Delvincourt, I, p. 165; De- 
molombe, XII. No. 994; Massâ et Verge 

"sur Zachariae, II, $ 341, nota 7, p. 211; 
Dalloz, Râp., Servitude, No. 1232; Suppl.. 
Servitude, No. 263; Laurent, VIII, No. 328; 
Alexandresco, ed. 2-a. III. partea Î, p. 881, 
nota 2). 

14, In ceeace” priveşte servituţile ne- 
continue după o părere, restricţiunea mo- 
dului de exercitare a servituţii timp de 
treizeci ani, aduce diminuarea în mod 
absolut a dreptului. (Delvincourt, 1, p. 165, 
nota 2; Duranton. V, No. 606; Masse et 
Verg6 sur Zachariae, II, $ 341, nota 9. p. 
241; Marea, Art. 708; Demante et Col-: 
met de Santerre; ed. 3-a, II, No. 567; Dal- 
loz. Râp.! -Servitude No. 1257; Suppl, 
Servitude, No. 505; Laurent, VIII, No. 
329, Baudry et Chauveau, Des biens, No. 
1169; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea |, 
p. 

15. Astfel dacă cinevă are un drept 
de trecere călare, cu trăsura sau cu pi- 

ciorul şi dacă timp de îireizeci ani a 
mers numai cu piciorul, el a pierdut drep- 
tul de trecere cu trăsura sau călare. (Du- 
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ranton, V, No. 606; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 2-a. II, No. 567; Dalloz, Râp., 
Servitude, No. 1257; Laurent, VIII, No. 
329; Baudry: et Chauveau, Des biens, No. 
1169; Aiexandresco, ed. 2-a. III, partea I, 

-p. 882). 
|G. După a doua părere, restricţiune 

de drepturi va fi numai atunci când drep- 
tul .este limitat şi definitiv iar nu şi în 
cazul când acest drept este ilimitat; în 
această privinţă tribunalele vor apreciă 
în mod suveran intenţia părţilor contrac- 
tante prin interpretarea titlului. (Dalloz, 

R6p.. Servitude, No. 1257). 
437. După a treia părere. în cazul când 

exercitarea în parte a servituţei este re- 
zultatul voinței propietarului fondului do- 
minant. prin abţinerea sa. cu toate că 
situaţia locurilor nu face nici un obsta- 
col la exercitarea complectă a, servituţii,. 
ea se conservă deşi nu se exercită în în- 
regime. Dacă însă exercitarea în parte 
a servituţii este rezultatul unei imposi- 
bilităţi de folosinţă din cauza situaţiunei 
locurilor sau a unei opuneri din partea. 
proprietarului fondului aservit, servitutea 
este redusă prin neuz la modul ce a fost 

“exercitat timp.de treizeci ani. (Toullier, 
III, No. 103; Taulier. II, p. 468, 469; De- 
molombe, XII, No. 997. 1029; Aubry ai 
Rau, ed. 5-a, III. $ 255 p. 179: Dalloz, 
R6p., Suppl., Servitude, No. 505; Huc, IV 
No. 46%), 

18. In ceeace priveşte schimbarea mo- 
dului de exercitare a servituţilor necon- 
tinue, dacă această schimbare a durat 
timp de treizeci ani, modul de exercitare 
al servitiuţii prevăzut prin titlu sa stins 
prin neuz însă modul diferit de care a 
uzat proprietarul fondului dominant nu 
sa putut dobândi prin prescripţie de- 
oarece servituţile necontinue nu se pot 
dobândi decât prin îfitlu. (Delvincouri, TI, 
p. 165: Toullier, III, No. 7%; Duran- 
ton. V, No. 607; Mourlon, 1. No. 1866; 
Mass6 et Verg6 sur Zachariae. II, $ 341. 
nota 9. p. 211; Marcadâ. Art. 708; Dalloz, 
Râp., Servitude, No. 1258; Laurent, VIII, 
“No: 329. 331: Baudry et Chauveau. Des 
biens, No. 117; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p. 882, nota 3). 

19. Schimbarea. modului de exercitare 
a servituţii poate fi sau în privinţa locu- 
lui pe unde se exercită sau în privinţa 
timpului când se exercită  servitutea. 
(Toullier, III. No. 702; Duranton V. No. 
507; Dalloz. Râp., Servitude, No. 125%; 
Suppl., Servitude, No. 506; Alexandresco, 
ed. za. TII. partea 1, p. 882, text şi notele 
2. 3). 

Art. 642. — Dacă proprietatea în folosul cărei s'a stabilit ser- 
vitutea este a mai multor coproprietari, întrebuințarea din partea: 
unuia poprește prescripțiunea în privinţa celorlalți. (Civ. 643, 728, 
1036, 1045, 1057, 1058, 1872, 1875; Civ. Fr. 709). 

Text. fr. Art. 709. — Si l'hâritage en faven» duquel la servitude est €tablie 
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Art. 643—644 DESPRE DOBÂNDIREA PROPRIETĂȚII Codul civil 

appartient ă plusieurs par indivis, la jonissance de Vun empâche la prescription 
a Llegard de tous. 

Doctrină. 

4. Dispoziţiunile art. 709 şi 710 c. civ. 
fr, (642 şi 643 c. civ. rom.) fac aplica- 
țiunea principiului indivizibiităţii servi- 
tuţilor şi îşi găsesc aplicaţiunea atât la 

servitiuţile a căror indivizibilitate nu poate 
fi contestată, cât şi la servituţile al căror 
exerciţiu ar fi divizibil. (Demolombe, XII, 
No. 998; Mourlon. I No. 1861; Dalioz, 
Rp, Servitude, No. 1230; Suppl., Servi- 
tude, No. 492; Huc._ IV, No. 466; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 878; Comp.: 
Laurent VIII, No. 323). 

92, După încetarea idiviziunei, fiind a- 
tâtea fonduri dominante câte loturi sunt, 

exercitarea servituţii din partea unuia 
dintre foştii coindivizari, nu îoloseşte ce- 
lorlalţi. (Demolombe, XII, No. 1000; Mour- 
lon : Î, No. 1863; Demante et Colmet de 
Santerre, ed. 3-a, II, No. 568 his, IV; A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea I, p. 8%, 
nota 1, 3). . 

9, Servitutea care a fost păstrată fon- 
-dului în timpul indiviziunei, prin uzul 
numai a unuia dintre coproprietari, va 
fi definitiv dobândită şi după împărțeală 
chiar dacă, acest fond ar cădeă în lotul 
unuia dintre coproprietarii care nu nu 
se folosise de servitute în timpul indivi- - 
ziunei. (Alexandresco, ed. 2-a. III] par- 
tea JI. p. 880, 881). 

Art. 643. — Dacă dintre coproprietari se găsește unul în 
contra cărui prescripțiunea nu s'a putut aplică, precum un minor, 
acela păstrează dreptul tuturor celorlalți coproprietari. (Civ. 342, 
435 urm., 454, 786, 1876; Civ. Fr. 710). | 

Text. fr. Art. 710. — Si parmi les eopropriâtaires îl s'en trouve un contre 
lequel la prescription 
de tous les autres. 

Doctrină 

1. Dispoziţiunile art. 710 ce. civ. în. (643 
c. civ. rom.) au o aplicaţiune generală 
şi servitutea a fost conservată chiar dacă 
în urma împărţelei, fondul dominant ar 
cădeă în lotul unuia, dintre coproprietarii 
majori. (Duranton, V,.No. 470; Demo- 
lombe, XII, No. 999; Demante et Colmet 
de "Santerre, ed. 3-a, II, No. 568 bis, II; 
Dalloz, Reâp., Servitude. No. 1931; Laurent, 
VIII, No. 322; Huc, IV, No. 466; Baudry 
et. Chauveau, Des biens. No. 1167; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 880; Con- 
tra: Troplong, Prescription. II, No. 739). 

n'ait pu courir, comme un mineur, îl aura conserve le droit 

9, Dispoziţiunile art. 710 c. civ. îr, (643 
€. civ. rom.) sunt aplicabile nu numa, 
când între coproprietari există un minor, 
ci şi în cazul când între ei există un in- 
terzis. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. p. 877, nota 1, 879). 
__8, Dacă fondul asupra căruia sar do 
bândi prin prescripţune. o servitute, â& 
parţine la mai mulţi coproprietari în in- 
diviziune, întreruperea. prescripţiei de că- 
tre unul dintre coproprietari foloseşte ŞI 
celorlalţi coproprietari. (Demolonbe, XII 
No. 775; Demante et Colmet de Santerre 
ed. 3-a, II. No. 5$6 bis II; Alexandresco, 
ed. 2-a, III. partea 1. p. 878). 

CARTEA III 
DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBÂNDEŞTE PROPRIETATEA 

  

„Art. 644 — Proprietatea bunurilor se dobândeşte şi se trans- 
mite prin succesiune, prin legate, prin convenţiune şi prin tradi- 
țiune. (Civ. 480, 630 urm., 645, 650 urm., 800 urm., 813, 886 urm,, 942 urm., 971, 1895, 1897; Civ. Fr. 711), ! 

Tezi. fr. Art. 711, — La propri6t6 des biens s'acquiert et se transmet par 
suecession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par Leffet des obligations. 
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INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Abandonare 9, 12, 13. 
Accesoriu 57. 
Act autentic 50. 
Act sub semnătură pr- 

vată 50, 
Acţiune de revendicare 

21, 24, urm. 
Acţiune în petiție de ere- 
ditate 2 

Acţiune negatorie 23, 
Acţiune posesorie 22, 
Acţiune reală 19. 
Adjudecare 62, 
Animale 26. 
Autorizaţie 37. 
Capacitate 10, 36, 
Cheltueli 59, 60, 61, 64, 
Clădire 28. 
Competenţă 68. 
Condiţiune 6. 
Convenţiune 1, 4, 3. 
Coproprietari EZĂ 33, 34. 
Daune 57, 63. 
Desmembrări ale proprie- 

tăţii 27, 
Donaţiune 2, 16, 
Dovezi 22, 39—54. 
Drept de retenţie 64—67, 
Emancipare 37. 
Executare silită 14, 62. 
Expropriere forţată 14, 62. 
Expropriere pentru utili- 

tate publică 14. 
Femee măritată 37. 
Forţă majoră 39. 
Fructe 58, 61. 
Garanţie 62. 
Gratuit 2. 
Hotărire 48, 
Imobile 5, 24. 
Inalienabilitate 11. 
Inamic 18. 
Individualitate 4, 
Indiviziune 31, 32, 33, 
Instrăinare 9, 10, 
Intenţie 12. 
Interdicţiune 37. 
Intervenţiune 33. 
Ipotecă 55, 
Irevocabilitate 6. 
Legat singular 3, 
Locaţiune 56. 

  

Lucruri corporale 25. 
Lucruri necorporale 25. 
Marturi 54. 
Materiale 28. 
Minoritate 37. 
Mobile 24. 
Moduri de dobândirea pro- 

prietăţii 1 urm. 
Moduri derivate 1, 
Moduri originare 1. 
Neuz 7. 
Nud proprietar 34, 
Ocupaţiune 1, 
Oneros 2. 
Părăsire 9, 12, Ie 
Partaj 32, 33, 4 
Perderea proprietăți 7, 8 

9, 11, 14—18, 30, 
Pop ilta 6. 
Petiţiune de ereditate 20, 
Plus valută 60, 
Posesiune 13, 28, 39, 42, 51, 
Posesorie acţiune 22, 
Pradă de răsboiu 18. 
Prescriptie 7, 17, 24, 32, 54, 
Preţ 6 
Pret Optiuni 52, 53, 54. 
Proba 22, 39—54. 
Proprietate 4 urm. 
Răsboiu 18. 
Reprezentare 37. 
Retenţie 64, 65, 66, 67. 
Revendicare 2, 24 urm, 
Revocare 16, 35, 
Sarcine 55. 
Servitute 23. 
Solvabilitate 67. 
Specie 4. 
Succesiune 2, 3, 20, 3. 
Termen 6. 
Terţe persoane £, 6, 31, 38, 

50, 
Testament 2, & 
Titlu 44—51, 
Tradiţiune 4 
Transcriere 5, 45, 46, 
Turmă de animale 26. 
Universalitate 3. 
Urmărire silită 15, 62, 
Uzufruct 34, 
Vindere-cumpărare 2, 3, 

62. 

Doctrină. 

|. Proprietatea se poate dobândi prin 
două moduri şi anume: originare şi de- 
rivate; prin modurile originare, se dobân- 
deşte proprietatea lucrurilor cari nu a- 
parţin nimănui, cum este ocupaţiunea iar 
prin modurile derivate, se dobândeşte pro- 
prietatea prin transmiterea lucrurilor de 
la o persoană, la, altă persoană, cum este 
convenţiunea. (Dalloz, Râp., Propri6te, No. 
0 Alexandresco, ed, 2-a, III, partea Ii, 
p. 2). 

92, Oaltă împărțire a modurilor dea, 
dobândi proprietatea este în moduri de 
a dobândi cu îitlu oneros cum sunt vân- 
zarea; schimbul, etc. şi moduri de «a 
dobândi cu ţitlu gratuit, cum sunt dona- 
țiunea, testamentul şi succesiunea abin- 

Gen. 1925, No, 1366, 

testat. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

II, p. 2. 3), 
„O a treia împărţire a modurilor de 

a dobândi proprietatea este dobândirea. 
cu titlu universal, când se dobândeşte o 
universalitate de bunuri, cum este succe- 
siunea, abintestat şi dobândirea cu titlu 
particular, când se dobândeşte un lucru 
determinat, cum este legatul singular. 
(Dalloz, Rep., Propriâte, No. 171; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 2. 3). 

4, Pentru a se puieă dobândi proprie- 
tatea unui lucru prin convenţiune, tre- 
bueşte ca el să fie bine determinat în 
individualitatea sa; în cazul când el este 
determinat numai în specie, pentru a se 
putea dobândi proprietatea lui, trebueşte 
ca în afară de conevenţiune să se facă, 
şi traditţunea lui, (Mareadă, Art. 1582, 
1583, No. 2; Troplong, Vente, [, No. 48; 
Dalloz, Rep., Propriâtâ. No. 175; Huc_ VII, 
No. 74: X. No. 11; Baudry et Saisnat, 
Vente, No. 12; Planiol, 1. No. 2744; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, UIT, partea, II, p.7.8). 

5. Pentru dobândirea proprietăţii lu- 
cerurilor imobile, trebueşte ca în afară de 
convenţiune să se îndeplinească şi forma- 
litatea transcripţiei, pentru ca dobândirea 
să fie opozabilă terţelor persoane.. (Dalloz, 
Rep., Propriâte, No. 175). | 

„. Proprietatea este perpetuă şi ire- 
vocaâbilă prin naiura sa. afară de cazul 
când este transmisă sub condiţiune sau 
cu termen. (Aubry et Rau, ed. S-a, TI. 
$ 220 pis. p. 514; Dalloz, Râp., Suppl., Pro- 
pri6t6, No. 299). 

„ Proprietatea unui lucru nu se pierde 
prin neuz, dacă un terț nu posedă lucrul 
şi nu-i dobândeşte proprietatea prin pre- 
scripțiune. (Pothier, Propriâte, IX, No, 
276; Demante et Cohnet de Santerre. VIII. 
No. 369 bis, V, urm.; Aubry et Rau,eq. 5-a, 
II, 8 219. p. 568; Dalloz, Rep., Suppl., Pro- 
pri6t6, No. 300; Huc. XIV, No. 434; Gu- 
illouară, Prescription; I, No..53%; TI, No. 
633; Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 
594; Planiol. 1, No. 2447; Alexandresco, ed. 
2-a, ITI, partea I, p. 273, nota 1; Contra: 
Laurent, VI, No. 166; XXVI, No. 207). 

Ş. Proprietatea unui lucru se poate 
pierde, cu voinţă sau fără voinţă. (Dalloz, 
Rep., Propriâte, No. 653; Comp.: Alexan- - 
dresco, ed. 2-a, III. partea 1, p. 261). 

9. Proprietatea se poate pierde cu 
voință în două moduri: 1) prin înstrăina» 
rea lucrului către altă persoană; 2) prin 
abandonarea lucrului. (Dalloz, R6p.. Pro- 
priâtă, No. 653, 654; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea 1, p. 261). 

10. Pentru ca cinevă să poată în- 
străină un lucru care este proprietatea 

'sa, trebueşte ca el să aibă capacitatea de 
a înstrăină având libera, folosință a drep- 
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turilor sale. (Dalloz. Râp.. Propriât6, No. 
653) 

|i.„ Deasemenea pentru a se puteă 
pierde proprietatea unui lucru prin în- 

străinare, trebueşte ca lucrul să nu fie 
dintre acele lucruri declarate de lege ina- 
lienabile. (Dalloz, Rep., Propri6te. No. 653: 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I, p. 261). 

(2. Pentru ca să se poată pierde pro- 
prietatea unui lucru prin abandonarea 
lui, trebueşte ca abandonarea să fie vo- 
luntară și cu intenţia de a nu păstră 
prorrietatea lucrului. (Pothier, Prapristâ, 
IX. No. 60; Demolombe, XIII, No. 59; 
Dalloz. Rev. Propriât6, No. 999. 6%; 
Baudry et Wahl, Successions, No. 3%; A- 
iexandresco, ed. 2-a. TIT, partea II, pas. 
18. 19). 

18, Pentru ca cinevă să devie proprie; 
tarul unui lucru abandonat, trebueşte să-l 
ia în stăpânire căci până la luarea lu- 
crului în stăpânire, fostul proprietar poate 
reluă lucrul abandonat. (Dalloz, Rep, 
Propriât6, No. 654). 

d. Proprietatea unui lucru se poate 
perde în mod involuntar. Astfel se perde 
în mod involuntar proprietatea unui lu- 
cru prin expropriere pentru cauză de uti- 
Litate publică. (Dalloz, Râp., Propriâte, No. 

și 

i5. Deasemenea se pierde în mod invo- 
luntar proprietatea unui lucru prin ex- 
propriere forţată. (Dalloz, R6p., Propriât6, 
No. 655; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
IL. p. 25%), 

16. Deasemenea prin revocarea unei 
donaţiuni pentru supravenire de copii. 
(Dalloz, Râp., Propriâte, No. 655). 

17. Deasemenea prin dobândirea de 
către un terţ a proprietăţii lucrului prin 

prescripţiune.  (Dalloz, Râp., Propriât6, 
No. 655), 

A8, Deasemenea prin luarea obiectului 
ca pradă. de răsboiu de către inamic, (Dal. 
loz, Rep. Propriete, No. 655; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 32, 33). 

19. Drepiul de- proprietate al lucruri- 
lor este garantat prin o acţiune 'reală, 
(Dalloz, Rep. Propriât6. No. 657; Suppl.. 
Propriâte, No. 301; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea, I, p- 262 urm.). ” 

20. Acţiunea prin care se reclamă pro- 
prietatea unei succesiuni dela o altă per- 
soană care o deţine tot în calitate de 
moştenitor se numeşte acţiunea în peti- 
țiune de ereditate. (Dalloz, Rep., Propriste. 
No. 657). 

2i, Acţiunea prin care se reclamă pro- 
prietatea unui lucru particular se nu- 
meşte acţiune de revendicare. (Dalloz, 

_R6p.. Propriete,. No. 657; Alexandresco, ed. 
2-a III, partea 1, p.964). 

929, Proprietarul unui lucru, dacă sun 
îndeplinite condiţiunile cerute qe lege are 
dreptul să introducă şi acţiune posesorie 
care prezintă un avantaj faţă de acţiunea, 
în revendicare, deoarece probele în acţiu- 
nile posesorii sunt mult mai uşor de ad- 
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ministrat întrucât se bazează pe faptul 
posesiunei. (Dalloz, R6p., Suppl., Pro- 
pri6t6, No. 303; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea I, p.2692). 
23, Proprietarul unui lucru are la dis- 

poziţiunea sa acţunea, negatorie prin care 
cere a se constată că fondul său este 
liber de orice servitute şi a se interzice 
unui terţ să exercite o servitute asupra 
fondului său. (Dalloz, Râp., Servitude, No. 
1277; Suppl., Propri6t6. No. 332). 
24, Acţiunea în revendicare îşi gă- 

seşte aplicaţiunea atât la lucruri imobile 
cât şi la lucruri mobile; la lucruri mobile 
însă, din cauza prescripţiunei instantanee 
a lor prin faptul posesiunei, acţiunea în 
revendicare nu este ' aplicabilă decât în 
mod excepţional în anumite cazuri. (Dal- 
loz, Râp. Propri6t6, No. 659% Suppl.. Pro- 
priât6, No. 305; Alexandresco. ed. 2-a, III. 
partea 1. p. 264). 
95, Acţiunea în revendicare îşi găseşte 

aplicaţiunea atât la lucruri corporale cât 
si la lucruri incorporale. (Dalloz, Râ6pu 
Propriâtâ. No. 659). 
26, Acţiunea în revendicare îşi găseşte 

aplicațiunea atât la lucrurile izolate, cum 
este un animal câţi şi la lucrurile compuse 
din mai multe corpuri distincte; cum este 
o turmă de animale. (Dalloz, Rep., Pro- 
priât6, No. 659). i 
27, Acţiunea în revendicare este apli- 

cabilă şi la desmembrările dreptului de 
upoprietate. (Dalloz, R6p.. Propriete. No. 

28, Acţiunea în revendicare nu-şi gă- 
seşte aplicațiunea la materialele între- 
Duinţate de proprietarul unui fond „a 
construirea unei clădiri pe fondul său. 
(Dalloz, Rep.. Propriâte, No. 659). _ 
29, Acţiunea în revendicare poate fi 

exercitată numai de proprietarul lucrului 
revendicat. (Dalloz. Râp., Propriât€, No. 
660, 662; Suppl.. Propriât& No. 306; Ale 
xandresco. ed. 2-a, III. partea 1, p. 204, 
265). i E 

380, Acţiunea în revendicare nu mâl 
poate îi exercitată de cel care a nierdut 
proprietatea. lucrului. (Dalloz. Râp., Suppl.. 
Pronri6t$. No. 306). 

8. Fiecare moştenitor având din chiar 
momentul deschiderei succesiunei un drept 
diviz distinct de al coeredelui său, el nu 
poate revendică dela, un terţ mai mult de- 
cât partea sa ereditară din succesiune. 
(Dalloz, Râp.. Propriât6, No. 662; N. Geor- 
gean. Studii Juridice, vol. I.. p. 141, 142). 
32. In timpul indiviziunei, coproprie- 

tarii neavând un drept excluziv asupră 
unei porţiuni distincte dintr'un imobil în- 
diviz, dânşii nu pot, în raporturile dintre 
ei, să exercite o acţiune în revendicare 
peniru un asemenea bun. decât numai în 

cazul când coproprietarul ar fi stăpânit 
imobilul indiviz sau o porţiune determi- 
nasiă timp de treizeci ani, intervertind ast- 
fel titlul sau caracterul iniţial al pose- 

în posesiune exclu- 
sivă. conducând la “dobândirea proprie” 
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tăţii prin prescripţiune. (N. Georgean, 

Stugii Juridice, vol. Î, p. 199). , 

23, Deasemenea nu este loc la acţiu- 

nea, în revendicare, ci la partaj şi în cazul 
când unul dintre comoştenitori și-a vândut 
partea sa indiviză unui terţ şi această 

situaţiune juridică a părţiior nu este modi- 

ficată în sensul de a se face admisibilă 

acţiunea de revendicare, nici în cazul 

câna vânzătorul părţii indivize a inter- 

veniti în procesul de revendicare intentat 

în contra cumpărătorului de către celalt 

coproprietar şi s'a alăturat: acestuia, pen- 

trucă interveniențul nemai având nici O 
calitate cu privire la partea vândută, in- 

tervenţia lui este lipsită de vreun interes 

legitim şi actual şi ca afare nu poate îi 

vorba de o acţiune de revendicare pe care 

moştenitorii ar intenta-o contra teriiului 

deținător.. (N. Georgean, Studii Juridice. 

vol, 1. p. 159). 

34, Pentru exercitarea acţiunei în re- 
vendicare nu este nevoie ca revendicantul 
să aibă plina proprietate a lucrului; ast- 
fel: nudul proprietar, uzufructuarul. co- 
proprietarul unui lucru, au dreptul să 

exercite acţiunea în revendicare. (Dalloz, 
Râp.. Propriâte€, No. 663). 
35, Proprietarul unui lucru, a cărui 

proprietate este revocabilă, are dreptul să 
exercite acţiune de revendicare. (Dalloz, 

Râp.. Propriâte, No. 663). 
26, Pentru a se puteă exercită acţiu- 

nea în revendicare, trebueşte a aveă ca- 
pacitate de astă în proces. (Dalloz, Rep. 
Propriet6. No. 664). 
21, Unele persoane nu pot exercită ac- 

tiunea în revendicare fără o anumită au- 
torizaţie, iar altele trebuesc reprezentate 

în aceste acţiuni; astfel sunt: femeile mă- 
ritate, minorii, minorii emancipaţi, inter- 
zişii. ete. (Dalloz, R6p., Propri6i6, No. 664). 

88, Acţiunea în revendicare irebueşte 
exercitată în contra, posesorului lucrului. 
In cazul când posesorul posedă lucrul în 
numele unei terţe persoane, acţiunea în 
revendicare va fi exercitată în conira 
acesteia. (Proudhon, Usufruit. III, No. 

„130% Aubry et Rau, II, $ 219, p. 562; Dal- 
loz. Rep.. Propriâte, No. 665; Suppl., Pro- 
priât6, No: 309; Laurent, VI, No. 15%; Bau- 
dry et Chauveau, Des biens, No. 233; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. III, partea IL, p. 265). 
29, Reclamantul în acţiunea în reven- 

dicare va trebui să dovedească că pâritul 
posedă lucrul, când acesta va declară că 
nu posedă; iar în cazul când nu se îace 
această dovadă acţiunea. sa va fi respinsă, 
(Dalloz, Rep.. Propriât6, No. 666; Laurent, 
VI, No.:157; Alexandresco, ed. 2-s, III, 
partea I, p. 265). 
40. Probele în materie de revendicare 

se vor face potrivit dispoziţiunilor art. 

1315 şi urm. €. civ. în. (1169 urm. c. Civ. 

rom.) (Dalloz. R6p., Suppl.. Propriât&, No 
319; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea JI, p. 266 urm.). 

41, Potrivit dispoziţiunilor art. 1315 c. 

civ. îr. (1169c.civ. rom.) reclamantul în 
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acţiunea în revendicare este obligat să 
facă dovada temeiurilor acţiunei sale. 
(Aubry et Rau, II, $ 219, p.562; Dalloz, 
Râp.. Propriât6, No. 673; Suppl., Propriste, 

No. 319; Laurent, VI, No. 159 urm.; Huc; 
IV, No. 114; Baudry et Chauveau, Des 
biens, No. 235; Planiol, 1, No. 244% Ale- 
xandresco, ed. 9-a, III, partea |, p. 265 
urm.), 

42, In acţiunea în revendicare, pose- 
sorul nu are nici o dovadă de făcut, ci re- 
clamantul trebueşte mai întâi să dove- 
dească dreptul său de proprietate asupra 

lucrului revendicat. (Aubry et Rau, ed. 

5-a, II, 8 219, p. 562; Dailoz, R6p,, Pro- 

priât6, No. 673; Laurent, VI, No. 159 urm. 

Huc, IV, No. 114; Baudry ei Chauveau, 

Des biens, No. 235; Planiol, Î. No. 2448; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL. p. 265, 

43. Reclamantul în acţiunea de reven- 

dicare nu va, fi primit să facă dovada că 
pârîtul “nu e proprietarul lucrului reven- 

dicat deoarece chiar dovedindu-se aceasta 

nu i-ar aduce nici un folos cât timp nu va 

dovedi că el este proprietarul acstui lucru: 

(Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. $219, p. 563; 

Dalloz, Rep. Suppl., Propriâi6, No. 317, 
329: Laurent. VI, No. 159 urm.; Huc, IV, 
No. 114; Baudry et Chauveau,; Des biens, 

No. 935: Planiol. 1, No. 2448; Alexandresco, 
ed, 2-a III, partea I. p. 266, 270). 
44, Primul mijloc de dovadă a pro- 

prietăţii în acţiunea de revendicare şi cel 
mai bun, este producerea unui titlu. (Dal- 
loz. Râp., Suppl., Propriâte, No. 319; A- 
bxandresco, ed. 2-a, III, partea I. p. 266. 
267). " 

45, In cazul când şi- reclamantul şi 
proprietarul în acţiunea de revendicare 
produc îiiluri, trebueşte de făcut o dis- 
tincţiune dacă titlurile amândouă emană 

dela acelaş autor sau dacă emană dela 

autori diferiţi. In cazul când ambele tit- 

buri emană dela acelaş autor, va câştieă, 

acela carea transcris mai întâi actul său. 
(Aubry et Rau. ed. 5-a. II, 8 219 p. 564; 
Dalloz, Râp.. Suppl., Propriâte, No. 321; 
Baudry et Chauveau. Des biens, No. 249; 
Planiol. I, No. 2459; Alexandresco, ed. 
2-a. IIL partea 1, p. 269). 
46, In cazul când nici unul dintre tit- 

luri nu e trascris va fi preferată partea 
care are un titlu anterior. (Aubry et Rau, 
TI, $ 219. p.564; Baudry et Chauveau, Des 
hiens, No. 249: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, 1. p. 269. nota 4). 
47. Dacă titlurile emană dela autori 

diferiţi, reclamantul va. pierde în ac- 
iunea sa de revendicare, afară de cazul 
când va dovedi că dacă s'ar fi judecat cu 
autorul pâritului, titlul său ar fi fost pre- 
ferit celui al acestuia. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, IL. 8 219, p. 564 Dalloz, Râv.. Supnl. 
Propri6t6, No. 321: Baudry et; Chauveau, 
Des biens. No. 250; Planiol, IL. No. 245%; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
1, 269, 270). 
AP. Hotăririle judecătoreşti sunt asi- 
milate cu titlurile, din punciul de vedere 
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al probei, în acţiunile de revendicare. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Proprită, No. 319). 
49. Deasemenea actele de pariaj sunt 

nişte titluri. (Aubry et Rau. ed. 5-a, II, 
$ 219. nota 7, p.563; Dalloz, Râp, Suppl, 
Propriâte, No. 319). 

50. Actele autentice şi actele sub sem- 
nătură privată au aceiaş forţă probantă 
față de terţele persoane. (Dalloz, Rp, 
Suppl., Propriât6, No. 318). 

Bf. Reclamantul în acţiunea de reven- 
dicare, dacă, nu are titlu, îşi poate dovedi 
dreptul său de proprietate asupra lucru- 
lui revendicat, prin prescripţiunea achi- 
zitivă împlinită înainte de posesiunea, 
exercitată de nârit. (Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II. $ 219, p. 562: Dalloz, Râp., Propricte, 
No. 677; Suppl., Propriâte, No. 393: Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea 1, 269, 270). 
52, Simplele prezumpţiuni invocate de 

reclamant în acţiunea de revendicare nu 
au nici o valoare. (Dalloz, R&p., Propriâte, 
No. 678; Suppl., Propriât6, No. 324; Ale- 
xandresco, ed. 2-a III. partea 1, p.268, 
269; Comp.: Aubry et Rau ed. 5-a, IL, $ 
219. p. 563). 

58, Prezumpţiunile legale însă, consti- 
tuese un titlu de proprietate şi scutesc. 
pe cel în favoarea căruia există să mai 
facă vreo dovadă a dreptului său. (Dal- 
loz, Rep. Propriât6, No. 679; Suppl., Pro- 
pri6t€. No. 325; Comp.: Alexandresco, ed. 
9-a. III, partea IL. 271, 279). 

54. Câna trebueşte să se stabilească 
nu drepiul de proprietate însuşi, ci să se 
fixeze întinderea, sau cuprinsul fondului 
la care se aplică. titlurile produse, dovada, 
prezumpţiunilor şi a martorilor este ad- 
misiblă. (Dalloz, Rep.. Suppl., Propriâtâ, 
No. 328). 

55. Dacă reclamantul câştigă în ac- 
țiunea, de revendicare, bunurile revendi- 
cate reintră în mâinele sale libere de orice 
sarcine ar fi fost constituite de către pâ- 
rîât. (Dalloz, Râp., Suppl., Propriât6, No. 
333; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 1, 
p. 280). 

56, Deasemenea contractele de  loca- 
țiune încheiate de pârît nu sunt opoza- 
bile reclamantului care a câştigat în ac- 
tiunea, de revendicare. (Laurent, VI. No. 
179, 180; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 264. nota. 4: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I, p. 280). 

37, Reclamantul care a câştigat în ac- 
țiunea de revendicare, are dreptul să 
ceară. restituirea, tuturor accesoriilor şi 
produselor lucrului revendicaţ şi  repara- 
rea tuturor daunelor ce le-a încercat prin 
deposedarea. sa de lucru. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 219. p. 565, 566; Dalloz, Râp., 
Suppl., Proprit6, No. 312; Alexandresco, 
ed. 2-a. III. partea 1, p. 214). 

58. In ceeace priveşte restituirea fruc- 
telor percepute de pârit, se va face dis- 
tincţiune după cum el a fost de bună cre- 
dinţă sau a. fosti de rea credinţă. In orice 
caz fructele ce le-a perceput dela data 
introducerei acţiunei de revendicare, va, 
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fi dator să le restitue. (Dalloz, Rp, 
Suppl., Propri6t6, No. 312; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I, p. 274). 
59. Reclamantul în acţiunea de reven- 

dicare care a câştigat, trebueşte să re- 
stitue pâritului toate cheliuelile necesare 
ce le-a făcut acesta, chiar dacă utilita- 
tea acestor lucrări a dispărut prin caz 
fortuit, după facerea lor şi fără a se di- 
stinge dacă pârîtul a fost sau nu de bună 
credinţă când le-a făcut. (Demolombe, IX, 
No. 687; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 219, 
p. 369; Dalloz, Râp., Suppl., Proprist, 
No. 313; Laurent, VI, No. 176: Baudry et 
Chauveau. Des biens. No. 260; Planioi, 
I, No. 2457; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea I. p. 277). 

0. In ceeace priveşte cheltuelile utile 
făcute de pârit, reclamantul care a, câști- 
gat, nu este dator să le restitue decât în 
proporţie cu plus valuta dobândită de 
lucru, apreciată în momentul reclama- 
țiunei. (Demolombe, IX, No. 687; Aubry 
et Rau. ed. 5-a. II, 8 219. p. 369: Dalloz, 
Rep., Suppl., Propri6t6, No. 313: Laurent, 
VI, No. 177; Bauâry et Chauveau. Des 
biens, No. 271; Planiol, E, No. 92457, A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 978). 
Gi. Când posesorul a fost de rea ere 

dinţă, şi prin urmare este obligat a resti- 
tui fructele, el are dreptul să ceară să 
i se restitue cheltuelile făcute cu arătură, 
semănatul şi munca. (Aubry et Rau, II, 
$_ 219, p: 570; Dalloz, Râp., Propriett, No. 
612; Laurent. VI, No. 176, 238; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No, 260; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea 1, p. 278). 

62. Dacă posesorul, care a pierdut în 
acțiunea în revendicare, dobândeşte lucrul 
revendicat prin cumpărare de bună voie 
sau prin adijudecare la o licitaţie, reven- 
dicantul nu e obligat a-i rambursă preţul 
plătit, însă posesorul are dreptul a-l cere 
dela cel care i-l vânduse. (Aubry et Rau, 
'ed. 5-a, II, $ 219, p. 571: Dalloz, Rp, 
Suppl.. Propriât6, No. 314; Laurent, VL 
No. 179; Baudry et Chauveau, Des biens, 
No. 263: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
I. n. 279, 280). 
63, în cazul când posesorul condam- 

nat la. restituirea lucrului, nu-l mai po- 
sedă el va fi condamnat la aaune-interese 
cari vor fi determinate în mod suveran de 
tribunal. (Aubry et Rau, II, $ 219, p. 567; 
Dalloz, Râp.. Propri6ts, No. 671; Suppl» 
Propriât6, No. 511; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 258; Alexandresco, ed. 2-a 
UI, partea 1, p. 274, nota 4, 275, 276). 
G4, In cazul când posesorul care 

pierde în acţunea, de revendicare, are 
dreptul a i se plăti cheltuelile necesare și 
utile, după o părere, el nu are dreptul 
de retenţie asupra bunului revendicat» 
până la plata acestor cheltueli, deoarece 
acest drept nu poate fi aâmis decât în 
cazurile anume prevăzute de lege, între 
care nu intră şi aceasta, (Mourlon, III, 
No. 1246; Laurent, VI, No. 181; XXIX, No. 
284 urm., 293, 294, 208; Pont, Petits con- 

— 342 —



- 
În 
i
a
r
n
a
 

Codul civil 

trats, IL, No. 1298; Baudry et Chauveau, 
Des biens, No. 367; Alexandresco, să. 2-a, 
III, partea 1. p. 281). 

65. După a doua părere, posesorul fie 
de bună credinţă. fie de rea credinţă, 
are dreptul de retenţie până la plata chel- 
tuelilor. (Demolombe, IX, No. 682). 

GG. După a treia părere, numai pose- 
sorul de bună credinţă va aveă dreptul 
de retenţie. (Duranton, IV, No. 382; Tro- 
plong, Privileges et hypothăques, I, No. 
260, urma-i Aubry et Rau, III, 8 256 bis, p. 
192). 

67. După a patra părere, dreptul de 
retenţie va, putea fi acordat de tribunale 
posesorului de bună credinţă, atunci când 
reclamantul nu va prezentă, garanţie su- 

ficientă de solvabilitate. (Demanie et Col- 
met de Santerre, II, No. 3% bis, VII; 
IX, No. 5 bis, IV, urm.; Guillouard, Droit 
de râtention. No. 41, 47, 5l urm.; Baudry 
et Loynes, Privilăges et nypothăques, I, 

No. 232 urm.). 
G8. Acţiunile în revendicare sunt de 

competenţa instanţelor judecătoreşti de- 
oarece chestiunile de proprietate nu pot 
îi rezolvate decât de tribunalele ordinare. 
(Dalloz, Râp., Propriâte, No. 682; Suppl, 
Propriâte, No. 334). 
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Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. a) Prin art. 7 par. 5 constituantul 
dela 13 Octombrie 1879, nerecunoscând 
străinilor dreptul de a bobândi imobile 
rurale în România, nu a adus nici 0 
schimbare în ordinea succesorală admisă 
de codul nostru civil, iar acest articol nu 
are alt înţeles decât acela, că dacă în 
succesiunea unui străin, se află şi imobile 
rurale, să ridice acestui moştenitor drep- 
tul de a posedă asemenea imobile în na- 
tură, fără însă a-i luă dreptul la va- 
loarea lor în bani, deoarece legea în art. 
644 cod civ., în calitatea sa de erede, îi 
dă dreptul de proprietate asupra acelor 
imobile: şi acest drept prin nici-o altă 
dispoziţiune legală nu se atribue altei 
persoane, soluţiune la care duce şi echi- 
tatea (art. 6 codul civ.). De altfel această 
mare controversă este tranşată prin art. 
18 din Constituţia dela 1923. 

b) Comoşienitorul străin fiind incapabil 
a posedă imobile rurale în România şi 
împărţirea lor în natură neputându-se 
face, urmează ca ele să se vândă prin 
licitaţie înaintea tribunalului unde se află, 
aşezat imobilul. (Jud. ocol Pârscov-Buzău. 
Incheierea din 27 Februarie 1925, Jur. Gen. 
1923, No. 719). 

Art. 645. — Proprietatea se mai dobândeşte prin accesiune*) 
sau incorporațiune, prin prescripțiune, prin lege și prin ocupaţiune ?). 
(Civ. 123, 285, 338, 477, 482 urm., 502, 680, 
Civ. Fr. 712). 

1837 uirm., 1909; 

Text. fr. Art. 712.— La propriâtă s'aequiert aussi par accession ou incor- 
poration, et par preseription. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

. Pierdere 15, 16, 
Pericol 14. 

Abandonare 4, 7, 14. 
Abuz de încredere 16. 
Apa râului 12. 
Bunuri vacante 5, 
Fluvii 43. 
Fructe 1. 
Gunoae 11. 
Imobile 5. 
Inamic 9, 10. 
Intenţie 4, 14. 
Lege 1. 
Lucruri părăsite 4, 7, 44. 
Lucruri pierdute 15, 16. 

  

Pietre 13, 
Plante 13. 
Posesiune 8, 
Pradă de răsboiu 9, 10. 
Proprietate 1 urm. 
Răsboiu 9, 10, 
Râu 12, 13. 
Renunţare 14, 
Res derelictae 4, 7, 14. 

* Res nullius 4, 7, 13, - 
Revendicare 45, 

Maluri 13, Stat 5, 6. 
Mare 13, 14. Strade 11. 
Mobile 3-6, 8, 9, 10, 13. | Succesiune vacântă 6. 
Noroi 11. ărmuri 13. 
Ocupaţiune 2-—5, 7-13, 15, acante bunuri £, 
Părăsire 4, 7, 14. Vas 14. 

Doctrină. 

|, Perceperea fructelor de căire un 
posesor de bună credinţă, constitue un 
mod de dobândire a proprietăţii derivând 

din art. 549 c. civ. îr. (485 e. civ. rom.), deci 
din lege, (Demolombe, XIII, No. 13; Ale 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p.5). 

2, Ocupaţiunea este titlul prin care se 
dobândeşte proprietatea unui lucru care 
nu aparţine nimănui, prin luarea lucrului 
în stăpânire în scopul de a-i dobândi pro- 
prietatea. (Demolombe, XIII, No. 19; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, II. $ 201, p. 358; Dalloz, 
Rp, Propri6t6, No. 177; Suppl., Propriste, 
No. 14; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

»p 
3, Numai anumite obiecte mobile pot 

fi dobândite prin ocupaţiune. (Dalloz, 
Râp., Propriâtă, No. 177). 

4, Astfel pot fi dobândite prin .ocupa- 
tiune următoarele lucruri mobile: Res 
nullius. adică lucrurile cari nu aparţin 
şi nu au aparţinut niciodată cuivă; res 

derelictae, adică lucrurile părăsite de pro- 
prietarii lor cei din urmă, cu intenţiune 
din partea lor de a fi dobândite de oricine 
ar voi să le iă în stăpânire; lucrurile ai 

1) A se vedeă art, 482 Cod. Civ. în privinţa sAccesiunei“. 
2) In textul art. francez corespunzător, lipsesc cuvintele: „prin lege şi prin ocupațiune' 
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căror proprietari sunt imposibil de cu- 
noscut şi cari sunt asimilate cu res dere- 
lictae. (Dalloz, R&p., Suppl.. Propriâte, No. 
74; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea Il, 
p. 18). 

5, Dispoziţiunile art. 539 şi 713 c. civ. 
în. (477 şi 646 c. civ. rom), cari arată că 
bunurile vacante şi fără stăpân sunt ale 
Statului, îşi găsesc aplicaţiunea numai Ja 
imobile, iar nu şi la mobile cari pot fi do- 
bândite prin  ocupațiune. (Demolombe, 
XIII, No, 17 ter. urm.; Dalloz, Rep. Pro- 
priât6. No. 179; Suppl., Propriâte, No. 7%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II,p.9, 
10. 20), 

6. Siatul devine proprietarul lucrurilor 
mobile fără stăpân, numai în cazul când 
ele fac parte âin o succesiune vacantă. 
(Duranton. IV, No. 269; Demolombe, XIII, 
No. 18; Demante et Colmet de Santerre, 
ed. 3-a, III, No. 9 urm.; Dalloz, Rep. Pro- 
pri6t6, No. 179; Laurent, VIII. No. 437; 
Huc, V, No. 4; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, I. No. 9,12: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 9, 10). 

7. Lucrurile părăsite cu intenţie de 
ultimii lor proprietari pot fi dobândite de 
primul ocupant, deoarece prin părăsirea, 
lor de proprietari. ele devin un fel de res 
nullius. (Pothier, Propriât6, IX. No. 60; 
Demolombe, XIII, No. 59; Dalloz, R6p., 
Proprist€, No. 229. 230; Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea. II. p. 18, 19). 

8. Pentru ca ocupaţiunea să devie un 

mod de dobândire a, proprietăţii, trebueste 
ca, să. se ia în stăpânire lucrurile mobile. 
(Dalloz, Râp.. Propriâte, No, 183). 

9. După o părere; prada luată dela ina- 
mic, în timp de răsboi, constitue tot un 
îel de ocupaţiune, deci un mod legal de 
dobândire a proprietăţii lucrurilor mo- 
bile. (Demolombe. XIII, No. 78; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 201, p. 368; Dalloz, Râp, 
Propriât6, No. 238 urm.). 
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40. După altă părere, prada luată dela 
inamic, în timp de răsboi, nu constitue 
un Mod legal de dobândire a proprietăţii 
lucrurilor mobile. (Dalloz, Râp., Suppl,, 
Propriste, No. 106; Laurent, VIII, No. 
438; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 32, 33). 

1 i. Se poate dobândi prin ocupaţiune 
noroiul şi gunoaele de pe stradele publice, 
(Dalloz, Rep, Propriâtă, No. 247). - 

12, Deasemenea se poate dobândi prin 
ocupaţiune apa scoasă dintr'un râu. (Dal- 
loz, Re&p., Proprietâ, No. 247). 

13. Lucrurile neînsufleţite cari nu au 
aparţinut niciodată nimănui, devin pro- 
prietatea primului ocupant; astfel sunt 
pietrele şi plantele cari cresc în mare, pe 
malul mării sau a râurilor şi fluviilor, ete. 
(Laurenfi VIII, No. 458; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea TI, p. 19). 

14. Lucrurile pe care în caz de pericol 
mare, le aruncă proprietarul unui vas în 
mare, pentru a uşură vasul, ca să nu se 
scufunde, nu tebuesc considerate ca pără- 
site, deoarece intenţia proprietarului lor 
nu este de-a renunţă la proprietatea lor. 
(Baudry et Wahl, Successions, 1. No. 3%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 20). 

15, Lucrurile pierdute nu trebuese con- 
fundate cu lucrurile fără stăpân. deoarece 
ocupaţiunea lor nu transrnite proprietatea 
ocupantului, căci acel care le-a pierdut 
poate să le revendice. (Pothier, Propriâi, 
IX, No. 61, 6? urm.; Demolombe, XIII, No. 
71; Mourlon, 11. No. 16; Laureni, VIII, No, 
463; Planiol, I. No. 2583; Alexanaresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 20, 21). 

1G. Acel care găseşte lucruri străine 
pierdute şi nu. le predă proprietarului Jor, 
poate, după împrejurări. să fie condamnat 
pentru abuz de încredere. (Alexandresco.- 

ed. 2-a, III, partea II, p. 21). 

Art. 646. — Bunurile fără stăpân sunt ale Statului. (Civ. 477 
urm., 647 urm., 652, 680, 1845; Civ. Fr. 713). 

„Text. fr. Art. 718. — Les biens qui n'ont pas de maître, appantiennent 
ă I'Etat. 

Doctrină. 

4. Dispoziţiunile art. 539 şi 713 c. civ. 
în. (477 şi 646 c. civ. rom.), cari arată că 
bunurile. vacante şi fără stăpân sunt ale 
Statului, îşi găsesc aplicaţiunea numai la, 
imobile, iar nu şi la lucrurile:mobile care 
pot îi dobândite prin ocupaţiune. (Demo- 
lombe, XIII, No. 17 ter urm.: Dalloz Râp,, 
Propriste, No. 179; Suppl., Proprist6, 
No. 76; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
II. p.9, 10). 

2. Statul devine proprietarul lucrurilor 
mobile fără stăpân numai în cazul când 
cle fac parte din o succesiune vacantă. 
(Duranton, IV, No. 269; Demolombe, XIII, 
No. 18; Demante et Colmet de Santerre, 

ed. 3-a, III, No. 9 urm.; Dalloz, R&p., Pro- 
pri6t. No, 179; Laurent, VIII, No. 437;. 
Huc, V, No. 4; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, I, No. 9, 12; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II. p. 9, 10, 20). 

3. Insulele vlutitoare cari nu au nicio 
legătură, de alb:a fluviului aparţin Statu- 
lui în virțutea dispoziţiunilor art. 713c. 
civ. îr. (646 ce. civ. rom). (Dalloz, R6p. 
Propriâte, No. 539). 

4, Bunurile prevăzute de art. 713 c. civ. 
îr. (646 c. civ. rom.), fac parte din dome- 
niul privat al Statului. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 4 nota 5). | 

E, A se vedeă: art. 477 din codul civil 
cu notele respective. ! 

— 344 —



  

Codul civil DESPRE DOBÂNDIREA PROPRIETĂȚII Art. 647—648 

Art. 641. — Sunt bunuri cari nu aparţin nimănui şi al căror 
uz e comun tuturor. Legi de poliție regulează felul întrebuinţării 
lor. (Civ. 476 urm.; Civ. Fr. 714). 

Test. fr. Art. 714. — Il est des choses qui n'appartiennent ă personne et 
dont usage est commun ă tous. 

Des lois de police r&glent 

Doctrină. 

4. Expresia «bunuri» întrebuințată în 

art. 647 c. civ.rom.nu este exactă şi ex- 
- presia «lucruri» întrebuințată în art. 714 

e. civ. fr., corespunzător este mai exaciă, 
deoarece lucrurile de cari vorbeşte arti- 
colul român nu sunt bunuri în sensul 
juridic al cuvântului, adică nu sunt sus- 
ceptibile de-a intră în patrimoniul comun. 
(Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 10, 
nota 9, 11). . 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 714 c. 
civ, fr. (647 c. civ. rom.), unele lucruri ca: 
aerul, lumina, marea, apa curgătoare, 
etc, sunt comune. aşă încât nimeni nu 
le poate sustrage dela uzul comun al tu- 

turor şi să şi le apropie în mod exclusiv. 

(Demolombe, XIII. No. 21; Marcad6, Art. 

714; Dalloz, Râp., Proprite, No. 78: Ale- 

xandresco, ed. 2-a, III. partea, II, p. 10. 11). 

3, Dacă însă cinevă a adunat întrun 

iaz sau într'o cisternă apa dintrun râu 

la manitre d'en jouir. 

sau din mare, ea devine proprietatea sa. 

(Pothier, Propriâtă, IX, No. 8; Demo- 
lombe, XIII. No. 21; Dalloz, Râp., Pro- 
pri6te No. 78; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea. II, p. 10, nota &)- - 

4, Proprietarul/unui fond are un drepi 
exclusiv asupra aerului ce se află deasu- 
pra proprietăţii sale, mai ales asupra 
celui ce se găseşte în locuinta sa. (AubIy 
et Rau. ed. Wa, II, $ 168, p. 3%; Dalloz, 

Rep. Proprist6, No. 78; Suppl., Propriât, 

No. 29; Comp.: Demolombe, XIII, No. 21; - 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 10, 
nota 4). 

5, Marea teritorială aparţine Statului, 
care are dreptul să exercite asupra ei 

dreptul de pescuit şi de vamă. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Proprite, No. 28). 

G. Lucrurile comune deşi nu pot îi 
proprietatea nimănui. totuşi sunt regle- 
mentate de legi pentru a nu fi lăsate la 
discreţiunea tuturor. (Dalloz. Rep. Suppl., 
Propriâte. No. 29). 

Art. 648. — Facultatea de a vână sau de a pescui este regu- 

lată prin legi particulare. (Civ. 480, 503, 647; L. jud. oc. 52—2"; 

L. pol. rurale, 102; L. asupra poliţiei vânatului; L. asupra pescuitului; 

Civ. Fr. 715). 

Tezt. fr. Art... 715. — La facultă de chasser ou de pâcher est 6galement 

râgle par des lois particulidres. 
t | . 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Aer 12. Ocupaţiune 5—8, 14, 16— 
Animale 1—8, 14, 15. 19, 
Animale domestice 7, 3. | Qi9, 
Animale indomesticite 1, | Părăsire 7. 

„6,7. Păsări 12. 
Animale sălbatice 1, 2, 4, | Păuni 4 

5, 8. Peşti 19, 20, 21. 
Cerbi 4. Pescuire 2|,. 
-Consimțimânt 14, 16, 17. 
Contravenţie 12. 

Porumbei 4. 
Posesiune 14. 

Coteţe 20. Rănire 14, 15. 
Daune-interese 17. Raţe 3. 
Dehct 12. Râuri 19. 
Găine 3. Reglementare 9, 21. 

Iaz 20, Regulamentul legii vâna- 

Ingrădire 20. . tului 9. 
Legea pescuitului 21. Res nullius 8, 16, 19. 
Legea vânatutui 9. Urşi 2. 
Lei 2. Uzufruct 13. 

Vânat 5, 6, 9—17, 20,   
Doctrină. : 

|. Animalele se împart în animale săl- 

batice. animale domestice şi animale 1n- 

domesticite. (Alexandresco. 
partea ÎI. p. 12). 

9, Animalele sălbatece, cum suni: lupii, 

urşii, leii. etc., sunt acele cari trăesc libere 
şi independente de om. (Alexandresco. ed. 
2-a, III. partea II, p. 12). 

2, Animalele domestice, cum sunt: găi- 
nele, rațele. oile, etc. sunt acele cari 

trăese sub dependenţa omului. (Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 12). 

4, Animalele indornesticite cum sunt 
cerbii, păunii, porumbeii, sunt acele cari 

deşi sălbatice prin natura..lor, sau de- 
prins cu omul şi sunt sub dependenţa sa. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IN, partea îl, 

p. 19). 
5, Vânatul constitue un mod de a do- 

hândi proprietatea animalelor sălbatice 
prin ocupaţiune. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 12). | 

G. Animalele indomesticite nu pot fi 
dobândite prin vânat: (Demolombe, XII, 
No. 23; Aubry et Rau. ed. da, II. $ 201, p. 

ea. 2-a, III, 
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360; Laurent, VIII, No. 440; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea TI, p. 12). 

1. Când animalele indomesticite au 
fost părăsite de către proprietarul lor, 
ele pot fi dobândite prin ocupaţiune. (Bau- 

“dry et Wahl. Successions, I, No. 15; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 12). 

8. Animalele sălbatice sunt res nullius 
şi devin proprietatea primului ocupant: 
(Aexandreseo, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 19). 

9, La noi dreptul de a vână este re- 
glementat prin legea şi regulamentul legii 
asupra poliţiei vânătoarei. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 14). 

10. Orice proprietar poate vână pe fon- 
dul său, deoarece dreptul de a vână este 
un atribut al dreptului de proprietate. (A- 
lexandresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 14). 

1 i. Nimeni nu are dreptul să vâneze 
pe proprietatea altuia fără consimţimân- 
tul acestuia. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, II, p. 14, 15) 

12. Comite delictul: de a vână pe pro- 
prietatea, altuia, acela care trage asupra 
unei păsări care a sburat pe proprietatea 
sa, atunci când a trecut pe proprietatea 
altuia, deoarece proprietarul unui fond 
este proprietarul spaţiului de aer deasu- 
pra, fondului său. (Huc, IV, No. 127%; Ale- 
xandresco, ed, 2-a III, partea II, p. 15). 

13. Uzutructuarul unui fond are drep- 
tul să vâneze pe acest fond. (Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III. partea II, p. 16), 

14. Dacă cinevă prinde un animal ră- 
nit de altul, el nu poate fi obligat al 
restitui deoarece ocupaţiunea nu face să 
se dobândească proprietatea decât atunci 
când animalul a fost prins, (Demolombe, 
XIII, No. 25; Aubry et Rau, ed. 5-a, II. 
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$ 201, p. 363. 364; Laurent, VIII, No. 441, 
442; fMexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 16). 

15. Dacă animalul a fost rănit mor- 
tal, el aparţine acelui care l-a rănit. (Lau- 
rent. VIII, No. 441, 442; Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea II, p. 16, nota 4). ” 

16. Dacă o persoană face o vânătoare 
pe terenul altuia, fără consimţimântul a- 
cestuia, el devine proprietarul vânatului 
care rămâne res nullius. (Pothier. Pro- 
priât6, IX, No. 24; Duranton, IV, No. 29, 
283; Demolombe, XIII, No. 23; Demante 
et Colmet de Santerre, ed. 3-a, III, No. 
11 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5-a, IL. $ 
201, p. 363; Alexandresco, ed. 2-a III, 
partea. II, p. 16, 17). 

1'7. Persoana care va face o vânătoare 
pe proprietatea altuia, fără consimţimân- 
tul acestuia, poate fi condamnată Ja plata 
de daune-inierese către proprietrul fon- 
dului, (Aubry et. Rau, ed. 5-a. II, 8 201, 
p. 363). 

18. Proprietatea prin ocupaţiune a a- 
nimalelor sălbatice, se pierde de îndată 
ce animalele şi-au recăpătat libertatea. 
(Alexandresco, ed... 2-a, III partea II, 
p. . 

19. Peşiele din râuri fiind res nullius, 
aparţine primului ocupant. (Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea IL. p. 18) 

20. Peștele din iazuri, coteţe, ete. şi 
vânatul aflat în locuri îngrădite nu sunt 
res nullius, ci sunt proprietatea aceluia 
care esie proprietarul iazului, coteţului 
sau locului îngrădit. (Alexandresco. ed, 
2-a, III, partea II, p. 49). 

Di, Pescuitul este regulamentat prin 
legea. asupra pescuitului. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 18), 

Art. 649. — Proprietatea unui tezaur este a acelui ce l-a găsit în propriul său îond; dacă tezaurul este găsit în fond străin, se împarte pe din două între cel ce l-a descoperit şi între proprie- tarul fondului. 
Tezaurul este orice lucru ascuns sau îngropat pe care nimeni nu poate justifică că este proprietar şi care este descoperit prin- tr'un pur efect al azardului 1). (Civ. 538, 489 urm.; Civ. Fr. 716). 
Text. fr. Art. 716. — La proprit& d'un tresor appartient ă celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trâsor est trouv6 dans le fonds d'autrui, il appartient pour moiti6 ă celui qui l'a dâcouvert, et pour l'autre moiti6 au pro- pri6taire du fonds. 
Le trâsor est tonte chose cachâe ou enfouie sur laguelle personne ne peut . . . . ai Aa A . a 4 . Justifier sa proprist6, „et qui est dâeouverte par le pur effet du hasara. 

INDEX ALPF ABETIC Ascundere 26, 28, 29, 31; Casă 14, 23, (la doctrină). AST | Cercetări 1, 40—44. Albia râului 38. Arendare 7. «Bani 24, 31, 39 Copie at; 2 Apreciere suverană 44, Argint 24. Bilete de bancă 31, Coma Pia 
rbore 28, Arme 24. Carte 31. ' Consimţiniănt ș; 

ii 

i 
1) In privint aaa . AR , partea A. privința proprietății comorilor, a se vedea Şi Codul Calimach, art. 529—535 şi Codul Caragea, cap. |, 
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Codul civil 

Copac 28. Monumente 30, 
Dărâmare 11. Moșştenitori 35, 36. | 
Decădere 20. Nişă 23, 
Descoperire 16—20, 37—41. | Noroc 1, 2, 40—44. 
Dotă 3, Obiceiuri 39. 
Dovadă 3%. Ocupaţiune 14. 
Dulap 29. Pact de răscumpărare 10. 
Echitate 2. Posesiune 9. 
Embatic 6. Prescripţie 21. 
Evenimente politice 39. Prezumpţiuni 33. 39. 
Excepţiuni 14, Probe 38 
Fraudă 19, 20. Producte 2, 
Fructe 2, 8. - Răsboiu 37, 
Furt 19, 20. Râu 33, 
Găsitor 16—20, 
Hazard 1, 2, 40—H4. Servitori 42, 43, 44, 
Inchiriere 7. Stat 13. 
Ingroapre 26, 28, 34-39, | Statue 23, 24. 
Intâmplare 1, 2, 40—44. Succesiune 35, 36. 

Res nullius 14. 

Ipotecă 12. Superficie 5. 
Justificarea proprietăţii | Suprafaţă 27. 
34—38, Sustragere 19, 20. 

Latrină 32, Suverană apreciere 44. 
Locaţiune 7. . Tezaur 4 urm. 
Lucruri mobile 22, 214—30, Uz 4. 

32, 33, 34. Uzufruct 3. 
Lucruri pierdute 27, 32, 33. Valoare comercială 25. 
Lucruri preţioase 30, 32, Vase 24. 

33, Vindere-cumpărare 11. 
Marturi 38, Vindere cu pact de zăs- 
Mobile 22, 24—30, 32, 33, cumpărare 10. 

34, Zid 11, 23, 28. 
Monede 24, 31, 39.   

Doctrină. 

|, Potrivit, dispoziţiunilor art. 116 c. civ. 
fr. (649 c. civ. rom.) comoara aparţine în 
întregime proprietarului care a găsit-o în 
propriul său fond, îie- că a găsit-o din 
întâmplare, fie că a făcut cercetări pentru 
a o găsi. (Duranton, 1V, No. 316; Demo- 

lombe, XIII, No. 50; Mourlon II. No. 13; 
Marca, Ari. 716; Dailoz, Râp., Propriâte, 
No. 199; Laurent, VIII, No. 450; Huc, V, - 
No. 16; Baudry et Wabhl, Successions, 1, 

No. 53. 59; Alexandresco, ed. 2-a, III, 

partea, II, p. 27). N 
9, Comoara nu este nici un îruci, nici 

un productii al pământului ci un dar al 
norocului, atribuit de lege unor- anumite 
persoane, după regulele de echitate. (Dal- 

loz, Râp., Propriâts, No. 206; Suppl.. Pro- 

priât6, No. 85; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a II, partea IL, p. 30, nota 4). 

3, Dacă uzutructuarul a găsit o co- 

moară în fondul supus uzufruciului, el va 

aveă dreptul la jumătate din ea, cealaltă 

jumătate aparţinând nudului proprie- 

tar; în cazul când comoara a fost găsită 

în fondul supus uzutructului de către 

un fterţ, uzufruciuarul nu are nici 

un' drept asupra ei. (Proudhon, Droits 

d'usage, [, No. 147; Demolombe, XII; 

No. 47; Dalloz, Râp» Propriâi6, No. 

206: Suppl., Propriât6, No. 85; Laurent, 

VIII. No. 448; Baudry et Wahl, Succes- 

sions, I, No. 60; Planiol, 1, No. 2579; A- 

lexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 39). 

Z, Uzuarul unui loe nu are nici un 

drept asupra comoarei găsită în fonâul 

supus uzului, de către un terţ; în cazul 

când a, găsit-o el, are dreptul la jumătate 

din ea. (Proudhon, Droits d'usage, I, No. 

147; Demolombe, XIII, No. 47; Dalloz, REp.. 

Suppl.. Propriste, No. 8; Laurent: VIII, 

No. 448; Baudry et Wabhl, Successions, 
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1, No. 60; Planiol, 1, No. 2579; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 30). 

5, Deasemenea nu au drept asupra co- 
moarei superficiarul fondului în care a 
fost găsită (Proudhon, Droits dWusage, 1, 
No. 147; Demolombe, XIII, No. 47; Dalloz. 
Rep., Subppl., Propriât6, No. 85; Laurent, 
VIII, No. 448; Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea II, p. 31). ÎN 

G. Deasemenea nu are nici un drepti 
asupra comoarei, embaticarul fondului 
în care a fost găsită. (Demolombe, XIII, 
No, 47; Dalloz, Râp., Suppl., Propriâte, 
No. 85; Laurent VIII, No. 448; Contra: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 30). 

7, Deasemenea nici chiriaşul sau a- 
rendaşul. (Demolombe, XIII, No. 47; Dal- 
loz. R&p., Suppl., Propriât6, No. 85; Bau- 
dry et Wahl, Successions, 1, No, 60; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 30). 

8. Bărbatul dotal nu are în nici un 
drept asupra comoarei găsită de un 
terţ în: fondui dotal, deoarece comoara 
nu este un fruct. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea. II, p. 30). 

9, Posesorul chiar de bună credinţă 
trebueşte să, restitue proprietarului, care 
a revendicat imobilul, comoara găsită în 
fondul posedat, afară de cazul când el 
singur a găsit comoara şi când păstrează 
jumătate din ea. (Demolombe, XIII, No. 
41, 53; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 201, 
nota 33, p. 371; Dalloz. Rep., Suppl., Pro- 
prit6, No. 86; Huc. V, No. 16; Baudry 
et Wahl, Successions, I. No. 57, 60; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
28, 30). 

10. Cumpărătorul unui tond cu pact 
de răscumpărare, trebueşte să restitue 
vânzătorului, care a exercitat pactul de 
răscumpărare, comoara găsită în fondul 
vândut, afară de cazul când el singur 
a găsit-o şi când păstrează jumătate din 
ea. (Demotombe. XIII, No. 46 ter.; Mar- 
cad, Art. 1673, No. 2; Dalloz, R6p., Suppl.. 
Propriâts, No. 87). 

| î. In cazul când cu ocazia dărâmării 
unui zid al unei clădiri, vândută pentru 
a fi dărâmată şi a se luă materialele. se 
găseşte o comoară, ea va aparţine pro- 
prietarului pământului iar nu cumpără- 
torului materialelor provenite din dărâ- 
mare. (Demolombe. XII, No. 48; Laurent, 
VIII, No. 448; Huc, V. No. 16; Alexan- 
aresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 31; Con- 
tra: Baudry et Wahl, Successionst I, 
No. 61). 

19. Ipoteca unui fond nu grevează şi 

comoara găsită în fond deoarece ea nu 

face parte din fond. ci îşi păstrează indi- 

vidualitatea sa. (Demolombe, XIII, No. 

46 bis; Huc, V, No. 15; Baudry et Wahl, 

Successions, [. No. 64; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea IL p. 31). 
42. Potriviti dispoziţiunitor art, 716: c. 

civ. în, (649 c. civ. rom.) în cazul când 

comoara este găsită în fond străin ea, se 
împarte pe*din două între cel ce a, desco- 
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perit-o şi între proprietarul fondului. (Dal- 

loz, R&p. Propriât6, No. 196; Alexandresco, 

ed. 2-a, II, partea II, p. 28). . 

14, Dispoziţiunile art. 716 c. civ. îr. 

(649 c. civ. rom.) potrivit cărora când co- 

moara se găseşte în loc străin, ea se îm- 

parte între cel ce a descoperit-o şi între 

proprieţarul fondului, constitue o excep- 

țiune la resula potrivit căreia res nullius 

sunt ale primului ocupant. (Dalloz, REp., 

Propriât&. No. 196). 
(5, Dispozitiunile art. 716 c. civ. fr. 

(649 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 

chiar în cazul când fondul este proprie- 

tatea Statului sau a unei comune. (Dal- 

loz. Râp., Propriât, No. 201). 

16. Se consideră că este găsitorul unei 
comori acela care cel dintâi a dat la 

iveală comoara iar nu cel care a văzut-o 

sau a pus mâna pe ea, cel dintâi. (Demo- 

lombe, XIII. No. 5%; Mass6 et Verg sur 

Zachariae, II. $ 200, nota 8, p. 101; Demante 

et Colmet de Santerre, ed. 3-a, III No. 

12 bis, I; Aubry et Rau, ed. 5-a, Il, $ 20, 

p. 370; Dalloz, Ren. Propriâte. No. 204; 

Suppl.. Propriât6, 92, Laurent, VIII. No. 

451; Baudry et Wah!l Successions. [, No. 

51; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. 28). 
17. Chiar dacă  găsitorul lucră, în 

momentul descoperirei comoarei, sub or- 

dinele şi pe cemptul proprietarului fon- 

dului în care sa găsit comoara. el are 

dreptul la jumătate din ea. (Dalloz, Rep. 

Propriâte, No. 205). 

18. In cazul când în acelaş timp lu- 

crează mai mulţi. oameni şi unul dintre 

ei descoperă o comoară, numai acesta are 

dreptul la jumătate din ea. chiar dacă ei 

ar fi constituiți în o asociaţie. (Demo- 

lombe. XIII. No. 55; Aubry et Rau. ed. 

5-a, II, $ 201, p. 370; Dalloz, Râp.. Pro- 

priât6. No. 197; Suppl.. Propri6t6, No, 88; 

Laurenţ, VIII, No. 451: Alexandresco, ed. 

2-a. III, partea II, p. 28). 

19. In cazul când acel care găseşte o 

comoară întrun fond străin şi-o însuseşte 

în mod fraudulos în întregime, fără să 

dea proprietarului fondului, jumătate din 

ea, el comite un furt în prejudiciu pro- 

prietarului fondului, deoarece sustragerea, 

frauduloasă a lucrului comun de către un 

comunist, constitue un îuri. (Demolombe, 

-XTIL, No. 49; Aubry et Rau, ed. da, II, 

$ 201, nota 37, p. 372; Dalloz. R6p.. Suppl. 

Propriâtă. No. 91; Laurent, VIII, No. 452: 

Baudry et Wahl, Successions; I. No. 

55; F. Hâlie., Thâorie du Code pânal. V, 

No. 1924; Garraud, Trait€ thâorique ei 

pratique du droit penal francais. V. No. 

2093: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. 29). 
920. In cazul precedent, deşi descope- 

ritorul comoarei este considerat că a co- 
mis un furt, totuşi el nu este decăzut din 
dreptul său de a luă jumătate din co- 
moara găsită de el. (Demolombe, XIII, No. 
No. 49; Aubry et. Rau. ed. S-a. II, 8201, 
p. 3%; Laurent, VIII, No. 452, Bauăry «i 

+ 
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Wahl, Successions, I. No. 95; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea LI, p. 29). 

94. Acţiunea proprietarului fondului 

pentru a cere partea din comoara desco- 
periță în fondul său se prescrie prin 
trecere de treizeci ani, în această materie 
nefiind aplicabile dispozițiunile art. 2279 

c. civ îr. (1909 ce. civ. rom.). (Demolombe. 
XIII, No. 38 bis; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
II, 8 201. p. 372; Dalloz, Râp., Suppl., Pro- 
pri6t6, No. 8%; Laurent. VIII, No. 456). 

99. Pentru ca un lucru să poată îi 
considerat ca o comoară, trebueşte să fie 
un lucru mobiliar. (Demolombe, XIII, No. 
36; Dalloz, R&p., Propriâte, No..180; Suppl., 
Propriât& No. 77; Huc, V, No. 15; Baudry 
et Wanhl, Successions, 1, No. 46; Planiol, 
I, No. 9578: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II, p. 23)... - 
23, O statue găsită în zidurile unei 

case, cu ocazia unor săpături, nu va fi 
considerată ca o comoară dacă va fi gă- 
sită aşezată într'o nişă făcută anume 
pentru a fi aşezată acolo. (Demolombe, 
XIII No. 36). 
24, Orice lucruri mobile cari pot in- 

tră în patrimoniul cuiva -pot constitui 
o comoară. Astfel, pot constitui o comoară. 
nu numai banii de aur şi argint ci si 
statuele, vasele. armele. ete. (Dalloz, REp.. 
Propriât6, No. 188; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II. p. 23). 
25. Pentru ca un lucru să poată con- 

stitui o comoară, legea nu cere ca acel 
lucru să aibă numai decât o valoare co- 
mercială însemnată. (Dalloz, R6p.. Supnl.. 
Propri€i6, No. S0; Alexandresco. ed. 2-a. 
III. partea II, p. 23). 
26, Pentru ca un lucru descoperit să 

poată constitui o comoară trebueşie ca 
el să fi fost ascuns sau îngropat. (Demo- 
lombe, XIII, 33; Marcaaă, Art..716; Dal- 
loz, Râp., Propriât6. No. 187; Laurent, 
VIII, No. 453: Baudry et Wahl, Succes- 
sions, I, No. 37; Planiol, I, No. 925%; A- 
lexandresco, ed, 2-a. III, partea II, p. 4 
nota 1). 

27. Un lucru care sar descoperi lă 
suprafața pământului nu ar puteă con- 
stitui o comoară ci un lucru pierdut. 
(Demolombe, XIII, No. 33; Marcad€, Art. 
716; Dalloz, R6p.. Proprietă, No. 1%; 
Suppl.. Propri6tă, No. 79; Laurent, VIII, 
No. 453; Baudry et Wahbl. Successions, |. 
No. 37; Planiol, I, No. 2578; Alexandresco, 
ea. 2-a, III partea II, p. 24, nota 1). 

28. Pentru ca un lucru descoperit să 
poată constitui o comoară nu este nece- 
sar ca el să fi fost îngropat în pământ 
ci el rămâne tot o comoară dacă se gă- 
seşte ascuns întrun alt lucru cum ar fi 
întrun zid, un copac, ete. (Dalloz, R&p. 
Propriste, No. 190; Suppl.. Propriât, No. 
19; Alexanaresco. ed. 2-a, III. partea I!, 
p. 23, nota 4). | ! 

29, Astfel dacă un lucru se' descoperă 
ascuns întrun alt lucru mobil cum ar fi 
întrun dulap, el poate constitui o Co- 
moară. (Durantor, IV, No. 311; Demo- 
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lombe, XIII, No. 34: Mourlon, II, No. 13; 
Marcad6 Art. 716, No. 2; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 201, p. 369; Dalloz, Râp. 
Suppl.. Propri6t6, No. 81; Planiol, 1. No. 
25178; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 23. nota 4. 3l nota 4; Contra: Laurent, 
VIII. No. 453). 
20. Mormintele antice şi lucrurile pre- 

țioase aflate în ele nu constituese o co- 
moară, după rigoarea principiilor de 
drept. (Laurent. VIII, No. 454; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. pariea II, p. 23, nota 
3: Contra: Demolombe. XIII, No. 37). 

341. Biletele de bancă ascunse într'o 
carte, ar puteă constitui o comoară. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 23). 

329. Obiectele de valoare găsite cu oca- 
zia curăţirei unei latrine. nu constitutesc 
o comoară, ci sunt lucruri pierdute. (De- 
molombe. XIII, No. 33: Alexandresco, ed. 
2-a. III partea II, p. 24, nota 2). 

28, Obiectele de valoare găsite în al- 
hia unui râu navigabil sau nenavigabil 
nu constituese o comoară ci sunt lucruri 
pierdute. (Huc. V, No. 16; Baudry et 
Wahl, Successions,. ÎI. No. 37; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 2%, 
nota 2). 
34, Pentru ca un iucru mobil desco- 

“perit îngropat sau ascuns, să poată con- 
stitui o comoară, trebueşte ca nimeni să 
nu poată justifică că este, proprietarul 
lucrului. (Demolombe, XIII, No. 40; Au- 
bry et Rau, ed. 5a III. $ 9201, p. 369; 
Dalloz, Rep. Propriâte, No. 191: Suppl, 
Propri6t6 No. 82; Planiol, 1. No, 2578; 
Aexandresco, ea. t-a. III, partea II, p. 

25. In cazul când există vreo dovadă 
sau indiciu cine este persoana care a 
ascuns lucrul, e! nu poate constitui o 
comoară. ci aparţine celui care l-a ascuns 

sau mostenitorilor săi. (Demolomte, XIII, 
No. 40: Aubry et Rau ed. 5-a, II. $ 201. 
p. 369: Dalloz. R6p.. Proprit6, No. 187; 
Planiol, 1, No. 2978; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II p. 2%). 
26. Lucrurile găsite când se cunoaşte 

versoana, care le-a ascuns, îi vor aparţine 
ei sau moştenitorilor săi indiferent dacă 
ascunderea datează de multă vreme sau 
de curând. (Demolombe, XIII. No. 40; 
Aubry et Rau. ed. 5-a. Il. $ 201. p. 309; 
Dalloz. R&p., Propriât6, No. 191. 19%; 
Suppl.. Propriât. No. 82: Laurent. VIII, 
No. 455: Planiol, IL. No. 2578: Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 23, 2%, text şi 
nota 1). 
27. Un lucru descoperit poate consti- 

tui o comoară, chiar dacă ascunderea, lui 

esie de dată recentă, când au intervenit 

împrejurări speciale, cum ar îi un răsboi 

încâti nu se poate şti cine l-a ascuns acolo 

unde a fost descoperit. (Dalloz, Rep» 
Suppl., Propriât6. No. 82; Comb.: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 2% 
nota 1). , 
28. Câna cinevă se pretinde proprieta- 

rul unor lucruri descoperite, el este dator 

DESPRE DOBÂNDIREA PROPRIETĂȚII Art. 649 

să facă dovada proprietăţii lucrurilor 
prin toate mijloacele de dovadă prevăzute 
de lege. chiar prin mărturii şi simple pre- 
zumpţiuni. (Demolombe, XIII, No. 39; Au- 
bry et Rau, ea. 5-a, II, $ 201, p. 37%; 
Dalloz. Rep, Propriât6, No. 194; Suppl., 
Proprist6 No. 83; Laurent, VIII, No. 456; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 24, 
nota 3). . 

29. Faptul că monedele găsite într'un 
fond sunt moderne, poate constitui '0 
prezumpțiune că ele au fost ascunse a-, 
colo unde s'au găsit, de către proprietarul 
fondului. mai cu seamă dacă această pre- 
zumpțiune esta sprijinită şi de alte împre- 
jurări speciale. cum ar fi obiceiurile pro- 
prietarului fondului, oarecari evenimente 
politice recente, etc. (Dalloz, Rep. Pro- 
priât&. No. 191). 
40. Pentru ca dispoziţiunile art. 716 c. 

civ. fr. (649 c. civ. rom.) să-si găsească apli- 
caţiunea. trebueşte ca descoperirea co- 
moarei să fie făcută printr'un pur efect al 
întâmplării (par le pur effet du hasard). 
căci în cazul când comoara se descoperă 
în urma unor cercetări făcute îie din or- 
dinul proprietarului fondului în care a 
fost găsită fie a unei alte persoane. ea 
aparține proprietarului fondului. (Demo- 
lombe. XIII. No. 50; Marcadâ. Art. 716, 
No. 7: Aubrv et; Rau, ed. 5-a. IE 8 201.». 
371: Dalloz. R6p., Proprigte. No. 199, 203; 
Suvpl., Propriât6 No. 89; ComrP.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea Il, p.925). 

4]. Dacă o persoană străină face cer- 

ceţări pe un fond, fără consimţimântul 
proprietarului. acestui fond, comoara gă- 

sită aparţine în întregime proprietarului 
fondului. (Poibier, Propriâte. IX, No. 63; 
Duranton, IV, No. 317; Demolombe, XIII, 

No. 52; Mourlon. II. No. îl; Aubry et Rau, 

ed. a, II, 8 201, p. 371; Dalloz, Ren. 

Suppl.. Propriât6, No. 90; Laurent, VIII, 

No. 499; Baudry et Wahl, Successions, I, 

No. 56: Planiol, [, No. 2579: Alexandresco, 

ed. 2-a. III, partea [1 p.27). 

49. In cazul când proprietarul unui 

fond întrebuinţează. servitorii săi sau Mai 

mulţi oameni străini pentru a face cerce- 

tări pe fondul său, în vederea găsirei co- 

moarei. oamenii întrebuințaţi nu au n ci 

un drept asupra comoarei găsită. (Demo- 

lombe. XIII. No. 52: Aubry et Rau, ed. 5-a, 
TI. 8 201, p. 371, Dalloz. Rep. Propriete. 

No. 203: Suppl.. Propri6t&. No. 89; Lau- 

rent. VIII, No. 499; Alexandresco, ed. 2-a. 

III. partea, II. p. 27). , 
43, Pentru ca oamenii întrebuințaţi 

să nu aibă nici un drept la proprietatea 
comoarei. trebueşte ca. ei să fi îost între- 

buinţaţi în vederea găsirei comoarel, căci 

dacă nu se constată că proprietarul fon- 
dului a avut acest scop. comoara găsită 

se va împărti cu descoperitorii. (Demo- 

lombe, XIII. No. 50; Dalloz, R6p, Pro- 

priâtă, No. 203: Alexandresco, ed. 2-a. III, 

partea, 11, p. 27). SE - 

44, Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran. dacă lucrătorii au fost sau nu 
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Art. 650—651 

întrebuințaţi la descoperirea comoarei. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 27). 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

45, A se vedeă : art. 538 din codul civil 
cu notele respective. 

TITLUL |. 

Despre succesiuni. 

Art. 650. — Succesiunea se deferește sau prin lege, sau după 
voința omului, prin testament. (Civ. 651 urm., 800, 802 urm.; L. 
propr. liter. (Mon. of. 68/923) Art. 4, 7; L. agrară, 127; Civ. 1t. 
720 $ 1). 

Teat. Italian. Art. 720 al 1.— La successione si. devolve per legge o per 
testamento. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acceptare beneficiarâ 4. Persoană morală 4. 
Beneficiu de inventar 4, Revelarea unei succesi- 
Clasificaţie 5, 10, ani 11. 
Cod civil italian 1. Roman drept 4, 7. 
Contract de căsătorie 8. Succesiune 1 urm, 
Dotă 8. Succesiuni ab intestat 5,7. 
Drepturi personale 2. Succesiuni legitime 5, 8, 
Drept roman 4, 7. 10, | 
Familie 2. Succesiuni speciale 9. 
Instituţie contractuală 8, 
Italian cod civil 1 
Legatari 10. 
Moştenire, a se vedea cu- 

vântul: „Succesiune“, 
Patrimoniu 2. 

Succesiuni testamentare 5, 
6, 7, 8, 10. 

-Succesori neregulaţi 10, 
| Testament 5, 6, 7, 10. 
| Transmiterea drept. 3, 

Doctrină. 

|. Art. 650 c. civ. rom. este împrumutat 
dela codul civil italian şi anume art 720 
al. 1. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II. p. 39, 41). 

2, Succesiunea cuprinde întregul pa- 
trimoniu al defunctului, adică toate drep- 
turile şi obligaţiunile sale, afară de drep- 
turile sale exclusiv persoanele, cum sunt 
drepturile de familie, care se sting odată 
cu moartea sa. (Alexandresco. ed. 2-a, 
III partea II, p. 835 36). 

3, Un moştenitor nu poate să aibă 
mai multe drepturi decât autorul său 
deoarece potrivit principiilor de drept ni- 
meni nu poate trânsmite altuia mai multe 
drepturi decât are el însuşi. (Troplone, 
Privilages et hypothăques, II, No. 530; 
Aubry et Rau, ed. 5-a, II, $ 1% p. 10; 
Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea ÎI, p. 36). 

4. Succesiunea, chiar acceptată sub 
beneficiu de inventar, nu mai este astăzi 
o persoană morală, după cum eră consi- 
derată în dreptul roman. (Baudry et 
Wahl], Suceessions, II, No. 1221; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 36). - 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 650 ce. 
civ. rom. moştenirile se împart în: mo- 
şteniri legitime sau ab intestat şi moş- 
teniri  testamentare. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 39, 41). 

6, Moşienirea testamentară, poate îi 
cu titlu particular sau cu titlu universal, 
după cum are de obiect 'unul sau mai 
multe bunuri sau întregul patrimoniu 
sau o partie din el. (Alexandresco, ed. 2-a, 
JIL, partea II, p. 41, 49). 

7. Contrar ca în dreptul roman, unde 
eră o dezonoare a muri fără testament, 
astăzi regula generală, este moştenirea 
ab intestat. iar moştenirea, testamenţară 
este o excepţie. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II. p. 49). . 

8. Poirivit dispoziţiunilor art. 1082 şi 
1083 e. civ. îr. (933 e. civ. rom.) în afară 
de moştenirile legitime sau testamentare, 
se mai pot institui moştenitori şi prin 
contractul de căsătorie, prin instituţia 
contractuală. (Alexandresco, ed. 2-a, Il, 
partea II, p. 42, 43). 

9, Deasemenea în afară de aceste mo- 
sienirii mai există imoştenirile speciale 
prvăzute de art. 316 şi 684 ce. civ. rom. 
(Alexandresco, ed, 2-a. III, partea ÎI, 43). 

10. Există trei teluri de moştenitori: 
moştenitori legitimi, moştenitori neregu- 
laţi şi legatarii. (Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II, p. 43, 4), 

(1. O. convenţiune încheiată între 0 
persoană şi un moştenitor prin care aceă 
persoană se obligă a-i revelă o succe- 
siune deschisă în favoarea moştenitoru- 
lui este validă, și moştenitorul este obli- 
gat a-i plăti suma stipulată în convenţie, 
care poate fi sau o sumă fixă sau ocotă 
parte din succesiune (Planiol, III, No. 
2050; Alexandiresco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 38, 39). 

CAPITOLU 1. 

Despre deschiderea succesiunilor. 

Art. 651. — Succesiunile se deschid prin moarte. (Civ. 63 urm. 95, 115, 162 urm.; Pr. civ. 63, 254; L. Timbr. 18 $ 28, 21 8238, Civ. Fr. 718). 
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Texi. fr. Art. 718. — Les suceessions s'ouvrent par la mort naturelle et 

par la mort civile. 
Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. ll urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abrogare 11. | Moștenire 1 urm. 
Absenţă 3, 4. Ofiţerul stării civile 5, 9. 
Act de moarte 5—9. Ora 6,7,8,9,. 
Călugări 11. - Ordine publisă 1î. 
Comurinzi 12, Prubă 5—9, 12. 
Deces 2, 5—9. Retroactuvitate 10, 
Dovadă 5—9, 12. Sezină 2. 
Fals 6. 
Incetare din viaţă 2, 5—9. 
Jnexactitate 2. 
Moarte 2, 5—9. 

Succesiune 1 urm, 
. 'Trimetere în posesiune 4. 
Ziua 6, 7, 89. 

Doctrină. 

|. Denumirea capitolului 1 din codul 
civil român: „Despre deschiderea .succe- 

siunilor“* nu este exactă, deoarece în 
acest capitol figurează şi art. 653 care se 
ocupă despre sezină. (Alexandresco, ed. 
2-a III, partea II, p. 45 nota 1). 

9, Moştenirile, potrivit dispoziţiunilior 
art. 118 c. civ. fr. (051 ce. civ. rom) se 
deschid prin moarte. (Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea II, p. 45, 49). 

2, Succesiunile nu se deschid prin ab- 

senţă oricât de îndelungat timp ar dură . 
ea. (Demolombe, XIII, No. 90; Mourlon, 
II, No. 20; Dalloz, Rep. Succession, No. 
49; Laurent, VIII No. 5il. Baudry et 
Wahl, Successions, IL, No. 113; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 45. nota 
2; Nacu, II, p. 25). 

4, In caz de absenţă. chiar după tri- 
miterea în posesiune definitivă <"upra 

bunurilor absentului, acesta nu pierde 

proprietatea bunurilor sale deoarece dacă, 

se reîntoarce are dreptul să-şi ia averea 

sa din măinile moştenitorilor prezump- 

tivi. (Dalloz. R6p,. Succession, No, 49), 

5, Dovada încetării din viaţă se tace 

cu actul de moarte încheiat de afiţerul 

stării civile. (Dalloz, R6p, Succession, No. 

43: A lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. - , 
G. Ziua şi ora. morţii trecute în actul 

de moarte. nu au valoare până la în- 

scriere în fals, deoarece legea nu dă a- 

ceastă putere enunţării zilei şi orei, (Du-- 
ranton, I, No. 323; Demolombe, XIII, No. 

-91; Mersier, Trait6 thâorique et pratique 
des actes de Tâtat civil, No. 33%; Dalloz; 

Râp.. Acte de Lâtat civil, No. 282; Succes- 

sion, No. 43; Suppl., Acte de l'âtat civil, 
No. 67; Planiol ed. 6-a, I, No. 520). 

7. După o părere, enunţarea zilei şi 
orei morţii, în actul de moarte, face cre 
dință până la proba contrarie. (Duran- 

ton, I, No. 323; Demolombe, XIII, No. 91; 
Mourlon, ed. 7-a, î, No. 300; Dalloz, R6p.: 
Acte de leat, civil, No. 282; Sucecession, 
No. 43; Suppl., Acte de Lâtat civil, No. 
67; Succession. No. 17; Planiol ed. 6-a, |, 
No. 520). i 

8, După altă părere, enunţarea zile şi 
orei morţii, în actiul de deces nu are nici 

o forţă probantă. (Marcad6, Art. 79; Dal- 

loz, Râp, Suppl., Acte de l'tai civil. No. 

67: Laurent, II, No. 17, 62; VIII, No. 513; 
„Huc. 1, No. 352; V, No. 23; Baudry ei 
Wahl, Successions, I, No. 125; Colin et 

Capitant ed. 4-a, 1, p. 402; Alexandresco. 

ed. 2-a. IL, p. 435; III, partea ÎI, p. 50; 

Nacu, I, p. 210). | 
9. In cazul când nu se poate stabili în 

mod precis momentul morţii, acest mo- 
ment va, fi considerat că este în ziua când 

ofiţerul stării civile a constatat decesul, 

“Dalloz. Râp., Suppl., Succession, No. 17; 

Huc, V. No. 23; Baudry et Wahl, Suc- 

cessions, IL. No. 125). 
10. Legea în vigoare în momentul 

deschiderei moştenirei. va regulă modul 

ei de devoluţiune, deoarece: legea nu are 

putere retroactivă. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III partea II, p. 49, 50). 

14, Legile cari cârmuesc moştenirile 
fiind în strânsă legătură cu organizarea 

socială a Statului interesează ordinea 
publică şi se aplică, la toate clasele so- 
ciale, deci şi la călugări a căror succe- 
siune eră guvernată înainte de actualul 

cod civil de alte dispoziţiuni şi care. prin 
codul civil actual au fost abrogate. (A- 
lexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 
46, 47, 48; Contra: Degr6 Scrieri Juridice, 

I, p. 62 urm.). 
|9. Deoarece în codul civil român nu 

există dispoziţiunile art. 720—722 c. civ. 
fr, cari stabilesc prezumpţiuni cu privire 

la cei cari mor aproape în acelaş timp, 
în dreptul român. părțile vor puteă do- 
vedi prin orice mijloace de probă supra- 
viețuirea unuia dintre comurinzi. În ca- 
zul când nu se va putea stabili cine a 
murit întâi, succesiunea nu se transmite 
dela unul la altul. (Alexandresco, ed. 2-a, 
TIE partea II, p. 50, 51). 

13. A se vedea: art. 95 din codul civil 
cu notele respective. - 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

[. A se vedea: art. 899, nota 1. 

Art. 652. — Legea regulează ordinea succesiunilor între moș- 
tenitorii legitimi. 

Copiii naturali, în privința succesiunei mamei lor şi a cola: 
teralilor săi, sunt asimilați copiilor legitimi şi vice-versa. In lipsă 
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Art. 659 DESPRE SUCCESIUNI " Codul civil 

de moştenitori legitimi sau naturali, bunurile se moștenesc de soțul 
supravieţuitor. In lipsă de soț, Statul devine moştenitor. (Civ. 477, 
646, 659 urm., 677 urm., 679 urm., 680, 684; L. asupra impoz. 
progresiv pe succesiuni: (Mon. of. 91/921) art.'4; L. p. organ. 
meseriilor, 200 $ 6; Decret-lege 3138/919 pentru organizarea 
comitetelor . şcolare (Mon. of. 78/919), Art. 13 $ 9, 42$6;L. 
timbrului (Mon. of. 92 din 29 Aprilie 1927) Art. 19; L. contribu- 
țiilor directe, Art. 72 $ 3; Civ. Fr. 723). 

Text. fr. Art. 723. — La loi regle lordre de suceâder entre les hritiers 
legitimes: ă leur defaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite a l'6poux 
survivant; et sil n'y en a pas, ă lEtat. 

Text. fn. Art. 723 (Modificat prin legea din 25 Martie 1899). — La lei 
rgle lordre de sueceder entre les hâritiers legitimes et les heritiers naturels. 
A leur defaut, les biens passent ă l'6poux survivant, et, sil n'y ena pas,ă LEtat. 

Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni, Art. 4. — Dreptul de moşte- 
nire ab intestat dela al patrulea grad în sus se desființează, iar patrimoniile de- * 
funeţilor fără testament şi fără rude până la al patrulea grad inclusiv, trec în 
folosul fiscului. Patrimoniile defuneţilor cari nu lasă rude dela al cincelea până 
la al doisprezecelea grad trec în folosul Casei Meseriilor. 

Legea timbrului și a impozitului pe acte și fapte juridice din 29 Aprilie 
1929, Art. 19. — Patrimoniile defuneţilor fără testament şi fără nici un moşte- 
nitor legal ab intestat, potrivit codurilor civile în vigoare, tree în folosul tis- 
cului pentru alimentarea fondului cultural şi de asistenţă, prevăzat “de art. 72 
al legei de unificarea impozitelor direete. 

Dreptul de moștenire al soţilor supraviețuitori este şi rămâne neatins, în 
cadrul legiuirilor civile în vigoare. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO D., Notă sub C. Rennes, 22 Nov. 1921, Jur. Gen. 1925, No. 470; 
CONSTANTINESCU Ac. N., Despre succesiuni, p. 72 urm., 106 urm., 117 urm; . 
DocaN P.. GronGe Studii de drept civil comparat, p. 257 urm.; 
GoRGRAN N Noră sub Judec. ocol rural Podul-lloaei, 26 Iunie 1925, Jur. Gen 1935, 

0. 1 ; 
LĂZĂRESCU EM. ALEX. Regula de drept şi jurisprudenţa actuală, p. 18 urm., „Consideraţi- 

ua; asupra succesiunei «ab intestat» cu privire la dreptul soțului supravieţuitor“; 
Des droits du conjoint survivant; p. 12, 

Docţrină. în. fine vine Statul. (Alexandresco, ed: 
2-a, III, partea II. p. 113 114). 

4„ Prin expresiunea: «ordinea  succe- 2, Potrivit dispoziţiunilor .art. 652 c. 
siunilor» întrebuințată în art. 652 e. civ. 
Yom., se înţelege 'ierarhia stabilită de 
lege între diferitele clase sau categorii de 
moştenitori, cu privire la culegerea suc- 
cesiunei. (Alexandresco. ed. 2-a, III, par- 
tea II. p. 113). 

„9, Moștenitorii cei mai apropiaţi ex- 
clud dela, succesiune pe cei mai depărtaţi. 
Ordinea, succesiunei este următoarea: In- 
tâi vin moştenitorii legitimi şi copiii na- 
turali, chiar adulterini si incestuoşi, în 
privinţa succesiunei mamei şi a fami- 
liei ei. Apoi vine soțul rămas în viaţă şi 

civ. rom. fac parte din rudele legitime 
copiii naturali recunoscuţi, faţă de mamă 
şi familia mamei lor. (Alexandresco, ed: 
2-a, III, partea II, p. 43, 62 177 urm.): 

Bu A se vedeă: art. 659, 677, 678. 619 și 
680 din codul civil cu notele respective. 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. A se vedea: Ari. 679, notele Î. 2 
şi 3. 
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Art. 653. — Descendenții şi ascendenţii au de drept pose- 
siunea succesiunei din momentul morţii defunctului. 

Ceilalţi moştenitori intră în posiunea succesiunei cu permi- 
siunea justiţiei. (Civ. 651, 652, 659 urm., 672 urm., 681 urm., 713 
urm., 777, 889, 891, 895, 911, 912; Pr. civ. 63, 104, 254; L.jud. 

ocoale 34; L. Timbr. 19 $ 17, 21 $ 23, 23 $ 1, 70; Civ. Fr. 724). 

Text. fr. Art. 724. — Les heritiers l€gitimes sont saisis de plein droit des 
biens, droits et actions du dâfunt, sous l'obligation d'aequitter toutăs les eharges 
de la suceession: les enfants naturels, l'&poux survivant et LPEtat, doivent se 
faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront dâterminâes. 

Text fr. Art. 724 (Modificat prin legea din 25 Martie 1896). — Les h6- 
vitiers l€gitimes et les heritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits 
et actions du defunt, sous Pobligation d'acquitter toutes les charges de la suc- 
cession. 

I'€poux survivant et LEtat doivent se faire envoyer en possession. 

Bibliografie (continuare) 

ALEXANDRESCU Coxsr., Nolă sub Judec. ocol Ocnele-Mari (Vâlcea), 48 din 17 Ianuarie 
1926, Jur. Gen. 1926, No. 469; 

CONSTANTINESCU JAC. N, Despre testamente, p. 103; Despre succesiuni, p. 60 urm., 125, 129, 130; 
loxaşcu R. TRAIAN, Notă sub Trib. Tecuci,:56 din 23 Martie 1923, Pand. Rom, 1925, Î], 199; 
Lăzănescu EMIL AL. Des droits du conjoint survivant, pg. 12 urm. 17, 28; 
SroenEscu D. DeM., Notă sub C. Apel Craiova S. 1, 174 din 6 Aug. 1924, Pand. Rom. 1925, 11, 5; 
ScRIBAN TRAIAN, „Puterea executorie a jurnalului de trimitere în posesie și căile de atac“. 

Justiţia Olteniei 6—7/1926; Notă sub Judec. ocol Herţa-Doronoi, 1169 din 1926, Jurispr. 
Gen. 196 No. 1822. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Văduvă saracă 45. 
Vindere-cumpărare 32, 

Trimitere în posesiune 19, 
26—45, 47, 48, 49. 

  
| Urmărire silită 16, 18. Voinţă 5, 6. 

Acceptarea succesiunei 6, | Imobile rurale 53. Uzufruct 25, i 
7, 8. Indivizibilitate 20, 23. 

Acte de conservare 14, 33, Inventar 18, 43.47, 30 
4, - egatari 7, 3, 30, în ă 

Acţiune în petiție de ere- i . Doctrină. 
ditate 31, 39, 40, 41, 47. 

Acţiune în revendicare 20, 
21, 40, 47, 49, 59 

Acţiuni posesorii 17, 30,44. 
Administraţie 13, 33. 
Adopţiune 46. ! 
Anulare 41, 47. 
Ascendenţi 10, 22, 23. 
Autoritate de lucru jude- 

cat 37, 40. 
Beneficiu de inventar, 6,7, 

Camera de consiliu 36. 
Cerere contencioasă 36. 
Cerere graţioasă 36, 40, 42. 
Comoştenitori 38, 39, 
Competenţă 34. 
Conservare 14, 33, 47. 
Contestaţie 37, 42. 
Continuarea unui proces 48. 
Conitradicţiune 43, 
Creditori 7, 8. 
Curator 43, 
Deliberare 18. 
Descendenţi 10, 22, 23, 46, 
Donaţiune 47. 
Efecte 13, 14, 15, 19. 
Executare 16, 18. 
Executare în fapt 40, 42. 
Exerciţiul drepturilor 15. 
Femee văduvă 45. 
Ficțiune 1, 
Fructe 27, 44. . 
Graţioasă cerere 36, 40, 42. 
Imobile 51, 53. 

96701. -- Codul civil adnotat — VI. 

  

Lucru judecat 37, 40. 
Mobile 51. 
Moştenire, a se vedea 

cuvântul: „Succesiune, 
„Succesori“, 

Nulitate 41, 47, 
Ordine publică 3, 4, 39, 
Ordine succesorală 22, 
Origina sezinei 2. 
Partaj 39, 4, 47. 
Patrimoniu 9. 
Petiţiune de ereditate 31, 

39, 40, 4, 47. 
Plata datoriilor 8. 
Posesiune 1, 5, 11, 12, 13, 

17, 26, 28, 29. 
Posesiune de drept 11, 12, 

29. 
Posesiune de fapt 1, 12, 

40, 42, 4 
Posesorii acţiuni 17,30, 44, 
Prescripţie 19, 29. 
Rentă viageră 25. . 
Renunţare la succesiune 

Revendicare 20, 21, 40, 47, 
49, 50, 

Sechestru judiciar 37, 
Sezină 1—7, 10—27, 44, 46, 

Străini 51, 32, 53, 
Succesiune 1 urm, 
Succesori neregulaţi 8, 26, 
Succesori regulaţi 8. 
Taxe succesorale 35. 
Testament 4, 37, 41,47,50. 

|. Sezina este o ficțiune a legei. de- 
oarece ea presupune pe unii moştenitori 

că posedă, succesiunea deşi în fapt nu 
o posedă încă. (Demolombe, XIII. No. 
126; Laurent, IX, No. 219; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 54 5). 

2, Sezina îşi trage originea din ve- 
chiul drept francez. (Dalloz Rp. Suc- 
cession, No.'6%; Suppl.. Succession, No. 
29, 30; Comp.: Planiol, ed. 6-a, III, p. 
396, nota 1; Alexanăresco, ed. 2-a III, 
partea II, p. 52, nota 1). 

2. Tot ce priveşte sezina este conside- 
rat ca fiind de ordine publică. (Demo-. 
chiul drept francez. (Dalloz R6p., Suc- 
cession, No. 75; Suppl. Succession..No. 
47; Laurent. IX, Noi 230; Baudry et 
Wahl, Succesions, I, No. 193). 
"Aa Cineva nu poate derogă dela regu- 
lele prevăzute. de lege în materie de se- 
zină. prin testamenţul său, deoarece a- 
ceste regule sunt de ordine publică. (De- 
molombe, XIII, No. 136; Marcadâ, Art. 

„124, No. 47; Chabot, Successions, [, No. 
14; Aubry et Rau ed. 4-a, VI, $ 609, text 
şi nota 16, p. 366; Dalloz, Râ&p, Suppl.. 
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Succession, No, 47: Laurent, IX, No. 230; 

Baud:y et Wahl Successions, [, No 15) 

193; Planiol, III, No. 1942: Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea II, p. 53, 61). 

5, Posesiunea bunurilor trece fără 
nici o întrerupere dela defunct la mo- 
stenitorii cu sezină, din momentul morţii, 
fără nici o manifestare de voinţă din 
partea moştenitorilor şi chiar fără ştirea 
lor. (Demolombe XIII. No. 126; Baudry 
et Wahl, Successions, I, No. 151; Alexan- 
dresco, ed. 2-a III, partea II, p. 53. 5%). 

6. Cu toate că sezina operează fără 
voinţa moştenitorului, totuşi acesta poate 
să-i consolideze efectele, s'o modifice sau 
s'o distrugă prin acceptarea pură şi sim- 
plă, prin acceptarea sub beneficiu de în- 
ventar şi prin renunţarea la succesiune. 
(Demante et Colmet de Sanierre. III, No. 
24 bis, VI: Aubry et Rau ed. 4-a, VI, $ 
609, text şi nota 19, p. 366; Dalloz R6p., 
Suppl., Succession, No. 42; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 61). 

7, Sezina are loc atât în favoarea mo- 
ştenitorului pur şi simplu câi şi în fa- 
voarea moștenitorului cate primeşte suc- 

cesiunea sub beneficiu de. inventar. A- 
cesta din urmă însă, nu poate să-şi a- 
proprieze nici un bun din succesiune 
înainte de a fi fost plătiţi legatarii şi 
ereditorii. (Dalloz, R6p.. Succession, No. 
? 

9. In areptul civil român, moştenitorii 
fie regulaţi fie neregulaţi continuă per- 
soana, defunctului iar nu moştenesc nu- 
mai bunurile, aşă încât ei sunt obligaţi 
să plătească datoriile defunctului ultra 
vires bonorun, dacă nu au primit succe- 
siunea sub beneficiu de inventar. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III: partea II; p.- 
44 nota 1, 60). 

9, Prin cuvântul: «succesiune» între- 
buinţat în art. 72% c. civ. îr. (653 c. civ. 
rom.) se înţelege toată averea defunc- 
tului cumpusă din bunuri mobile sau 
imobile. corporale sau incorporale, afară 
de drepturile sau bunurile care sunt în- 
transmisibile prin natura lor. şi care se 
sting odată cu încetarea din viaţă a 
autorului. (Demolombe, XIII, No. 133 bis, 
138, 139 140; Baudry et Wahi, Succes- 
sions, ÎI, No. 152; Alexandresco, ed, 2-a, 
III. vartea II, p. 52. nota 3). 
“10, In dreptul civil român sezina a- 
parţine numai ascendenţilor şi descen. 
denţilor defunctului. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 6%. 

4. Sezina implică ideea de posesiune. 
Sezina. după o părere, conferă celor cari 
o au dela lege, atât posesiunea de fapi 
cât şi posesiunea de drept a bunurilor 
succesorale. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 
609, text şi nota 14, p. 365; Laurent, IX. 
No. 234; Alexandresco, ed. 2-a, IT, par- 
tea II. p. 54). 

(2. După altă părere, sezina conferă 
celor ce o au dela, lege, numai posesiu- 
nea de drept. ei având dreptul să ia în 
stăpânire bunurile succesorale fără inter- 
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venţia justiţiei. (Demolombe, XIII, No. 
195, 158. Demante et Colmet de Santerre, 
III, No, 24 bis; Huc. V. No. 33; Baudry et 
Wahbl, Suecessions, 1. No. 163). 

42. Efectele sezinei sunt de a conferi: 
sezinarilor dreptul de a luă în stăpânire 
bunurile succesorale şi de a le administră, 
fără, să fie nevoie să îndeplinească nici o 
formalitate. (Demolombe. XIII, No. 13; 
Aubry ei Rau ed. 4-a, VI, $ 609, p. 366; 
Dalloz, R&p.. Succession No. 67; Suprl, 
Succession No. 31; Laurent» IX, No. 223 
241; Huc, V. No. 33; Planiol, III, No. 193; 
Ajexandreseo, ed. 2-a, III. partea II. p. 57, 
59). 

44, Ali efect al sezinei este de a con- 
feri sezinarului dreptul să, facă orice act 
de conservare şi de supraveghere asupra, 
bunurilor succesorale. (Dalloz Râp., Suc- 
cession, No. 67: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II. p. 57). 

45. Alt efect al sezinei este acela că 
ea conferă sezinarului dreptul de a exer- 
cită în mod activ şi pasiv, din momen- 
tul decesului decujusului, toate drep- 
turile active şi pasive ale defunctului. 
(Pothier, Successions, VIII, p. 111; Dal- 
loz, Rep., Succession. No. 76; Suppl., Suc- 
cesion, No. 31; Laurent, IX. No. 219; A- 
lexandresco. ed. 92-a, III, partea II, p. 
53, 57). 

16. Astfel sezinarul are dreptul să 
urmărească, din momentul decesului de- 
cujusului, pe itoţi debitorii succesiunei 
şi pe toţi deţinătorii bunurilor secesorale 
şi să fie urmărit la rândul său din acelaș 
moment, de toţi acei cari au vreo pre- 
tenţiune în contra succesiunei (Dalloz: 
R6p.. Succession, No. 76; Suppl., Sucoes- 
sion, No. 31; Alexeandresco, ed. 2-a, III. 
partea II. p. 57). 

(7, Deasemenea din momentul dece: 
sului decujusului, sezinaruli are dreptul 
să, exercite acţiunile posesorii cu privire 
la bunurile succesorale, deşi el nu a fă- 
cut personal nici un act de posesiune â- 

supra acestor bunuri. (Dalloz, R6P- 
Suppl. Suecession, No. 31; Alexandresco; 
ed. 2-a, III, partea II p. 5). 

18. Dacă înâată după. deschiderea, suc: 
cesiunei, sezinarul este urmărit de acel 
cari au să-şi valorifice vreo pretenţiune 
cu privire la, succesiune, el are dreptu: 
să ceară amânarea urmărirei pentru & 
puteă deliberă şi face inventarul succe- 
siunei, (Dalloz, Rep, Suppl.. Succession; 
No, 31). ” 

19. Prescripţiunea începută în favoa- 
rea decujusului continuă şi în favoarea 
moștenitorilor. Când ea se produce în 
favoarea, moştenitorilor sezinari, ea este 
un efect al sezinei; iar când se produce 
în favoarea moştenitorilor nesezinari eâ 
este o urmare a efectului declarativ al îri- 

miterei în posesiune. (Mourlon, Il. No. 
35; Marcadâ, Art. 724, No. 3; Laurent, 
IX, No. 293: Huc, V. No. 33: Alexandresco; 

ed. 2-a, III, partea 11, p. 54; Comp: De- 
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Succession, ÎI, No. 191). 
20. După o părere, sezina aparţine 

tuturor comoştenitorilor în chip indivi- 
zibil, aşă încât unul dintre comoştenitori 
aflaţi în indiviziune, poate să intenteze 
singur, acţiune de revendicare în contra 
unui terţ, care a uzurpat averea. spre a-şi 
conservă porţiunea sa ereditară din aceă 
avere, singurul drept al terţului fiind nu- 
mai de a cere punerea în cauză a celor- 
lalţi  comoştenitori ai  revendicantului, 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 609, text şi 
note 22, 23, p. 367% Dalloz, Rp. Suppi, 
Succesion, No, 38, Laurent, IX, No. 23; 
Baudry et Wahl, Successions, I.'No. 187; 
N. Georgean, Studii Juridice, vol. |. p- 
149). 

92|, După altă părere, fiecare moşte- 
nitor având din chiar momentul deschi- 
derei succesiunei un drept diviz distinct 
de al coeredelui său, el nu poate reven- 
dică dela un terţ mai muli decât partea 
sa ereditară din succesiune. (Demolombe, 
XIII, No. 152, 153; N. Georgean. Studii 
Juridice, vol. I, p. 141). 
29, Ascendenţii şi descendenţii nu au 

sezina toţi deodată în mod colectiv, ci 
pe rând în ordinea în care au vocaţiune 
la succesiune. (Demolombe. XIII, No. 147 
urm.; Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $ 609, 
text şi nota 25, p. 368; Laurent IX, No. 
231; Huc. V, No. 31; -Planiol, III, No. 
1935; Alexandresco: ed. 2-a, III, partea 
TI, p. 6%, 65; Contra: Masse eti Verg6 sur 
Zachariae, II, $ 367, p. 296 urm.). 
23, Toţi descendenţii şi : ascendentii 

cari vin deodată 18 aceiaş succesiune, au 
sezina în mod colectiv şi indivizibil. (Au- 
bry et Rau, ed, 4-a, VI, 8 609, text şi 
nota 22, p. 367; Laurent, IX, No. 232; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 69. 
nota) 
94, Dacă sunt mai mulţi sezinari cari 

vin deodată la. aceiaş succesiune. şi dacă 
unul dintre ei a renunţat la succesiune, 
cei ce nu au renunţat, sunt consideraţi 
că au avut posesiunea. întregei moşteniri 
din momentul i;deschiderei  succesiunei. 
găjexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p- 

molombe. XIII, No. 1; Baudry et Wahl, 

95, Cu toate că în principiu sezina cu- 
prinde toate bunurile succesorale, totuşi 
ea nu se aplică la drepturile cari nu 
sunt transmisibile prin natura lor, cum 
sunt o rentă viageră sau un uzufruct, 
nici la bunurile afectate cu un drept de 
reîntoarcere sau grevate de substitu- 
tiune. (Demolombe, XIII, No. 128 urm; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 33; 
Huc. V, No. 39 3%; Alexandresco, ed. 2-8, 
III. partea II, p. 52, nota 3). 

926, Toţi moştenitorii, chiar şi moşte- 
nitorii neregulaţi au proprietatea bunu- 
rilor autorului din momentul decesului 

său pe când posesiunea nu o au de drept 
decât anumiţi moştenitori, iar ceilalţi 
trebuind s'o ceară dela justiţie. (Pothier, 
Successions, VIII, p. 11î, nota 1: Mar- 

cade, Art. 124, No. 46; Laurent, IX, No. 
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217, 9237, 258; Planiol, III, No. 1926; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 55, 
36. 58). 
27, Moştenitorii atât sezinari cât şi 

nesezinari, având proprietatea bunurilor 
defunctului din momentul decesului său, 
au dreptul la fructe fără ca cei din urmă 
să fie obligaţi să ceară trimiterea în po- 
sesiune dela justiţie. (Demolombe, XIII, 
No. 160 bis; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 89 bis VII; Laurent, IX, 
No. 227, 245; Huc, V, No. 140; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III. partea IL, p: 5 

nota 2). 
928, Potrivit dispoziţiunilor art, 124 c. 

civ. îr. (653 al. 2 c. civ. rom.) ceilalţi 
moştenitori intră în posesiunea succesiu- 
nei şi nu pot exerciţă vreun drept pri- 
vitor la succesiune nici să fie urmăriţi 
cu privire la aceste bunuri decât după 
ce au obţinut trimiterea în posesiune de- 
la justiţie. (Demolombe, XIII. No. 156; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 609, p. 366; 
Dalloz, Râp. Succession, No. 77; Suppl, 
Succession, No. 4%; Laurent, IX, No. 24; 
Huc, V, No. 33; Planiol. III, No. 1938; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II], p. 
57, nota 2, 58, 63). 

29, Moştenitorii  nesesizari continuă 
prescripţia începută de decujus atât 
după părerea care le recunoaşte 0 po- 
sesiune de drept din momentul deschi- 
derei succesiunei, cât şi după părerea că 
trimițerea, în posesiune are efect retroac- 
tiv dela data  deschiderei succesiunei. 
(Demolombe, XIII, No. 158; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, II, $ 181, p. 133; Dalloz, 
Râp., Suppl., Suceession, No. 4%; Baudry 
et Wahl, Successions, 1, No. 191). | 

20. Moştenitorii  nesezinari nu au 
dreptul să introducă acţiuni posesorii cu 
privire la bunurile succesorale decât 
după predarea, bunurilor succesorale sau 
trimiterea în posesiune. (Demolombe, 
XIII, No. 158; Dalloz, Rep, Suppl, Suc- 
cession, No. 44; Laurent, IX, No. 24; 
Baudry et Wahl, Successions, I, No. 193; 
Ajexanăresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

23|. Moştenitorii  nesezinari nu au 
dreptul să introducă o acţiune în petiție 
de ereditare, mai înainte de a fi dobândit 
trimiterea lor în posesiune asupra succe 
siunei. (Laurent, IX, No. 502. 509; Huc, 
V, No. 260; Alexandresco, ed. 2-a, III, 

"partea II, p. 58 nota 1). 
9, Deoarece moștenitorii nesezinari 

au proprietatea bunurilor succesiunei din 
momențul decesului autorului, ei au 
dreptul să vândă bunurile succesorale, 
înainte de a fi dobândit trimiterea în po- 
sesiune asupra succesiunei dela justiţie, 
deoarece prin această vânzare ei îşi exer- 
cită un drept al lor propriu iar nu un 
drept al defunctului. (Alexandresco, ed; 
2-a, III. partea IL, p. 58, 59). 
23, Moștenitorii  nesezinari nu au 

dreptul şi nici obligaţia de a administră 
bunurile succesorale, înainte de a fi do- 
bândit trimiterea în posesiune dela ju- 
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stiţie ci au dreptul numai să ia măsu- 
rile necesare pentru conservarea dreptu- 
rilor lor. (Laurent, IX, No. 241; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 59). 
24, Cererea de trimitere în posesiune 

se adresează, tribunalului celui din urmă 
domiciliu al defunctului. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 66). 

325, Inainte de a se face trimiterea în 
posesiune 'moştenii este obligat să 
plătească taxele -succesorale prevăzute de 
legea timbrului. (Alexandreco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 68). . , 

326. Cererea de trimitere în posesie a 
moştenitorilor legitimi fără, sezină şi a 
legatarilor universali, când nu există 
moştenitori rezervatari, sunt cereri de 
natură grajţioasă, cari se rezolvă de în- 
stanţele judecătoreşti în camera de con- 
siliu conform dispoziţiilor art. 104% din 
procedura civilă, întrucât nu există nici 
o pretenţiune opusă; de îndată însă ce 
cu ocazia unei asemenea cereri, intervine 
o parie cu interese contrare petiţionaru- 
lui, afacerea dobândeşte un caracter con- 
tencios, care se rezolvă în şedinţa pu- 
blică cu desbateri contradictorii. (Alexan- 
dresco, ed. R-a, III, partea LI, p. 66, nota 
2; N. Jac. Constantinescu, Despre succe- 
siuni, ed. 2-a, p. 62, 66, 67; N. Georgean, 
Studii Juridice, vol. II. p. 146). 

327, Câna există mai multe cereri de 
trimitere în posesiune din care una pe 
baza, unui testament, sau există contes- 
taţie asupra unei cereri de trimitere în 
posesie, rolul judecătorului în soluţiona- 
rea. cererilor se mărgineşte numai la un 
examen sumar al regularităţii exterioare 
a tesiamentului, deoarece există urgenţă, 
a se pronunţă trimiterea în posesie asu- 
pra succesiunei, pentru ca ea să nu ră- 
mâie fără un reprezentant, lăsându-se în 
nesiguranţă proprietatea şi posesiunea 
succesiunei. _ 

Pe calea sumară a cercetărei unei ce- 
reri de trimitere în posesie, nu se poate 
discută cu autoritate de lucrul judecat, 
cererea de examinare şi de anulare a: 
unui testament, şi aceasta urmează să 
aibă loc numai pe calea unei acţiuni 
principale iar până atunci testamentul 
urmează, să-şi producă toate efectele sale, 
între cari este şi admiterea, pe baza lui, 
a unei cereri de trimitere în posesie şi 
în cazul când există, temere asupra pro- 
prietăţii sau posesiunii succesiunii, par- 
tea interesată, poate cere şi obţine, după 
intentarea, unei acţiuni privitoare la suc- 
cesiune, instituirea unui sechestru judi- 
ciar asupra bunurilor succesorale. (N. 
Georgean. Studii Juridice, vol. 1], p. 147%; 
Comp.: Alexanâdresco, ed. 2-a, III, partea 
II. p. 63, nota 9). 
28. Dacă sunt mai mulţi moştenitori 

colaterali şi numai unul dintre ei cere 
trimeterea, în posesiune asupra întregei 
averi succesorale. tribunalul nu o poate 
refuză „pe motivul că ar mai fi şi alţi 
moştenitori cari au dreptul la aceă suc- 
cesiune, întrucât ei nu se prezintă pen- 
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tru a 0 reclamă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 2-a, p. 6% urm,; N. Georgean, Studii 
Juridice, vol. II. p. 147). 

329, Dacă un moştenitor nesezinar a, 
cerut trimiterea, în posesiune dela justi- 
ţie şi a obținut-o, tribunalul s'a, desezisat 
definitiv de această, chestiune şi numai 
poate dispune trimiterea în posesiune a 
altui moştenitor care ar cere-o deoarece 
măsura luată are caracterul unei dispo- 
ziţii întrucâtva de ordine publică pentru 
ca mostenirea să nu rămâie fără un re- 
prezentani; aceşti moştenitori sunt obli- 
gaţi să introducă în contra moştenitori- 
lor trimişi în posesie şi cari posed suc- 
cesiunea,. fie acţiunea în împărţeală, fie 
acţiunea de petiție de ereditate. (N. Geor- 
gean, Studii Juridice, vol. II, p. 147, 148; 
Comp.: Laurent, IX, No. 246, 259; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, pariea II, p. 67). 
40. Jurnalele de trimitere în pose- 

sie nu se pot execută în fapt deoarece 
ele sunt acte de natură graţioasă, pro- 
nunțaţe fără citarea vreunei părţi pro- 
tivnice; dacă sar admite ca aceste jur- 
nale să se poată execută în fapt, prin 
pungrea în posesie efectivă asupra a- 
verei succesorale, sar înlătură cu totul 
calea acţiunilor în revendicare şi a, pe- 
tiţiunilor de ereditate pe cari cei trimişi 
în posesie ar fi obligaţi a le intentă în 
contra detentorilor imobilelor  succeso- 
rale, cari ar fi prin urmare deposedaţi 
prin o lucrare a tribunalului la care ei 
nu au fost chemaţi, călcându-se prin 
această, procedare principiile ':de rept 
prevăzute în art. 973 si 1201 din codul 
civil şi cei cari aveau posesiunea unei 
averi, ar fi nevoiţi ca din calitatea de 
pârît, pe care în mod normal trebuiau 
să o aibă, să capete calitatea de rerla- 
mant în acţiunea lor de reintegrare, 
ceeace ar constitui o intervertire a ro- 
lului lor în litigiu, aducându-se prin a- 
ceasta o daună părţilor cari posedă imo- 
bilele succesorale. (Alexandresco, III, 
partea l-a, p. 66, nota 2, 67, 68: N. Jac 
Constantinescu, Despre succesiuni, ed. 
2-a. p. 62, 66. 70; N. Georgean, Studii 
Juridice, vol. II, p. 148). 
4. De îndată ce tribunalul a admis 

o cerere de trimitere în posesie, închein- 
du-se şi jurnalul, el s'a desesizat şi o 
altă parte care ar aveă pretenţiunea, ăsu- 

averi, în calitate de mo- 
ştenitor, nu-şi mai poate valorifică a- 
ceste pretenţiuni decât fie pe calea unei 
acțiuni în petiție de ereditate sau de 
împărţeală, fie pe calea unei acțiuni în 
anulare de testament, sau orice altă acţi- 
une pe care legea i-o pune la dispoziţie, 
DE Georgean, Studii Juridice, vol, II, p. 

42, Dacă cel trimis în posesie, a ce- rut şi a obţinut punerea de fapt în po- Sesie asupra averei succesorale, deşi a- ceastă măsură nu este conformă cu prin- 
cipiile de drept, deoarece trimiterea în 
posesie este o lucrare de natură gra- 
țtioasă, fără a se chemă în cauză vreo 
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persoană care ar aveă interes în suc: 
cesiune sau vreun drept asupra bunuri- 

lor succesorale, cum ar fi un alt mo- 
ştenitor sau posesorul averei succesorale 
şi care prin această punere de fapt în 
posesie, ar fi isgonit din bunurile ce le 
posedă şi ar fi obligat a se adresă pe 

calea unei acţiuni pentru a recăpătă po- 
sesiunea bunurilor de care a fost depo- 
sedat — totuş un alt moştenitor, care 
nu posedă bunurile succesorale, nu are 
dreptul a tace contestaţie la punerea de 
fapt în posesie asupra acestor bunuri. 
AR Georgean, Studii Juridice, vol. II, p. 

48, Potrivit dispoziţiunilor art. 895 
din codul civil, legatarul unei fracțiuni 

de ereditate va cere posesiunea legatului 

dela «erezii rezervatari, în lipsa acestora, 

dela legatarii universali, iar în lipsa şi 
a acestora din urmă, dela ceilalţi erezi 
legitimi. 

Deşi dispoziţiile articolelor 899 şi urm., 

dela secţiunea: „Despre legatele singu- 
lajre“:, nu arată dela cine trebueşte să 
ceară legatarul singular posesiunea bu- 
nurilor legate, totuşi din interpretarea a- 
cestor texte reiese că trebuiesc extinse 
„dispoziţiile art. 899 din codul civil şi 

la predarea legatelor singulare deoarece 

nici o dispoziţiune a legii, nu dă lega- 

tarului particular dreptul de a cere dela 

justiţie trimiterea în posesiune asupra 

legatelor, ci din contra din dispoziţiile 

art. 891, 895 şi 899 din codul civil, re- 
zulță că, orice legatar, afară de lesa- 

tarul universal, este obligat să ceară po- 

sesiunea legatului său dela erezii! re- 
zervatari, în lipsa lor, dela legatarii uni- 

versali, iar în lipsa acestora din urmă, 

dela, ceilalţi erezi legitimi. 
Desi potrivit dispozițiunilor art. 653 din 

codul civil, descendenţii şi ascendenți, 

au de drept posesiunea succesiunei: din 

mementul morții lui decuius ia: ceilalţi 

moştenitori intră în posesiunea succe- 

siunei cu permisiunea justiţiei, deci ar 

păreă la prima vedere că există o inad- 

vertenţă a legiuitorului şi o contradic- 

țiune între acest text şi dispoziţiile tex- 
telor art. 891. 895 şi 899 din codul civil, 

totuşi această contradicţiune nu este de- 

cât aparentă, deoarece dispoziţiile ari. 

653 al. ult., trebuesc aplicate numai â- 

tunci când trimeterea în posesiune esie 
cerută de ceilalţi moștenitori legitimi 
până la gradul al V-lea inclusiv în 

afară de descendenți şi ascendenți şi 

când este cerută conform dispoziţiilor 

art, 891 din c. civ., de către legatarul 

universal atunci când testatorul nu a lă- 

sat erezi rezervatari, cazuri în cari ur- 

mează. a. se aplică dispoziţiile art. 89% şi 

899 din codul civil. aceşti legatari tre- 

buină să ceară posesiunea, legatelor dela 
moştenitorii rezervatari, dela, legatarii 

universali sau dela erezii legitimi, iar în 

cazul când nici erezi legitimi nu ar 

există. să fie obligaţi a cere dela justiţie 

numirea unui curator al succesiunei. dela 
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care urmează a cere predarea legatului. 

(N. Georgean, Studii Juridice, vol. II, 
p. 150, 151). | 

Adj, Punerea în posesie odată înfăp- 

tuită. are aceleaşi efecte juridice ca și 
sezina moștenitorilor direcţi, adică drep- 
tul la acţiunile posesorii şi culegerea 
fructelor, prezumând pe trimişii în po- 
sesie ca adevăraţi moştenitori, până la 

proba contrară, pe câre urmează să 0 
facă, acei cari au interes să conteste ca: 
litatea moştenitorilor trimişi în posesie. 

(N. Georgean, Studii Juridice, vol. II. p. 
152. 153). 

45, Dacă văduva săracă are în vir- 
tutea, dispoziţiilor art, 684 din codul civil, 
un drept de succesiune în averea sotului 

său decedat, ea însă nu poate intră în 

posesiunea acestui drept fără permisiu- 

nea justiţiei cerută, şi dată conform dis- 

poziţiilor art. 653 din codul civil. 

Dacă însă după încetârea din vieaţă 

a soţului, soția săracă rămâne în pose- 

sia averei care compune succesiunea şi 

este lăsată în această. posesiune de că- 

tre rudele defunctului. ea nu are interes 

să-şi valorifice în justiţie drepturile sale 

și nu -poate fi decharată decăzută din 

dreptul e succesiune, deschis din chiar 

momentul decesului sotului său. (Alexan- 

dresco, III. partea 2-a. p. 62, 208; N. 

Georgean. Studii Juridice, vol. II, p. 153). 

48. Copilul adoptat şi descendenţii 

săi, având dreptul la succesiunea adop- 

tatorului, când vin prin reprezentare, au 

acelaş drept ca şi descendenţii legitimi; 

prin urmare ei au sezina legală şi nu 

au nevoie să facă cerere de trimitere în 

posesie, (Alexandresco, 11, p. 407; ŢII, par- 

tea 2-a, p. 62; N. Georgean, Studii Juri- 

dice, vol. 1], p. 153). 

47. Moștenitorii colaterali și legatarii, 
pentru a aveă dreptul să exercite acţiu- 
nile ce aparţineau defunctului, cum ar, fi 

acţiunea de revendicare, de anularea 

unei donațiuni, etc., trebuesc să ceară; în 

prealabil trimiterea în posesiune; număi 

în cazul când ei exercită drepturile şi 
acţiunile lor proprii, în virtutea calităţii 
lor de moştenitori, cum ar fi acţiunea 
de împărţeală, acţiunea de anulare de 
testament, etc., sau când fac acte de coh- 

servare şi după unii când introduc, at- 

țiune în petiție de ereditate, nu.sunt, Qr 
bligaţi a îndeplini în prealabil: această 

formalitate. (Demolombe, XIIL. No. 133, 

159, 160; XVII, 36; XXI. 632, 633: Mour- 

lon, II, No. 838; Demante efi Colmet de 

  

  

'Santerre, IV, No. 151 bis. I; Aubry et 

Rau, ed. 4-a, VI, $ 609, p. 366; VII: $ 718, 
p. 481: Huc. V, No. 33, 260; Laurent, IX, 

No. 924, 225, 243, 502, 509: XIV,.924.62; 
Planiol, TIT, No. 1938, 2759;: Baudi 

Wabl, Successions, I. No. 153, 80%, 
Baudry et Colin, II, No. 2448 D. Alexafi 
dresco, III, partea, II-a, p. 58 urm; 89%, 

897: IV, partea 2-a. p. 201. 202; '213::notă 
3, 224, 235; N. Jac Constantinescu, Despre 

succesiuni, ed. 2-a, p: 61, 65:66. :69:--70; 
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N. Georgean, Studii Juridice, vol. II, p. 
153, 154), 
48. Deşi moşteniigrii colaterali ire- 

buiesc să ceară posesiunea averei dela - 
justiţie, totuşi ei pot continuă un proces 
început de către detunct. fără a îi nevoie 
să ceară în prealabil trimiterea în po- 
_sesie, deoarece calitatea lor de moşteni- 
tori se poate discută în mod contradic- 
tor cu acela care deţine bunul, prin a- 
ceiaş hotărtre, care rezolvă fondul în- 
săş al dreptului reclamat. (N. Georgean, 
Studii Juridice, vol. II, p. 155, 156). 
49. In cazul când un moştenitor ne- 

sezinar, nu a cerut dela justiţie trimite- 
rea în posesie, înainte de a iîntentă o 
acţiune în revendicare contra unui de 
ținător al averei succesorale, admiterea 
acestei acţiuni, cuprinde implicit şi jur- 
nalul de trimitere în posesie. (N. Geor- 
gean, Studii Juridice, vol, II, p. 156). 

50. Dacă legatarul universal care este 
şi sezinar, a recunoscut un legat lăsat 
de defunct prin testament unei persoane, 
căreia i-a predat chiar legatul, acest le- 
gatar pus astfel în posesiunea legatuluj 
lăsat, are dreptul să introducă o acţiune 
de revendicare a bunurilor legate, în 
contra deţinătorilor acestor. bunuri, fără 
să mai fie obligati a discută valabilitatea, 
legatului faţă eu toţi ceilalţi moştenitori 
rezervatari. (Laurent, XIV, No. 50; Bau- 
dry _eti Colin, Donations et testaments, 
II, No. 9404; N. Georgean, Studii Juri- 
dice. vol. II. p. 156). 
5, Investirea cu sezina legală apar- 

ține şi mostenitorilor străini în ceeace 
priveşte averea mobilă şi imobilele din 
comunele urbane, bunuri care pot fi 
dobândite de străini în România chiar 
prin succesiune, deoarece sezina este pri- 

vitoare la transmiterea proprietăţii bu- 
nurilor. (Huc, V, No. 30, 258; Despagnet, 
Prâeis, No. 366; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 63). 

52. După altă părere, oricare ar fi 
natura şi situaţiunea bunurilor din suc- 
cesiune, sezina atârnă de legea perso- 
nală a defunctului. (Weiss, Traite, IV, 
No 570 urm. , 

53, In ceeace priveşte imobilele 'ru- 
rale ele neputând fi dobândite în Româ- 
nia, de către străini, ei nu au în privinţa 
acestor bunuri sezină legală, deoarece nu 
le pot moşteni. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 64). 

INDEX ALFABETIC 
(la jurisprudenţă), 

Acţiune de revendicare 1, Contestaţie 1, 5, 9, 11. 
5, .] Despăgubiri 8, 

Acţiune în petiţiune de Executare 5, 5 bis. 
ereditate 1, 2, 5. Graţioasă cale 1,2, 4, 5,9, 

Administraţie 2, 4. Legat 3, 5 bis. 
Adopţiune 2. Locaţiune 5 bis. 
Anulare 2, 3, 4, 10. Măsură provizorie 1. 
Autoritate de lucru jude- Natură graţioasă 1, 2, 4, 

cat 1—5, 5,9. 
Cale -contencioasă 1, 5, 9. | Nulitate 2, 3, 4, 10. 
Cale graţioasă 1, 2, 4,59. | Partaj 6, 
Cerere de trimitere în po-: | Petiţiune de ereditate 1, 

sesiune 1 urm. „5, 
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Posesiune de fapt 5. 
Proprietate 6, 7, 12. 
Provizorie măsură 1. 
Recurs 5 bis. 1 urm. 
Revendicare î, 5. Urgenţă 4, 
Sechestru judiciar 2, 3. Vindere-cumpărare 7, 10, 
Sezină 5 bis. 11, 12, 
Taxe succeso:ale 5. 

Terţi 5, 9. 
Testament 3, 4, 5 bis. 
Trimitere în posesiune 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. In principiu, cererea de trimitere în 
posesie este de natură graţioasă; dim- 
potrivă, când se ridică coniestaţiuni, a- 
supra drepturilor celui ce solicită pune- 
rea în posesie, cererea ia un caracter con- 
tencios. Totuşii, deşi cu desbateri contra: 
Gictorii, şi în această din urmă ipoteză 
trimiterea în- posesie nu este decâţ o 
simplă măsură provizorie, aşă că partea 

care a fost respinsă pe această cale, are 
posibilitatea să-şi valorifice pretenţiunile 
pe calea principală a unei acţiuni în 
petiţiune de ereditate sau de revendicare 
(C. Apel Constanţa, 74 din 25 Februarie 
1925, Bul. C. Apel 12/9295, Justiţia Dobro- 
gei 3—5/925). 

9, a) O cerere de trimitere în posesie 
nu poate constitui o bază pentru admi- 
terea unei acţiuni de sechestru judiciar, 
întrucâţ ea. fiind o cerere cu caracter u- 
nilateral, fără să existe pretenţiuni opuse 
din partea altor persoane, constitue o 
cerere graţioasă, iar nu una. contencioasă. 

b) Rațiunea trimiterei în posesie a, se- 
lor ce se pretind moştenitori este ca suc- 
cesiunile să nu rămână neadministrate; 
ca posesiunea lor să nu fie în nesigu- 
ranţă, şi deci o trimitere în posesie nu 
mai poate avea loc când în posesiunea 
succesiunei se găseşte dejă pus un mo- 
Ştenitor, fie prin efectul legei, fie prin o 
intervenţie anterioară a justiţiei, în care 
caz cel ce se pretinde moştenitor, dacă 
vrea. să intre în posesiunea succesiunel, 
trebuie să intenteze o acţiune în petiție 
de ereditate în contra, moştenitorilor care 
se găsesc puşi în posesiunea succesiunei 
cerând dela aceştia predarea bunurilor 
care alcăiuesc succesiunea asupra căreia 
el pretinde că are dreptul. 

c) O acţiune în anularea adopţiunei in- 
tentată de rudele de sânge ale adop 
tatorului. la a cărui succesiune vroesc 
a veni, în contra celui adoptat nu poate 
constitui o bază pentru admiterea unei 
acţiuni de sechestru judiciar cerută de 
rudele de sânge contradictoriu cu adop- 
talul, întrucât o asemenea acţiune nu 
poartă asupra proprietăţii sau posesiu- 
nei unui lucru mişcător sau nemişcători 
nici asupra administraţiunei sau  Î0l0- 
sinței unui lucru comun. ci tinde la 
anularea unei hotăriri de adopţiune. 
urmărindu-se schimbarea stărei civile de 
fiu adoptiv a intimatului. (T. I[ifov, S$ 
I civ. cor. 500/9295. Curier, Jud, 94/925). 

8. Admiterea cererei de trimitere în 
posesiune asupra averei succesorale fă 
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cute de recurent şi prin care i se acordă 
învestirea, legală ca legatar, nu exclude 
posibilitatea . admiterii ulterioare a 
unui sechestru judiciar asupra averii 
devenite litigioasă prin cererea de anu- 
lare a testamentului, care a servit de 
baza, cererii de trimitere în posesiune — 
căci fiecare din aceste cereri — adică ce- 
rerea, de trimitere, în posesiune, ca, fiind 
legatar, şi cererea de sechestru judiciar, 
ca avână vocaţiunea succesorală prin ru- 
denia de sânge — au obiecte şi cauze 
diferite şi pot, prin urmare, coexistă, 
fără, ca să se poată susţine că hotărîrile 
prin care se soluţionează, separat, fiecare 
din aceste cereri, ar putea să se găsească 
în contradicţie şi să atingă principiul 
autorităţii lucrului judecat. 

Prin urmare, în speţă, deşi în cererea 
de trimitere în posesiune, pretenţiunile 
intimaţiloi au fost respinse, totuşi in- 
stanța de fond a puiut admite cererea 
lor de sechestru judiciar, introdusă în 
urma acţiunii pentru anularea testamen- 
tului. fără ca prin aceasta să violeze au- 
toritatea de lucru judecat a sentinţei de 
trimitere în posesie. (Cas. 1. dec. 2198 din 
29 Septembrie, 1925; Jur. Rom. %/926), 

A. În drept, cererile de trimitere în 
posesiune succesorală au caracter urgeni, 

iar justiţia, fără a prejudecă fondul drep- 
turilor nu face decât se acorde posesia 
bunurilor succesorale aceluia care are a- 
parenţa de a îi proprietar. 

Justificarea acestei măsuri este în in- 
teresul general de a nu se lăsă bunurile 
fără stăpân, şi aceasta rezultă evident 
din chiar măsurile luate de legiuitor în 
materia, succesiunilor prin aplicarea  si- 
giliilor, inventarierea averii, păstrarea, va- 
lorilor, declararea, de vacanţă a succe- 
siunei, cu un cuvânt un fel de adminis- 
traţiune a fondului succesoral. 

După legea de procedură civilă dela 
1900 caracterul unor asemenea cereri 
“este de natură, graţioasă, aşă cum o pre- 
vede art. 104, iar faptul că sau făcut 
mai multe cereri de trimitere în posesie 
succesorală, nu poate schimbă acest ca- 
pacter faţă de un alt proces pe. cale prin- 
cipală, deoarece părţile nu cer nimic una 
dela alta şi nici justiţia nu condamnă 
pe vreuna din ele, întocmai ca la un 

adevăraţ proces. 

Aceste cereri se aseamănă cu imperium 
mâztum dela Romani, deosebii de juris- 
dicția ' contencioasă şi de cea graţioasă, 
dar de care se apropie, formând 0 ju- 
risdicţie specială în care se ia o măsură 
în afară de proces, şi deşi legea de pro- 
cedură civilă nu a prevăzut asemenea 
cazuri, totuşi. aceasta par fi un argu- 
ment pentru a le stabili caracterul con- 
tencios, căci atunci ar dispare urgenţa 
care le stă la bază. | 

Că dar ori câtă legătură ar există între 
o acţiune în anularea testamentului şi o 
cerere de trimitere în posesie bazată pe 
acel testament, ele urmează să se rezolve 
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separat şi după natura lor, aşă că ce- 
revea de amânare formulată până la ju- 
decarea procesului în anularea testamen- 
tului, urmează a fi respinsă. (Trib. Ilfov, 
III, Jurnal No. 19858 din 5 Noembrie 

„1925, Jur. Gen. 1926 No. 86). 
5. Dacă dispoziţiile art. 653 şi 891 din 

codul civil cer ca trimiterea în posesie 
-a moştenitorilor colaterali să se facă de 
justiţie, prin ele legiuitorul nu a înţeles 
să, se predea în mod efectiv în posesia lor 
bunurile succesorale prin punerea lor în 
posesie de fapt, fie de către tribunal, fie 
de către corpul de portărei, cari sunt a- 
genţi de executarea hotăririlor şi în- 
cheierilor date de tribunal şi Curți, ci a 
înţeles numai ca tribunalul, cercetând pe 
cale graţioasă dacă în adevăr persoana 
asupra, averei căreia se cere trimiterea în 
posesie, a decedat, dacă cel ce cere tri- 
miterea în posesie este rudă colaterală în 
grad succesibil şi are chemare la succe- 
siune şi dacă sau plătit taxele succeso- 
rale asupra averei care formează obiec- 
tul cererei, după care să se pronunţe în 
principiu încheierea de trimitere în po- 
sesie, încheiere de natură graţioasă, fără 
să, se citeze în cauză vreo persoană cu 
interese în această afacere, cum ar fi 
vreun ali moştenitor sau posesorul a- 
verei succesorale, afacerea devenind de 
natură contencioasă numai atunci când 
vreo altă persoană interesată ar inter- 
veni înainte de a se fi pronunţat îniche- 
ierea, de trimitere în posesie. 

Dacă ar îi să se admită că această în- 
cheiere să se poată execută în fapt prin 
punerea, în posesie efectivă asupra averei 
succesorale, sar înlătură cu totul calea. 

„acţiunilor în revendicare şi a petiţiilor 

de ereditare pe cari cei trimişi în posesie 
ar fi obligaţi a le intentă contra, deten- 
torilor imobilelor succesorale, care ar fi 
deposedaţi de ele prin o lucrare a tribu- 
nalului la care ei nu au fost chemaţi, 
călcându-se prin aceasta principiile de 
drept prevăzute de dispoziţiile art. 973 şi 
1261 din codul! civil şi cei cari aveau po- 
sesiunea unei averi, ar îi nevoiţi ca din 
calitatea de părîi pe care în mod normal 

trebuiau să o aibă să capete calitatea de 
reclamanţi în acţiunea, lor de reintegrare, 
ceeace ar constitui o interveriire a rolu- 
lui lor în litigii, aducându-se prin a- 
ceasta o daună părţilor cari posedă imo- 
bilele succesorale. (Trib. Ifov, S. III. c. 
E Noembrie 1925. Jur. Gen. 1926 No. 

5 bis. In fapt: Recurentul, pretinzându- 
se legatar testamentar al imobilului ocupat 
de intimaţi, a intervenit în procesul de 
evacuare intentat acestora de moşteni- 
torii sezinari, ai defunctului, susținând 
că, numai dânsul poate. aveă raport -cu 
chiriaşi. Instanţa de apel i-a respins ce 
rerea ca inadmisibilă, întrucât dreptul 
său derivând din testament nefiind vali- 
dat prin o trimitere în posesiune, pose- 
siunea anterioară ce el a invocat-o a fost 
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precară şi nu-i dă dreptul la acţiunile 
derivând din dreptul de proprietate, So- 
luţia a fost confirmată de Inalta Curte. 

In. drept: Intrucât recurentul nu a ce- 
rut şi. obţinut prin justiţie trimiterea sa 
în posesiunea averii defunctei sale soţii, 
nu pe. calea unui proces de chirie inten- 
tati pe baza legilor excepţionale, putea 
să-şi valorifice dreptul său de legatar şi 
deci, el nu putea intentă acţiune de eva- 
cuare contra chiriaşului, acest drept a- 
parţinând rudelor de sânge care aveau 
sezina şi fuseseră trimise în posesiune 
şi deci cu drept cuvânt Tribunalul i-a 
respins cererea, sa de intervenţie în pro- 
ces, (Cas. i Complet chirii dec. 310 din 
16 „anuario 1926, Jurispr. Gen. 1926. No. 
1437). , 

G. Moștenitorii fără sezină deşi sunt 
şi ei învestiţi ipso jure cu proprietatea 
drepturilor şi obligaţiunilor defunctului, 
totuşi nu au posesiunea averei de mo- 
Ştenire şi nici exerciţiul drepturilor sale 
active şi pasive decât după o prealabilă 
recunoaştere venită din partea justiţiei. 

Prin urmare, nepoţii moştenitori fără 
sezină, nu pot aveă între ei exerciţiul 
acţiunei de împărţeală cu privire la bu- 
nurile successorale rămase pe urma un- 
chiului lor, înainte de a fi trimişi de 
justiţie în posesiunea averei de moşte- 
nire. (Jud. Ocnele Mari Vâlcea Cart. de 
jud. Civ. No. 48 din 17 Ianuarie 1996, 
Jur. Gen. 1926 No. 469). 

7. Lipsa investițiunei cerută de art. 
653 al. 2 dim codul civil, nu poate con- 
stitui. din cauză că vânzătorul nu fusese 
trimis în posesiune, o cauză de nulitate a 
contractului de vânzare, când dreptul a- 
cestuia sa născut din momentul morţii 
celui pe care îl mosteneă. (C. Apel Bu- 
cureşti, Ş. 1. 17 din 27 Ianuarie 1926, Bul, 
C. Apel 8/926). 

ș. Dispoziţiunea din art. 653 alin. II, 
cod civil, potrivit căreia moştenitorii co- 
laterali nu intră în posesiunea, succesiu- 
nei decât cu permisiunea justiţiei, se a- 
plică numai în cazurile în cari erezii co- 
laterali exercită vreunul din drepturile 
defunctului, iar nu si atunci când dânşii 
exercită drepturile lor proprii, cari le 
sunt personale. 

Din art. 3, 4, 6 şi 60 din codul de pro- 
cedură, penală rezultă că oricine se va 
socoti vătămat prin comiterea vreunei în- 
fracțiuni penale se poate constitui parte 
civilă şi cere repararea daunelor suferite. 

Prin urmare, în speţă, instanța de 
fond declarând că actele de stare civilă, 
necombătute, au forţă probantă, că prin 
ele şi celelalte dovezi administrațe se 
stabileşte gradul de rudenie între victimă 
şi .reclamanţi şi că aceștia pot să ceară 
despăgubiri pentru prejudiciul ca suferă 
din infracţiunea săvârşită. de recurenţi, 
fără să ti fost puşi în posesiune de ju- 
stiție, instanţa.:de fond prin aceasta nu 
a violat legea,.-(Cas. II, decizia 829 din 
24 Februarie 1926, Jur. Rom. 10/936, Drep- 
tul 30/926). 

DESPRE SUCCESIUNI " Codul civil 

9. Incheierile de trimitere în posesie 
pronunţate fără desbateri contradictorii 
pe baza art. 653 şi 891 cod. civ. sunt acte 
de jurisdicție graţioasă cărora trebuie să 
li se aplice regulile stabilite pentru ase- 
menea acte prin codul de procedură ci- 
vilă (art. 104). , 

Incheierile de trimitere în posesie nu 
sunt opozabile terţilor faţă de cari ele 
nu poi avea nici un efect practic. In con- 
secinţă, terţii cari nau luat parte la ju- 
decarea lor pot contestă pe cale conten- 
cioasă, în orice fel de procese, calitatea 
de moştenitor recunoscută prin ele. 

Faptul că aceşti terţi au atacat ante- 
rior cu contestaţie încheierea de trimitere 
în posesie, fără. a se discută cu acel pri- 
lej calitatea de moştenitori a trimişilor, 
nu poate constitui o recunoaştere tacită 
a, acestei calităţi, valabilă pentru proce- 
sele ulterioare. (Trib. Buzău, S. II, 297 
din 16 Aprilie 1926, Pand. Săpt. 18/9296. 
Pand. Rom. 1926, 111, 87). 

10. Moştenitorii fără sezină nu pot 
figură ca, freclamanţi într'o acţiune în 
justiţie, pentru a cere anularea actelor 
de vânzare făcute de defunct. fără a îi 
trimişi în posesia de justiţie, în caz con- 
trar urmând a li se opune excepțiunea 
de nulitate pentru lipsă de calitate, care 
fiind o chestiune de fond, poate fi pro- 
pusă în orice stare a procesului şi chiar 
din oficiu de judecător, potrivit art. 83 
din legea judecătoriilor de ocoale. (Ju- 
decătoria de ocol rural Voineşti (Dâmbo- 
viţa) 353 din 22 Iunie 1926, Dreplul 
28/1926). , 

1[, In materie de contestaţie imobi- 
liară cumpărătorul nu poate opune con- 
testatorului rudă colaterală a vânzăto- 
rului, care posedă terenul, finele de nepri- 
mire dedus din absenţa îndeplinirei for- 
malităţilor trimiterii în stăpânire, pre- 
văzută de art. 653 c. civ., pentru cei care 
nu au sezina. (Jud. oc. Herţa, Carte de 
iud. No. 1169 din 1926, Jurispr. Gen. 19%. 
No. 1822): 

12. Dispoziţia cuprinsă în art. 653 c. 
civil, după care toţi moştenitorii afară 
de descendenţi şi ascendenți, trebuie să 
ceară, şi să obţină punerea în posesie dela 
justiţie, nu are alt scop decât numai acel 
de a permite moştenitorilor să exercite 
acțiunile defunctului şi să, răspundă la 
ele, acest drept neatingând întru nimic 
transmiterea, drepturilor dela defunct la 
moştenitor care e îndeplinită în virtutea 
legei din momentul chiar al deschiderei 
succesiunei conform art. 64 ec. civ. | 

Aşă dar regula din art. 653 ce. civil apli-- 
cându-se numai în cazurile când erezii 

colaterali exercită unul din drepturile de- 
functului, iar nu și atunci când dânșii 
exercită drepturile lor proprii care le 
sunt personale, şi cum în speţă recla- 
moantul exercită un drept al său personal 
prin acţiunea ce a introdus, tulburarea 
producându-se după decesul defunctului. 
nu mai este necesar deci a fi trimis În 
posesiunea. averei, fiind suficientă numai 
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calitatea sa de erede, care îi conferă 
proprietatea moştenirei din momentul de- 
cesului defunctului, astfel că obiecţiunea 
ridicată de pârit urmează a îi înlăturată 
ca nefondată. 
Chiar dacă am admite că totuşi ar tre- 

bui ca reclamantul să fie pus în posesiu- 

nea averei pentru a aveă exerciţiul pre- 
zentei acţiuni, încă obiecţiunea ridicată 
urmează. a, fi respinsă, căci din lucrările 
dosarului se vede că prin jurnalul Nr. 
3602 al: Trib. aşi din 22 Iunie 1923 recla- 
mantul este trimis în posesiunea averei. 
Trimiterea în posesiune având de scop 

acordarea sezinei moștenitorilor colate- 
rali care nu oau deplin drept ca sezinarii 
că deci sezina fiind o ficțiune a, legei, 
care acordă de drept posesiunea, iar nu 
o posesiune -de fapt. dreptul de a posedă 
constând. într'o noțiune cu totul distinctă 
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decât faptul de a posedă, această pose- 
siune nu poate îi transformată din fapt 
în drept pe calea unei executări prin 
Poriărei, aşă cum pretinde pâritul, 
aceasta neputându-se concepe decât a- 
tunci când un moştenitor va obţine o 
hotăriîre judecătorească, prin care deci i 
se racordă şi faptul posesiunei. 

Aşă dar chiar dacă ipotetic am admite 
că în speţă eră necesară trimiterea în 
posesiune pentru exerciţiul acţiunei, şi 
cum ea este făcută conform jurnalului 
Tribunalului, obiecţiunea pâritului ur- 
mează a îi înlăturată şi în această îpo- 
teză, fiind suficienti acest jurna] de, iri- 
mitere în posesie. nefiind necesară şi 
punerea în stăpânire de fapt de portărei. 
(Trib. Iaşi s. I, Jurnal Nr. 8883 din 11 
Oct. 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1894). 

CAPITOLUL II. 

Despre calităţile cerute pentru a succede. 

Art. 654. — Pentru a succede trebue neapărat ca persoana 
ce succede să existe în momentul deschiderei succesiunei. 

Copilul conceput este considerat că există. 
Copilul născut mort este considerat că nu există. (Civ. 120, 

121, 282 urm., 286 urm., 289, 651, 888, 924; Civ. Fr. 725). 

Tezi. fr. Art. 725. — Pour suce&der, il faut nâcessairement exister a Linstant 
de l'ouverture de la suecession. 

Ainsi, sont incapables de suceâder: 
10 Celui qui n'est pas encore concu; 
20 TPenfant qui n'est pas n€ viable; 
3% Celui qui est mort civiliment. 
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Comoştenitori 15. 
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23—26. | Măsuri de conservare să, 
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“Copil conceput 7, 9—21, | Moştenire 1 urm. 
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Copil legitimat 8. Ofiţerul stării civile. 17. 
Deces 1, 23. Operaţie chirurgicală 24. 
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| Prezumpţiuni legale 9—13, 
| Probă 9, 16—24, 
Respirație 20, 
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Prept politic 3. 
Existenţă 6, 

Străini 2—5, - 
Succesiune 1 urm. 
Suverană apreciere 21. 

Ţipete 20. 
Viabilitate 25, 

Doctrină. 

(. Sunt incapabili de a moşteni cei în- 
ceiaţi din viață în momentul deschiderei 
succesiunei. (Pothier, Successions, VIII, 
p. 7; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 70, 71) 

9, Deasemenea 'sunt incapabili de a 
moșşteni străinii, însă numai în privinţa 
imobilelor rurale. (Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea II, p. 72, 76, 77). 

3, Dreptul de a dobândi prin orice 
mod imobile rurale în România, esteun 
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drept politic care nu aparţine decât cetă- 
țenilor români, (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 77). 

4, Capacitatea sau incapacitatea de 
a moșteni atârnă de legea personală a, 
moştenitorilor. (Alexandresco, ed. 2-a, ITI, 
partea. II, p. 80). Ă 

5, Câna însă legea personală a străi- 
nului este contrară ordinei publice din 
România, ea nu-şi va găsi aplicaţiunea. 
(Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea II, 
p. , 

6. Potrivit dispoziţiunilor art. 725 c. 
civ. îr. (654 c.civ. rom.) pentru a fi ca- 
pabil a moşteni trebuie neapărat ca per- 
soana. care moşteneşte să existe în mo- 
menţul deschiderei succesiunei.  (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 85; Suppl., Succes- 
sion, No. 48; Alexandresco, ed. 2-a, IE 
partea II, p. 72, 74). 

7, Potrivit  dispoziţiunilor art. 795. 
civ. fr. (654 ce. civ. rom.), copilul conceput 
la epoca deschiderei succesiunei este asi- 
milat, în privinţa capacităţii de a moş- 
teni, cu copilul dejă născut, cu condiţiune 
ca să se nască viu. (Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. 8%; Suppl. Sueccesion, No. 49; 
Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea II, p. 
72, 14). 

8. In ceeace priveşte capacitatea de a 
moșteni, legitimarea prin căsătorie sub- 
sequentă, nu-și produce efectele în trecut 
ci numai din momentul celebrării căsă- 
toriei; prin urmare un copil 

nea, acestuia. (Dalloz, R6p.. Paternite et îi- 
lation, No. 478; Succession. No. 86). 
“9, Prezumpţiunile legale prevăzute de 
art. 312, 314 şi 315 c.civ. fr. (2986, 288 şi 
289 c. civ. rom.). după o părere nu-şi gă- 
sesc aplicaţiunea în materie de succe- 
siune, pentru a se determină momentul 

în această materie se 
vor aplică dispoziţiunile art. 135 c. civ. fr. 
(120 c. civ.rrom.) şi copilul născut după 

veprezen.- 
. să dovedească 

prin. toate modurile de drept comun. că 
concepţiunea copilului a avut; loc înainte 
de deschiderea succesiunei. (Dailoz. Rep, 
Suppt., Succession, No. 49; Laurent, VIII, 
No. 538; Huc. V, No. 37; Baudry et Walnl, 

concepţiunei, şi 

deschiderea  succesiunei Ă sau 
tanţii săi vor fi obligaţi 

Successions, I, No. 214; Planiol, III, No. 
1108; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

pp. 76). 
10. După altă părere, âominantă, re- 

guiele prevăzute de articolele 312, 314 şi 
315 c. civ. îr. (286 288 şi 289 e. civ. român) 
în privinţa. determinării concepţiunei co- 
pilului, îşi vor găsi aplicaţiunea în toate 
cazurile când chestiunea. legitimităţii este 
legată de chestiunea dreptului de moşte- 
nire. (Demolombe, XIII, No. 184, 185; 
Marcadâ, Art. 75, No.5; Demanie et 
Colmet de Santenre, III, No. 32 bis, I; 
Aubry et Rau. ed. 4-a, V, $ 59%, text şi 
nota 3, p. 276; Dalloz, Rep, Succession, 
No. 85; Suppl., Succession, No. 49; Bau- 
dry et Wahl, Successions, I. No, 215). 

DESPRE SUCCESIUNI 

r legitimat 
prin căsătorie subseguentă după decesul 
lui decujus, nu poate pretinde succesiu- 
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| |. In această din urmă părere, când 
fixarea epocei concepţiunei moştenitoru- 
lui, nu are nici o influenţă asupra legiti- 
mităţii sale, după o părere, prezumpţiu- 
nile stabilite de art. 312. 314 şi 315 c.civ. 
îr. (286, 288 şi 289. civ. rom.) își găsesc 
aplicaţiunea cu caracterul lor de pre 
zumpțiuni legale. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 59%, text şi nota 3, p. 276; Dalloz 
Râp., Suceession, No. 8%; Suppl.. Succes- 
sion, No. 49). 

12, După altă părere, dominantă, în 
acest caz regulele acestea de drept pre 
văzute de lege, în privința concepţiunei 
moştenitorului, vor puteă fi invocate nu- 
mai cu caracterul de prezumpţiuni de 
drept, iar nu cu caracterul de prezump- 
țiuni legale. (Demolombe, XIII, No. 18%, 
185; Marcade. Art. 795, No. 5; .Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 3% bis,l[; 
Dalloz, Râp., Suecession, No. 85: Suppl. 
Succession, No. 49; Baudry et Wabl, 
Successions, I. No. 215). , 

13, Pentru aplicaţiunea  prezumpţiu- 
nilor prevăzute de art. 319, 314 şi 3lăc. 
civ. fîr. (286, 288 şi 289 c. civ. rom.) în 
privinţa concepţiunei moştenitorului, zi- 
lele se vor calculă dela miezul nopiei la 
miezul noptţei. neglijându-se fracţiunile. 
(Mass et Verg6 sur Zachariae, I, $ 161. 
notele 4, 31, p. 294, 300; Marcade, Art 
312. No. 2). o 

14. Dela deschiderea succesiunei și 
până la naşterea copilului moștenitor, 
care este conceput, rudele din gradul sub- 
sequent, cari nu sunt moştenitori, de 
oarece copilul conceput este considerat 
moştenitor, vor aveă numai dreptul să 
ceară în justiţie luarea măsurilor de con- 
servare a succesiunei, după aprecierea 
tribunalelor. (Demolombe. XIII, No. 4%, 
189; Dalloz. Râp., Suppl., Suceession, No. 
51: Baudry et Wahl, Successions; 1, No. 
291). 

15, Comoştenitorii copilului conceput: 
până, la nașterea acestuia, vor aveă de 
asemenea dreptul să, ceară luarea de mă” 
suri conservatorii, însă nu vor ae 
dreptul să ceară partajul succesiunti. 
(Demolombe, XIII. No. 188, 189; Dalloz 
R&p., Suppl., Succession, No. 51; Baudry 
et Wahl, Successions, 1, No. 221). 

16. Pentru ca un copil conceput Înâ 
inte de deschiderea sucesiunei să aibă 
dreptul la această succesiune, trebueşie 
ca el să fie născut viu. Moştenitorii unul 
copil conceput înainte de deschiderea 

succesiunei şi mort îndată după naştere: 
vor fi obligaţi să dovedească, că acesi €0- 
pil s'a născut viu. (Duranton, VI, No. 78; 
Demolombe, XIII, No. 186; Mourlon. Ti 
No. 41; Marcad6, Art. 795, No. % 
Demante et Colmet de Santerre, III, No- 
29; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 5%. P. 
271; Dalloz, Râp., Succession. No. 
Suppl., Succession, No. 52; Laurent, VIIL 
No. 543; Huc, V, No. 38; Baudry et Wabl 
Successions, I, No. 218; Planiol, III, No- 
1724: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Îl. 
p. 79, 14)
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47. Dovada că copilul sa născut viu 
va puteă rezultă din actul de naştere în 
cazul când el a fost prezentat viu înaintea 
ofițerului de stare civilă care a trecut 
în actul de naştere această împrejurare, 
care are valoare până la înscriere în fals. 
(Dalloz, Râp.. Succession, 91; Suppl.. Suc- 
cession, No. 52; Alexanâresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 75, nota). 

Ş. In cazul când copilul nu a fost 
prezentat ofițerului de stare civilă sau 
a fost prezeniat mort, dovada că el sa 
născut viu va putea fi făcută, potrivit 
dreptului comun, cum ar fi declaraţiile 
persoanelor cari au asistat la naştere. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, I, $ 53, p. 262; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
31 bis; Dalloz, R6p., Succession, No. 9%; 
Suppl., Succession, No. 52; Alexandresco. 
ed. 2-a III, partea II, p. 733 nota, 9 
nota). 

49. O mişcare a corpului copilului nu 
e dovadă că s'a născut viu, deoarece se 
poate ca. această mişcare să fie o conti- 
nuare a vieţii uterine. (Alexandresco, ed. 
9-a, III, partea II, p. 73, nota). 

2Q. O dovadă că copilul sa născut 
viu rezultă, din respiraţia sa sau din ţipe- 
tele sale. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, 
II, p. 73, nota). 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 655 

2 |. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran, după dovezile făcute dacă copilul 
sa născut viu. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 73, nota). 
29, Nu există, incapacitate de a trans- 

mite moştenirea. (Demolombe, XIII, No.165 
urm; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 46 urm, 70). 
_22, Chiar dacă copilul ar fi murit 
imediat după naştere, el are dreptul la 
succesiune dacă a fost conceput înainte 
de deschiderea succesiunei. (Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 73). 
24. Chiar dacă copilul ar fi fost ex- 

tras din pântecele mamei sale cu un in- 
strument, el va aveă dreptul la suece- 
siune, dacă a trăit după extragerea sa. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

925, In dreptul civil român, contrar ca 
în dreptul civil francez şi italian, nu se 
cere ca copilul pentru a puteă moșteni, 
să se nască viabil adică astfel conformat 
încât să poaţă trăi. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p 78). 
OG, Pierzania unui copil prea crud 

pentru a puieă trăi nu se consideră ca 
o naştere. (Demolombe, XIII, No. 1%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
13, nota). 

Art. 655. — Sunt nedemni de a succede şi prin urmare excluşi 
dela succesiune: 

1. Condamnatul pentru că a omorit sau a încercat să omoare 
pe deiunci; 

2. Acela care a făcut în contra defunctului o acuzațiune ca- 
pitală, declarată de judecată calomnioasă; 

3. Moştenitorul majore care având cunoștință de omorul de- 

functului, nu a denunţat aceasta justiţiei. (Civ. 342 urm., 656, 657; 
C. p. 38, 47 $ 3, 48 urm., 225 urm., 248, 250 urm., 298; Pr. pen. 
14 urm., 29 urm., 46 urm., 320 urm., 344, 346 urm., 381, 385 urm.; 
Civ. Fr. 727). 

Text. fr. Art. 727. — Sont indignes de suceâder, et, comme tels, exclus 
des suecessions: 

10 Celui qui serait condamne pour avoir donn€ ou tent6 de donner la mort 
au d&funt; 

20 Celui qui a portâ contre le defunt une aceusation capitale jugee calomnieuse; 
30 IPhâritier majeur qui, instruit du meurtre du dâfunt, ne laura pas d6- 

nonc ă la justice. 

Bibliografie (continuare). 

ConsrAnNTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 17; 
Lizinescu EM, ALEX, Regula de drept si jurisprudenţa actuală, p. 18 urm, „Consideraţiuni 

asupra succesiunei <ab intestat>, cu privire la dreptul soțului supravieţuitor“; 

Des droiis du conjoini survivant, p. 148 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Apreciere suverană 32, 37. 28, 38, 41, 42, 44, 49. 
Autoritate de lucru jude- Contumacie 19, 20, 

cat 54. Creditori 53. 
Competenţă 47—50, Crimă 5, 8 
Complicitate 6, 7; Debitori 55, 
Condemnaţiune 17-—20, 23, | Deces 18, 19, 43. 

Acţiune .pauliană 53. 
Acuzaţie capitală 25—28. 
Amnistie 22. 

Acceptarea succesiunei 33. 
Acţiune 4, 45—31. 
Acţiune indirectă 53. 
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Deliberare 34. 
Denunţare 25, 29-—40, 44. 
Deschiderea succesiunei 4, 

, 47. 
Discernământ 11, 31, 
Domiciliu 47. 
Donaţiune 3, 4, 32. 
Dovadă 37, 
Duel 16. 
Ertare 24, 36. 
Excepţiuni î. 
Excluăere dela succesiune - 

i arm, : 
Fructe 4. 
Graţiere 22, 
Hotărire, a se vedeă cu- 

vântul: „Condemnare“. 
Imprudenţă 14, 40. 
Imputare 26, 
Incetare din viaţă 18, 19, 

43 

. 

Ingratitudine 3, 4, 
Intenţie 16. 
Interdicţiune 31, 
Inventar 34. 
Judecătorii de ocoale 48. 
Legitimă apărare 8.   

DESPRE 

Moderaţiune 13. 
Moştenire 1 urm. 
Nebunie 9, 31. 
Nedemnitate 1 urm. 
Neglijenţă 14, 40. 
Omor î urm, 
Ordinul autorităţii 10, 
Partaj 47 
Pedeapsă cu moarte, a se 

vedeă cuvintele: „Acu- 
zaţie capitală“. 

Petiţiune de ereditate 47. 
Presă 26, 
Prescripţie 20, 21, 46. 
Probă 37. 
Reducţiune 532. 
Renunţare 53. 
Revendicare 56, 
Revocare 3, 4, 
Revizuire 17. 
Scuză 12, 
Succesiune 1 urm, 
Succesiune legitimă 2. 
Suverană apreciere 32, 37. 
Tentativă 5, 8, 24. 
Termen 32, 34. 
Terţe persoane 56. 

Loviri 15, Testament 7, 3, 4, 32, 
Major 30. Tribunale civile 38, 44, 42, 
Minor 11, 30. 47, 50, 

" Moarte 18, 19, 43. - 

Doctrină. 

|. Alte cazuri de  excludera dela, 
succesiune pentru cauza de nedemni- 
iaie, în afară de cele prevăzute în mod 
expres de lege, nu se pot admite. (Demo- 
lombe, XIII, No. 218; Mourlon, II, No. 48; 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VI, $ 593, p. 286, 287; 
Dalloz, R6p., Succession, No. 126; Suppl., 
Succession, No. 92: Laurent. IX, No. 3; 
Planiol, III, No. 1737; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 84). 

2, Dispoziţiunile art. 727 şi "798 ce. civ. 
îx, (635 şi 656 c. civ. rom), după o părere 
îşi găsesc aplicaţiunea, şi la succesiunea 
tesiamentară iar nu numai la succesiu- 
nea legitimă. (Merlin. Râp, Indignite, 
No. 2; Troplong, Donations et testaments, 
II, No. 581), 

„8. După altă părere, deoarece art. 955 
și 1046 c. civ. îr. (831 şi 930 c. civ.. rom.) 
arată, cazurile când donaţiunile şi testa- 
mentele pot fi revocate pentru cauză de 
ingratitudine, dispoziţiunile art. 797 şi 
728 e. civ. îr. (655 şi 656 c. civ. rom.) nu-și 
găsesc aplicaţiunea. la succesiunea, testa- 
mentară. (Demolombe, XIII, No. 227, 
262; Mass et Verg6 sur Zachariae, III, 
8 484, nota, 4, p. 939, Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 598, p. 285; Dalloz. R6p., Suppl,, 
Suecession, No. 9; Laurent, XIII, No. 3; 
XIV, No. 265; Huc, V, No. 44: Baudry et 
Wahl, Successions, [, No. 379; Planiol, 
III, No. 1731, 1749: Alexandresco. ed. 9-a, 
TIT, partea II, p. 81, text şi nota 3. 89, 97). 

4, Importanţa discuţiunei dacă dispo- 
ziţiunile art. 727 şi 728 ce. civ. îr. (655 şi 
656 c. civ. rom.) îşi găsesc sau nu apli- 
Caţiunea şi la, succesiunile testamentare 
este din cauza obligaţiunei restituirei 
fvuctelor deoarece în caz de nedemnitate 
restituirea va aveă loc dela data deschi- 
derii succesiunei iar în caz de revocare 
pentru ingratitudine restituirea va aveă 
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loc dela data cererei în judecată. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Succession, 93). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art, 27 ce. 
Civ, îr. (655 c. civ. rom.) tentativa, ca şi 
în materie criminală, este asimilată cu 
faptul săvârşit. (Dalloz, Rep., Suppl., Suc: 
cession, No. 94; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 86). 

G,. In materie de nedemnitate de a mo- 
şteni. după o părere, complicitatea, este 
asimilată cu faptul principal. (Demo- 
lombe, XIII, No. 221; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 35 bis, V; Dalloz, 
R6p., Suppl., Succession. No. 94; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 8%, 
nota 1). 

1„ După altă părere, complicitatea nu 
poate fi asimilată cu faptul principal, 
deoarece cazurile de  nedemnitate de a 
moşteni sunt prevăzute cu o strictă apli- 
care. (Laurent, IX, No. 3; Baudry et Wahl, 
Successions, I, No. 9296). 

8. Pentru ca. o persoană să fie ne 
demnă de a moşteni trebueşte să existe 
din partea sa. comisă o crimă de omor 
sau o tentativă de omor; prin urmare 
dacă ea a comis omorul fiind în legitimă 
apărare, ea, nu este nedemnă de a mo 
şteni deoarece în acest caz nu a, „comis 
o crimă sau delict. (Dalloz, R6p., Suc- 
cession. No. 128; Suppl.. Succession, No. 
95; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea II, 
p. 85, nota 1). IN | 
9. Deasemenea în cazul când a comis 

omorul în stare de nebunie. (Dalloz, REP. 
Suppl., Succession. No. 95; Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea II, p. 85. nota 1). 

10. Deasemenea dacă a comis omori 
din ordinul autorităţii înârituite, (Dal- 
loz, Rep, Suppl., Succession, No. 95). 

4. Deasemenea dacă fiind minor, & 
comis omorul fără discernământ. (Dal 
loz, Râp.. Suprl.. Succession, No. 9%; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
85. nota, 1). 

12. Deasemenea dacă omorul a fost 
scuzabil în cazurile prevăzute de codul 
penal. (Duranton. VI, No. 95; Dalloz, REP. 
Succession, No. 130; Suppl., Succession: 
No. 9%). , 

13. După altă părere, în cazul de mii 
sus, tribunalele vor. apreciă, după împre- 
iurări, dacă mostenitorul a pus în apă- 
rarea, sa, o moderaţiune înţeleaptă. (Demo- 
lombe; XIII, No. 229 urm.; Demante « 
Colmeii de Santerre, III, No. 35 bis. IV: 
Aubry et Rau, ed. 4-a. VI. 8 593, tezt şi 
nota 5, p. 282: Laurent, IX, No. 4 Huc 
V, No. 43; Baudry et Wahl, Successions: 
TI, No. 297; Planiol, 111, No. 1738; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 87, nota: 
Nacu, II, p. 37). 

|4. In cazul când omorul este urma- 
rea unei imprudențe sau neglijenţe, mo- 
şienitorul nu e nedemn de a moșteli. 
(Dalloz, Râp.. Succession, No. 199; Suprl: 
Succession, No. 9%. 96; Comp: Demo- 
lombe._XIII. No. 234; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 8, nota 2). 

15, In dreptul civil român loviturile 
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oricât de grave ar îi chiar când ar fi 
cauzaţ, moartea nu sunt o cauză de ne- 
demnitate. (Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea II, p. 86, nota 2). 

16. Moartea în duel va fi o cauză de 
nedemnitate când moştenitorul va, fi con- 
damnat ca ucigaș, iar nu şi atuncicând se 
va stabili că a lipsit intenţia de a cauză 
moartea. (Duranton, VI, No. 96; Demo- 
lombe, XIII, No. 234; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 86. nota 3; Nacu, 
II, p. 37; Contra: Planiol, III, No. 1741). 

13, In caz de revizuirea procesului 
criminal şi de admiterea revizuirei, ne- 
existând condamnarea, dispare nedemni- 
tatea. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p, 89). . 

(8, Pentru ca pedemnitatea de a mo- 
şteni să aibă loc, trebuieşte să existe o 
condamnaţiune; prin urmare, dacă în 
timpul; urmărirei moștenitorul încetează 
din vieaţă, nedemnitatea nu va fi pro- 
nunţată. (Demolombe, XIII, No. 222, 223; 
Dalloz, Râp., Succession, No. 128; Suppl, 
Successsion, No. 97, 98; Laurent, IX, No. 
4; Baudry et Wahl, Successions, Î, No. 
995, 297; Planiol, III, No. 1738; Alexan- 
rege, ed. 2-a, III, partea IL, p. 85, nota 

19, Deasemenea dacă un moştenitor a 
îost condamnat în contumacie şi dacă 
el încetează din vieaţă în timpul terme- 
nului de graţie, nedemnitatea de a mo- 
şteni nu va aveă loc. (Demolombe, XIII, 
No. 294; Demante et Colmet de Santerre, 

III, No. 35 bis II; Aubry et, Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 593, text şi nota 6. p. 28; Dalloz, 
Râp., Succession, No. 132; Suppl.. Succe- 
sion, No. 97; Laurent, IX, No. 5: Baudry 
et Wahl. Successions, 1, No. 300). 
20. Condamnatul în contumacie, cât 

timp nu s'a prezentat pentru a îi judecat 
sau dacă pedeapsa i sa prescris după 
condamnare, va suferi consecinţele ne- 
demnității (Demolombe XIII, No. 224; 
Demante ei Colmet de Santerre, III, 
No. 35 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, 
$ 593. p. 982; Dalloz,' Rep, Succession, 
No. 132; Suppl., Succession, No. 97: Lau- 
rent. IX, No. 5; Baudry et Wabl, Succes 
sions, 1, No. 3U0. Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 85, nota 1). 

09|, Prin prescripţia acţiunei publice 
nedemnitatea nu are Joc însă ea sub- 
sistă prin prescripţia pedepsei. (Demo- 
lombe, XIII, No. 296; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 133; Suppl.. Succession, No. 
98; Laurent IX, No. 6; Baudry et Wahl, 
Successions, 1, No. 297; Planiol. IIÎ. No. 
1738; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, II, 
p. 85, nota î, 88). ” 
29,  Amnistia şterge nedemnitatea 

însă graţierea, nu. (Demolombe, XIII, No. 
226; Dalloz, Rp, Succession, No. 133; 
Suppl., Succession. No. 98; Laurent, IX, 
No. 5: Baudry et Wahl, Successions, I, 
No. 995. 297; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 85, nota 1, 8; Nacu, II, 
p. 37). , 
23, Pentru ca un moştenitor să fie 
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declarati nedemn de a moşteni, trebuește 

să existe o condamnare în o instanţă 

penală; prin urmare, constatarea, faptului 
în o instanţă civilă, nu aduce nedemni- 
tatea de a moşteni. (Dalloz, R6p., Suppl., 
Succession, No. 97). 
94. lertarea victimei nu poate să 

şteargă efectele nedemnităţii care rezultă 

dintr'o tentativă de omor. (Duranton, VI, 

No. 109; Demolombe, XIII, No. 226, 243; 

Aubry, et Rau, ed. 4-a, VI, $ 593, texi şi 

nota 14, p. 284, 285; Dalloz, R6p., Succes- 
sion 137 Suppl., Suceession, No. 101; 
Huc, V, No. 4%; Alexandresco, ed. 2-a 

INI. partea II, p. 88). 
05, Prin expresiunea «acuzaţie capi- 

tală» trebueşte să se înţeleagă o plângere 

sau o denunţare în justiţie făcută de 

moştenitor. (Dalloz, Rep., Succession, No. 

134; Suppl., Succession, No. 99; Alexan- 
dreseo, ed. 2-a, III, partea II, p. 89). 

26, O imputare făcută în public sau 

prin presă nu poate îi considerată ca o 

acuzaţie capitală de natură a aduce ne- 

demnitatea, celui ce a făcut-o, la dreptul 

său de a moşteni. (Dalloz, Rp.. Succes- 

sion, No. 134). 
237, Prin acuzaţie capitală se întelege 

numai aceea care poate aduce condam- 

narea. la moarte. (Demolombe, XIII, No. 
239; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 593, 
text, si nota 10, p. 283; Dailoz, Râp., Suc- 

cession, No. 136; Suppl., Sucecession No. 
99; Laurent, IX, No. 6; Huc, V, No. 4; 
Dauary et Wahl, Successions, 1, No. 301, 

9238, In drepiul român unde nu 
există pedeapsă cu moartea, cazul de ne 
demnitate prevăzut de art. 655 c. civ. 
punctul 2, nu-şi găseşte aplicaţiune, ră- 
mânână numai două cazuri de nedemni- 
tate. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, 
p. 81, nota 1, 84, 90. 91). 
29, Pentru ca să existe nedemnitate 

de a moşteni, trebueşte ca moștenitorul 
să nu fi denunțat omorul defunctului 

iar nu pe cel ce a comis omorul. (Mour- 
lon, II, No. 53; Marcad6. Art. 727; Dalloz, 
Râp., Succession, No. 139; Laurent, IX. 
No. 7; Planiol, III, No. 1724; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 93). 

30. Obligaţia de a denunţă omorul 
defunctului. incumbă moştenitorului ma- 
jor sau moştenitorului care a devenit 
major după decesul celui dela care mo- 
şteneşte, însă înainte ca omorul să fi 
fost denunţat justiţiei. (Demolombe, XIII, 
No. 257, 259; Mourlon, II, No. 53; De 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 35 
bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 5%, 
p. 286; Dalloz. Râp., Succession, No. 140; 
Suppl., Succession, No. 10; Laurent, IX, 
No. 7; Planiol. III. No. 11744; Alexandresco, 
ed. 2-a, TIl, partea IL, p. 91, nota 4, 93). 

93|, Deasemenea obligaţiunea de a de- 
nunţă omorul defunctului nu incumbă 
interzisului, celui pus întrun ospiciu de 
nebuni; precum în general oricărei per- 
soane eare 'din cauza stării sale mintale 
este considerată că nu lucrează, cu discer- 
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nământ.  (Demolombe, XIII, No. 257; 
Mourlon, Ii, No. 53; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 35 bis, IX; Aubry, 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 293, nota 20, p. 28; 
Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 103; 
„Laurent, IX, No. 7; Huc, V, No. 75; Bau- 
dry et Wahl, Successions, I, No. 313; Pla- 
niol, IX, No. 1744; Alexandresco, ed. 2-a» 
III. partea II, p. 91, nota 4, 93). 
39, Tribunalele vor apreciă termenul 

în care moștenitorul trebuiă să facă de 
nunţarea omorului defunctului şi împre- 
jurările cari au determinat pe moştenitor 
să întârzie cu facerea denunţării. (De- 
molombe, XIII, No. 251; Mourlon, Ii, No. 
53; Marcadă, Art. 727; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 593, nota 19 p. 285; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 140; Suppl. Succes- 
sion, No. 104; Laurent, IX, No. 7; Baudry 
et Wahl, Successsions, I, No. 310; Pla- 
Niol, III, No. 1744; Alexanădresco, ed, 2-a, 
III, partea II, p. 93). 
33, Prin denunţarea omorului de- 

functului, mostenitorul nu este considerat 
că face acte de moştenitor. (Dalloz, R&p. 
Succession, No. 141). 
34. Termenul de trei luni şi patruzeci 

de zile pentru facerea inventarului şi de- 
liberărei, nu-şi găseşte aplicaţiune în ma- 
terie de denunţare a omorului autorului. 
A lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

25. Pentru lipsă de  denunţare, ne- 
demnitatea atinge numai pe moştenitori; 

"orice rudă, nu are obligaţia de a denunţă, 
omorul lui de cujus, până nu are calita- 
tea, de moştenitor. (Demolombe, XIII, No. 
255; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 91, nota 3). 
26. Chiar dacă culpabilul a fost ier- 

„tat de defunct. moştenitorul trebueşte să 
denunte îustiţiei omorul autorului său. 
(Demolombe, XIII, No. 949; Alexandrezco, 
ed. 2-a, III, parte II, p. 93). 
37, Chestiunea dacă moştenitorul a 

avut sau nu conoştinţă de omorul auto- 
rului său, este chestiune de fapi şi poate 
îi stabilită prin orice mijloace de dovadă. 
(Demolombe, XIII, No. 250: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, II, p. 9%). 
38, Numa tribunalele civile vor veri- 

îică dacă moștenitorul a făcut sau nu 
denunţarea omorului autorului său de- 
oarece în această materie nu se pronunţă 
nici o condamnare penală. (Demolombe, 
XIII, No. 268: Alexanâresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 94). - 

9. Faptul unui moştenitor care cu- 
noscând planul ucigașului, l-a lăsat să-l 
execute, fără a-l împiedecă nu este o 
cauză de nedemnitate, deoarece legea o- 
blioă pe moştenitor numai să denunțe o- 
morul. (Demolombe, XIII, No. 248; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 94). 
40. Moştenitorul este obligat să de- 

nunțe numai omorul cu voinţă iar nu o- 
morul fără voie sâu care nu se peden- 
sește. (Merlin, Râp., Indignite, No. IV: 
Demolombe, XIII, No. 247; Alexandresco, 
ed. 2-a,II[, partea II, p. 94, 95). 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

4 |, Nedemnitatea de a moşieni rezultă, 
după o părere, din însăşi condamnarea 
moştenitorului pentru că a atentat la 
viaţa. autorului său, fără să fie nevoie ca 
ea să fie pronunţată, de un tribunal civil 
prin o hotărire. (Laurent, IX, No. 12 
urm.), 

429, După altă părere dominantă, ne- 
„demnitatea moşienitorului va trebui să 
fie pronunţată, prin o hotărîre specială 
de tribunalul civil; nefiind de ajuns o 
condamnare a sa 'de tribunalele repre 
sive pentru că a atentat la viaţa autoru- 
lui său. (Demolombe, XIII, No. 275 urm;; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
34 bis, 37; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI,$ 
593, text. şi nota 25, p. 287; Baudry et 
Wahl, Successions, TI, No. 319; Planiol, 
TII, No. 1731; Alexanâresco, ed, 2-a, III, 
partea II, p. 69, 82, 98). 

- 43, Acţiunea de nedemnitate poate fi 
introdusă şi contra moștenitorilor omo- 
rîtorului în cazul când acesta ar fi înce- 
tat din viaţă. (Demolombe, XIII, No. 279; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 293, text şi 
nota, 28, p. 288; Dalloz, Reâp., Suppl., Suc- 
cession, No. 108; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, I, No. 340; Planiol, III, No. 1248: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II.p. 
100, 101; Contra: Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 39 bis 1, II; Comp: 
Laurent. IX, No. 21): 
44, Nedemnitatea pentru că moşteni- 

torul nu a denunţat omorul defunctului, 
trebueşte pronunţată prin o hotărîre ju- 
decătorească din care să rezulte că el a: 
cunoscut omorul şi că lipsa de denunțare 
nu este scuzabilă. (Dalloz. R6p., Succes- 
sion. No. 145). 
45, Acţiunea de nedemnitate nu poate 

îi introdusă, decât după, deschiderea suc- 
cesiunei. (Demolombe, XIII, No 2%8: 
Auhry er Rau, ed. 4-a, VI, 8 59%, p. 287 
Dalloz, Râp.. Succession, No. 150; Suppl.. 
Succession, No. 108; Laurent, 1X, No.20; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 100). 
46. Acţiunea de nedemniiate se poate 

introdi:ce în timp de treizeci ani dela 
deschiderea succesiunei  (Duranton, VI, 
No. 117;. Demolomhe, XIII. No. 989: De- 
mante et Colmei de Santerre. III, No. 37 
bis, IV: Dalloz, Râp., Succession, No. 150; 
Laurent, IX, No 20; Alexandresco, ed. 
2-a. TIT, partea II. p. 101). 
„4, Acţiuneade nedemnitaţe trebueşie 
introdusă la tribunalul civil al domici- 
lului nedemnului: în cazul când nedem- 
nitatea, se va propune în mod incident cu 
ocazia judecărei unei acţiuni de partaj 
sau petiţiune de ereditațe, competența 
aparține tribunalului locului deschiderei 
succesiunei. (Dalloz. Rep., Succession, No. 
149; Suppl., Succession No. 107; Huc. V, 
No. 43; Planiol, III. No. 1748; Alexanare- 
sco, ed. 2-a, Il, partea, II, p. 101). 
48, Judecătoriile de ocoale sunt com- 

petente să judece aceste cereri în marsi- 
nile competenţei lor. (Alexandresco, ed: 
2-a, III, partea II, p. 101. nota 3). 
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49. După o părere, cererea de ne- 
demnitate ar puteă îi formulată înaintea 
tribunalului criminal chemat a pronunţa 
pedeapsa contra moştenitorului care a 

omorît sau a încercat să omoare pe au- 
torul său. alăturându-se dar la acţiunea 
publică. (Demolombe, XIII, No. 28; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 37 
his II: Dalloz, Rep, Suppl., Succession, 
No. 107). 
50. După altă părere, cererea de ne- 

demnitate nu poate fi făcută decât pe 
cale principală înaintea tribunalului civil. 
(Dalivz, Rp, Suppl., Succesion, No. 10%; 
Baudry et Wahl!, Suecessions, LI, No. 330, 

331). 
BA, Acţiunea de nedemnitate poate îi 
introdusă de moştenitorii cari au interes 
să înlăture dela succesiune pe nedemn, 

chiai dacă, ei ar fi moştenitori neregulaţi 
ai defunctului. (Dalloz, Râp, Suecession, 
No. 146; Suppl., Succession, No. 109; 
Alexandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 99). 

529, Acţiunea de nedemnitate poate îi 
introdusă, de donatari şi legatari în cazul 
când nedemnul ar aveă dreptul să ceară 
reducerea liberalităţilor ce li sau făcut. 
(Demolombe, XIII, No. 281, 282; Mourlon, 
TI. No. 59: Aubrv et Rau, ed. 4-a VI, $ 
593, text şi nota. 26. p. 288; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 146; Suppl., Succession, 
No. 109; Laurent, IX, No. 19; Huc. V, No. 
48; Baudry et Wabhl, Successions, IL, No. 
338, 334: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
TI. p. 99, 100). 

53, Creditorii moştenitorului, care are 

DESPRE SUCCESIUNI Arţ. 656 

dreptul să introducă acţiunea de nedem- 
nitate, au drepiul să lucreze în locul de- 
bitorului lor, deoarece această acţiune 

nu este ataşată la persoana debitorului 
lor şi ei au dreptul să atace cu acţiune 
pauliană renunţ&rea la acţiunea de ne- 
demnitate făcută, de debitorul lor. (De- 
moliombe, XIII. No. 284; Mourlon, II, No. 
606; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 593, text 
şi notă, 27, p. 288; Dalloz, Rep. Suppl, 
Suecession, No. 109; Laurent, IX, No, 19; 
Huc. V. No. 48; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, No. 335, 336; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 100). 

Bâ,. In cazul când în locul nedemnu- 
lui ar veni la moştenire mai multe per- 

soane şi numai una intre ele introduce 
acţiunea de nedemnitate, pe care o câş- 
tigă, această, persoană va luă o parie din 
moştenirea, ce i se cuvine iar părţile celor- 
lalte persoane cari au rămas în inac- 
iune, vor fi păstrate de nedemn. (Dalloz, 
Râp.. Succession, No. 147; Alexandresco, 

ed. 2-a, ZII, partea TI, ip. 100; Comp: 

Demolombe, XIII, No. 286; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 100; Baudry ei 
Wabl, Successions, IL, No. 339). 
55. Nedemnitatea moştenitorului de a 

veni la succesiune poate îi opusă şi de 

debitorii  suecesiunei. (Alexandresco, cd. 
2-a, III, partea, II, p. 100). 

56. Deasemenea pot opune nedemni- 

tatea, moştenitorului şi terţii dela care 

moştenitorul revendică un bun al sucee- 
siunei. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

II, p. 100). 

Art. 656. — Lipsa de denunțare nu poate vătămă în drepturile 

lor pe ascendenții și descedenții omoritorului, pe afinii săi de același 

grad, pe soţul sau soţia sa, pe îraţii sau pe surorile sale, pe 

unchii sau mătuşele sale, pe nepoții sau nepoatele sale. (Civ. 655, 

660 urm.; C. p. 53; Civ. Fr. 728). 

Text. fr. Art. 728. — Le defaut de dânontiation ne peut ftre oppose aux 

ascendants &t descendants du meurtrier, ni ă ses alli€s au mâme degrf, ni & son 

&poux ou ă son €pouse, ni ă ses fireres ou seurs, ni ă ses oncles et tantes, ni 

ă ses neveux et nitces. 

Doctrină, 

[„ Cuvintele: «pe afinii săi de acelaş 

grad» Qin art. 128 c. civ. îr. (656 ce, civ. 

rom.), trebuiesc puse la finele articolului, 
deoarece excepţia priveşte şi afinii cu ti- 

tlu colateral iar nu numai pe cei cu titlu 

de ascendent şi descendent (Demolombe, 

XIII, No. 261; Mourlon, II, No. 5%; Aubry 

et Rau, ed. 4-a, VI $ 593, texi şi notă 22, 

p. 286; Laurent, IX, No. 8; Huc,, V, No. 46; 

Alexandresco, ed. ?-a, III, partea II, p: 

9%, nota 2; Nacu, II, p. 39). , 

D, Pentru ca moștenitorul să benefi- 

cieze de dispoziţiile art. 128 c. civ. îr. (636 

c. civ. rom.) trebueşte ca în momentul 

câmd se exercită în contra sa acţiunea 
de nedemnitate, omoriîtorul să, fie dejă con- 
damnat, urmărit sau cel puţin cunoscut 
de jusiție pentru ca să se poată constată, 
că moştenitorul este rudă sau afin cu 
omoritorul, în gradul prevăzut de lege. 
(Marcad, Art, 728; Dalloz, R6p, Suppl. 
Succession, No. 105; Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea II, p. 96) 

2, In cazul când un moştenitor a fost 
declarat nedemn şi a fost exclus dela 
succesiune pentru că nu a denunţat o- 
morul defunctului şi dacă după pronun- 
tarea, hotărîrei se constată că el eră rudă 
sau afin cu omoritorul în gradul prevă- 

- zut de art. 798 c. civ. îr. (656 c. civ, rom.), 
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moştenitorul va, puteă reluă succesiunea 
dacă, hotărîrea mai poate îi atacată pe 
în cazul contrar decăderea, este irevocabilă, 
în cazul contrar decăderea.esteirevocabilă, 
(Demolombe, XIII, No. 267; Marca, Art, 
728, No. 71; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No, 36 bis, III; Dalloz, Rep, 
Suppl. Suecession, No. 105; Huc., V, No. 
46; Baudry et Wah!, Suecessions, I, No. 
318: flexandresce, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 96). 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

4, Imunitatea îşi găseşte aplicaţiunea 
şi moştenitorului a cărui rudă, în gradul 
prevăzut de art. 728 ce. civ. fr. (656 c. 
civ. rom.), este complicile omoritorului 
defunctului. (Demolombe, XIII, No. 263; 
Maread, Art. 728; Dalloz, Râp. Suppi, 
Succession, No, 405; Huc, V, No. 4: 
Baudry et Wahl, Successions, I, No. 318; - 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 9%). 

5, A se vedea: art, 655 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 657. — Moştenitorul depărtat dela succesiune ca nedemn, 
este „obligat a întoarce toate îructele și veniturile a căror îolo- 
sință a avut-o dela deschiderea succesiunei. (Civ. 123, 485, 522, 
523, 655, 994, 996, 998, 1086; Pr. civ. 139; Civ. Fr. 729). 

Teat. fr. Art.:729. — IPhâritier exelu de. la. succession pour cause d'indi- 
gnit€, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissanee 
depuis Vounverture de la suecession. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Legat 4, 
Moştenire 1 urm. 
Nedemnitate 1 urm. 
Plata datoriilor 10. 
Posesor de rea credinţă 5. 
Prescripţie 7. 
Productie 6. 
Rea credinţă 5, 12. 
Reprezentație 3, 
Revocare 4. 
Succesiune 1 urm. 

Accesorii 5. 
Act de administraţie 41, 12. 
Act de dispoziţie 11, 12. 
Bună credinţă 11. 
Datorii 10, 11. 
Deschiderea succesiunei 6, 
Dobânzi 8, 9, 
Donaţiuni 4. 
Excludere dela succesiune 

1 urm, - 
Fructe 6, 7. 
Fructe civile 6, 7. 
Fructe naturale 6, 7, 
Hotărîre 1, 

Terţe persoane 11, 12. 
Testament 4, 

Doctrină. | 

|. Cât timp nu s'a pronunţat de ju- 
stiție nedemnitatea, moşteniţorul are ţoate 
drepturile şi obligaţiile cari decurg dia 
calitatea sa: de moştenitor, nedemnita- 
tea neputând există ipso vjure. (Demo- 
lombe, XIII, 274 urm.; Chabot. Succes- 
sions, I, Abt, 727, No. 20; Mourlon, II, 
No. 63; Demante, III, No. 37; Aubry et 
Rau, VI, $ 593, p. 287; Dalloz; Râp, Suppl. 
Succession, No. 111; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 98, 101; Contra: Mass6 
et Verg€ sur Zachariae, IL. $ 356, nota 1, 
PD, 245; Laurent, IX, No. 12 urm. Huc, 
V, No. 47), 

2, Excluderea, nedemnului nu priveşte 
decât succesiunea victimei. Prin urmare, 
el ar putea culege aceleaşi bunuri de la 
altă persoană care ar fi primit succesiu- 
nea în locul său (Duranton, VI, No. 114 
Demolombe, XIII, No. 296 urm.; Chabot, 
Suceessions, I, Art. 730 No. 2; Demante 

„et Colmet de Santerre, III, No. 39 bis III; 
Aubry et Rau, ed. 4a VI, $ 591, p. 274, 
$ 594, p. 292: Dalloz, Rep. . Succession, 
No. 158; Suppl., Succession No. 117; Lau- 
rent, IX, No. 31; Planiol, III, No. 1751; 
Alexandresco. ed. 2-a, “ITI, pariea Il, p. 
97, 102). 

3. Deasemenea, nedemnul ar puteă re- 
prezentă, pe victimă într'o altă succesiune. 
(Demolombe, XIII, No. 294; Demante et 
Coimet de Santerre, III, No. 51 bis, LI; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 594 p. 2%; 
Dalloz, Rep. Succession, No. 117:. Laurent, 
IX, No. 68; Huc., V, No. 63; Baudry et 
Wabhl, Successions, I, 370; Planiol, III, 
No. 1750. 1771; Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea II, p. 102). 

A, Nedemnitatea nu priveşte decât 
drepturile nedemnului ca moştenitor ab 
intestat;, prin urmare el va, păstră dona 
țiunile și legatele ce i-a făcut victima, 
cu rezerva însă a cererei revocării lor în 
cazurile prevăzute de lege la revocarea 
donaţiunilor şi a legatelor. (Demolombe, 
XIII, No. 299; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI 
3 5994, nota 1V, p. 292; Dalloz, Rep. Suppl» 
Succession, No. 118; Baudry kt :Wabl, 
Suecessions, |, No. 346; Planiol, III, No. 
1149; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea. Il, 
p. 102). 

5. Moştenitorul exclus ca nedemn dela 
succesiune. în raporturile sale cu persoa- 
nele chemaie a culege succesiunea în. 10- 
cul său, este considerat ca un posesor de 
rea credinţă, care a fost totdeauna străin 
de succesiunea ce a cules-o şi va trebui 
so restitue cu toate accesoriile şi creşte- 
rile ce lea primit. (Demolombe XIII, 
No. 302 his: Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 38 bis, III; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VI, 8 594, text şi notele 6, 7, p. 
291; siDalioz, Rep, Succession, Noi 151; 
Suppl., Succession, No. 111; Huc,, V, No. 
49; Baudry et Wahl, Successions, Î. No. 
351 urm,; Planiol, III, No. 1756; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea 11, p, 103, 104). 

G. Potrivit dispoziţiilor artţ. 729 c. civ. 
îr. (657 c. civ rom.), moştenitorul depăr- 
tai dela succesiune ca nedemn, este 
oblizat a întoarce toat: fructele civile 
sau naturale şi toate productele bunurilor 

— 368 —



  

  

Codul civil 

a căror folosinţă a. avut-o, dela, deschide- 
rea succesiunei (Demolombe,. (XIII, No. 301 
urm ; Dalloz, Râp., Succession, No. 151, 
Suppl. Sucecession, No. 111; Planiol, III, 
No. 1756; Alexandresco, ed. 2-a, 1ll, partea 
II, p. 103, 104). 

7. Moştenitorul depărtat dela succe- 
siune ca. nedemn, nu se poate sustrage 
dela obligaţia de a restitui fructele civile 
şi naturale ale bunurilor succesorale, in- 
vocând prescripţia de cinci ani.(Duranton, 
IV. No. 363; VI, No. 122; Demolombe, VII, 
No. 309; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 5%, 
p. 291; Dalloz, Râp., Succession, No. 152; 
Suppl.. Succession, No. 111; Huc., V, No. 
49; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, 
p. 105). . 

8. După o părere, moştenitorul depăr- 
tat dela succesiune ca nedemn, va, datori 
dobânzi la sumele încasate de el ca de-: 
ținător al succesiunei, de plin drepi din 
ziua încasării iar nu dela cererea în ju- 
decată. (Aubry ei Rau, ed. 4-a. VI, $ 59%, 
text şi nota 9, p. 291; Dalloz, R6p., Suc- 
cession, No. 153; Suppl., Succession, No. 
112; Laurent, IX, No. 24; Baudry et 
Wabhl, Suecessions, 1. No. 355; Planiol, MIL, 
No. 1756; Alexanâresco, ed. 2-a, III, partea 
II. p. 104). 

9, După altă părere, dobânzile la su- 
mele încasate de moştenitorul îndepărtaţ 
dela succesiune ca nedemn, vor curge nu-: 
mai dela, cererea în judecată. (Demolombe, 
XIII, No. 307, 308; Demante et Colmet et 
Santerre, III, No. 35 bis, III, Huc., V, 
No. 49). 

10, Pentru sumele cheltuite de mo- 

DESPRE SUCCESIUNE Art. 658 

ştenitorul depărtat dela sucecesiune ca 
nedemn, ' pentru plata datoriilor  succe- 
siunei, el va aveă drepul la dobânzi din 
ziua plăţii, mai cu seamă când datoriile 
produceau dobânzi şi plata lor eră ne- 
cesară pentru a se evită urmărirea cre- 
ditorilor. (Demolombe, XIII, No. 308; Au- 
bry et Rau, ed. 4-4, VI, 8 594 p. 291; 
Dalloz, R6p.. Suppl., Succession, No. 112; 
Laurent, IX, No. 24; Baudry et Wanl, 
Suecesions, I, No. 355; Comp: Huc; V, 
No. 49; Planiol, III, No. 1757; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea 1, p. 105). 

| |. Moştenitorul exclus dela succesiune 
ca nedemn, în raporturile sale cu terțele 
persoane, după o părere va fi considerat 
ca un adevărat moştenitor până la decla- 
rarea. nedemnităţii aşa în cât toate ac 
tele de administraţie şi de dispoziţie 
făcută, de el wămân valabile faţă cu terţii 
dacă ei au fost de bună credinţă, (Duran- 
ton, VI, No. 126; Mass et Vergt sur Za- 
chariae, JI. $ 3856. p. 247; Mourlon, II, 
No. 67; 'Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 38 bis., IV; Aubry et Rau, ed 
4-a, VI, $ 594, text şi notele 13, 14 p. 
292. 993; Dalloz, Rep, ISuccession, No. 
15%; Suppl., Succession. No. 113). 

12, După altă părere, chiar faţă de 
terţele persoane, actele făcute de moşte- 
nitorul exclus ca nedemn nu sunt valabile, 
el fiind considerat ca un posesor de rea 
credinţă. (Demolombe, XITI. No. 310. 311; 
Laurent, IX, No. 29; Huc. V, No. 50; 
Baudry et Wahl, Suecessions, 1, No. 365; 
Planiol, III, No. 1759; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea IL. p. 107). 

Art. 658. — Copiii nedemnului viind la succesiune, în virtutea 
dreptului lor propriu, fără ajutorul reprezentațiunei, nu sunt de- 
părtați pentru greșala tatălui lor; acesta însă nu poate, nici în- 
trun caz, reclamă uzuiructul bunurilor succesiunei, pe care legea îl 
acordă taților şi mamelor asupra bunurilor copiilor lor. (Civ. 338 
urm., 664 urim., 668, 755; Civ. Fr. 730). 

Tezi. Jr. Art. 780. — Les enfants de lindigne, venant ă la succession de 
leu chef, et sans le secours de la reprâsentation, ne sont pas exclus pour la 
faute de leur pere: mais celui-ci ne peut en ancun cas, reelamer, sur les biens 
de cette suecession, lusufruit que la loi accorde aux pres et mbres sur les biens 
de leurs enfants. 

Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor 730 e, civ. îr. 
(658 c. civ. rom.), copiii nedemnului pot 
culege succesiunea dela care este depăr- 
tat tatăl sau Mama lor cănd vin cu drep- 
tul lor propriu iar nu prin reprezentare. 
(Proudhon, Uzutruit, 1, No. 155; Demo- 
lombe, VI, No. 517; Aubry et Rau. VI, $ 
550 bis, p. 86; Dalloz, Râp., Suppl, Sucee- 
ssion, No. 116; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 108, 109). , 

9, Chiar în cazul când succesiunea 

96101. — Codul civil adnotat. — VI. 

nedemnului s'a, deschis înainte de succe- 
siunea victimei, după o părere, copiii 
nedemnului nu au drepul să vie Ja suc- 
cesiunea, vicțimei prin reprezentațiunea 
părintelui lor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. 3 
554, text şi nota 16, p..293; Dalloz. Rep. 
Succession, No. 160; Suppk. Succession, 
112; Laurent. IX, No. 19%; Huc, V, No. 
51, 63; Bauary et Wabhl, Successions, |, 
No, 437; Planiol, III. No. 1753; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 109. 110). 

2. După altă părere, copiii nedemnu- 
lui au dreptul să vie la succesiunea victi- 
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mei, prin reprezentarea părintelui lor, în 
cazul când acesta a încetat din viaţă îna- 
intea victimei, (Pothier, Successions, VIII, 
p. 40, text si nota 1; Duranton, VI, No. 
131; Demolombe,. XIII, No. 291; Mass6 
et Vers€ sur Zachariae, Il. $ 356, text şi 
nota 8. p. 247; Mourlon, II, No. 69; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 
39 bis, II). 

4, Nedemnitatea de a moşteni poate îi 
pronunţată. şi personal în contra aceluia 
calre vine la, succesiunea. victimei prin re- 
prezentare cu toate că reprezentanţul 
vine cu depturile celui pe care îl repre- 
zintă (Malreade, Art. 730, No. 1; Dalloz. 
R&p., Suecession, No. 161). 

5, Potrivit dispoziţiilor art. 730 e civ. 
îr. (658 c. civ. rom.), când copiii nedem- 
nului vin la succesiunea viciimei în vir- 
tutea dreptului lor propriu. fără ajutorul 
reprezentaţiunei, nedemnul, fie tatăl sau 
mama, nu poate reclamă uzufructul le- 
gal asupra bunurilor acestei succesiuni, 
(Dalloz, Rp, Puissance paternelle, No. 

DESPRE SUCCESIUNI | Codul civil 

161: Alexandresco. ed. 2-a, III. partea II, 
p. 108, 111). 

8, In cazul acesta pot aveă loc trei si- 
tuaţiuni: dacă ambii părinţi au fost de- 
claraţi nedemni, ambii vor fi lipsiţi de 
uzufructul legal; dacă numai tatăl a fosţ 
declarat nedemn, mama nu poate cere 
uzufructul legal care aparţine numai îa- 
tălui în tinnpul căsătoriei însă va puteă 
reclamă acest drept dacă tatăl va muri; 
dacă numai mama a fost declarată ne- 
demnă, tatăl va aveă uzufructul legal, 
(Deuloz. Râp.,. Puissance paternelle, No. 
161). , 

1„ Excluderea părinţilor, declaraţi ne- 
demni, dela uzufructul legal, se întinde 
numai la bunurile succesorale faţă de 
care sa pronunţat nedemnitatea iar nu la 
celelalte bunuri ale copiilor lor minori. 
"(Proudhon, Uzufruit, I, No. 155; Dailoz, 
R6p..  Puissance  paternelle, No. 161; 
2 exandresco, ed. 2-a, III, partea II, n. 
112). 

CAPITOLUL III. 

Despre deosebite ordine de succesiune. 

Secţiunea ]. — Dispoziţiuni generale. 

Art. 659. — Succesiunile sunt deferite copiilor şi descenden- 
ților defunctului, ascendenţilor şi rudelor sale colaterale, în ordi- 
nea şi după regulele mai jos determinate. (Civ. 315, 650 urm, 
661 urm., 669 urm., 672 urm., 680; L. propr. liter. (Mon.of. 
68/923), 4; Civ. Fr. 731). 

Teazt. fr. Art. 731. — Les successions sont dâfârâes aux enfants et descen- 
dants du dâfunt, ă ses ascendants et ă ses parents collateraux, dans Pordre et 
suivant les regles ci-apr&s determines. 

Bibliografie (continuare), 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p 88; 
Srixescv. P. lo, Notă sub Cas. 1], 359 din 23 lunie 1925, Jur. Gen. 1925, No. 1853. 

Doctrină. 

„[. Textul art. 731 c. civ. îr. (659 ce. 
Civ. rom.), este neexact deoarece el îm- 
parte moştenitorii legițimi în trei clase 
pe când în realitate sunt patru clase de 
moştenitori legitimi şi anume: 1) Copiii 
şi ceilalţi descendenţi ai defunctului ; 
2) ascendenţii privilegiați, cari sunt tatăl 
şi mama şi colateralii privilegiați, cari 
sunt îraţii şi surorile şi descendenţii lor; 
3) ascendenţii ordinari, cari sunt ceilalţi 
ascendenți afară de tatăl şi mama de- 
îunctului; 4) Colaterali orâinari, cari 
sunt ceilalți colaterali în afară de fra- 
ţii şi surorile sau descendenţii lor. (De- 
molombe, XIII, No. 361 Aubry et Rau, 
VI, $ 596. p. 295, 296; Huc, V, No. 5%; 

Baudry et Wahl. Successions, IL. No. 30% 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p- 

„115, 116, 138, 139; Nacu, II, p. 46, 63, 69; 
Traian Ionașcu, p. 19; Comp.: Mourlon, 
II, No. 77; Laurent, LX, No. 39). 

2, Prin cuvântul «copii» din art 
731 c, civ. îr. (659 c. civ. rom,), se înțeleg 
copiii legitimi şi adoptați iar nu şi 
copiii naturali de cari se ocupă alte 
articole, (Alexandresco. ed. 2-a, [II, par- 
tea II, p. 113, nota 9). 
„8. Cuvântul: «copii» din art, Bl c 

civ. în, (659 e. civ. mom.,), este inutil de- 
oarece el este cuprins în expresiunea, 
generală de „descendenţi“. (Alexandresco» 
aq. 2-a, III. partea II, p. 113 nota 2). 

4. Moştenitori sunt chemaţi la suc- 
cesiune pe rând, cei mai apropiaţi ex- 
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cluzând pe cei mai depărtaţi. Legea re- 
gulează ordinea, succesiunilor după voinţa 
presupusă a defunctului. (Planiol III, 
No. 1700;  Alexandresco. ed. 2-a, III, 
partea, II, p. 113, text şi noţa 3; Nacu, II 
p. 45; C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu 
şi A]. Băicoianu, III, No. 531; Comp. 
Traian lonaşcu, Curs de drept civil, 
Succesiuni şi liberalităţi; p. 19). 

5, Pentru determinarea rudelor cari 
vin Ja, moştenire nu se are în. vedere 
numai gradul de rudenie, ci şi clasa din 
cari fac parie deoarece nu totdeaună 
ruda cea mai apropiată exclude pe cea 
mai depărtată. Astfel nepotul de fiu ex- 
clude dela succesiune pe tatăl defunctu- 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 660 

lui de oarece nepotul de fiu face parte 
din prima clasă de moştenitori iar tatăl 
defunctului face parte din clasa a doua 
de moştenitori. deşi primul este în gra- 
dul al doilea de rudenie iar cel de al 
doilea în gradul întâi. (Duranton, VI. No. 
248; Demolombe, XIII, No. 360; Laurent, 
IX, No. 40; Alexandreseo, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 115; C. Hamangiu, IL. Ro- 
setti, Bălănescu şi Al Baicoianu, EI 
No 531). 

Jurisprudenţă 
(continuate dela 1924 până la 1927) 

(. A se vedeă: art. 315, nota î. 

Art. 660. — Proximitatea rudeniei se stabilește prin numărul 
generaţiunilor; fiecare generațiune numără un grad?). (Civ. 661 urm.; 
Civ. Fr. 735). 

Text. fr. Art. 785. — La pvoximite de parente s'tablit par le nombre 
de gencrations: chaque gentration s'appelle un degre. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 75. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Marturi 7, 9. Act de naştere 5, 6. 
Mărturisire 7. Act scris 7, 8   Acţiune în petițiune de 

ereditate 6, 9. 
Adopţiune 3. 
Apreciere suverană 8. 
Căsătorie 2. 
Contestaţie de stat 9. 
Copii legitim 9. 
Corespondenţă 7, 8. 
Definiţie 1, 4. 
Dovadă 5, 9. 
Executare 11, 
Execuatur 11, 
Filiaţiune 6, 9. 
Formula executorie 11. 
Grad de rudenie 4—11. 
Hotărîre 11. 
Inceput de dovadă scrisă 9, 
Interogator 7 
Investire cu formulă exe- 

cutorie î1, 
Lege personală 10.   

Moştenire 1 urm, 
Naştere 5, 6. 
Patrimonial drept 6, 9. 
Petiţiune de ereditate 6, 9. 
Prezumpţiuni 7, 9. 
Probă 5—9. 
Reclamaţie de stat 6, 9. 
Registre de stare civilă 7. 
Rudenie 1 urm. 
Rudenie civilă 3, 
Rudenie legitimă 2. 
Rudenie naturală 2. 
Rudenie nelegitimă 2. 
Spiţă 4—11. 
Stare civilă 6, 9. 
Statut personal 10. 
Străini 10, 11, 
Succesiune 1 urm. 
Suverană apreciere 8. 
Titluri de familie 7, 8. 

Doctrină. 

(„ Rudenia este legătura de sânge 

care uneşte persoanele cari se seobor 

unele din altele sau dintrun auior co- 

mun. (Alexandresco, ed. 2-a III, partea 

TI. p. 117; C. Hamangiu, I. Rosetti, Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 533). 

9, Rudenia este legitimă când se 

naşte din căsăltorie şi melegitimă sau 

naturală când se naşte afară din căsă- 

torie. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 

tea TI. p. 117). Ma 

  

2, Rudenia este civilă când se naşte 
din adopţiune, (Alexandresco, sed; ia, 
III, partea II, p. 113). | 

4, Spiţa sau gradul este distanţa ce 
există înţre două versoane înrudite în- 
tre ele. (Alexandresco, ed. 2-a. III, par- 
tea II, p. 118; Comp: C. Hamangiu, 1. 
Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, Ili, 
No. 532; Traian lonaşcu, Curs de drept 
civil, Succesiuni şi liberalităţi, p. 18). 

5, Gradul de rudenie se dovedește, 
în principiu, prin actele de naşiere con- 
fecţionate în conformitate leu cerinţele 
legei. (Dalloz,  Râp.. Succession, No. 181; 
Alexandresco, ed. 2-a III, partea Il, p. 
119). 

G. Dovada gradului de rudenie nu se 
face numai cu acte de naştere de- 
oarece dispoziţiile art. 46 şi 319 c. (civ. 
îr. (33 şi 999 c. civ. rom), care prevăd 
regule mai riguroase îşi găsesc aplica- 
țiunea numai la dovedirea, stării civile a 
unei persoane ia» nu' şi la dovedirea 
vudeniei într'o acţiune de petițiune de 
ereditate, unde se discută chestiuni pa- 
trimoniale iar nu se stabileşte filiaţiu- 
nea. (Demolombe, XIII, No. 340, 34; 
(Dalloz, Râp., Succession, No. 181; Suppl. 
Suecession, No. 119; Laurent, IX. No. 
36, 37; Huc, V, No. 53; Baudry et Wabhl, 
Sucosssions, 1, No. 896 urm; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, II, partea II. p. 66, 67, 
119). - 

7, Pentru stabilirea gradului de ru- 

1) In vechile legiuiri Codutile Caragea şi Calimach, cuvântul „grad' în materie de succesiune . se 

numea „spifă“. 
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demnie, în materie de succesiune, tribu- 

nalele se pot folosi de probe scrise, cari 

“rezultă din corespondenţa părţilor sau 
tituupile de familie, mărturisiri şi pre- 
zumţiuni, chiar în afară de cazurile 
prevăzute de art. 46 c. civ. fr. (33 c. 
civ. rom). adică de pierderea sau lipsa 

registrelor, ţinând socoteală de împre- 
jurările cauzei, cum ar îi trecerea unui 
timp îndelungat de când au avut loc îiap- 
tele ce trebuesc probate. (Demolombe, 
XIII, No. 339 urm; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 181; Suppl, Succession, No. 

119; Laurent, IX, No. 36, 37%; Huc.„ V, 
No, 53; Baudry et. Wahk Successions, 
I, No. 896 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II. p. 66, 67, 119). , 

8, Iribunalele vor apreciă în mod su- 
verân, proba care rezultă din actele pre- 
zentate de părţi pentru a stabili gradul 
de rudenie, în materie de succesiune. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
120). , 

9, Câna sub aparenţa unei acţiuni în 
petiţiune de ereditate se ascunde o a- 
devărață reclamaţie de stat, cum ar fi 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

Ge exemplu în cazul când reclamantuj 
pretinde că este copilul legitim al de- 
funetului iar pâritul îi contestă aceasţă 
calitate, se vor aplică regulele de probă 
privitoare la chestiunile de stat, nemai 
putându-se admite dovada prin martori 
şi prezumpţiuni, fără un început de do- 
vadă scrisă, ca în cazul când se rezolvă 
o simplă chestiune de interes patrimo- 
nial. (Demolombe, XIII, No. 440; A- 
iexandresco, ed, 2-2, III, partea II, p. 
120). 

10. In materie de succesiune, calita- 
tea, şi gradul rudeniei se va face con- 
form legii personale a părţilor deoarece 
este vorba de o lege de statut personal, 
care urmăreşte pe străin în orice ţară 
s'ar află. (Alexandresco, ed. 2-a, [II- 
partea II, p. 119, nota 1). 

4. Hotărtrile străine cari constată 
calitatea de moştenitor legitim îşi produc 
efectele în România, fără să fie nevoie 
să, fie investite cu formula executorie în 
ţara, noastră, deoarece nu este vorba în 
specie de execuiarea lor. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II. p. 119, nota 1). 

"Art, 661. — Şirul gradelor formează linia; se numeşte linie 
dreaptă șirul gradelor între persoanele ce se cobor una dintralta; 
linie colaterală, șirul gradelor între persoanele ce nu se cobor unele 
din altele, dar care se cobor dintr'un autor comun. | 

Linia dreaptă se împarte în linie dreaptă descendentă şi în 
linie dreaptă ascendentă. 

Intâia este aceea care leagă pe capul neamului cu acei ce 
se cobor dela el; a doua este aceea ce leagă o persoană cu acei 
din cari ea se coboară. (Civ. 660, 662 urm.; Civ. Fr. 736). . 

Teazt. fr. Art. 7836. — La suite des degrâs forme la ligne: on appele ligne 
directe la suite des degrâs entre personnes qui descendent lune de lautre; 
ligne collaterale, la, suite des degrâs entre personnes qui ne descendent pas les 
anes des autres, mais qui, descendent d'un auteur comnun. 

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe 
ascendante. 

La premidre est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui: la 
denxiâme est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 76. 

Doctrină. 

|. Linia este un şir de persoane în- 
tre care există înrudire. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 117, 118; Comp. 
C. Hamangiu, 1. 'Rosetti Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 533; Traian I0- 
naşcu, p. 18). 

2, Linia este de două feluri: linie 
dreaptă, este şirul gradelor între persoane 
cari se scobor una dintr'alta și linia co- 
laterală este şirul gradelor între persoa- 
nele ce nu se scobor unele din altele dar 

care se scobor dintr'un autor COMUL 
(Alexandresco, ed, 2-a III, partea II. P: 
118; C. Hamangiu, 1. Rosetti Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, III, No. 533), 
3. Linia dreaptă este de două feluri: 

linia dreaptă. descendentă care este actă 
ce leagă pe capul neamului cu acei ce 
se. coboară dela, el şi linia dreaptă a 
cendentă care este aceea ce leagă 0 PI 
soană cu acei din cari ea, se coboară: 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, P. 
118; C. Hamangiu. I. Rosetti Bălănescu Și 
Al. Băicoianu, III, No. 533), 
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Art. 662. — In linie dreaptă se numără atâtea graduri câte 

sunt şi generaţiuni între persoane: astfel fiul este către tatăl său 

în cel dintâi grad; nepotul de fiu în cel de al doilea, şi vice-versa, 

tatăl şi bunul către fiii lor şi nepoţii lor de fiu. (Civ. 660; Civ. 

Fr. 737). | 

Text. fr. Art. 737. — En ligne directe, on compte autant de degres qu'il 

3 a de genârations entre les personnes: ainsi.le fils est, ă legard du pere, au 

premier degr&; le petit-fils, au second; et reiproquement. du pere et de laieul 

ă Vegard des fils et petits-fils. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N,, Despre succesiuni, D. 16, 17. 

  
Doctrină. 

1. Sia sau gradul este distanţa. ce 
există între două persoane înrudite între 
ele. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 118; Comp.: C, Hamangiu, I. Rosetti Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 533; 
Traian Ionașcu, p. 18). 

D, Potrivit dispoziţiunilor art. 1737 c. 

civ. îr. (669 c. civ. rom.), fiul este căire 

tată! său în gradul întâiu; nepotul de fiu, 

îm gradul al doilea: strănepotul către 
străbun în gradul al treilea, etc. (A- 
lexandresco, 'ed. 2-a, III, partea II, p. 

118; Comp: C. Hamangiu, I, Rosetti Bă- 

lănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 533). 

Art. 663. — In linie colaterală gradurile se numără după gene- 

raţiuni, începând dela una din rude până la autorele comun, şi dela | 

acesta până la cealaltă rudă. 
Fraţii dar sunt în gradul al doilea; unchiul și nepotul în al 

treilea, verii primari în al patrulea și c. I. (Civ. 144, 660 urm.; 

Civ. Fr. 738). 
Tezi. fr. Art, 738. — Em ligne collaterale, les degres se comptent par les 

generations, depuis lun des parents jusques et non compris Lauteur commun, et 
depuis celui-ci jusquă Lautre parent. 

Ainsi, deux frăres sont au deuxitme degre; lonele et le neveu . sont au 

troisitme degr€; les cousins germains au quatritme; ainsi de suite. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 75, 77. 

Doctrină, 

1„ Rude bune sau primare sunt acele 
cari sunt rude cu defunctul atât după 
tatăl lor cât şi după mama lor; rude 
consanguine sunt acele cari sunt rude 
cu defunctul numai după tatăl lor, 
ruda uterine sunt acele cari sunt rude 
cu defunctul numai după mama lor. 
(Huc, V, No. 53; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II, p. 151, 159, nota 2. 153; 

C.  Hamamgiu, I. Rosetţi Bălănescu şi 
Al, Băicoianu, III. No. 535). - 

9, In materie de succesiune, rudenia 
va fi totdeauna privită în raport cu de- 
functul a cărui succesiune se reclamă. 
(Huc, V, No. 53). 

3, In linie colateral nu poate să 
existe înrudire în gradul întâiu, (Alexan- 
dreseo. ed. 2-a, III, partea II. p. 118. 
nota 2), . 

Secţiunea, II. — Despre reprezentațiune !). 

Art. 664. — Reprezentaţiunea este o ficţiune a legei, care are 
de efect de a pune pe reprezentanţi în locul, în gradul și în dreptul 

reprezentantului?). (Civ. 658, 665 urm., 668, 155; Civ. Fr. 739). 

  

ast, 17. 
„1) In privinţa aceasta, a se vedeă şi codul Calimach, art. 9419—924 şi codul Caragea partea IV, cap. III 

2) Din eroare se zice „reprezentantului“ în loc de „reprezentatului“. 
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Text. fr. Art. 739. — La reprâsentation est une fiction de la loi, dont 
Leffet est de faire entrer les representans dans la place, dans le degr& et dans - 
les droits du reprâsente.: 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 104 urm.; 
Perir EUGEN, Notă sub Cas. fr. 2 Julie 1924, Jur. Gen. 1926 No. 235. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

|, Lege personală 14. 
Legea situaţiei bunului 14. 
Loc 3. 

Acceptare 8. 
Beneficiul legei.10, 
Codul Calimach 42. 
Definiţie 4, 5, 7, 9, 10. Mobile 14, 
Dobândire de succesiune Moştenire 1 urm. 

6, 7,8. Origina reprezentaţiunei 
Drepturi 3, 3. 11,12, 
Drept Rropriu 6. Redacţiune 1, 2, 3. 
Drept Roman 11. Renunţare 38, 
Eroare de redacţiune 1, 2, Reprezentant 1, 2, 4, 3. 

3, Reprezentaţiune î urm. 
Excepţie 13. Roman drept 11. 

Statut personal 14, 
Statut real 14. 
Strictă interpretare 13, 

| Succesiune î urm. 
| Transmisiune 9. 

Ficțiune 9, 13. 
“Grad de rudenie 3. 
Imobile 14. 
Interpretare strictă 13. 
Inutilitate 3. 

Doctrină. 

4. Textul art. 664 c. civ. rom. cuprinde 
0 eroare de redacţiune de oarece în locui 
cuvântului dela sfârşitul textului: «repre- 
zentantului» trebueşie trecut cuvânţul: 
<reprezentatului». (Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea Il, p. 123, nota 3). 

9, Textul art, 739 c. civ. în. (664 ce, civ. 
rom.), nu. este exact redactat, deoarece 
în loc de cuvintele: «în dreptul reprezen- 
tatului» trebuie să se zică: cîn dreptul 
ce l-ar fi avut -reprezentatul, dacă ar 
fi trăit la deschiderea succesiunei». (Dal- 
loz, R6p., Succession, No. 185; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 123. - 
nota 3). 

3. Cuvintele: «locul» şi «gradul, între. 
buințate în art. 739 c. civ. în. (664 e. civ. 
rom.), sunt inutile deoarece cuvântul: 
<drepiurile» întrebuințat în text mai apoi 
este suficient pentru a defini şi arătă e- 
tectele reprezentaţiunei. (Demolombe, XIII, 
No. 430; Mourlon, II, No. 87; Laurent, 
IX, No. 54, 73; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, ÎI, No. 321; Planiol, III, No. 1761; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, II, p. 
123, nota 2). 

+ Bu Prin cuvântul «reprezentanţi» co- 
dul civil înţelege pe acei cari sunt che- 
maţi să culeagă, succesiunea defunctulu. 
(Demolombe. XIII, No. 1382 urms 'De- 
mante et Colmet, de Santerre, III, No. 
47 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 59%, 
p. 269. 297 urm.; Laurent, IX No. 53 
urm.; Huc, V, 58 urm.; Baudry et Wahl, 
Successions, I, No. 415 urm.). 

5. Deasemenea prin cuvântul «repre- 
zentanţi» se înţeleg acei moştenitori 
cari exercită drepturile unei persoane în- 
cetate din viajă. (Demolombe. XIII, No. 
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382 urm.; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 47 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI. $ 597, p. 269, 297 urm.; Lau- 
rent, IX, No. 53 urm.; Huc, V, No. 58 urm; 
Baudry et Wahl], Successions, I, îN0. 
415 urm.). 

6. 9 moştenire se poate dobândi în trei 
moduri, Primul mod de dobândire este 
acel prin care o persoană vine la succe- 
siunea altei persoane în virtutea dreptu- 
lui său propriu. adică atunci când mo- 
ştenitorul fiind ruda, cea, mai apropiată, a 
defunctului, este chemat la succesiunea 
acestuia. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 120, 121; Comp. C. Hamangiu. 
I. Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No, 538). 

7. Al doilea mod de dobândire a unei 
succesiuni este acel prin reprezentaţie. 
Reprezentaţia este atunci când o per- 
soană vine Ja succesiunea alteia, luând 
locul unei persoane sau mai multor per- - 
soane încetate din viaţă înainte de des- 
chidereă, succesiunei. In virțutea repre- 
zentajiei acei care nu ar îi putut culege 
Succesiunea, capătă acest drept, restabi- 
lindu-se rezultatul ce ar fi produs cursul 
firesc al lucrurilor. (Mourlon, II, No. 97; 
Laurent, IX, No. 58; Alexandresco, ed. 
Za III, partea IL, p. 121, 122, 127; Comp. 
C. Hamangiu I. Rosetti Bălănescu şi Al 
Băicoianu, III, No. 538). 

A. Al treilea mod de dobândire a unei succesiuni este acel prin transmisiune, 
caz prevăzut. de art. 781 e, civ. fr, (692 C. civ. rom.), Acest mod de dobândire al succesiunei se întâmplă atunci când a- 
cela, căruia i se cuvine o suecessiune, 
a murit fără să fi renunţat Ja ea şi fără să o fi acceptat în mod expres sau tatit. 
Acest mod de moştenire nu este în rea- litate un mod deosebit şi a parte de a moşteni deoarece moştenitorii în acest caz sunt moştenitorii aceluia, care a încetat 
din viaţă fără a îi accepiat sau să fi re- nunţat la succesiune. (Demolombe, XIII, No. 384 Laurent, IX, No. 70; Baudryet 
Wahl, Succesions, II, No. 1083; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 122, 13%. 
259, 260; Nacu, II, p. 65; Comp. contra: 
Duranton, VI, No. 406). 
„9. Reprezentaţia, este o ficţiune a legei în virtutea. căreia o persoană, care des 
cinde din o altă persoană încetată din 
viată, vine la succesiune în locul aces- 
teia, care ar fi cules succesiunea dacă 
eră în viaţă în momentul deschiderei 
succesiunei. (Pothier, Suecessions, VIII, 
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p. 38; Demolombe, XIII, No. 390; Mour- 

lon; II, No. 86; Marcad6, Art. 739; De- 

mante et Colmet de Santerre, III, No. 47 

bis, II; Laurent, IX, No, 54%; Baudryei 

Wahl, Successions, I, No. 320; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, II], partea II, p. 124). 

10. Alţi autori critică această defini- 

iune, spunând că legea nu trebuieşte să 

facă ficțiuni ci trebuie să poruncească şi 

în definiţia lor înlocuiesc cuvintele. «fc 

țiune a legei» prin cuvintele: «un! be- 

neficiu al legei>. (Huc. V, No. 58 Pla- 

niol, III, No. 1761; Colin et Capitant, 

III, p. 380; Nacu, IL p. 64; Traian I10- 

nuşcu, p. 22; Comp: C. Hamaneiu, I. 

Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, 

No. 536). 
(|, Origina  reprezentaţiei este în 

dreptul roman. (Alexandresco, ed. 2-a; 

III, partea II, p. 125; Com.: C. Hamangiu. 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 665 

I. Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 537). 

45, Reprezentaţia eră cunoscută în 
vechile noastre legiuiri, în codul Calima- 
chi găsindu-se chiar terminologia de 
«reprezentaţie». (Alexandresco, ed, 2-a- 
III, partea, II, p. 125). 

12, Reprezentaţia este de strictă in- 
terpretare şi trebueşte mărginită în li- 
mitele prevăzute de lege, deoarece este 
o excepţie şi o ficţiune a legei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 1%; 
Comp.: Laurent, IX, No. 53, 55, 62). 

14, Reprezentaţia, dacă, este vorba de 
imobile, este guvernată, de legea situaţiu- 
nea. imobilelor iar dacă este vorba de Iu- 
cruri mobile. este guvernată de legea per- 
sonală a defunctului. (Huc. V, No. 25%. 

Weiss. Trait6, LV, p. 559: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea IL, p. 138). 

Art. 665. — Reprezentaţiunea se întinde nemărginit in linie 
directă descendentă. 

Ea este admisă în toate cazurile, concure copiii defunctului 

cu descendenţii unui copil mort mai dinainte, întâmple-se ca toţi 

copiii defunctului fiind morţi înaintea lui, descendenţii zişilor copii 

să se găsească între ei în graduri egale sau neegale. (Civ. 658, 

660 urm., 667 urm.; Civ. Fr. 740). 

Tezi. fr. Art. 740. — La reprâsentation a lieu & Pinfini dans la ligne 

divecte deseendante. | 

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du defunt concou- 

rent avee les descendants d'un enfant prâdtetde, soit que tous les enfants du 

defunt &tant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre 

eux en degres 6găux ou in6gaux. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre succesiuni, p. 104 urm.; : 

Perrr EUGEN, Notă sub Cas. fr. 2 lulie 1924, Jur. Gen. 1926, No. 235. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Baudry et Wabhl. Successions, I, No. 341; 

Pianiol, III, No. 17%5; Alexandresco, ed. 2, 
UI, partea II, p, 125, 126, 127; Nacu, IL. P. 

65; C. Hamaneiu, 1. Rosetti Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, IEI, No. 538 Traian 

Tonaşcu, p. 23). 
92, Cu toate că legiuitorul român a eli- 

minat art. 141 din codul civil francez care 

prevede că, reprezentaţia nu are loc în 
linie ascendentă, totuşi în dreptul nostru 

Adopţiune 6, 7, 8, 9. 
Ascendenţi 2, 3. 
Bunic 4, 10. 
Continuitate 10. - 
Copil adoptat 6, 7,8,9. 
Copil legitim 4, 5, 11. 
Copil legitimat 4. 
Copil natural 5, 
Descenâenţi, 1 7, 11. 
Excepţiune 2. 

Legitimare 4. 
Linie ascendentă 2, 3, 
Linie colaterală !. 
Linie dreaptă descendentă 

1 
Mamă 5. 
Moștenire 1 urm, 
Reprezentaţiune 1 urm. 
Salturi 10. 
Străbunic 4, 10. 

Ficțiune 2. Şuecegiune 1 urm. reprezentaţia nu are loe în linie ascen- 

Grad de rudenie 3, 10, 11. | Tată 4, 6—10. denţă deoarece reprezentaţia fiind o ex- 
cepție, nu poate fi admisă decât acolo 

Doctrină. unde este prevăzută în mod expres de 

lege şi în afară de aceasta, reprezentaţiă 
fiind o ficţiune ea nu poate să emane 

„ Reprezentaţia, are loc în infinit nu- decât dela lege. (Alexandresco. ed. 2-a, 
maj în linia dreaptă descendentă şi în 

linie colaterală numai pentru descendenții 

fraților și surorilor defunctului iar nu şi 

pentru celelalte rude colaterale (Demo- 

lombe, XIII, No. 425: Laurent, IX No. 6%; 

III, partea II, p. 126; Nacu, 1], p. 65;C. 
Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu şi AL. 
Băice anu, III, No. 539; Traian Ionaşeu, 
p. 24). 

3, Pe baza principiului că reprezen- 
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Art. 666 

taţia nu este admisă în linie ascendentă. 
ascendentul cel mai apropiat în grad va 
exclude dela succesiune pe ascendentul 
mai depărtat, în grad. (Demolombe, XIII, 
No. 422; Laurent, IX, No. 63; Planiol, III, 
p. 348, nota. 1; Alexandresco, ed. 2-a III, 
partea II, p. 122).: 

A. Copilul legitim sau legitimat va 
putea reprezentă pe tatăl său şi prin- 
trânsul pe bunicul său pentru a veni 
la succesiunea străbunicului său. (A- 
1exandresco, ed. 2-a,. III, partea II, p. 
127). - 

5. Copilul natural recunoscut va puteă 
reprezentă pe mama sa pentru a veni 
ia succesiunea bunicului său şi va putea 
îi reprezentati, deoarece în dreptul no- 
stru copilul natural este asimila faţă de 
mama sa. ca un copil legitim. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III. partea II. p. 127, nota 
2; Nacu, II, p. 84; C. Hamangiu, IL, Rosetti 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 549). 

6. Copilul adoptat nu poate repre- 
zeniă pe tatăl său adoptiv, pentru a 
veni la succesiunea părinţilor acestuia, 
deoarece potrivit dispoziţiunilor art. 350 
c. civ. fr. (315 e. civ, rom.), copilul adop- 
tat nu moşteneşte pe rudele adopţatoru- 
lui. (Duranton, III, No. 313; Demolombe, 
VI, No. 133; XIII, No. 393; Bendant, II, No. 
677; Mourlon, II, No. 92; Aubry et Rau, ed, 
4-a, VI, $ 560, text şi notă 5, p. 134 
Laurent, IX, No. 65, 81; Huc, III, No. 
125; V. No. 62; Baudry et Châneaux, Per- 
sonnes, IV, No. 101; Bauâry et Wahj, 
Successions, I, No. 326;  Alexandresco, 
ed. 2-a, î1, p. 405 nota, 1, 415, nota 1; III, 
partea II, p. 127, nota 2, 133, nota 5; 
Nacu, II], p. 65, 66: C. Hamangiu, 1. Ro- 
setii Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 552; Traian Ionaşcu, p. 20). 

Z, Descendenții adoptatului, după o 
părere, nu pot să vie prin reprezentaţie 
la succesiunea, adoptatorului de oarece 
nu au nici o legătură de 'rudenie cu 
acesta. (Demolombe, VI,. No. 139 urTa.; 
XIII, No. 394; Beudant, IL, No. 675; Mour- 
don. II, 105; Aubry et Rau, VI, $ 560, 
text şi nota 6, p. 135; Laurent, IV, No. 
250; IX, No. 82, 83; Huc, III, No. 127; V. 
No. 62; Baudry et Wahl, Succesions, I.No. 
433, 467; Alexandresco, ed. 2-a. II, p. 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

408; III partea ÎI, p. 127, nota 2; Nacu, 
II, p. 66; Comp: Traian Ionașcu, p. 20). 

8, După altă părere numai copiii ado- 
tațului născuţi posterior adopţiunei au 
dreptul să vie la succesiunea, adoptatoru- 
lui deoarece numai ei au dreptul să poarte 
numele acestuia. (Merlin, Questions de 
droit, Adopiion, $ 7, t. 1, p. 138 urm; 
Demante et Colmet de Santerre, II, No. 
82 bis, 85 his, III). | 

9. După a treia părere copiii adopta- 
tului indiferent dacă sau născut înainte 
sau după adopţiune au dreptul să vie 
12. succesiunea, adoptatorului. (Taulier, I, p. 
499, 450; Duranton, III, No. 314, 32%; 
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, I, $ 180, 
nota 15, p. 354; Planio), III, No. 184); 
Colin et Capitant, III, p. 386; Degre, 
Scrieri Juridice, 1, p. 112; Nacu, II. p. 
66; C. Hamangiu, 1. Rosetti Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 553). N 

10. Reprezentaţia nu poate să aibă 
loc pe sărite ci trebuie să fie continuă 
suindu-se din spiţă în spiţă trecând prin 
toate gradele intermediare; astiel pentru 
a veni la succesiunea, străbunilor, tre- 
bueşte să se reprezinte pe tată şi pe bu- 
nic. (Duranton. VI, No. 175: Demolombe. 
XIII, No. 406; Mourlon, II, No. 95; Aubry 
at Rau, ed. 4-a, VI, 8 597, p. 29%; Lau- 
rent, IX, No. 7%; Planiol, III, No. 1777; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
129; Nacu, II, p. 66; C. Hamangiu, 1. Ro- 
setti Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 
No, 543; Traian lonaşcu, p. 23). 

11. Potrivit dispoziţiunilor art. 740 e, 
civ. îr, (605 €. civ. rom.), reprezentaţiunea 
este admisă în toate cazurile, fie că ar 
concură la succesiune copiii defunctului 
cu lescendeniii unui copil mort mai 
dinainte, fie că toţi copiii defunctului 
fiind morţi înaintea, lui, ar concură la 
succesiune descendenţii acestor copii cari 
se află, între ei în grade egale sau ne- 
egale faţă cu defunct. (Demolombe, XIII, 
No. 417 urm.; Mourlon. II, No. 97, %; 
Laurent, IX, No. 58; Alexandreseo, ed. 
2-a, III. partea II, p. 129; Comp. C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 538). 
„12. A se vedea art. 315 din codul ci- 

vi cu notele respective. . 

___ Art. 666, — In linie colaterală reprezentațiunea este admisă! în privința copiilor şi descendenților fraţilor sau surorilor defunc- tului, vie ei la succesiunea sa î 
întâmple-se ca toți fraţii şi suro 
nainte, succesiunea să se 

n Concurs cu unchi sau mătușe, 
5 rile defunctului, fiind morţi mai di- 

gasească trecută la descendenţii lor, în graduri egale sau neegale. (Civ. 660 urm., 664, 667 urm., 612; Civ. Fr. 742). 
Tezt. fr. Art. 742. 

  

„__ 1) Din eroare de 
schimbă înțelesul frazei, 

tipar in ediţia oficială „se află -pusă după vorba 

— En ligne collatârale, la reprâsentaition est admise en 

„admisă“ o virgulă, care ar putea 
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Codul civi, DESPRE SUCCESIUNI Art. 667 

faveur des enfants et descendants de frăres ou scurs du dâfunt, soit qu'ils 
viennent ă sa, suceession coneurremment avec des oneles ou tantes, soit que tous 

les frăres er seurs du dâfunt 6tant predecâdâs, la suceession se trouve d&volue 
ă leurs descendants en degrâs gaux ou in€gaux. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p . 104 urm.; 
Perm EUGEN, Notă sub Cas. fr. 2 Iulie 199 Jur, Gen. '1926, No. 235. 

Doctrină. 

1. Reprezentaţia are loc în infinit nu- 
mai în linie dreaptă descendentă şi în 
linie colaterală numai pentru descen- 
denţii fraţilor şi surorilor defunctului iar 
nu şi a, celorlalte rude colaterale. (Demo- 
lombe, XIII, No. 425; Laurent, IX, No. 61, 
64; Baudry et Wahl, Successions, I, No. 
341, 342; Planiol, III, No. 1775; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 125, 136, 
130, 131, 132; C. Hamangiu, 1. Rosetti 
Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 53%; 
Traian Ionaşcu, p. 23). 

9, Art. 742 c. civ. îr, (666 c. qiv. rom), 
prevede două cazuri de reprezentare în 
care nepoţii vin în concurs la succesiune 
cu unchii lor si acel în care fraţii şi 
surorile defunctului fiind morţi mai 
dinainte, vin în concurs la succesiune 
nepoţii în graduri egale sau neegale. Cu 

toate că acest articol prevede numai două 
cazuri de reprezentaţie, totuşi dispoziţiu- 
nile sale sunt generale şi-şi găsesc aplica- 
țiunea şi la alte cazuri cari nu au fost 
prevăzute în lege. (Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. 189). 

3. Efectele reprezentaţiei îşi găsesc a- 
plicaţiunea atâţ la descendenţii fraţilor 
buni sau primari cât. şi la descendenţii 
fraţilor consanguini sau uterini. (Dalloz, 
R6p.. Succession, No. 190), 

ju Ceeace a determinat pe legiuitor să 
nu admită reprezeniaţia în celelalte grade 
de rudenie colaterală afară de fraţi şi 
surori este că cu cât rudenia este mai de- 
părtată cu atât se micşorează prezum- 
pţiunea, Ge afecţiune a defunctului pentru 
aceste rude, (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 12). 

5, A se vedea: Art. 665 din codul ci- 
vii cu notele respective. 

Art. 661. — In toate cazurile în cari reprezentaţiunea este 
admisă, partagiul se face pe tulpină (souche); :) dacă aceeaş tul- 
pină a produs mai multe ramuri, subdivizia se face iarăș pe tulpină 
în fiecare ramură, şi membrii aceleaşi ramuri se împart egal între 
dânșii. (Civ. 664, urm., 675, 740, 745; Civ. Fr. 743). 

Tezt. fr Art. 743. — Dans tous les cas ou la reprâsentation est admise, 
le partage s'optre par souche ; si une mâme souche a produit plusieurs branches, 
la subdivision se fait aussi par souche dans ehaque branche, et les membres de 
la meme branche partagent entre eux par tâte. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor “ant, 743 ce. 
civ. îr, (667 c. civ. rom.), partajul se face 
pe tulpină în toate cazurile în care este 
admisă  reprezentaţiunea. (Dalloz, Rep. 
Succession No. 191; Laurent, IX, No. 76; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
136; Nacu, II, p. 68; C. Hamangiu, |. 
Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 540; Traian Ionașcu, p. 24). 

9, Potrivit principiilor de drept din 
art, 743 c. civ. îr. (667 e. civ. rom,), ne- 
poţii și strănepoţii cari fac parte din 
tulpini deosebite îşi vor împărţi succesiu- 
mea pe tulpină iar nu în părţi egale, 
deși ar fi toţi în acelaş grad. (Dalloz. 

  

Râp.. Succession, No. 191; Laurent, IX, 
No. 76; Alexandresco, ed. 2-a III, partea 

I, p. 136; Nacu, II, p. 68; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 54); Traian lonaşeu, p. 24). 

3. In cazul când reprezeniaţia. nu are 
loc şi moşsieniitorii vin la, succesiune cu 
dreptul - lor propriu. împărţeala se face 
pe capete iar nu pe tulpină. (Demolombe, 
XIH, No. 436; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 49 bis; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 136; C Hamangiu, |. Ro- 
setti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
540, 541), | 

4. Reprezentaţia nu trebueşte confun- 
dată cu transmiterea prevăzută de art. 
781 e. civ fr. (692 c. civ. rom.), care există 

1) Din eroare credem, că sa pus aci, în textul oficial, virgulă, în loc de punct Şi virgulă, după cum 
este şi în textul articolului francez corespunzător. In vechile leginiri, se ziceă „casă“ în loc de „tulpină, 
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de câte ori acel căruia i se cuvine moşte- 

nirea a murit fără a se îi lepădat de 

dânsa sau fără, să o fi acceptat în mod 

expres sau tacit, caz în care moştenitorii 

Art. 668. — Nu se reprezintă decât 

Poate cineva reprezentă pe acela 

renunţat. (Civ. 658, 664 urm., 698 urm.; 

DESPRE SUCCESIUXI Codul civil 

săi pot să accepte sau să vefuze moşte- 

nirea. (Alexandresco, ed. 2-a, ŢII, partea 

II, p. 136, 137% Nacu. ÎL, p. 65). , 

persoanele moarte. 

la a cărui succesiune a 

Civ. Fr. 744). 

Tezi. fr. Art. 744. — On ne represente pas les personnes vivantes, mais- 

seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement. 

On peut representer celui ă la, suecession duquel on a renone€. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 74 c- civ. 

îr. (668 c. civ. rom.), după cari, nu se 

pot reprezentă decât persoanele moarte, 

copiii nedemnului nu pot veni prin re- 

prezentare la succesiunea, victimei când 

nedemnul se află în viaţă. (Dalioz, Rep. 

Succession, No. 195; Alexandresco, ed, 
2-a, III, partea, II, p. 109, 110; Nacu, 

II, p. 67; C. Hamangiu, 1. Roseţii Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 543; Traian 

Ionașcu, p. 23). 
2, O persoană moartă, care la, epoca 

deschiderei succesiunei ar fi fost incapa- 
bilă so primească, dacă ar îi trăit, nu 
poate îi reprezentată. (Dalloz, R6p.. Succes- 

sion, No. 196; Comp.: C. Hamangiu, 1, Ro- 
setti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
546; Traian Ionașcu, p. 23; Contra: Nacu, 
II, p. 67). 

8, Cineva, poate să reprezinte pe o per- 
soană, deşi nu este moștenitorul ei, de e- 
xemplu când ar îi renunţat la moştenirea 

ei deoarece reprezentantul deţine dreptu- 
rile sale dela lege iar nu dela, cel pe care 
îl reprezintă. (Dajloz, Rp. Succession, 
No. 192; Alexandresco, ed. 2-a, Il], pariea 
II, p. 13%; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 48; Tra- 
ian Ionașcu, p. 24). 

d, Se poate reprezentă pe acela dela 
a cărui suceeşiune reprezentantul a fost 
înlăturat ca nedemn, dacă are capâci- 
tatea, de a, veni la, moştenirea celui faţă de 
care îşi exercită arepturile sale. (Planiol, 

1, No. 1751; Alexandresco, ed. 2-a, INI, par- 

tea II, p. 102, 13% C. Hamangiu, |. Ro- 

setti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 

No. 544, 546; Traian lonaşcu, P. 24). 

5, Pentru ca cineva să poată repre- 

zentă; pe o persoană nu este necesar câ 

el să fie născut sau conceput la decesul 

reprezentatului, ci este deajuns dacă este 

născut sau conceput la deschiderea nouei 

succesiuni faţă de care îşi exercită drep- 

turile sale. (Dalloz, Râp., Succession, No. 

193: Laurent, IX, No. 68; Alexandresco, 

ed. 2-a. III, partea II, p. 13%; Traian lo 

naşcu, p. 23). 
6. Reprezentantul irebueşte să fie ca 

pabil să moştenească bunurile persoanei â 

cărei succesiune o culege deoarece el 

vine la această succesiune cu drepturile 

sale proprii. (Dalloz, Râp., Suecession, NO. 
194; Laurent, IX, No. 65; Huc, V, No. 6; 
Alexamdresco, ed. 2-a, TIT, partea, Il P. 

133, text şi nota 5, 134% C. Hamangiu, |: 

Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, II 
No. 545; Traian lonaşcu, p. 23). Ș 

7. Pentru admisibilitatea, reprezentării, 
trebueşte ca, toate gradele cari despart 
pe reprezentant de decujus să fie vacante. 
(Duranton, VI, No. 175; Demolombe, XIII, 
No. 406; Mourlon, II, 95; Aubry et Rau 

VI, $ 597, p. 998; Dalloz, Rep, Succession, 

No. 198: Laurent, IX, No. 74; Planiol, [Il 
No. 1777; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 129; Nacu, II, p. 66; C. Haman- 
giu, !, Rosetti, Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 543; Traian lonaşcu, p. 23). 

Secţiunea. III. — Succesiunile deferite descendenților. 

Art. 669. — Copiii sau descendenţii lor suc ălui , desc ţ ced tatălui, mamei, 
moșilor, moașelor 1) ŞI vericărui alt ascendent, fără deosebire de 
sex şi chiar de ar îi născuţi din deosebite căsătorii 

| i succed în părți egale când se găsesc toţi în gradul dintâi 
şi sunt chemaţi după propriul lor drepi; ei succed De tulpină când 
sunt chemaţi toți sau unul din ei, prin reprezentaţiune 2). (Civ. 306, 

1) Adică: bunitor, bunelor. 
„__2) In privinţa succesiunilor d i 

Calimact: $ 916. Sat 1619 SI 103, escedenţilor, 
a se vedea Codul Caragea, partea 1V, cap, 3, art, 17 şi Codul



Codul civil DESPRE SUCCESIUNI Art. 670 

315, 658, urm., 664 urm., 677, 678, 698; L. Timbr. 45, 46; L.im- 
pozitului pe moşteniri (Mon. of. 91/921), Art. 2; L. propr. liter. 
(Mon. oî. 68/923), Art. 4, 10; Civ. Fr. 745). 

Teat. fr, Art. 745. — Les enfants ou leurs deseendants, sucetdent ă leurs 
pere et mere, aieuls, aieules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni 
de primogeniture, et encore qu'ils soient issus de diffârents mariages. 

]ls suecâdent par âgales portions et par tâte, quand ils sont tous au 
premier degr6 et appelâs de leur chef: ils sucetdent par sonehe, lorsquiils 
viennent tous ou en partie par reprâsentation. 

, Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre succesiuni, p. 77, urm. 

Doctrină, 

|. Prima clasă de moştenitori legitimi 
o formează descendenţii defunctului cari 
moştenesc în părţi egale când vin la suc- 
cesiune cu dreptul lor propriu şi pe tul- 
pină când vin la succesiune prin repre- 
zentaţie. (Alexandresco. ed, 2-a, III, par- 
tea, II, p. 140; Nacu, II, p. 69, 70; C. Ha- 
mangiu, ]. Rosetti Bălănescu şi Al. Băi- 
foianu, III, No. 551; Traian Jonaşcu, p. 

0). 
9, Contrar ca în vechiul drept, în drep- 

iul actual, descendenţii succed ascenden- 
ților lor. fără deosebire de sex. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a. III, vartea II, p. 140 urm; 
Nacu, II, p. 70). 

3, Copiii: legitimi sau legitimaţi, 
dacă, ar fi născuţi din deosebite căsă- 
torii, succed părinţilor în părţi egale 
(Demolombe, XIII, No. 443; Laurent, VIII, 
No. 503; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
TI, p. 144, 145, 146). 

4, Afară de cazul reprezentaţiei. des- 
cendentții cei mai &proDiaţi în grad vor 
exclude pe cei mai depărtaţi în grad. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 146; 
Nacu. II, p. 70). 

chiar 

5, În cazul când o persoană înce- 
iează din viată lăsând descendenţi legi- 
timi sau adoptivi, aceștia înlătură dela 
succesiune, totdeauna, pe ascendenţii şi 
colateralii defunctului. (Dalloz, R6p., Suc- 
cession, No. 199; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 160, nota 3; C. Hamangiu, 
1, Rosetti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 551, 552; Traian lonaşeu, p. 20). 

6. Prin cuvintele: «moşi» şi «moașe» 
întrebuințate în art. 669 c. civ, rom. se 
înţeleg bunii şi bunele moştenitorilor. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p.- 
139, nota 3). 

7, Cuvintele «când se găsese toti în 
gradul întâi» întrebuințate în art. 745 ce. 

« Civ, îr, (669 c. civ. rom.), trebuesc elimi- 
nate, deoarece nu numai descendenţii 

din gradul întâi, adică copiii împart 
succesiunea, în părţi egale, pe capete, ci 
și descendenţii din grad inferior, cum 
sunt nepoţii şi strănepoţii când vin la 
succesiune cu propriul lor drept fără a- 
jutorul reprezentajiei. (Demolombe, XIII, 
No. 445; Mourlon, II, No. 106; Marcadă, 
art. 145; Huc, V, No. 66; Alexandresco, ed. 
2-a, AI, partea II, p. 139, nota 4, 147). 

Secţiunea IV. — Despre succesiunile deferite ascendenţilor. 

Art. 610. — Dacă defunctul n'a lăsat posteritate, nici îrate, 
nici suroră, nici descendenţi dintr'aceștia, succesiunea se cuvine. 
ascendenţilor din gradul de rudenie cel mai aproape. 

Ascendenţii de același grad, moștenesc părţi egale *). (Civ. 
660 urm., 669, 671, 673, 678; L. Timbr. 45, 46; L. impozitului pe 
moșteniri (Mon. of. 91/921), Art. 2; L.propr. liter. (Mon. of. 68/923), 
Art. 4; Civ. Fr. 746). 

Texi. fr. Art. 746. — Si le d6funt n'a laiss6 ni posterit€, ni frâre, ni 
descendants d'eux, la suecession se divise par moiti6 entre les ascendants de la 
ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. 
  

1) La redactarea acestui art. sa avut în vedere pe lân gă art. francez 746 şi vechile noastre legiuiri 
Caragea partea IV, cap. 3, art. 18 şi mai ales Codul Calimach $$ 927, 928 şi 929, 
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I/ascendant qui se trouve au degre le plus proche, recueille la moiti€ 
affectte ă sa ligne, ă lexelusion de tous autres. 

Les ascendants au mâme degre sucetdent par tâte. 

Bibliografie (continuare). 

ConsrANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 88 urm., 92. 

Doctrină. 

1. 0 altă clasă de moştenitori o for- 
mează, ascendenţii neprivilegiaţi, adică 
ceilalţi ascendenți afară de tată] şi mama, 
defunctului. Aceşti ascendenți înlătură 
dela succesiune pe toţi ceilalţi colaterali, 
afară, de fraţii şi surorile defunctului sau 
descendenţii lor. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea TI. p. 160, 161. 162, 163, nota 
1, 104; Nacu, II, p. 18; C. Hamangiu, 
1. Rosetii Bălănescu şi Al. Băicoianu, (II, 
No. 557; Traian Ionașcu, p. 24). 

2, In dreptul civil fnancez potrivit di- 
spoziţiilor ax, 746 şi urm. c. civ. fr, îu 
regulă, generală ascendențţii exclud dela 

succesiune pe rudele colaterale ale de- 
functului; în unele cazuri, aceste două 
feluri de succeşiuni au una preferinţă 
faţă, de cealaltă iar în alte cazuri ele vin 
amândouă în concurenţă. (Dalloz, Rep., 
Succession. No. 209). , 

3, Ascendentul cel mai apropiat în grad 
exclude dela, succesiune pe cei mai de- 
părtați în grad, fără a, se face vreo dis- 
tincţie ca în dreptul francez, între ascen- 

denţi din partea tatălui şi ascendenți din 
partea mamei, (Alexandresco, ed. a, III, 
partea] II, p. 160, 161; Nacu, II, p. 8; 
C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III. No. 557; Comp: Traian lo- 
naşcu, p. 24). 
4, Impărțirea moştenirei între ascen- 

denţii neprivilegiaţi se va face pe capete 
când vor fi toţi în grad egal. Astfel dată 
sunt trei ascendenți în grad egal din cari 
unul din linia tatălui iar doi din linia 
mamei, împărţirea, succesiunei se va face 
în trei părţi egale, iar nu în două pe 
tulpină. (Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea 
II, p, 161, 162; Comp. C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi A]. Băicoianu, III, 
No. 557; Traian Ionașcu, p. 24). 

5. In linie ascendentă reprezeniajia 
nu este admisă, ci ascendenţii moștenese 
în virtutea dreptului lor propriu. (Lau- 
rent, IX, No 53, 55, 62; Alexandresco, ed. 
2-a. III, pariea II, p. 124, 198 161; Nacu, 
II, p. 65; C. Hamangiu, 1. Rosetti Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 557; Tra- 
ian Ionaşeu, p. 24). 

Art. 671. — Dacă tatăl şi mama unei persoane moarte fără 
descendenţi i-au supraveţuit, lăsând aceă persoană fraţi, surori, 
sau descendenţi ai acestora, succesiunea se divide în două por- 
țiuni egale, din care jumătate numai se cuvine tatălui şi mamei 
şi se împarte deopotrivă între dânșii. (Civ. 666, 673, 674; L. Timbr. 
45, 46; L. impozitului pe moșteniri (Mon. of. 91/921), Art. 2; Legea 
propr. liter. (Mon. of. 68/923), Art. 4; Civ. Fr. 748, 749). 

Tezi. fr. Art. 748. — Lorsque les pre et mâre d'une personne morte sans 
posterit€ lui ont survecu, si elle a laiss€ des frtres, seurs, ou des descendants 
d'eux, la, succession se divise en deux portions &gales, dont moiti6 seulement est 
deferte au pere et ă la mâre, qui la partagent entre eux 6galement, 

Lautre moiti6 appartient aux frâres, seurs, ou. descendants d'eux, ainsi 
qu'il sera expliqu6 dans la section V du present chapitie. 

, Text. Jr. Art. 749. — Dans le cas ou la personne morte sans posterit€ 
laisse des frâres, soeurs, ou des descendants d'eux, si le păre ou la măre est pr& 
decâd€, la, portion qui lui aurait 6t6 dâvolue, 

2 *. SA oz A 

se râunit ă la moiti€ defâr6e aux frăres, 
qu'il sera expliqu€ ă la section 

conformâment au prâeâdent article, 
soeurs ou ă leurs reprâsentants, ainsi 

5 du present chapitre. 

Bibliografie (continuare). 

Buzouaan V. Gu. Discurs, Dreptul 3/1926, Curier Jud. 3/1926: 
ConsrANZINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 89, . 3/19 6: 
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Doctrină. 

i. Fraţii şi surorile sau descendenţii 
lor vin la succesiune. în. lipsă de des- 
cendenţi legitimi, legitimaţi sau adoptați 
şi compun a doua clasă de moştenitori 
legitimi, descendenţii fraţilor şi surorilor 
putând veni la succesiunea defunctului 
atât în numele lor propriu cât şi prin re- 
prezentaţie. Acestea două clase de mo- 
Şteniiori se mai numesc şi clasa coiu- 
teralilor privilegiați deoarece aceştia, ex- 
clud dela moştenire pe toţi ceilalți moşte- 
nitori afară de tatăl şi mama defunctului 
cari formează, clasa ascendenţilor privi- 
legiaţi. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
II, p. 149; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 555; Tra- 
ian Ionaşcu, p. 20, 21), 

9, La venirea la succesiunea, detunetu- 
lui a îraţilor, surorilor şi descendenților 
lor se poi întâmplă două; situațiuni: 1) a- 
cea când tatăl şi mama defunetului sau 
numai unul dintre ei i-au supravieţuit şi 
2) acea. când tatăl şi mama au încetat 
din viaţă înaintea defunctului, (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea, II, p, 147, 148; 
Nacu, IM, p,. 71). 

3, Textul art. 748 ce. civ. fr. (671 c. civ. 
rom.) esie rău redactat: în texţ se araţă 
că, «succesiunea, se divide în două porţiuni 
egale» din care una se va împărţi între 
tatăl şi. mama defunctului ceeace nu e 
totdeauna, adevărat deoarece din textul 

DESPRE SUCCESIUNI Art, 672 

art. 751 şi 732 c, civ. îr. (673 şi 614 c. civ. 
rom.) rezultă că partea fiecărui părinte 
al defunctului este de o pătrime, aşă 
încât dacă unul dintre părinţi este decla- 
Yat nedemn sau renunţă la succesiune, 
porţiunea cuvenită lui va merge să spo- 
rească partea cuvenită fraţilor, surorilor 
sau descendenților lor, iar nu celuilalt, pă- 
rinte. (Demolombe, XIII, No. 451; Demante 
ei Colmet de Santerre, III, No. 61 bis, 1]; 
Laurent, IX, No. 86; Planiol, III, No. 1814; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 
148, nota 1. 150, 153). 

Au Art. 749 c. civ. îr. care prevede dis- 
poziţiuni exprese în această privință a 
fost eliminat de legiuitorul nostru ca, de 
prisos. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
ÎI, p. 150). 

5. In cazul când defunctul a, lăsat. pe 
tatăl şi pe mama sa precum şi fraţi şi 
surori buni sau numai consanguini sau 
uterini sau descendenţi din ei legitimi 
sau legitimaţi, tatăl şi mame iau fiecare 
câte o pătrime din succesiune iar fraţii 
şi surorile sau descendenţii lor în orice 
grad ar fi iau cealaltă jumătate din suc- 
cesiune. (Demolombe, XIII, No. 455; De 
mante et Colmei de Santerre, III, No. 
61 bis, TIT; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 149, 150, 151; C. Hamangiu, 
I. Rosetii-Bălănescu si Al. Băicoianu, 
III. No. 556;-Traian Ionașcu, p. 21). 

G. A se vedea art. 67% și 684 din codul 
civil cu notele respective. 

Secţiunea V. — Despre succesiunile colaterale. 

Art. 612. — In caz de a muri mai înainte tatăl sau mama 
unei persoane moarte fără posteritate, îraţii, surorile sau descen- 
denții lor sunt chemați la succesiune, depărtând pe: ascendenți și 
pe ceilalți colaterali. Ei succed sau după propriul lor drept, sau 
prin reprezentațiune, în modul regulat în secţiunea II a acestui 
cap. (Civ. 664, 666 urm., 669, 674; L. propr. liter. (Mon. of. 68/923), 
4; Civ. Fr. 750). 

Tezi. fr. Art. 750. — En cas de predâeăs des pâre et mâre d'une personne 
morte sans posterit€, ses frâres, soeurs ou leurs descendants sont appelâs ă la 
succession, ă l'exelusion des aseendants et des autres collatâraux. 

Ils succădent, ou de leur chef ou par representation, ainsi qu'il a 6t6 regle 
dans la, section ÎI du prâsent chapitre. 

Bibliografie (continuare), 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 89, 9. 

Doctrină. denţilor, privilegiați, sau în caz de nedem- 
nitate sau renunțarea lor depărtează de 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 750 c€. la succesiune pe ceilalţi ascendenți şi 
civ. îr. (672 c. civ. rom.) fraţii şi surorile 
buni, consanguini şi uterini şi descenden- 
ţii lor din orice grad, formează o clasă de 
colaterali privilegiați cari. în lipsa ascen- 

colaterali ai defunctului. (Duranton, VI, 
No. 248; Demolombe, XIII, 360; Laurent, 
IX, No. 40; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II. p. 114, 115, 151, 15%, text şi nota, i; 
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Nacu, II, 72; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 555, 
556; Traian Ionașcu, p. 20, 21). 

2, Descendenții legitimi sau legitimaţi 
ai fraţilor şi surorilor defunctului vin 
la succesiune fie prin reprezentaţie când 

DESPRE  SUCCESIUNI Codul civil 

de deschiderea, succesiunei, fie în baza 
dreptului lor propriu când părinţii lor au 
renunţat la succesiune sau au fost înlă- 
iuraţi dela succesiune pentru nedemni- 
tate. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 152; Nacu, II, p. ' 2, 73), 

părinții lor au încetat din viaţă înainte 

Art. 673. — Dacă tatăl și mama persoanei moarte fără poste- 
ritate i-au supraveţuit, - îraţii, surorile sau reprezentanţii lor iau 
jumătate din succesiune. Dacă numai tatăl sau numai mama i-a su- 
praviețuit, îraţii, surorile sau reprezentanții lor iau trei pătrimi ale 
succesiunei. (Civ. 666, 671, 674, 843; L. propr. liter. (Mon.of. 
68/923), 4; Civ. Fr. 151). 

Tei. fr. Art. 751. — Si les păre et mâre de la personne morte sans 
posterit€ lui ont survâcu, ses frăres, seurs ou leurs reprsentants ne sont appelts 
qu'ă la moiti6 de la suecession. Si le păre ou la mere seulement a survecu ils 
sont appels ă recneillir les trois quarts. 

Bibliografie (continuare). 

Buzoudan V. Ga., Discurs, Dreptul 3/1926, Curier Jud. 3/4936; 
CONSTANTINESCU JAC. N., Notă sub Trib. Putna S. 1, 225 din 14 lunie 1924, Pand. Rom. 

1925, II, 134; Despre succesiuni, p. 75, 1%; 
LĂZĂRESCU EM, AL., Des droiis du conjoint survivant, p. 112; 
RĂDULESCU MIRCEA, „Rezerva părințilur faţă cu dispoziţiile cu titlu gratuit făcute de 

decujus în favoarea unui frate“, Curier Jud. 21/1926, 

Doctrină, rom.), se înţeleg descendenţii fraţilor şi 
„ Surorilor, aşă încât chiar dacă acești 
descendenţi nu ar veni prin reprezentaţie „ Potrivit dispoziţiunilor art, 751 c. 4 | A i pozi ci cu dreptul lor propriu, ei vor luă tot civ. îr. (673 e, civ. rom.) fraţii, surorile C ul U y RA 

sau descendenţii lor cari după art. 750 e. trei sferturi din succesiune iar celălal 
civ, în. (672 c. civ. rom.), depărtează deia sfert îl va luă tatăl sau mama care ar 
succesiune pe ascendenți şi ceilalţi cola- [Îi supravieţuit defunctului, (Duranton 
terali, iau jumătate gin succesiune în ca- VL, No. 19%, nota 2; Demolombe, XIII, 
zul când tatăl şi mama defunctului No. 452; Mass et Verge sur Zacharae, Il, 
trăiesc şi cari iau cealaltă jumătate din  $ 364 p. 265; Laurent, IX, No. 91; A- 
succesiune fiecare câte o pătrime din  lexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, b 
succesiune. (Dalloz, Râp., Succession, No. 146, noia 2). 
259; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, II, 5, Discuţiunea ce urmează a se fate 
p. 149, 150; Nacu, II, p. 72, 73; C. Haman- în drept este, care este porţiunea rezer- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu,  vată tatălui sau mamei defunetului în 
It, No. 556; Traian Tonaşeu, p. 21), cazul când vine la succesiunea acestulă 

9. In cazul când trăeşte numai tatăl în concurs cu un moştenitor testamentar 
sau numai mama, defunctului, fraţii, su- care nu este colateral; potrivii dispoz- 
rorile sau descendenţii lor iau trei sfer-  ţiilor art. 673 din codul civil, dacă tată, 
turi din succesiune. (Dalloz, R6p., Succe- şi mama, persoanei decedată fără posi sion, No. 259; Alexandresco, ed. 2-a, III, ritate i-au supravieţuit, fraţii, surorile 
pamtea II. p. 150; Nacu, II, p. 72, 73%; C. Sau reprezentanţii lor, iau jumătate din 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăneseu şi AI, Succesiune, iar dacă numai tatăl sau 
Băicoianu, III, No. 556), mama i-a supravieţuit, fraţii, surorile 

3. Nepoţii vin în concurs cu tatăl şi sau reprezentanţii lor, iau trei pătrin 
mama, defunctului la succesiunea aces- din succesiune. Pe de altă parte potriv! 
tuia, îie după propriul lor drept, fie prin dispoziţiilor art, 843 din codul civil, 
reprezentaţie, inditerent dacă sunt numai  liberalităţile prin acte între vii sau prih 
consanguini sau sunt uterini şi sunt testament, nu pot trece peste jumătatea 
preferați celorlalţi ascendenți sau co- bunurilor dacă, în lipsă de copii. defunc 
laterali. (Dalloz, R6p., Succession, No. tul lasă tată şi mamă sau numai UDU 
259, 261, Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea, II, p. 149, 150, 151, Nacu, II, p. 73). 

4. Prin cuvântul dreprezentanţi> între- 
buințat în art. 751 c. civ. fr. (673 e. civ. 

dintre dânşii. 
Dacă poate fi discuţiune în drept 

atunci când un ascendent ar veni În 
concurenţă cu un moştenitor testamen- 
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tar care este colateral, în privinţa porţi- 
unei disponibile şi a rezervei, această 
discuţiune nu mai poate există în cazul 
când un ascendent vine în concurenţă 
cu un legatâr care nu este colateral — 
chiar dacă ar există şi colaterali, cari 
însă nu vin la succesiune — când ur- 
mează să se aplice numai dispoziţiile 
art. %%3 din codul civil, în care caz re- 
zerva  ascendenţului este de jumătate 
din succesiune căci nu poate să se dea 
altă interpretare dispoziţiunilor art. 673 
și 843 din codul civil, deoarece ambele 
texte având fiinţă în codul civil, trebu- 
ese conciliate amândouă şi a li se dă un 
înţeles. ele  neexcluzându-se unul pe 
altul, după cum ar păreă la prima ve- 
dere. (D. Alexandreseo, ed. 2-a, III. pariea 
II, p. 150, nota 1; IV, partea I, p. 539; N. 
Georgean, Studii Juridice, II, p. 178, 19; 
Comp: Nacu, II, p. 3). Ă 

G, A se vedeă: art. 671, 684 şi 843 din 
codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Când mama vine în concurs la, 
moştenirea, fiului său cu surorile aces- 
tuia, liberalităţile făcute, fie prin acte 
între -vii, fie prin testament, nu pot ţirece 
peste jumătatea bunurilor; ele se reduc 
în favoarea acesteia până la jumătatea 
bunurilor rămase dela decujus, căci în 
acest caz sunt aplicabile dispoziţiile art. 
843 din codul civili dela capitolul despre 
partea disponibilă a bunurilor şi despre 
reducţiune, iar nu dispoziţiile art. 073 
din codul civil dela capitolul despre suc- 

DESPRE SUCCESIUNI Art, 64 

cesiunile ab intestat. (Trib. Putna S.I, 

225 din 14 Iunie 1924, Pand. Rom. 1925, 
II, 13%). 

9, Potrivit dispoziţiilor art, 843 -din 
codul civil, liberalităţile prin acte între 
vii sau prin testament, nu poi trece pesţe 
jumătatea bunurilor, dacă, în lipsă de 
copii, defunctul lasă țată şi mamă sau 
numai unul dintr'ânşii. 

Deși conform părţii finale a art. 673 
cod. civil, dacă numai tatăl sau numai 
mama i-au supravieţuit, fraţii şi surorile 
sau reprezentanţii lor, iau cele trei pă- 
trimi ale suecesiunei, adică dreptul as- 
cendentului supravieţuitor este numai de 
un sfert, întrucât însă textul articolului 
843 declară redueiibilitatea liberalităţilor 
la, jumătate, fără a distinge între cazul 
când defunctul lasă numai tată sau nu- 
mai mamă şi între cel în care mai lasă 
şi fraţi şi surori, cum o face în citatul 
art. 673, urmează că: în ambele ipoteze 
cotitatea, disponibilă este de o jumătate, 
cu atât mai mult cu cât legiuitorul a 
avut grijă să adauge la sfârşitul art. 843 
cuvintele: «sau numai pe unul dintr'inşii», 
pentru ca față cu dispoziţia finală din 
art. 673 să se vadă clar voința sa, că 
în privinţa, rezervei, aceasta rămâne în- 
treagă de o jumătate, chiar de nu ar 
supravieţui ambii ascendenți. (C. Apel 
Craiova, S. 11, 273 din 28 Septemvrie 1925, 
Bulk C. Apel 18/1925, Justiţia, Olteniei 
17—18/1923). 

2, In caz când părintele supravie- 
ţuitor vine în concurenţă la succesiune 

cu colaterali privilegiați, fraţi şi surori, 
rezerva nu poate fi mai mare decât în- 
suşi porţiunea de moştenire, adică o pă- 
trime. (Cas. 1, 4844 din 14 Decemvrie 1925, 
Pand. Sănt. 23/1926). 

Art. 614. — Partajul jumătăţei sau celor trei pătrimi cuvenite 
fraților sau surorilor, după conţinerea art. precedent, se face între 
ei în porțiuni egale, dacă sunt toţi dintr'aceiași căsătorie; de sunt 
din căsătorii diferite, diviziunea se face pe jumătate între cele 
două linii paternă şi maternă a defunctului; fraţii primari, iau parte 
în amândouă liniile, uterinii ') sau consingenii !), fiecare în linia 
sa numai. Dacă sunt fraţi sau surori numai într'o linie, ei succed 
în total, excluzând pe. toate rudele din cealaltă linie. (Civ. 666, 
671, 672, 673; Civ. Fr. 733, 734, 152). 

Text fr. Art. 783. — Toute suecession &ehue ă des ascendants ou ă des 
collatâraux se divise en deux parts €gales; Lune pour les parents de la ligne 
paternelle, lautre pour les parents de la ligne maternelle. 

Les parents utârins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; 
mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit ă Lart. 752. 
Les germains prennent part dans les deux lignes. 

Il ne se fait aucune d&volution d'une ligne ă Vautre, que lorsquiil ne se 
trouve aucun ascendant ni collateral de l'une des deux lignes. 

„ 1) Prin „frați, uterini“ se înţeleg fraţii din aceeaşi mamă și tată deosebit iar prin „frați consângeni“ 
fraţii din acelaş tată şi mame deosebite,



Art. 674 DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

Text fr. Ari. 734. — Cette premitre division operâe entre les lignes pa- 
ternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; 
mais la moiti6 dâvolue ă chaque ligne appartient ă L'heritier ou aux hsritiers 
les plus proehes en 'degrâs, sauf le cas de la representation, ainsi qu'il sera dit 
ci-apres. 

4 

Texi. fr. Art. 752. — Le partage de la moiti6 ou des trois quarts dEvolus 
aux freres ou swurs, aux termes de article precedent, s'opăre entre eux par 
&gales portions, s'ils sont tous du mâme lit; siils sont de lits diffârents, la di- 
vision se fait par moiti6 entre les deux lignes paternelle et maternelle du dâfunt; 2 
les germains prenennt part dans les deux lignes, et les utârins ou consanguins 
chacun dans leur ligne seulement: siil n'y a de frores on seurs que d'un cât6, 

- 
ils sucedent & la totalit€, ă lexelusion de tous autres parents de Jautres ligne. 

Bibliografie (continuare). 

ConNsrANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 89 urm. 

Doctrină. 

|. Rude bune sau primare sunt a- 
cele cari sunt rude cu defunctul atât, 
după tatăl lor cât şi după mama lor; 
rude consanguine sunt acele cari sunt 
vude cu defunctul numai după tatăl lor; 
rude uterine sunt acele cari sunt rude 
cu defunctul numai după mama lor, 
(Huc, V, No. 53; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 151, 152, nota 2,153; C, 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL 
Băicoianu, III, 535), 

2, In materie de succesiune, rudenia 
va îi totdeauna privită în raport cu de- 
functul a, cărui succesiune se reclamă, 
(Huc, V, No. 53). 

2, Potrivit dispoziţiilor art. 752 c. civ, 
îi, (674 c. civ. rom.) dacă fraţii cari vin 
la, succesiunea. defunctului sunt din căsă- 
torii deosebite, moştenirea. se împarte în 
două, părți: fraţii buni iau parte în amân- 
două liniile, iar consanguinii şi ute- 
rinii numai în linia lor. (Alexandreseo. 
ed. 2-a, II, partea II, p, 153, 15%; Nacu, 

- TI, p. 73; Traian Ionaşeu, p, 21). 
fu Dispoziţiile art. 674 e. civ. rom. 

îşi găsesc aplicaţiunea numai atunci 
când este a se împărţi 0 succesiune între 
traţi, fie că, vin singuri la “succesiune, 
fie că vin în concurs cu ascendenţii 
privilegiați iar nu si atunci când este 
a se împărţi succesiunea altui colateral. 
(AMlexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
152, nota 3; Comp.: C. Hamangiu. [. Ro- 
seiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 
535, 556), 

5, Când toti fraţii sunt buni consan- 
guini sau uterini, adică născuţi din 
aceiaş căsătorie, va, luă fiecare câte o 
arte egală din succesiune, In acest caz 
nu are loc împărțeală pe linie, de- 
oarece toți fraţii fac parte din aceiaș 
linie. (Laurent, IX, No. 93: Alexanaresco, 
ed. 2-a, III, partea, II, p. 153). 

6. Dacă unul dintre fraţii consan- 
guini sau uterini renunţă la succesiune, 
partea lui va folosi nu numai fraţilor săi 
consanguini sau uterini ci şi fraților 
buni cari iau parte în amândouă liniile, 
(Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 
154). 

7. Dispoziţiile art. 752 c. civ, fr, (614 
cod. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea nu 
numai în cazul când fraţii vin în con- 
curenţă cu ascendenţii privilegiați, ci şi 
în cazul când vin singuri la succesiune, 
(Demante ei Colmet de Santerre, III, No. 
67 bis, IL; Laurent, LX, No. 89; Alexan: 
dresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 13%; 
Al. Degre, Scrieri juridice, [, p. 165 urm. 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, III, No. 556). , 

8. Dispoziţiile art. 752 c. civ, fr, (614 
e. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea nu nu- 
mai în cazul când succesiunea, urmează 
a se împărţi între fraţi fie singuri „Sau 
în concurs cu ascendenți privilegiați ci. 
şi în cazul când succesiunea, urmează & 
se împărţi între descendenţii fraţilor fie 
singuri sau în concurs cu ascendenţii pri- 
vilegiaţi. deoarece există aceiaş rațiune. 
dispoziţiile acestui text de lege necon- 
stituind o excepţiune ci o regulă generală. 
Prin urmare când descendenţii fraţilor 
vin la succesiunea unchiului lor, fie in 
virtutea dreptului lor propriu. fie în vir- 
tutea, reprezentajţiei, împărţeala, nu se va 
face pe capete în părţi egale ci tot Pe 
linie, descendenţii fraţilor buni luând 
parte în amândouă, liniile iar descenden- 
ţii fraţilor uterini şi consanguini numai 
în linia lor. (Demolombe, XIII, No. 4%, 
598; Laurent, IX, No. 93; Alexandreseo; 
ed. 2-a, III, partea, II, p. 159, 160; C. Ha- 
mangiu, Î. -Hosetii-Bălănescu şi Al, Băi- 
coianu, III, No. 535; Contra: Nacu, IL, P: 
13, 74), 
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Art. 675. — In lipsă de îrați sau surori sau de descendenți 
dintr'înșii, şi în lipsă de ascendenți, succesiunea se dă rudelor co 
laterale din gradul de rudenie cel mai apropiat. | 

Când sunt mai multe rude colaterale în acelaş - grad, succe- 
siunea se împarte egal între dânsele. (Civ. 663, 669, 679 urm., 
676; L. Timbr. 45, 46; L. impozitului pe moșteniri (Mon. of. 
91/1921), Art. 2; Civ. Fr. 753). 

Text. fr. Art. 753. — A dâfaut de frâres ou seurs ou de descendants 
deux, et ă dâfaut d'ascendants dans l'une ou Vautre line, la suecession est 
dâfâre pour moiti€ aux ascendants survivants; et pour l'autre moiti€, aux 
parents les plus proches de lautre ligne. 

Sil y a concours de parents collatâraux au meme degrâ ils partagent par tâte. 

Bibliografie (continuare). 

Lizănescu Em. AL., Des droits du conjoint survivant, p. 78 urm., 112. 

Doctrină. 

|. Colateralii ordinari, adică neprivile- 
giaţii cari formează ultima, clasă de mos- 
tenitori legitimi, vin la moştenire în 
lipsa următoarelor clase de moştenitori : 
1) copiii şi descendenţii legitimi, legiti- 
maţi sau adoptați ai defunctului; 2) fra- 
ţii, surorile sau descendenţii lor; 3) as- 
cendenţii privilegiați; 4) ascendenţii ne- 
privilegiați. (Aiexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II. p. 163; C. Hamangiu, I. Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
558; Traian lonaşeu, p. 25). 

2, Heprezentaţiunea nu seste admisă 
în privința colateralilor ordinari, aşă 
încât ei moştenesc după proximitatea 
gradelor în părţi egale. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II. p. 163, 164%; Nacu, 
II, p. '%9), 

93, Colateralii ordinari vin la sucee- 
siune după proximitatea gradului îără 
a se face distincţiune dacă sunt rude 
despre partea tatălui sau sunt rude 
despre partea mamei. (Nacu, II, p. 9; 
Comp: C. Hamangiu, [I.. Rosetţi-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 558). 

Art. 616. — Rudele succed până la al doisprezecelea grad 
inclusiv *). (Civ. 660 urm., 679 urm.; L. asupra impozitului pro- 
gresiv pe succesiuni (Mon. of. 91/1921), Art. 4; L. contrib. directe, 
Art. 72 Ş 3; L. timbr. (Mon. of. 92/1927), Art. 19; Civ. Fr. 755). 

Text. fr. Art. 755. —Les parents an-delă du douziome degr€ ne succkdent pas- 
A  dâfaut de parents au degre successible dans une ligne, les parentside 

Vautre ligne suceddent pour le tout. 

Legea asupra îinpozitului progresiv pe succesiuni din 28 Iulie 1921. Ari. 4.— 
Dreptul de moştenire ab intestăt dela al patrulea grad în sus se desfiinţează, 
iar patrimoniile defuneţilor fără, testament şi fără rude până la al patrulea grad 
inclusiv, trec în folosul fiseului. Patrimoniile defuneţilor cari nu lasă rude dela 
al cincilea până la al doisprezecelea grad tree în folosul casei Meseriilor. 

Legea timbrului şi a impozitului pe acte şi, fapte juridice din 29 Apri- 
lie 1927. Art. 19. — Patrimoniile defuneţilor fără testament şi : fără nici un 
moștenitor legal ab intestat, potrivit codurilor civile în vigoare, trec în folosul 
fiscului pentru alimentarea fondului cultural și de asistenţă prevăzut de art, 72 
al legei de unificarea, impozitelor directe. E ! 

Dreptul de moştenire al soţilor supraviețuitori este şi rămâne neatins 'în 
cadrul legiuirilor civile în vigoare. 

1)Art, 676 cod civil.este modificat prin art. 4 din Legea impozitului pe moşteniri şi donaţiuni publicată 
în Mon. of. No. 91/4921. : 

96701. — Codul civil adnotat — VI, — 385 — 25
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Bibliografie (continuare). 

BuzDuGAN V. Ga., Discurs, Dreptul 3/4926, Curier. Jud. 3/1926; 
CoNsTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 73, 92 urm; 
GaoRGRAN N 7 Notă sub judec. ocol rural Poaul-lloae, 26 Iunie 1925, Jur. Gen. 1%;, : 

No. 1846. 

Doctrină. sau în lipsa lui, succesiunea, trece ia 
fisc. (C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 

4. Prin art, 4 al legei asupra impozitu- şi Al. Băicoianu, III, No. 560, 573; Comp: 

lui progresiv pe succesiuni din 28 lulie Traian lonaşeu, p. 25). 

“1921 publicatţă în Monit. Oficial 91/1921 
se limitează succesibilitatea rudelor cola- 
terale ordinare până la gradul al patru- Jurisprudenţă. 
lea inclusiv. Astăzi dacă defunctul lasă , PI 

rude colaterale ordinare mai îndepărtate (Continuare dela 1924 până la 1927). 

decât veri primari succesiunea nu se i , 

cuvine acestora cei soţului supravieţuitor '[„ A se vedea: art. 679, notele 1,2 şi 3 

CAPITOLUL IV. 

Despre succesiunile neregulate. 

Secţiunea 1. — Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor şi des- 

pre succesiunea copiilor naturali morţi fără posteritate. 

Art. 67. — Copiii naturali”), chiar când căsătoria arii 
proibită între mama și tatăl lor, succed mamei lor, ascendențilory 
şi colateralilor mamei, ca şi copiii legitimi. (Civ. 48, 308, 652, 678; 

L. Timbr. 45, 46; L. impozit. pe moşteniri (Mon. of. 91/921), Art. 
2; Civ. Fr. 756—764). 

Text fr. Art. 756.— Les enfants naturels ne sont point hâritiers; la loi 
ne leur accorde de droit sur les biens de leur pâre ou mâre dâcedâs, que lors- 
qwils ont 6t6 l&galement reconnus. Elle ne leur aceorde aueun droit sur les biens 
des parents de leur pre ou mâre. 

Text fr. Art. 756 (Modificat Prin legea din 15 Martie 1926).— La loi 
n'accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leurs pâre ou mire 
dâcedâs qua lorsqu'ils ont 6t6 lâgalement reconnus. Les enfants naturels l6ga- 
lement reconnus sont appeles en qualit6 d'heritiers ă la succession de leur pâre 
ou de leur mere decedâs. 

Text fr. Ari. 757.— Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses pere 
ou măre. decedâs, est râgl€ ainsi quiil suit: 

Si le pâre ou la mâre a laiss6 des descendants l&gitimes, ce droit est d'un 
tiers de la portion herâditaire que Penfant naturel aurait eue s'il eât 6t6 l6gi- 
time; il est de la moiti€ lorsque les pâre ou mâre ne laissent pas de descen- 
dants, mais bien des ascendants ou des frres ou soeurs; il est des trois quaris 
lorsque les păre ou mâre ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frtres, 

ni soeurs. 

„Text fr. Art. 157. (Modificat prim legea din 25 Martie 1896). — La Li 
n accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur pre 
ou de leur mâre. 

1) A se vedea şi Codul Caragea, partea IV, cap. 3, art. 24 şi 30. 
Deasemenea Codul Calimackh, $$ 942, 9 i 95 opiii ; > vi ina 

la succesiunea mamii Şi a rudelor ci. 59 » 946, 948 şi 954. Copiii naturali după codul nostru Civi), au sesi 
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Tezt fr. Art. 758.— L'enfant naturel a droit ă la totalită des biens, lors- 
que ses pere ou măre ne laissent pas de parents au degr€ successible. 

Text fr. Art. 758. (Modificat prin legea din 25 Martie 1896).— Le droit 
hâreditaire de Venfant naturel dans la succession de ses păre ou mâre est fix6 
ainsi qu'il suit: 

Si le păre ou la mâre a laiss€ des descendants l6gitimes, ce droit et de la, 
moiti€ de la portion herâditaire qu'il aurait eue sil eât 6t6 legitime. 

Text fr. Art. 759.— En cas de prâdăces de V'enfant naturel, ses enfants ou 
descendants peuvent râclamer les droits fix6s par les articles prâe&dents. 

Teat fr. Art. 759. (Modificat prin legea din 25 Martie 1896).— Le droit 
est des trois quarts, lorsque les pâre ou mâre ne laissent pas de descendants, 
mais bien des ascendants ou des frores ou soeurs ou des desecendants l&gitimes 
de frores ou soeurs. 

Text fr. Art. 760.— I/enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'im- 
puter sur ce quils ont droit de prâtendre, tout ce qu'ils ont regus du păre ou 
de la măre dont la succession est ouverte, et qui serait sujet ă rapport, d'aprts 
les răgles âtablies ă la section IL du chapitre VI du prâsent titre. 

Text fr. At. 760 (Modificat prim legea din 25 Martie 1996).— L/'enfant 
naturel a droit ă la, totalite des biens iorsque ses păre ou mâre ne laissent ni 
descendants, ni ascendants, ni fr&res ou soeurs, ni descendants legitimes de fră- 
res 0u soeurs. | 

Text fr. Art. 761.— 'Toute râelamation leur est interdite, lorsquiils ont 
recu, du vivant de leur păre ou de leur mâre, la moiti€ de ce qui leur est at- 
tribu€ par les articles prâcedents, avee dâclaration expresse, de la part de leur 
pere ou mâre, que leur intention est de râduire Lenfant naturel ă la portion 
qu'ils lui ont assign€e. 

Dans le cas oi cette portion serait infârieure ă la moiti6 de ce qui de- 
vrait revenir ă lenfant nature], il ne pourra râelamer que le supplement n6ces- 
saire pour partaire cette moiti€. 

Tezt fr. Art. 761. (Modificat prin legea din 25 Martie 1996). — Em cas 
de predecăs des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent râclamer 
les droits fixâs par les articles prâcdents. 

Loi du 25 Mars 1896 relative auz droits des enfants naturels dans la 
succession de leur pere et more. Disposilion transitoire. Art. 9.— 'Toute râela- 
mation sera interdite ă lentant naturel lorsquiil aura regu du virant de ses 
pere et mere, avant la date de la promulgation de la prâsente loi, la moi- 
ti& de ce qui lui est attribu€ par les articles 758, 759, 760 et 761 precedents 
avec dâelaration expresse de la part de leurs (sic) ptre ou mâre que leur in- 
tention est de r6duire l'enfant naturel ă la portion qu'ils lui ont assignâe. Dans, 
le cas ou cette portion serait infârieure ă la moiti€ de ce qui devrait revenir 
a Venfant naturel, il ne pourra râclamer que le supplement nâcessaire pour par- 
faire cette moitiâ. | 

En ce qui concerne le calcul de la reserve des enfants naturels, la pre- 
sente loi sera applicable ă toutes les lib6ralites faites antârieurement ă sa pro- 
mulgation. 

Teat fr. Art. 162. — Les dispositions des artieles 757 et 758 ne sont pas 
applicables aux enfants adulterins ou incestueux. 

La loi ne leur accorde que des aliments. 
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Teat fr. Art. 762. (Modificat prin legea din 25 Martie 1896). — Les dis- 

positions des artieles 756, 
adult&rins ou incestueux. 

1758; 759 et 760 ne sont pas applieables aux enfants 

La loi ne leur accorde que des aliments. 

Tezt fr. 
pere ou de la măre, 

Art. 763. — Ces aliments sont râglâs, eu 6gard aux facultes du 

au nombre et ă, la qualit€ des hâritiers l6gitimes. 

Tezt fm. Art. 763. (Modificat prim legea dim 25 Martie 1896). — Ces ali- 

ments sont reglâs eu gard aux facultâs du pre et de la, mâăre, au 

la qualit des heritiers l6gitimes. 

Text fr. Art. 704. — 

nombre et ă 

Lorsque le pre ou la mâre de lenfant adulterin 

ou incestueux lui auront fait apprendre un art mecanique, ou lorsque lun d'eux 

Iai aura assur6 des aliments de son vivant, lenfant ne pourra 6lever aucune r&- 

clamation contre leur succession. 
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Adulter 4. 
Ascendenţi 5, 7. 
Colaterali 5. 
Comoșştenitori 11. 
Copil adulterin 4, 
Copil incestuos 4. 
“Copil natural 1 urm. 
Descendenţi 5, 
Donaţiune 3. 

Moştenitor neregulat 1. 
Omisiune 3. 
Partaj 11. 
Plata datoriilor 10, 
Raport 12, 13. 
Reciprocitate 5. 
Recunoaștere 2, 4. 
Revendicare 9. 
Rudele mamei 4,3. 

Fraţi 5. Sezină 7. 
Fructe 8. Succesiune 1 urm. 
Hotărire 2, 4. Succesor, a se vedeă cu- 
Incest 4. vântul „Moştenitor“. 
Mamă 4—17, 13. Tată natural 2, 3. 
Moştenire 1 urm. Testament 3. 
Moștenitor legitim 1. 

Doctrină, 

4. In dreptul civil român copilul Da- 
tural nu este un moştenitor neregula, 
ci un adevărat moştenitor legitim. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
180, 181; Nacu, II, p. 81, &%; Traian Io- 
naşcu, p. 26; Comp: C. Hamangiu. |], 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 563, 567). 

9. In dreptul civil 
natural nu are drept la succesiunea 
tatălui său. chiar atunci când pater- 
nitatea ar fi stabilită printr'o recunoaş- 
tere de bună voie, sau printr'o hotărire 
judecăţorească,  (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 176; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, INI, 
No. 566; Traian Ionaşcu, p. 20) , 

2, Contrar ca în dreptul francez, unde 
există art. 908 c. civ. fr. din 25 Martie 

1896, în dreptul civil român copilul na- 
tural poate primi dela tatăl său orice 
liberalităţi prin donaţiuni şi testamente, 
deoarece în această privinţă este asimilat 
cu un copil fără nici o legătură de ru- 
denie. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

român, copilul 

II, p. 183, 18%; C. Hamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu şi A]. Băicoianu, III, No. 567,. 

4, In dreptul civil român copilul 

natural, chiar adulterin sau incestuos Ie 
cunoscut de bunăvoie sau prin hotărire 

judecătorească, moşteneşte atât pe 

mama sa cât şi pe rudele ei întocmal 

ca un copil legitim, (Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 177, 178; Nacu, Il, 

p. 8%; C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 563, 564, 5%; 
Traian Ionaşcu, p. 20, 26). 

5, Cu toate că art. 677 e, civ, roma 

arată numai că copiii naturali recunos 

cuţi mostenesc pe mama lor şi pe asten- 

denţii şi colateralii săi nevorbind nimic 
despre descendenţii ei, totuşi copiii natur 
rali moștenese şi pe fraţii săi legitimi sau 
naturali adică descendenţii mamei sal 
omiţerea lor din text nefiind decâi o scă- 

pare din vedere a legiuitorului, deoarece 

din art. 678 e. civ. rom. rezultă că fraţii 
săi legitimi îl moştenese şi reciprocita- 

tea este un principiu fundamental În 
materie de succesiune. (Alexandresco, ed 

2-a, III, partea II, p. 179 urm.; Nacu, IL 
p. 84 85; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 563, 91; 
Comp, Contra: Traian Ionașcu. P. 
„6. Copiii naturali fiind asimilați cu co 

pili legitimi, în privința suceesiunei Mă 
mei lor, pot fi reprezentanţi şi pot să 16 
prezinte pe mama lor. (Alexandresco, ed 
2a, III, partea TI, p. 127, nota 2; Nact- 
II, p. 8%; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 

. nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 549, 
bis). 

7. Copiii naturali au sezina bunuri” 
lor succesorale ale mamei şi ascenden- 
tilor săi. (C. Hamangiu. 1. Rosetti-Bălă” 
nescu şi Al. Băicoianu. III, 567). 

8. Copilul natural are qreptul la Îrtc- 
tele bunurilor cari compun partea S2 
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din moştenire din ziua deschiderei sucee- 
siunei. (Demolombe, XIV, No. 33; Aubry 
et Rau, ed, 4-a, VI, $ 638, text şi nota 7, 
p. 689; Dalloz, R6p, Suppl., Succession. 
No. 45, 176; Laurent, IX, No, 245: Bau- 
dry et Wahb, Suecessions, I, No. 624). 

9. Copilul natural are dreptul să. re- 
vendice dela terţi bunurile cari compun 
partea sa din succesiune. (Dalloz, Rp, 
Sucecession, No. 303; Suppl., Succession, 
No. 175; C. Hamangiu, 1. Rosetii-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, III, No. 567). 

10. Copilul natural este obligat să 
plătească datoriile succesiunei în propor- 
iiune cu partea sa din moştenire. (Dalloz, 
Rp, Suppl., Suecession, No. 175). : 

1. Copilul natural, în raporiurile 
sale cu comoştenitorii săi, poate pro- 
-vocă partajul bunurilor succesorale şi să 

DESPRE SUCCESIUNI Art: 687 

intervie la o împărteală a acestor bu- 
nuri. (Dalloz, R6p., Succession, No. 290; 
Suppl.. Sucecession, No, 174%; C. Haman-. 
giu. I. Rosetti-Bălănescu şi Al Băico- 
ianu, III, No, 567), 

19. Copilul naţural are dreptul să 
ceară ca ceilalți comoştenitori să facă 
raportul bunurilor primite dela defunct, 
cu îitlu de liberalitate. (Dalloz, R6p.. Suc- 
cession, No. 295, 296; Suppl., Suecession. 
No. 174). 

12. Copiii naturali, în privinţa suc- 
cesiunei mamei lor naturale sunt obli- 
gaţi la raport. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, II. p. 547, 553, 580; C.: Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al], Băicoianu, III, 
No. 567). , 

(4, A se vedeă: art. 652 şi 678 din, 
codul civil cu notele respective. 

Art. 678. — Succesiunea copilului natural, mort fără poste- 
ritate, se cuvine mamei sale și în lipsa mamei, rudelor ei celor 
mai de aproape ?). (Civ. 660, 667, 669 urm; L. Timbr. 45, 46; [. 
impozit. pe moșteniri (Mon. of. 91/921), Art. 2; Civ. Fr.765, 7166). 

Tezt fr. Art. 765. — La suceession de lenfant naturel dâcâd6 sans post- 
rit6 est devolue au pâre ou ă la măre qui la, reconnu; ou par moiti€ ă tous les 
deux, s'il a €t6 reconnu par lun et par Vautre. 

Text fr. Art. 765. (Modificat prin legea din 25 Martie 1896). — La suc- 
-cession de lenfant naturel dâe6d€ sans postârit est dâvolue au păre ou ă la 
mere qui la reconnu, ou, par moiti6 ă tous les deux, sil a 6t6 reconnu par les deux. 

Text fr. Art. 766.— En cas de prâdâcts des ptre et mâre de Penfant na- 
turel, les biens qu'il en avait regus, passent aux frâres ou soeurs lEgitimes, s'ils 
se retrouvent en nature dans la suecession: les actions en reprise, s'il en existe, | 
ou le prix de ces biens aliânâs, s'il est encore di, retournent 6galement aux frăres 
et soeurs l6gitimes. Tous les autres biens passent aux trăres et soeurs naturels, 
ou ă leurs deseendants. 

Tezt fr. Art. 766. (Modificat prin legea din 25 Martie 1896).—En cas 
9 > 7 7: Li - de predecâs des ptre et mâre de l'enfant naturel dâe6d6 sans posteritt, les biens 

u'il en avait regu passent aux frăres et soeurs I&itimes, s'ils se retronvent en d Cu pas £ 5 1eglumes, s! | nature dans la suecession: les actions en reprise, siil en existe, ou le prix des 
biens aliân6s, s'il en est encore dă, retournent 6galement aux frâres et soeurs îi > e > 9 i | 
l&gitimes. "Tous les autres biens passent aux frâres et soeurs naturels ou ă leurs 9 p 
-descendants. 

Bibliografie (continuare). 
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Docţrină. 

(. Prin cuvântul: «posteritate» între» 
buințat în art, 765 c. civ. îr. (678 c. civ. 
rom.) se înţeleg atât copiii legitimi cât 
şi cei naturali; prin urmare dacă, o co- 

  

  

pilă naturală încetează din viaţă lăsând 
copiii naturali. aceştia exclud dela suc 
cesiune pe mama naturală a copilei de 
functe. (Demolombe, XIV, No. 143; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 607, text nota îi, 
p. 338; Dalloz, R6p.. Succession, No. 354; 

1) Acest articol, ca şi cel precedent 677, nu are echivalent în codul civil francez ci este o inovaţiune a legiuitorului român. 
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Suppl., Suecession, No. 216; Laurent, IX, 

- No. 145; Huc, V, No. 100, 109; Baudry et 

Wâhl, Suecessions, I, No. 724 Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 183). 

"9, In cazul când copilul natural înce- 

tând din viaţă va fi lăsat copii natu- 
vali, se vor aplică dispozițiile art. 677 

c. civ. rom. în ceeace priveşte succesiunea, 
(Alexandresco, ed. 2-a. IT, partea II, p. 
183). 

2. Copiii legitimi ai mamei moştenese 
pe frații lor naturali deoarece prin cuvin. 

lele «rudele mamei cele ma aproape» în 
trebuinţate în arti. 678 ce. civ. rom. se în- 

țeleg toate rudele mamei iar nu numai 
ascendenţii şi colateralii săi. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. AI, partea II, p. 180 urm.; 
Nacu, II, p. 8, 85; Comp. C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 563, 569, 571). 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

4, Potrivit dispoziţiilor art. 618 c. civ, 
rom. când copilul natural va muri fără 
să fi lăsat copii legitimi, legitimati sau 
adoptați, suceesiunea sa se va cuveni ma- 
mei sale şi în lipsa sa, Qescendenţilor, as- 
cendenţilor sau colateralilor ei. (Alexan- 
dresco, ea. 2-a, III, partea II. p. 18%; 
Nacu, II. p. 84; C. Hamangiu, Î. Hosetti- 
Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 568, 

569). 
5, Mama naturală este mai favorizătă 

decât mama legitimă, deoarece în caz de 

deces al unui copil natural mama sa 
naturală vine la succesiune înlăturând pe 
fraţii şi surorile defunctului. (C. Haman- 

giu, T. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, TUI, No. 579). 

G, A se vedeă: ant. 677 din codul civil, 
cu notele respective. 

Secţiunea, Il. — Despre succesiunea soțului supraviețuitor și despre a Statului. 

Art. 6719. — Când defunctul nu are nici rude în gradul suc- 
cesibil, nici copii naturali, bunurile succesiunei' trec la soțul în 
viaţă nedespărțit :). (Civ. 183 urm., 211 urm., 652 urm., 676 urm, 
681 urm., 1279; L. Timbr. 45, 46; L. asupra impoz. progresiv pe 
succesiuni (Mon. of. 91/921), Art. 3, 4; Civ. Fr. 767). 

Tezi. fr. Art. 767. — Lorsque le dâfunt ne laisse ni parents au degre 
successible, ni enfants naturels, les biens de sa suecession appartiennent au 
conjoint non divorce qui lui survit. . 

Text fr. Art. 767 (Modificat prim legea din 9 Martie 1891, ant. 1)— 
Lorsque le dâfunt ne laisse ni parents au degr6 successible, ni enfants naturels, 
les biens de sa succession appartiennent en pleine proprit6 au conjoint non divore 
qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de separation de corps 
passe en force de chose jugte. 

Le conjoint survivant non divore6 qui ne succăde pas ă la pleine propristt, 
et contre lequel n'existe pas de jugement de separation de corp pass en foree 
de chose jugte, a, sur la succession du prâdâeâd6, un droit d'usufruit qui est: 

D'un quart, si le dâfunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; 
D'une part d'enfant legitime le moins prenant, sans qu'elle puisse exeâder 

le quart, si le d&funt a des enfants nes d'un precedent mariage; 
De moiti dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qua- 

lite des heritiers. 
l„e calcul sera opâr& sur une masse faite de tous les biens existant ai 

deces du de cujus, auxquels seront rtunis fictivement ceux dont il aurait dispost 
soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, 
sans dispense de rapport. 

Mais P&ponx survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont 
le prâdâeâd€ n'aura, dispos€ ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire 
et sans prâjudicier aux droits de râserve ni aux droits de retour. 

“TI cessera de lexercer dans le cas oi il aurait regu du defunt des liberali- 
165, mâme faites par preciput et hors part, dont le montant atteindrait celui 
des droits que la presente loi lui attribue, et, si. ce montant tait infârieur, il 

ne pourrait râclamer que le complement de son usufruit. 

1) A se vedea observaţia de sub textul Art. 676 cod. civil. 
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Jusquau partage dâfinitif, les h6ritiers peuvent exiger, moyennant stiret6s 
suffisantes, que Pusufruit de l'&poux survivant soit converti en une rente viag&re 
eqaivalente. S'ils sont en desacord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. 

En cas de nouveau mariage, Pusufruit du conjoint cesse sil existe des 
descendants du dâfunt. 

Tezt fr. Art. 767 (Modificat prin legea din 3 Aprilie 1917).— Le der- 
nier alina de l'article 767 du code civil est abrogâ. 

Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 28 Iulie 1921. Art. 4.— 
Dreptul de moştenire ab intestat dela al patrulea grad în sus se desfiinţează, iar 
patrimoniile defuncţilor fără testament şi fără rude până la al patrulea grad 
inclusiv, tree în folosul fiscului. Patrimoniile defuncţilor cari nu lasă rude dela 
al cincilea până la al doisprezecelea grad trec în folosul Casei Meseriilor. 

Legea timbrului și a impozitului pe acte și fapte juridice din 29 Aprilie 
1927. Art. 19.— Patrimoniile defuneţilor tără testament şi fără niciun moşte- 
nitor legal, potrivit codurilor civile în vigoare, tree în folosul fiseului pentru 
alimentarea fondului cultural și de asistență prevăzut de art. 72 al legei de 
unificarea, impozitelor directe, / 

Dreptul de moștenire al soţilor supraviețuitori este şi rămâne neatins în 
cadrul legiuirilor civile în vigoare. 
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INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

| Renunţare la suecesiune 

2. Cuvintele: «nici copii naturali» din 
art. 679 c. civ. rom., trebuese înlocuite cu 
cuvintele: «nici moştenitorii natuali», 
după cum se exprimă art. 659, al. 2 o. civ. 
rom. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, 
p. 186, nota 1): 

3, Pentru ca soţul în viaţă să poată 
veni la, succesiunea defunctului, trebueşte 
ca să fie valabilă căsătoria între e] şi 
defunct: prin urmare anularea căsă- 
toriei, chiar posterior decesului unuia din 
soţi, aduce excluderea soţului în viaţă, de 
la, succesiunea, celuilalt soţ încetat din 
viață, dacă ei cunoşteau, viciile celebrării 
căsătoriei, deoarece anularea. are efect 
retroactiv, (Demolombe, XIV, No. 1%; 
Mourlon, II, No. 189; Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 87 bis, III; Dalloz, Rp. 
Mariage, No. 598; Suecession, No, 3%; 
Suppl., Succession, No. 341: Lanrent, IX, 
No. 157; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

Anulare 3, 4, 5, 6. 
Bună credinţă 4, 5, 6, 
Căsătorie 3, 4, 5, 6. 
Căsătorie putativă 4, 5. 
Copii naturali 1, 2, 7. 
Declaraţie 10. 
Excludere dela succesiune 
711. 

Grefă 10. 
Moştenire 1 urm. 
Nedemnitate 7. 
Nulitate 3, 4, 5, 6. 

Retroactivitate 3. 
Sezină 9. 
Soţ 1, 3—11. 
Stat 1. 
Succesiune 1 urm, 
Succesiune vacantă 1. 
Succesor neregulat 8. 
Terţe persoane 10. 
Testament 11, 
Trimetere în posesiune 9, 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiunilor ari. 767 ce. 
civ. fr. (679 ce. civ. rom.), soţul nedes- 
pălţit vine la succesiunea defunctului 
numai în cazul când el nu a lăsat rude 
în grad succesibil sau copii naturali. 
Soţul nedespărţit este preferat numai 
Statului care culege succesiunile vacante, 
(Dalloz, Rep., Succession, No. 382, 387; 
Suppl., Suecession, No. 237; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea II, p. 187, 188 C. Ha- 
mangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 572, 573, 585). 

II, p. 188), 
Aa In cazul când soţii nu cunoşteau | 

viciile celebrării căsătoriei, anularea că- 
sătoriei va, produce efectele unei căsătorii . 
putative.  (Derăolombe. XIV, 'No. 17%; 
Mourlon, Il, No. 189; Demanţe et Colmet 
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de Santerre, III, No. 87 bis, dII; Dalloz, 

Rep, Suceession, No. 385; Suppl., Succes- 

sion, No. 341; Alexandresco, ed. 2-a, INI, 

partea II, p. 188). LL 

5, După o părere în cazul când căsă- 

toria este anulată înainte de decesul u- 
nuia dintre soţi, soțul rămas în viaţă, 
chiar dacă a fost de bună credinţă, nu 

va, puteă culege succesiunea defunctului; 

dacă însă, căsătoria este anulată după 
decesul unuia dintre soti. soţul rămas 
în viaţă, care a fost de bună credință, do- 
bândeşte succesiunea. defunctului. (Demo- 
lombe, XIV, No. 1792; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 606, nota 6, p. 33%; Huc, V., No. 
199; Bauâry et Wahl, Successions, I, No. 
805; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 188). E _ 

G. După altă părere, soţul rămas în 

viaţă: dacă, a fost de bună eredinţă, va 

culege succesiunea defunctului, indiferent 
dacă anularea căsătoriei a avut loc îna- 
inte sau după deces. (Beudani, I, No. 291; 
Laurent, II, No. 511; LX, No. 157). 

7„ In cazul când rudele în grad suc: 
cesibil sau copiii naturali ai defunctului 
renunță la, succesiune sau sunt, îndepăr- 
taţi ca nedemni, soţul rămas în viaţă 
va, culege succesiunea, (Dalloz, R6p., Suc- 

-cession, No. 387; Suppl., Succession, No. 
265; Baudry et Wahl, Suecessions, 1, No. 
800). 

8. Soţul supravieţuitor care vine la suc- 
cesiunea, defunctului este considerat de 
lege ca moştenitor neregulat. (Dalioz, Rep. 
Suppl., Suecession, No. 326; Huc, V, No. 
134; Baudry et Wahl, Successions, I. No. 
889; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, III, No. 515 bis). 
9. Soţul supravieţuitor nu are sezina, 

ci trebuieşte să ceară dela tribunal tri- 
„miterea în posesiune asupra bunurilor 
cari compun succesiunea soţului decedat. 
(Dalloz, Râp., Suppl, Succession, No. 327; 
Planiol, III, No. 1864; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II. p. 187; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 575 bis). 

10, Soţul supravieţuitor care renunţă 
la Succeşiunea, defunctului, trebuieşte să 
iacă declaraţie la grefă pentru ca renun- 
țarea, sa să fie opozabilă terţilor, deoa- 
rece el este considerat ca un moştenitor 
ab intesiat obişnuit. (Dalloz, R6p., Suppl. 
_Sucecession, No. 349). 

1î. Soţul supravieţuitor va putea fi 
exclus dela, moştenire prin voinţa soţului 

„decedat, care poate lăsă prin testament, 
averea sa unei alte persoane, deoarece el 
nu este mostenitor rezervatar. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p, 187). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până 'la 1927). 

_]. Legea asupra, impozitului progresiv 
pe succesiuni din 1921 n'a desfiinţat textul 
codului, civil, care acordă soției dreptul 
la succesiunea soţului supravieţuitor. A- 

DESPRE SUCCESIUNI "Codul civi) 

ceastă lege este de strictă interpretare şi 
nu se poate extinde la alte cazuri decât 
cele prevăzute acolo. (C. Apel. Bucureşti, 
S. II, 46 din 5 Februarie 1925, Bul. C. Apel 
8/1925, Pand. Săpt. 3/1925, Pand. Rom. 
1926, III, 4.) 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 4 din Le- 
gea asupra impozitului progresiv pe suece.- 
siuni, dreptul de moştenire dela al lea 
grad în sus se desfiinţează, iar patrimo- 
niile defuneţilor fără testament şi fără 
rude până la al patrulea grad inclusiv, 
trec în folosul Cassei Centrale a Mese 
viilor. 

Deşi acest articol nu se pronunţă în 
mod expres dacă se menţine sau se des- 
fiinţează dreptul de succesiune al soţului 
supravieţuitor prevăzut de art. 679 codul 
civil, totuşi trebuie să decidem că arest 
drepti. succesoral subsistă, deoarece legea 
asupra impozitului pe succesiuni este 0 
lege specială şi fiscală, deci de cea mai 
strictă interpretare şi orice modificări a- 
duse codului civil, care e o lege generală 
trebuiau legiferate în mod expres; că ne- 

făcând aceasta, trebuie să căutăm care a 
fost intenţia legiuitorului când a votat 
această lege: art. 4 nu se ocupă decât de 
rudele dela al cincilea grad până la 
al 1-lea grad, al căror drept de sucee- 
siune îl desfiinţează în mod expres, așa 
încât urmează că celelalte . dispoziţiuni 
selative la această materie, rămân în 
fiinţă. modificându-se numai art. 676 co- 
dul civil şi deci pe viitor suecesiunile 
vor fi culese de: 1) moştenitorii legitimi 
până la al 4-lea grad -inclusiv; 2) soţul 
supravieţuitor; 3) şi în lipsa soţului su- 
pravieţuitor de cătme Stat. (Jud. ocol. ru- 
ral Podul-iloaei, jud. Iaşi, Carte de ju- 
decată din 26 Iunie 19925, Jur. Gen. 19%; 
No. 1846). - 

9, Dreptul soțului supravieţuitor nede- 
spărţit, de a moşteni bunurile soţului de 
funet, când acesta, nu are nici rude în 
grad succesibil, nici copii naturali, pre 
văzut de art. 679 codul civ., nu a fost des 
fiintat prin legea din 28 Iunie 1921 privi 
toare „la impozitul progresiv pe Suc 
cesiuni, 

Articolul 4 din legea din 1921, prevăzând 
că drepiul de moştenire ab întaestaţ dela 
al 4-lea grad în sus se desființează. — & 
brogându-se deci în mod implicit dispozi- 
ţiunile art. 676 codul civ. — iar palpimo- 
biul defuncţilor fără testament şi fără 
rude până la al 4-lea srad, inclusiv trec 
în folosul Casei  Meseriilor, rezultă În 
mod neîndoios că legiutorul din 1991 să 
ocupat expres numai de moştenitorii cbe- 
maţi la succesiune în virtutea, legăturilor 

de rudenie, adică de moştenitorii regulaţi 
sau legitimi. , Ă 

In codul nos'u civil însă, existănd di- 
stineţiunea bine precizată dintre moşieni- 

torii regulaţi şi cei neregulaţi, legiuitorul 
din 1921 a, trebuit so aibă în vedere și 
dacă nu vorbeşte nimic de categoria Mo- 
ştenitorilor neregulaţi însemnează că 2% 
a rămas în afară de preocupările sale 
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Codul civil 

căci alifel ar fi inadmisibil ca o lege spe- 
cială ca aceasta eu caracter fiscal şi 
“deci de stricta interpretare să ridice drep- 
tul de succesiune unei categorii de per- 
soane numai pe cale de interpretare — 
în loc s'o fi prevăzut categoric în termeni 
expreşi, — neputându-se altfel aplică mo- 
ștenitorilor neregulaţi un text care pre- 

vede exclusiv pe cei regulaţi sau legitimi. 
Această, interpretare se sprijină şi pe 

următoarele consideraţiuni : 
a) Art. 4 din legea din 1921 vorbeşte de 

«rude> şi întjre soţi nu e nici o înrudire, 
iar despre «grad» nici nu poate fi vorba 
între ei; 

b) Cu ocazia, desbaterilor parlamentare 
asupra, legii din 1921 sa acordat femeii 
dreptul de a, veni în concurență cu copiii 

„fiind trecută în clasa I în ceeace priveşte 
taxele de succesiune, ceeace însemnează, 
că nu numai că nu i sau desfiinţat. din 
drepturi dar că sa legiferat în avan- 
tajul ei; : 

c) Cu ocazia, aceloraşi desbateri asupra 
art, 2 din lege, un parlamentar a decla- 

Art. 680. — In lipsă de soţ 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 680 

lat că dreptul de succesiune al soţului 
supravieţuitor nedespărţit va fi examinat 
când se va, discută reforma, codului civil, 
declaraţiune care nu a provocat nici o 
rezervă din partea Adunării, ceeace în- 
semnează că a fost în acordul general ca 
dreptul conferit prin art, 619 să rămână; 
în afară de discuţiune; 

d) In tabela de impuneri ce face parte 
integrantă, din art. 2, în clasa I sunţ pre- 
văzuţi: «descendenţi în linie directă gra- 
dul I şi soţi», iar în clasa IX sunt prevă- 
zuţi «streini şi rude dela al IV-lea grad 
în sus, prin testament»; deci, dacă sar 
îi desfiinţat dreptul de moștenire al so- 
țului supravieţuitor, ar fi trebuit ca în 
tabela la clasa I, după cuvântul «soți»: 
să se adauge şi cuvintele «prin testa- 
ment». Căci fără testament în favoarea 
lor soţii n'ar mai îi: fost moştenitori 
fiind şi ei străini de succesiune. (Trib. 
Tecuci, sent, 512 din 9 Iulie 1925, Curier 
Jud. 9/1926. Drentul 4/1996, Justiţia, Olte- 
niei 12-13/1925, Pand. Săpt. 35/1926), ! 

supraveţuitor, succesiunea trece 
la Stat 1). (Civ. 477, 646, 652 urm., 681 urm., 724; L. Timbr. 45, 
46; L. timbr. (Mon. of. 92/927) Art. 19; L. asupra impoz. progresiv 
pe succesiuni (Mon. of. 91/921), Art. 2; L. p. organ. meseriilor, 
200 $ 6; Decret-lege 3138/919 pentru organizarea comitetelor 
școlare (Mon. of. 78/919), Art. 13 $9, 42 $ 6; L. contrib. directe, 
Art, 72 $ 3; Civ. Fr. 768). | 

Text. fr. Art. 768. — A A€faut de conjoint survivant, la suecession est 
acquise ă LEtat. 

Legea asupra impozitului, progresiv pe succesiuni din 23 Iulie 1921. Art. 4.— 
Dreptul de moştenire ab intestat dela al patrulea grad în sus se desfiinţează, 
iar patrimoniile defancţilor fără testament şi fără rude până la al patrulea grad 
inclusiv, tree în folosul fiseului. Patrimoniile defuneţilor cari nu lasă rude dela 
al eincilea până la alţ doisprezecelea grad tree în folosul Casei Meseriilor. 

Legea timbrului și a impozitului pe acte și fapte juridice din 29 Aprilie 
1927.. Art. 19. — Patrimoniile defuneţilor fără testament şi fără nici un moşte- 
nitor legal, potrivit codurilor civile în vigoare, trec în folosul fiscului pentru ali- 
mentarea fondului cultural şi de asistență prevăzute de art. 72 al legei de uni- 
ficarea impozitelor direete. 

Dreptul de moștenire al soţilor supraviețuitori este şi rămâne neatins în 
cadrul leginirilor civile în vigoare. 

Bibliografie (continuare). 

“CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 95, 125 urm.; 4 
“GeoRGEAN N,, Studii Juridice, vol, I, „Succesiune“, p. 181, 182; 
RoserrI-BĂLANESCU Î., Notă sub Cas, I, 1213 din 30 Iunie 1924, Pand. Rom, 1935, 1, 9%, 

1) A se vedea observaţia de sub textul art, 676 cod civil, 
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Art. 681 

Doctrină. 

|, în caz când lipsesc rude în grad 

suecesibil şi soţ supravieţuitor, suecesiu- 

nea este vacantă (en desherence). (Lau- 

reni, IX, No. 158; Huc, V, No. 139; Pla- 
niol, III, No. 1922, Alexandresco, ed. 2-a, 
IVI, partea II. p, 189, nota 2; C. Haman- 

giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

III. No. 585, 586). 
9, Statul culege bunurile persoanelor 

_moarte fără moştenitori în virtutea 
dreptului de: suveranitate, asupra bu- 
nurilor vacante si fără stăpân, pre- 
văzut de art. 539 şi 713 e. civ. îr. 

(477 si 646 ce. civ. rom.) iar nu 
eu titlu de succesiune. (Demolombe, XIV, 
No. 117; Dalloz, Rp. Suecession, No. 391; 
Suppl., Succession, No, 233; Weiss, Traite, 
IV, p. 565; Planiol, III, No. 1922; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea TI, p. 189, 190; 
Contra: Hue, V, No. 139; Colin et Capitani, 
IŢI, No. 424; Comp: C. Hamangiu, I. Ro- 
seiti Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

„3, Nu trebuese să se confunde bunu- 
rile vacante cu succesiunile vacante. (A- 
lexandresco,, ed. 2-a, III, partea II, p. 189, 

nota 3). 
4, Statul fiind un moştenitor neregu- 

lat, are toate drepturile şi toate obliga- 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

țiile moşienitorilor universali; astiel va 
fi obligat să plătească legatele particu- 
lare lăsate de defunct şi toate daţoriile 
suecesiunei. (Demolombe, XIV, No. 18, 

„181; Mass6 et Verge sur Zachariae, II, $ 
371, p. 283; Planiol, III, No, 1923; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea IL. p. 190). 

5, Succesiunea unui străin, care a în- 
cetati din viaţă fără moştenitori, com- 
pusă din bunuri chiar mobiliare aflate in 
Franţa (România) se cuvine Statului Fran- 
cez (Statului Român), fără a puteă pre 
tinde vreun drept asupra acelor bunuri 
Statul al căprui cetăţean eră defunctul. (De- 
molombe, XIV, No. 178; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VI, $ 606 p. 337; Dalloz, Rep. Suc 

cession, No. 391; Suppl., Succession, No. 

233; Laurent, IX. No. 159; Huc, V, No. 
139, 142; Baudry et Wahl, Successions, 
1, No. 89%; Planiol, III, No. 1994; Weiss, 
Traită, 1V, p. 564 urm.;  Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 190, 191). 

G, Chestiunea, de a se şti dacă străinut 

a, lăsat sau nu moştenitori în grad suc- 

cesibil, va fi guvernată, în privinţa lu- 
cerurilor mobile, de legea personală a de- 
functului, iar în privința imobilelor de 

legea, situaţiunei or, (Alexandresco; ed. 

2-a, III, partea II, p. 142, 191, 218 urm.) 

7, A se vedea: art. 477 şi 046, din co 

dul civil cu notele respective. 

Art. 681. — Soţul în viață și Statul, cari cer succesiunea, 
Sunt obligaţi a îace să se pună peceţi şi a pretinde să se facă 

inventariu, după formele prescrise pentru acceptarea succesiunilor 

sub beneficiu de inventar. (Civ. 95, 392, 653, 683, 705 urm., 713; 

Pr. civ. 654 urm., 668 urm. 702 urm.; Civ Fr. 769, 770). 

, Teat. fr. Art. 769. — Le eonjoint survivant et ladministration des domaines 

qui prâtendent droit ă, la suceession, sont tenus de faire apposer les scellâs, et 
. - . / . . - 

de faire inventaire dans les formes prescrites pour lacceptation des suceessions 
sous bânâfice d'inventaire. 

Teat fr. Art. 770. — ls doivent demander lenvoi en possession au tribu- 
nal de premitre instanee dans le ressort duquel la suecession est ouverte. Le 
tribunal ne peut statuer sur la demande quwaprăs trois publications et affiches dans 
les formes usitâes, et aprbs avoir entendu le procureur du Roi (de la, Republique). 

Bibliografie (continuare). 

LAzZĂRESCU EM. Ar, Des droiis du conjoint survivant, pg..69 urm. 

Doctrină. Succession, No. 327. 379; Alexandresc0; 
ed. 2-a, III, partea II, p. 19%). 

|. Deoarece nici soţul supravieţuitor, 
nici Statui nu au sezina, ei nu pot intră 
în posesiunea, bunurilor succesorale decât 
cu permisiunea justiţiei, potrivit dispozi- 
ţiunilor art. 724 c. civ. îr. (653 e. civ. rom.), 
In codul civil francez, art. 770 există în- 
această privință o dispozițiune formală 
care a fost eliminată de legiuitorul nos- 
tru întrucât eră inutilă. (Dalloz, R6p. 

9, in afară de cererea de trimitere 

în posesiune pe care este obligat soţul su" 
pravieţuitor s'o adreseze justiţiei, el poat? 
face arţiune moștenitorilor defunctului 
pentru a-i predă bunurile suecesorale 

Aceste două cereri nu trebuese coniun 
date. (Dalloz, Râp., Suppl, SuecessioD: 

No. 379). 

3. În cazul când soţul supraviețuitor 
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odul civil 

a încetat din viaţă înainte de a cere îiri- 
Miterea în „posesiune asupra bunurilor 
succesorale, această cerere poate fi fă- 
cută de moştenitorii săi. (Toullier, IV, 
No. 90; Chabot, Art. 724, No. 16; Duran- 
ton, VI, No. 63; Dalloz, Râp., Suecession, 
No. 81). 

4, După o părere, moştenitorii nere- 
gulaţi pentru a nu fi obligaţi să plătească 
datoriile succesiunei decât până 1a con- 
curenţa valorii bunurilor ce le culeg în 
succesiune, trebuesc să accepte succesiu- 
nea sub beneficiu de inventar, deoarece 
obligaţia de a plăti datoriile succesiunei 
ultra vires bonorum incumbă fără deo- 
sebire tuturor moștenitorilor universali. 
(Demolombe, XIII, No. 160; Dalloz, Rep, 
Suppl, Suecession, No. 389; Alexandiresco, 
ed. 2-a, III, partea TI, p. 44, nota, 1, 60, 192). 

5. După a doua părere, dacă moşte- 
nitorii neregulaţi nu au făcut inventarul 
lucrurilor cari au compus succesiunea, 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 682 

ei vor fi obligaţi la plata tuturor daio- 
riilor succesorale. deoarece sunt în im- 
posibilitate să poată dovedi în mod re- 
gulat cari au fost bunurile ce le-au cules 
în succesiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 639, nota, 23, p. 106; Dalloz, Râp., Suppl., 
Suecession., No. 390; Laurent, IX, No. 245). 

G. După a treia părere, chiar dacă 
moștenitorii neregulaţi nu au făcut in- 
ventarul bunurilor cari au compus suc- 

cesiunea, ei nu sunt obligaţi să plătească 
datoriile succesiunei decât în limita bu- 
nurilor culese. In acest caz creditorii 
succesiunei vor puteă dovedi prin orice 
“mijloace care eră cvantumul succesiunei. 

(Dalloz, Râp., Suceession, No. 406; Suppl., 
Succession, No. 390). 

7, Statul când primeşte o succesiune 
vacantă, nu este obligat să plătească da- 
toriile succesiunei decât în limita acti- 
vului care compune suecesiunea. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 389). 

Art. 682. —- Soţul în viață este încă dator a transformă în 
numerariu lucrurile mișcătoare sau a da cauţiune solvabilă pentru 
restituirea  succesiunei, în caz când s'ar prezintă moştenitori ai 
defunctului în termen de trei ani. După acest termen, cauţiunea 
este liberată. (Civ. 681, 683, 700, 716, 1652 urm., 1659, 1660, 1675 
urm., 1890; Pr. civ. 392 urm., 677 urm., 681 urm.; Civ. Fr. 771). 

Teat. fr. Art. 771. — L'poux survivant est encore tenu de faire emploi 
du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au 
cas od il se prâsenterait des heritiers du defunt, dans Vintervalle de trois ans; 
aprăs ce dâlai, la caution est dâchargâe. 

„Bibliografie (continuare). 

LĂZĂRESCU EM, Ar.. Des droits du conjoint survivant, pg. 1%, 69 urm, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Mobile 1 urm. 
Moştenire 1 urm. 
Nulitate 15. 
Petiţiune de ereditate 11. 
Prescripţie 10, 11, 12. 

Acţiune 9, 10, 11, 12. 
Acţiune în 'petiţiune de 

ereditate 44. 
Administraţie 18. 
Anulare 15. 
Cauţiune 2—9, 11, 13, 16. 
Conservare 4. 
Creditori 4. 
Drept civil francez 1, Stat 2, 
Drept civil român 1. Succesiune 1 urm. 
Expertiză 17. Termen de trei ani 6,7, 
Expirarea terminului 6,9, 8, 9, 18. 

10, H. Transformare în numerar 
Imobile 12, 17. 1 
Intrebuinţare Î. 
Legatari 5. 
Licitaţie publică 14, 15. 

Solvabilitate 2, 
Soţ 1 urm, 

Trimetere în posesiune 8, 
Vânzare 13, 14, 15. 

Doctrină, 

|, In dreptul civil român, art. 682 ce. 
civ, obligă pe soţul în viaţă să transtor- 
me în numerar lucrurile mişcătoare, ceea- 
ce nu prezintă nici 0 garanţie pentru 
moştenitorii ce sar prezentă în urmă. 
Art. 711 c. civ. îr. este mult mai logic, 

Restituire 10, 11, 12, 16, 17. 

deoarece prevede obligaţia întrebuinţă- 
rei banilor prinşi din vânzarea lucrurilor 
mobile, ceeace nu poate aveă loc la noi, 
deoarece nu poate există o obligaţie în 
afară, de lege. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea, TI, p. 193, 194). 

2, Numai soţul supravieţuitor este o- 
bligat a dă cauţiune iar nu şi Statul, 
care este considerat că, este totdeauna, 
solvabil. (Dukranton, VI, No. 358; Demo- 
lombe, XIV, No. 215; Dalloz, R6p., Suc- 
cession, No. 402; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 193, nota 2; C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 619). 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 2040 <. 
civ. îr. (1675 c. civ. rom.) câuţiunea pre- 
văzută de art. 771 ce. civ. fr. (682 e. civ. 
rom.) este o cauţiune legală. aşă încât 
ea irebueşte să îndeplinească  condiţiu- 
nile cerute de art. 2018 şi 2019 c. civ. fr. 
(1659 şi 1660 c. civ. rom.). (Dalloz. Rep, 
Suppl., Suceession, No. 384; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 195). | 

4, Cauţiunea prevăzută de ari. TI e. 
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Art. 683 DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

civ. îr. (682 ce, civ, rom.) nu este obligată, 

faţă de creditorii succesiunei, deoarece 

ea, este cerută numai în interesul moşte- 

nitorilor defunctului ; creditorii însă au 

dreptul să ia măsurile de conservare pre- 

văzute de dreptul comun. (Duranton, VI, 

No. 357; Demolombe, XIV, No. 223; De- 

mante et Colmet de Santerre, III, No. 90 

bis, I; Dalloz, R6p.. Succession, No. 401; 
Laurent, IX, No. 225; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 19). 

5, După alță părere, cauţiunea, este răs- 
punzătoare şi faţă, de legatari, chiar par- 
ticulari, deoarece şi ei reclamă moşieni- 
rea în tot sau în parte. (Duranton, VI, 
No. 357), 

G. Cauţiunea, este liberată de drept ia 
sfârşitul termenului de trei ani prevăzut 
de art. 771 ce, civ. îr. (682 c. civ. rom.), de- 
oarece are de scop numai restituirea suc- : 

cesiunei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $. 
639, p. 699; Dalloz, Rep., Succession, No. 
401; Suppl., Succession, No. 384; Huc, V, 
No. 148; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 195, 196). 

7. Termenul] de trei ani, după o pă- 
rere, începe a curge din momentul când 
moştenitorul neregulat este supus la cau- 
țiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 639, 
text şi nota 8, p. 699; Dalloz, Rep. Suppl. 
Suceession, No. 384; Huc, V, No. 148: Bau- 
dry et Wahl, Sucecessions, I, No. 979). 

8. După altă 'părere, termenul de irei 
ani începe a curge dela data trimiterei 
în posesiune a moștenitorului neregulat. 
(Duranton, VI, No. 356; Chabot, Succes- 

„Sions, |. Art. 771, No. 1; Demolombe, XIV, 
No. 229; Dalloz, Râp., Suppl., Suecession, 
No. 384; Laurent, LX, No. 256; Huc, V, No. 
148; Alexandyresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 195, nota 3), - 

9, Dacă moştenitorii defunctului au 
făcut acţiune în contra moştenitorului 
neregulat sau i-au făcutţ cunoscut cali- 
tatea lor înainte de expirarea termenului 
de trei ani, cauţiunea, rămâne obligată 
şi după expirarea acestui termen timp 
de treizeti ani. (Duranton, VI, No. 356; 
Demolorabe, XIV, No. 231; Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession, No. 384; Laurent, LX, 
No. 256; Alexandreseo, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 195, nota 3). 

10. Din termenii art. 771 €. civ. îr. (682 
G. civ. rom.) rezultă, că acţiunea în resii- 
tuirea, ludrurilor mobile a sucecesiunei, la 
care au dreptul moştenitorii defunctului, 
să prescrie prin trecere de trei ani. (Dal- 
loz, Râp., Sucecession, No. 401). 
„11. După altă părere, acţiunea, în pe- 

tițiune de ereditare pentru lreclamarea, 

suecesiunei, după expirarea celor trei 
ani, se preserie conform dreptului comun, 
prin trecere de treizeci ani, deoarece 
după expirarea acestor trei ani se pierde 
numai agţiunea în contra caujiunei iar 
nu şi dreptul pentru moştenitori de a 
cere restituirea bunurilor succesorale. 
(Demolombe, XIV, No. 228; Chabot, Suc- 
cessions, I, Art. 771, No. 6; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, 8 639, text şi .nota, 9, p. 699; 
Hue, V, No. 148; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II, p. 196). - 

19, Acţiunea pentru reclamarea imo- 
bilelor sucecesiunei se prescrie însă prin 
trecerea, termenului obișnuit pentru a 
duce la prescripțiune. (Dalloz, Rep, Suc- 
cession, No. 401) 

13, Sotul supraviețuitor nu este obli- 
gat să vândă lucrurile mişcătoare din 
succesiune, ci poate să le păstreze în na- 
tură, dacă voeşte, însă este obligat să 
dea, cauţiune pentru restituirea lor. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 1%) 

| 4. Cu toate că legea nu prevede cum 

se vor vinde lucrurile mișcătoare, vân- 
zarea, se va face prin licitaţie publică. 
(Demolombe, XIV, No. 218; Demante ei 
Colmet de Santerre. III, No. 89 bis, VI; 
Laurent, IX, No. 257; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 19%, nota 3. 
15, Dacă soţul supraviețuitor a vân 

dut lucrurile mişcătoare prin bună in 
voială, iar nu prin licitaţie publică, vân- 
zarea nu este nulă, deoarece legea nu 
prevede forma vânzărei.: (Laurent, LX, 
No. 957; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 194. nota 3). , 

16. Cauţiunea garantează numai 1& 

stituirea bunurilor mişcătoare neirâd 

sformate în bani, iar nu restituirea în 

tregei moşteniri. (Demolombe, XIV, No. 

231; Laurent, IX, No. 256; Alexandresco: 

ed. 2-a, III, partea II, p. 193, nota 4 1%). 
17. Pentru restituirea imobilelor din 

succesiune, legea nu prevede vreo mă 
sură de garanție ; cu toate acestea solul 
supravieţuitor va puteă să ceară să se 
constate prin experţi starea imobilelor I8 
intrarea sa în posesiunea lor. (Demo- 
lombe, XIV, No. 926; Alexandresco, ed: 
2-a, III, partea II, pp. 19% nota 2), 

18. In timpul celor trei ani prevăzuţi 

de art. 771 c. civ. fr. (682 e. civ. rom.) 80 
țul supravieţuitor este un adevărat mM0$ 
tenitor, iar nu un simplu administrator: 

(Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 639, text $i 
nota 18, p. 70% Laurent, IX, No, 25: A 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea, ÎL, p. 1%: 
Contra: Chabot, Successions, I. Art. TI 

No. 6. 7). 

Art. 683. — Soţul în viață sau Statul, cari n'au îndeplinit 

formalităţile la care sunt respectiv îndatorați, pot să fie supuși 
la daune-interese către moştenitorii ce sar arătă. (Civ. 681, 682, 
998, 999, 1084; Civ. Fr. 772). 

Test. fr. Ari. 772. — L'&poux survivant ou administration des domaines 
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qu n'auraient pas rempli les formalites qui leur sont respectivement preserites, 
pourront &tre -condamnâs aux dommages et interâts envers les hâritiers, sil s'en 
represente. 
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Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 772 c. 
civ. îr. (683 ce. civ. rom.) în cazul cână 
moştenitorii neregulaţi sunt obligaţi să 
resiitue bunurile succesorale unui moş- 
tenitor al defunctului, ei pot îi supuşi la 
plată de daune-interese dacă nu au în- 
deplinit formalităţile cerute de lege, și 
dacă neîndeplinirea lor a adus o pagubă 
acelor în drept, (Demolombe, XIV, No. 
246; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 639, p. 
710, '711; Dalloz, Rep., Suecession, No. 407; 
Laurent, IX, No. 573; Alexanâresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 192, 193). | 

9, Dacă nu sau îndeplinit formalită- 
țile cerute de lege, moștenitorii ce sar 
ivi în urmă, pot, dovedi lucrurile ce au 
format succesiunea prin orice mijloace 
de dovadă, chiar prin martori şi prezura- 
iuni, deoarece Sau găsit în imposibili- 
tate de a-şi fi procurat o dovadă scrisă, 
(Demolombe, XIV, No. 248; Demante et 
Colmet de Santerre, III. No. 90 bis, II; 
Laurent, IX, No. 538; Huc. V, No. 149; 
Alexandresco, ed. 2-a, TII, pariea UI, 
p. 193), | 

3, Regulele care privese acţiunea în 
petiţiune de ereditate introdusă în con- 
tra moștenitorilor ordinari îşi găsesc a- 
plicaţiunea şi la acţiunea în petiţiune de 
ereditate introdusă în contra moştenito: 
rilor mnNeregulaţi, atât în ceeace priveşte 
raporiurile părţilor între ele cât şi în 
ceeace priveşte efectele admitarei - acestei 
cereri faţă de terţele persoane. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a. VI, $ 639, p. 708; Dalloz, 
Râp., Suppl., Suecession, No. 391; Lau- 
rent, IX, No. 259). 

4, Când un moştenitor neregulat este 

evins de un moştenitor al defunctului, 
obligaţiile moştenitorului neregulat vor 
depinde de faptul dacă el a fost de bună 
credinţă sau a fost de rea credinţă. (Dal- 
loz, R6p, Succession, No. 407% Suppl. 
Succession, No. 391). 

5, Moștenitorii neregulaţi, după o pă- 
rere, vor fi consideraţi de bună credinţă 
numai în cazul când vor îi înaeplinit 
formalităţile prevăzute de apt. 1769, 770 
și 7Il ce. civ. îr. (681 şi 682 ce. civ. rom.). 
(Dalloz, Râp., Suecession, No. 407). 

G. După altă părere dominantă, fap- 
tul că moştenitorii neregulaţi au intrat 
în posesiunea, bunurilor succesorale, fără 
să fi îndeplinit fowmalităţile cerute de 
art. 169, 710 şi 771 e. civ. îr, (681 şi 682 
e. civ. rom.) nu este un motiv de a-i con- 
sideră de rea, credinţă dacă lipsa acestor 
formalităţi nu a avut de scop de a as- 
eunde deschiderea succesiunei, față de 
moştenitorii defunctului chemaţi a o cu- 
lege. (Demolombe; XIV, No. 235, 236; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No.90 
bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 637, 
text şi nota 28, p. 708; Dalloz, R6p., Suppl. 
Succession, No. 391). 

7, Un această din urmă părere, faptul 
că moştenitorii neregulaţi au îndeplinit 
îormalităţile cerute de art. 769, 770 şi T1 
c. civ. fr. (681 şi 682 e. civ. rom), nu 
poate face ca să fie consideraţi de bună 
credință dacă ei au cerut trimiterea în 
posesiune asupra bunurilor succesorale, 

când aveau cunoştinţă de existența moş- 
tenitorilor chemaţi de lege ca să culeagă 
succesiunea defunctului şi că neprezenta- 
rea, lor este datorită numai faptului că 
-nu Ştiau că succesiunea s'a deschis în 
profitul lor. (Demolombe, XIV, No. 23, 
236; Demante et Colmet de Sanierre, III, 
No. 90 bis, II; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cessions, No. 391; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VI, $ 637, text şi nota 28, p. 708). 

8. Moştenitorul neregulat care nu a 
îndeplinit 'formalităţile cerute de lege 
va fi obligat să repare prejudiciul încer- 
cât de moştenitorul defunctului şi în 
special el va fi obligat să restitue fruc- 
tele ce le-a perceput. (Dalloz, R&p., Suppl. 
Suecession, No. 391). 

9, Faptul moștenitorului neregulat de 
a îi intrat în posesiunea bunurilor suc- 
cesorale fără să fi îndeplinit formalită- 
ţile cerute de lege, nu poate împiedecă 
pe moştenitorii defunctului cari renunţa- 
seră la succesiune de a reveni asupra 
renunţării lor, deoarece actul moşteni- 
torului neregulat nu le poate fi opus ca 
un act valabil de acceptare a succesiunei, 
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(Demolombe, XIV, No. 255; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VI, $ 639, text şi nota 21, p. 70; 
Dalloz, R6p., Suecession, No. 392). 

10. Succesorul neregulat încetează de 
a îi de bună credinţă din momentul in- 
troducerei, din partea unui moştenitor al 
defunctului, a unei acţiuni în petiţiune 
de ereditate. (Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 393). . 

d i. Posesorul de bună credinţă va ire- 
bui să restitue moştenitorului profitul ce 
a avut din succesiune în măsura în care 
s'a îmbogăţit, iar posesorul de rea cre- 
dinţă va fi obligat să restitue chiar pro- 
fitul pe care l-a risipit fără tolos, (Dalloz, 
Râp., Succession, No. 408). 

12, Posesorul de bună credinţă nu 
este răspunzător de pierderile suierite 
chiar din faptele sau neglijenţa sa, cum 
ar îi îndeplinirea unei prescripţiuni sau 
a unei perimări, insolvabilitatea unui de- 
bitor al succesiunei care nu a îost ur- 
mărit la timp, etc.; posesorul de rea, cre- 
dinţă însă este răspunzător de toate pier- 
derile datorite faptelor sau  nezlijenţei 
sale. (Dalloz, Rep., Suceession, No. 409). 

13, Moştenitorul trebueşte să despă- 
gubească pe posesorul de bună credinţă 
de toate cheltuielile făcute cu reparaţiile, 
fără a aveă dreptul să conteste utilitatea 
lor; moştenitorul de rea credinţă însă, 
nu are dreptul să ceară decât restituirea 
cheltuelilor utile până la concurenţa, plus 
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valutei dobândită de bunurile succesorale. 
(Dalloz, R6p. Suecession, No. 410). 

14, Posesorul de bună credinţă va fi 
obligat să restitue moștenitorilor bunurile 
succesorale în starea în care se vor află, 
nefiină răspunzător de stricăciunile cau- 
zate din lipsa reparaţiunilor; posesorul 
de rea credinţă va fi răspunzător de styi- 
căciunile cauzate din faptele sau negli- 
jena sa. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
11). , 
"15, Posesorul de rea credinţă este o- 

bligat să restitue moştenitorului nu nu- 
mai fructele culese, ci şi cele pe care ar 
fi putut să le culeagă însă nu le-a cules. 
(Dalloz, Râp., Succession, No. 412). 

16. Posesorul de bună credinţă nu 
este oblisai să restitue fructele ce lea 
cules, chiar pe cei trei ani dela început. 
(Dalloz, R&p.. Succession, No. 412). 

|'7„ Fructele percepute dela data, in- 
troducerei acţiunei în revendicare a suc- 
cesiunei, vor trebui să, fie westituite mmo- 
ştenitorului, deoarece dela această dată 
posesorul este considerat de rea credinţă. 
(Dalloz, Râ6p., Suceession, No. 418 Suppl. 
Surcession, No. 393). 

18. Când văduva săracă vine la, suc- 
cesiune în baza art. 684 ce. civ. rom. ea 
nu este obligată să îndeplinească forma- 
lităţile prevăzute de art. 681 şi urm, c: 
civ. om. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 194, nota 1). 

Secţiunea III. — Despre dreptul de moştenire al femeei când se află în concurență cu 
descendenți sau alte rude chemate după legi la succesiunea soțului ei mort. 

Art. 684. — Când bărbatul moare şi văduva sa n'are avere, 
dânsa ia o porţiune virilă în uzufruct, din succesiunea bărbatului, 
dacă acesta are descendenți. 

Când bărbatul lasă un singur descendent, porţiunea femeei 
în Succesiune va îi numai de a treia parte.. Acest drept începe 
dela epoca încetărei uzufructului legal. 

Când bărbatul! lasă rude de sus sau de alături, atunci femeia 
succede la o pătrime în plină proprietate din averea mortului 1). 
(Civ. 338, 517 urm., 557, 661, 670 urm., 679, 1279; C. Calimach, 
957 urm.; C. Caragea, 17, 23; L. Timbr. (Mon. of. 92/1927), Art. 
19; L. impoz. pe moşteniri (Mon. of. 91/921), Art. 2, 4; L. propr. 
liter. (Mon. of. 68/923), 4, 10; Lege autorizând luarea de măsuri 
în vederea stării de răsboi cu privire la familia și averea celor 
mobilizați (Mon. of. 221/916), Art. 13 urm; Civ. Fr. 767). 

Tezi fr. Art. 767 (Modificat prin legea din 9 Martie 1891, Art. 1). — 
Lorsque le defunt ne laisse ni parents au degr€ successible, ni enfants naturels, 
les biens de sa suecession appartiennent en pleine propriât€ au conjoint nontdi- 

1) A se vedea şi Codul Caragea partea 1V, cap. 3 art. 17, 18 şi 23, precum şi Codul Calimach 8 94. 
idea A Acest drept al femeei în succesiunea bărbatului eră prevăzăt și ! = novel 53, c. 2, ş2a Codului 

A se vedeă şi observaţia de sub textul Art. 676 cod. civil. 
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vore qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de sâparation de 
corps pass en force de chose juge. 

Le conjoint survivant non divore6 qui ne suceăde pas ă la pleine propriet, 
et contre lequel n'existe pas de jugement de sâparation de dorps pass6 en foree 
de chose jugâe, a, sur la succession du predâcâde, un droit d'usufruit qui est: 

D'un quart, si le dâfunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; 
D'une part d'enfant l&gitime le moins prenant, sans qwelle puisse excâder 

le quart, si le dâfunt a des enfants n6s d'un precedent mariage; 
De moiti6 dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualit€ 

des heritiers. 
Le ealeul sera opere sur une masse |faite de tous les biens existants au 

dâcăs du de cujus, auxquels seront rtunis fictivement ceux dont il aurait dispos€, 
soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de - suecessibles, 
sans dispense de rapport. 

Mais l'6poux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont 
le prâdâcede n'aura dispos€ ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et 
sans prjudicier aux droits de râserve ni aux droits de retour. Ă 

Il cessera de lexercer dans le cas ou il aurait regu du dâfunt des libera- 
lites, mâme faites par pr&ciput et hors part, dont le montant atteindrait celui 
des droits que la presente loi lui attribue, et si ce montant 6tait inferieur, il ne 
pourrait râclamer que le complâment de son usufruit. 

Jusquau partage definitif, les heritiers peuvent exiger, moyennant sâretes 
suffisantes, que lusufruit de l'&poux survivant soit converti en une rente viagtre 
Equivalente. S'ils sont en dâsaceord, la conversion sera facultative pour les 
tribunaux. 

En cas de nouveau mariage, Lusufruit du conjoint cesse siil existe des des- 
cendants du defunt. 

Tezi fr. Art. 767 (Modificat prin legea din 3 Aprilie 1917).— Le dernier 
alina de l'article 767 du code civil est abrog€. 
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Rezervă 17. 
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Doctrină. 

|. Când văduva săracă vine la moşte 
nire în baza art. 684 e. civ. rom. ea nu 
este obligată să îndeplinească formalită- 
țile prevăzute de art. 681 şi urm. c. ci”. 
rom, (Alexandresco, ed. 24, III, partea, 
II, p. 194, nota 1). , 

2, Fapiul unei femei de a se recăsă- 
tori nu-i widică drepiurile ce i se con- 
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feră art, 684 c. civ. rom. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 199, nota 2). 

3, Când există moştenitori, bărbatul 

nu are nici un drept la succesiunea s0- 

ţiei sale. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 

tea II, p. 213). 
4, Femeea despărțită în momentul 

moyţei fostului său soţ, nu are Nici un 
drept de moştenire, deoarece ea nu mai 
este soţie. Dacă între defunct şi soţia su- 
praviețuitoare s'a pronunțat sentinţa de 
divorţ, însă nu. a fost încă transcrisă, în 
momentul decesului bărbatului, soţia va 
veni la succesiune, deoarece cât timp 
hotărîrea nu a fost transcrisă, căsătoria 
subsistă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pâr- 
tea II, p. 206, nota 1). , 

5, Starea de sărăcie a femeiei văduve, 
se va. apreciă în mod suveran de instan- 
țele de fond, în raport cu averea bărba- 
tului, chiar dacă ea ar aveă oâlrecare 
avere personală, fie dotală. fie parafer- 
nală. deoarece încetarea din viaţă a băr- 
batului nu trebueşte să aducă o schim- 
bare prea mare în poziţia socială a, so- 
ției care a avut nenorocirea, să piardă pe 
soțul său. (Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea II, p. 206, nota 2; C. Hamangiu, 1. Ro- 
selii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

1). , 
G. Uzuiruciul văduvei sărace începe 

la încetarea uzufructului legal asupra 
averei copiilor săi minori, adică la *m- 
plinirea vârstei de 20 ani a copiilor săi, 
sau la emanciparea lor. (Alexandresro. ed. 
2-a, III, partea II, p. 207, nota 1; C. Ha- 
mangiu, îi. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 578). 

1. Uzutfructul văduvei sărace este un 
adevărat uzufruci legal, care se stinge 
odată cu încetarea sa din viaţă. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 207, 
nota 1). 

8. Văduva săracă are dreptul să vân- 
dă sau să ipoteceze dreptul său de uzu- 
fruct în succesiunea soţului său. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 207, 
nota 1). 

9. Uzufructul văduvei sărace, poate fi 
urmărit de creditorii săi. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 207, nota 1). 

10. Moștenitorii cari au drept de moş- 
tenire în plină proprietate asupra suece- 
siunei în care văduva săracă are o parie 
în uzufruct, pot provocă partajul şi li- 
citaţia, bunurilor cari nu pot îi împăr- 
țite în natură, urmând ca văduva săracă 
să ia sau uzutfructul unei porţiuni din 
suceesiune în cazul când partajul în na- 
tură, a fost posibil, sau uzufructul unei 
sumi de bani în cazul când sa făcut li- 

- citaţia bunurilor. (Alexandresco, ed. 2-a, 
JII. partea TI, p. 207. nota 1). 
„[[. Prin expresiunea: «porţiune vi- 

rilă», întrebuințată în art. 68% e. civ. rom. 
se înţelege o porţiune: egală cu aceă pe 
care o ia un copil. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea TI, p. 207). 

12. Prin cuvântul: «descendenţi», în- 
trebuințat în apt. 684 c. civ. rom., se înţe- : 
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leg copiii legitimi, legitimaţi sau adop- 
taţi, sau descendenţii lor cari vin la suc- 
cesiune prin reprezentaţie. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, pp, 208). . 

128, Descendenții defunctului pot fi . 
atât din căsătoria ultimă cât şi din o 
căsătorie anterioară.  (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 208). 

(4. Văduva săracă nu are sezină, ci 
trebueşte să, ceară posesiunea dela justiţie. 
dovedind că este săracă în raport cu a- . 
verea lăsată de defunctul său soţ. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 6, 
203 N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 

15, Dacă însă după încetarea din 
viaţă a soţului, soţia săracă mămâne în 
posesiunea averei care compune suece- 
siunea şi este lăsată în această, pose- 
siune de către rudele defunctului, ea nu 
are interes să-și valorifice în justiţie 
drepturile sale şi nu poate îi declarată 
decăzută din dreptul de succesiune, des- 
chis din chiar» momentul decesului soțu- 
lui său, (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, II, p. 208, nota 4; N. Georgean, Studii 
Juridice, TI, p. 153). ” 

16. Dreptul de moştenire al văduvei 
sărace, în succesiunea soţului său dece- 
dat, există, independent de recunoaşterea 
lui prin justiție şi este transmisibil la 
moştenitorii săi, sub wezerva, ca aceştia 
să dovedească validitatea drepturilor îe- 
meiei, adică starea sa de sărăcie şi că în- 
momentul deschiderei succesiunei ea nu 
eră despărțită de defunct. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea i, p. 208). Ă 

17. Văduva săracă nu este moșteni- 
toarea rezervatară a soţului său decedal. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
209, Alexandru Degre, Scrieri Juridice, Î 

p. 1%; C, Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
și Al. Băicoianu, III, No. 579). 

18. Potrivit dispoziţiunilor art. 68c- 
civ. rom, când defunctul lasă numai as 
cendenţi (art. 670), sau colaterali (art. 675), 
sau ascendenți privilegiați şi colaterali pri" 
vilegiaţi, cari vin împreună la, succesiune 
(art. 671, 6783), femeia, săracă va luă din 
succesiunea soţului său o pătrime în 
plină. proprietate. (Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II. p. 209, 210). 

19. Art. 684 c. civ. rom. cuprinde o 
lacună, în aplicaţiunea sa, putându-se 
prezentă două dificultăţi şi anume: 
Dacă, defunctul lasă în viaţă pe tatăl și 
pe mama sa, unul sau mai mulţi frâţi 
şi pe soţia sa. In acest caz, de unde se 
va luă partea femeiei văduve sărace, de 
o pătrime în plină proprietate, când po- 
trivit dispoziţiunilor art. 671 şi 673 e. cv: 
rom., tatăl şi mama trebuese să ia île 
care câte un sfert din succesiune, iat 
fraţii jumătate, 2) Dacă defunctul lasă 
în viaţă numai pe tatăl sau pe mamă 
sa, unul sau mâi mulţi fraţi şi pe soție 
sa. În acest, caz, deasemenea de unde se 
va luă partea, femeiei văduve sărace de 0 
pătrime din suceesiune, când potrivit dis 

pozițiilor art. 673 c. civ. rom. tatăl sât" 
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mama iau un sfert din succesiune, iar. 
fraţii trei pătrimi. Pentru înlăturarea 
dificultăţilor s'au propus două soluţiuni : 
1) Sau se va împărți succesiunea în cinci 
porţiuni, din care o parie o va luă soţia 
săracă, iar celelalte părţi se vor împărți 
conform art. 673 c. civ. rom.; 2) Sau din 
întreaga succesiune va luă mai întâiu so- 
ţia săracă, o pătrime, iar restul se va îm- 
părţi conform dispoziţiilor art. 673 c. civ. 
rom. (Alexandreseo, ed. 2-a, III. partea 
II, p. 151. 210, nota 1; Comp: Alexandru 
Degre, Scrieri Juridice, 1, p. 1%, 1%; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 577). 

20. Porțiunea cuvenită văduvei sărace 
în averea. soţului său, i se va da din suc- 
cesiune după ce se vor fi plătit toate da- 
toriile. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
TI. p. 210, 211). 

92|. Dispoziţiunile art. 684 e. civ. rom. 
îşi găsesc aplicaţiunea şi femeielor vă- 
duve străine, afară de cazul când. în pri- 
vința averei mobile din sucoesiune, s'ar 
opune statutil lor versonal. (Alexandre- 
sco. ed. 2-a, III. partea II, p. 211). 
29, Femeia văduvă săracă pe lângă 

dreptul prevăzut de art. 684 c. civ. rom. 
mai are dreptul de a luă din averea so- 
ţului său defunci, potrivit dispoziţiunilor 
art, 1979 c. civ. rom. în timpul anului 
de doliu, şi o sumă în raport cu averea 
bărbatului, pentru abitaţiunea şi hainele 
sale. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
TI, p. 9211; Matei Cantacuzino, p. 226; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi A, 
Băicoianu, III, No. 583). 
22, In afară de aceste drepturi şi 

odată cu ele, femeia mai are şi dreptul 
ia slimente în cursul anului de doliu, 
potrivit dispoziţiilor art. 1279 c. civ. Tori, 
în proporțiune cu averea bărbatului, (A- 
lexandesco, ed. 2-a, III, partea II, p.211, 
212; C. Hamangiu, ]. Rosetiti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 582). 
24. Dreptul văduvei sărace în succe- 

siunea soţului său, prevăzut de art. 68% 
c. iv. rom., este un adevărat drept suc- 
cesora] cu toate consecintele sale, iar nu 
un drepi de ereanţă. (Alexandresco, ed. 
2-a, II, partea II, p. 214 urm.; Al. Degre, 
Scrieri Juridice. I. p. 170 urm.; Nacu, TI, 
p. 93; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 576). 
25, Văduva săracă poate să-și exercite 

dreptul său de moştenire, rezultat din ari. 
684 ce. civ. rom, nu numai în contra Moş- 
tenitoirilor soţului, ci și în contra terţilor 
cari ar fi cumpărat bunurile succesorale 
dela moştenitori, fie de bună voie. fie 
prin licitație publică şi chiar dacă hotă- 
rîrea, care ay îi recunoscut femeiei sărace, 
drepiul de moştenire, ar fi fost pronun- 
tată posterior vânzărei. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 215, 216). 
23. Femeia văduvă, săracă nu are ne- 

voie să-şi valorifice dreptul său de moş- 
tenire pe cale principală faţă de ceilalti 
moştenitori, ci ea are dreptul să -ceară 
dela justiţie punerea. sa, în posesie, siabi- 

96701. — Codul Civil adnotat. — VI. 
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lind că îndeplineşte condiţiunile cerute 
de art. 684 c. civ. rom. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 217). 
27, Văduva săracă, fiind o adevărată 

moştenitoare a bărbatului său, va fi o0- 
bligată să plătească datoriile suecesiunei 
în proporţiune cu porţiunea, sa din suc- 
cesiune. (Alexandiresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II. p. 217; Al. Degre, Scrieri Juridice, 
I. p. 173). : 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. d) Dreptul văduvei sărace prevăzut 
de ari. 684 din codul câvil, poate îi recu- . 
noscut soţiei defunctului de către moşte- 
nitoarea femeie dotală din moment ce 
aceasta poate să proceadă la o împăr- 
țeală de bună voie a succesiunei. 

v) Situaţia soţiei de a aveă un salar, 
nu o exclude dela beneticiul ce i-l conferă 
art. 684 din codul civil ca văduvă săracă, 
deoarece starea de salariat este precară, 
putând oricând dispăreă dacă funcţiona- 
rul nu se mai săseşte în stare să pă- 
streze serviciul. | 

c) In principiu neputând să existe stare 
de indiviziune şi deci nici partaj înire 
nudul proprietar şi uzufruetuar, iar art. 
728 din codul civil. edictând fără distine- 
țţiune că nimeni nu poate fi obligat să 
stea în indiviziune, urmează că văduva 
săracă având o porțiune virilă în uzu- 
fruct când este în concurenţă cu mai 
mulţi moştenitori legitimi ai lui decujus, 

trebueşte pentru eşirea din indiviziune a 
comoştenitorilor să se formeze atâtea 10- 
turi câţi moştenitori legitimi sunt, plus 
un lot asupra căruia, văduva săracă, să-şi 
poată exercită uzufructul său. (C. Apel 
laşi, S. 1, 92 din 26 Mai 1924, Dreptul 
5/1925). 

9, Legea asupra impozitului progresiv 
pe succesiuni, fiind o lege fiscală, nu 
poate să, modifice şi să desființeze tex- 

stele din codul civil, astfel că dreptul la 
moştenire ab intestat al soțului supravie- 
ţuitor, prevăzut prin art, 679 codul civil, 
ca şi acela al văduvei sărace, din art.- 
684 cod. civil, sunt menținute, iar în or- 
dinea succesorilor a fost trecută, în ce 
priveşte taxele succesorale, în clasa I-a. a- 
dică în concurenţă cu copiii. (C. Apel 
Buc,, S. II. 46 din 5 Februarie 1995, Pand. 
Săpt. 38/1925, Bul. C. Apel 8/1995, Pand. 
Rom. 1925, III, 4). - 

3, Soţia unui ofiter mort în răsboiu, 
are drept la jumătate din avere în plină 
proprietate. (Cas. 1, 4844 din 14 Dec. 195, 
Pand. Săpt. 23/1926). 

A, Art. 684 e. civ. care recunoaşte drep- 
iul văduvei sărace la moştenirea soţului 
său, prevede în acelaş timp (al. 2 partea 
finală) că acest drept nu ia naştere în 
contra coniilor. decât la încetarea folo- 

sinței legale prevăzute de art. 338 ce. civ. 
In speță, se cere tribunalului să omo- 

loage un aviz al cons. de familie prin 
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ealre văduvă săracă să renunţe la dreptul 
ei în schimbul unei sume de bani. 

In fapt, se constată, că în acel moment, 
văduva, mai are folosinţa, legală a averei 
minorului său fiu si că, prin urmare, 
transacţia,, se reduce la obligaţia pentru 
fiul minor de a răscumpără, pe o sumă 

apreciabilă, un drept care în acel mo- 
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ment nu se născuse încă, în cohtra sa 
Tribunalul, apreciind. că procedeul este 
dăunător intereselor minorului, respinge 
cererea de omologare. (Trib. Ilfov, s. Tu- 
telelor. Jurnal No. 929 din 10 Martie 1926, 
Jur. Gen. 1926, No. 562). 

5, A se vedea: art, 679, notele 2? şi 3 
art. 728, nota 3. 

CAPITOLUL V. 

Despre acceptaţiunea şi repudiarea moștenitorilor !). 

Secţiunea I. — Despre acceptațiune. 

Art. 685. — Succesiunea poate îi acceptată curat și simplu, 
sau sub beneficiu de inventariu. (Civ. 687 urm., 690 urm., 700 
urm., 704 urm., 928, 965; Pr. civ. 702 urm; Civ. Fr. 774). 

Text. fr. Art. 774. — Une suecession peut tre accepte purement et simple- 
ment, ou sous benâfice d'inventaire. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO DEM., Observaţie sub Trib. Avignon (Vaucluse) 11 Ian. 1921, Pand. Rom. 
1925, III, 27; 

Consranrinescu JAc. N, Despre testamente, p. 99 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Irevocabilitate 17. 
Moştenire 1 urm. 
Nulitate 16. 
Renunţare la suceesiune 

1, 2, 5, 15, 16, 17. 
6, 12, Sezină 18. 

Capacitate 17, Succesiune 1 urm. 
Condiţiune 7, 9, Succesori neregulaţi 18. 
Indivizibilitate 8. Termin 7, 10, îî. 

Acceptarea succesiunei 1 
urm, 

Act unilateral 4. 
Anulare 16, - 
Beneficiu de inventar 1, 

Doctrină, 

Î. Când un moştenitor este chematia 
o succesiune, pot aveă loc trei situaţiuni: 
1) Sau acceptă pur şi simplu succesiu- 
nea; 2) sau renunţă la, succesiune; 3) sau 
o acceptă sub beneficiu de inventar. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 220, 
221; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 618, 633). 
2. Defunctul nu poate impune moşte- 

nitorului ca să accepte sau să renunţe la 
succesiune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 291). 

3, Accepiarea moştenire; este mani- 
festarea de voinţă tăcută de moştenitor, 
Prin care arată că voieşte să rămână 
moștenitor. (Dalloz, R6p., Suppl., Sueces- 
sion. No. 398: Alexandresco, ed. 2-a, III, - 
partea II p. 222; C. Hamangiu, 1. Rosetti 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 635). 

4. Acceptarea succesiunei este un act 
unilateral. (Dalloz, Râp, Suppl. Succes- 
sion, No. 412). 

  

1) Din erbare se zice „moștenitorilor!t în loc de 

5, Moştenitoru! prin acceptarea succe- 
siunei nu dobândeşte nici un drept, de 
oarece el deţine dreptul suceesoral dela 
lege; prin acceptare, moştenitorul, din 
contra pierde dreptul de a renunţă la suc- 
cesiune, (Demolombe, XIV, No. 527, 52%; 
Dalloz. R€p., Suppl., Succession, No. 39; 
Laurent, IX, No. 349, 423; Planiol, III, 
No. 1997; Alexandresco, ed. 2-a, II, par- 
tea 1], p. 221, 223). 
6. Potrivit dispoziţiunilor art, 774 cod. 

civ. îr. (685 c. civ. rom.), acceptarea sue- 
cesiunei poate fi făcută. pur şi simplu 
sau sub beneficiu de inveniar, (Dalloz, 
Râp., Succession, No. 43%; Suppl., Sueces- 
sion, No, 399; Alexandreseo, ed. 2-a, II 
pariea II, p. 220, 221, 224, 927, C. Ha- 
mangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 633). 

7. O succesiune nu poate fi acceptată 
cu termen, nici sub condiţiune suspen- 
sivă sau rezolutorie, (Demolombe, XIV, 
No. 356 urm.; Aubry et, Rau. ed. 4-a, VI, 
$ 611, p. 379; Dalloz, Râp., Succession, No: 
663; Suppl., Suecession, No. 410; Laurent: 
IX. No. 282, 426, 458; Planiol, III, .No- 
1977;  Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 226). N 

8. Acceptarea succesiunei este indivi- 
zibilă, deoarece succesiunea nu poate fi 
accepiată numai în parte, (Demolombe: 
XIV, No. 356 urm.; Dalloz, Râp., Suppl= 
Succession, No. 410; Laurent, IX, No. 283 
Huc,. V, No. 159; Baudry et Wabhl, Suc- 
cessions, I, No. 1415. 1422; Planiol, III. 

„moștenirilor“ cum de alfel este şi în textul francez. 
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No. 1977; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea, II, p. 223, nota 2, 226). 

9. O acceptare condiţională a succe- 
siunei nu. produce nici un efeci: ci se con- 
sideră neavenită. (Demolombe, XIV, No. 
362; Dalloz, R6p., Suppl., Succession, No. 
411; Lauwent, IX, No. 282; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 226). - 

10. După altă părere, o acceptare cu 
termen sau numai a unei părţi din suc- 
cesiune se consideră ca o acceptare pură 
şi simplă. (Masst et Verg€ sur Zachariae, 
II, $ 378, text şi notele 7, 8, p. 303; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, 8 613, p. 410; Planiol, 
IL, No. 1977). 

||. Dacă însă din împrejurările cau- 
zei rezultă că acceptarea cu termen sau 
parţială a succesiunei, în intenția accep- 
iantului a - fosi subordonată mentţinerei 
acestei modalităţi. ea va fi considerată 
ca neavenită, neputând produce nici un 
efect. (Demolombe, XIV, No. 362; Baudry 
et Wahl, Succession, I, No. 1416). 

12. Din doi moştenitori în acelaş grad 
cari vin în acelaş timp la aceiaş succe- 
siune, unul poate acceptă suecesiunea pur 
şi simplu iar celălalt sub beneficiu de în- 
ventar. (Dalloz, Râp., Succession, No. 432; 
Alexanăresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 224). 

13. Pentru valabilitatea acceptărei ire- 
bueşte ca succesiunea să fie deschisă. 
(Demolombe, XIV, No. 300, 302; Mourlon, 
II, No. 214; Aubry et; Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 610. p. 310; Dalloz, Râp., Succession, No. 
439; Suppl., Suecession. No. 408; Laurent, 
IX, No. 278; Huc, V, No. 157; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 224). 

14, Pentru valabilitatea. acceptărei tre- 
bueşte ca moştenitorul care acceptă suc- 
cesiunea să aibă cunoştinţă de deschide- 
rea, succesiunei în favoarea sa. (Demo- 
lombe, XIV, No. 303; Mourlon, II, No. 216; 
Dalloz, R6p., Succession, No. 44; Laurent, 
IX, No. 279; Iuc, V, No. 157; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 225). 
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15. Un moştenitor dintrun grad sub- 
seguent, care urmează să vie la sucee- 
siune, în cazul când 2aoştenitorul din 
gradul precedent ar renunţă la suece- 
siune, după o părere, poate acceptă suc- 
cesiunea. care eventual i se va cuveni, şi 
dacă în urmă moștenitorul din gradul 
precedent renunţă la succesiune, moşte- 
nitorul din gradul subsequent nu mai 
poate reveni asupra acceptării. (Demo- 
lombe, XIV, No. 304; Mourlon, 1, No. 215; 
Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 610, nota 4, 
p. 371; Dalloz, Râp., Succession, No. 442: 
Suppl., Succeession, No. 408: Baudry et 
Wahl, Succession, 1. No. 1405; Planiol, 
III, No. 1970; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 225; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi A]. Băicoianu, III, No. 625). 

16. După altă părere, acceptarea suc- 
cesiunei din partea unui moştenitor sub- 
sequent este nulă, chiar dacă mai târziu 
acest, moştenitor ar dobândi succesiunea 
prin renunțarea moştenitorului din gradul 

precedent. (Laurent. IX, No. 280; Huc, V, 
No. 157). . 

17, Peniru valabilitatea acceptării, tre- 
buește ca cel ce acceptă să fie capabil a 
se obligă, deoarece, în principiu, aecep- 
tarea este irevocabilă, şi cel care a accep- 
tat nu mai poate apoi renunţă. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea TI, p. 225, 229 
urm.: C. Hamangiu. 1. Rosetii-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 63%). 

18. Cu toate că legea în capitolul V 
se ocupă numai de mostenitorii sezinari, 
dispoziţiile sale se vor aplică, prin ana- 
logie, la toţi moştenitorii, chiar şi celor 
neregulaţi. (Demolombe, XIV, No. 260; 
Laurent, IX, No. 499; Alexandreseo, ed. 
2-a, IT], partea II, p. 221, 222, 221, C. Ha- 
mangiu, 1. Rosetti-Bălănescu si Al. Băi- 
coianu, III, No. 617). 

19. A se vedeă: art. 704% din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 686. — Nimeni nu este obligat de a face acceptațiunea 
unei moșteniri ce i se cuvine. 
706; Civ. Fr. 775). 

€chue. 

(Civ. 665, 693, 695 urm., 703, 

Tezt. fr. Art. 775. — Nul west tenu d'accepter une suecession qui lui est 

Bibliografie (continuare). 

LăzăREscu EM. AL., Des droits du conjoint survivant, p. 59. 

Doctrină, 

1„ Detunctul nu poate impune moște- 
nitowilor ca să accepte sau să renunţe 
la. succesiune. (Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea II, p. 221). , o 

9, De oarece, potrivit dispoziţiunilor 
art. 775 ce. civ. îr. (686 e. civ. rom.), nimeni 
nu este obligat de a face acceptaţiunea, u-* 

nei moşteniri ce i se cuvine, în cazul când 
moștenitorul neagă că a acceptat suece- 
siunea, creditorul va fi obligat să dove- 
dească, faptul acceptării succesiunei. (Dal- 
loz, Rp, Succession, No. 435; Suppl, 
Succession, No. 399; Alexandresco, ed. 2-a, 
IN, partea TI, p. 227). 

3, Un moştenitor nu poaie fi constrâns 
de ceilalţi. moştenitori, chemaţi la suc- . 
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cesiune în lipsa moștenitorului rămas în 

inacţiune, chiar după expirarea terme- 

nului de trei luni şi patruzeci zile pre- 

văzut de art. 706 c. civ. rom. ca să se 

pronunţe dacă acceptă sau renunţă la, 

succesiune de oarece potrivit dispoziţiu- 

nilo ari.-700 ce. civ. rom. are termen de 

treizeci ani ca să se pronunţe. (Laurent, 

IX, No. 266; Alexandresco, ed. 2-a, III, 

partea II, p, 227, 228 C. Hamangiu, I. 

Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, III, 

No. 625). 
4, Comoştenitorii însă au posibilitatea 

să constrângă pe un comoşieniior să se 

pronunţe dacă acceptă sau renunţă la 

moştenire. după expirarea termenului de 
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trei luni şi patruzeci zile, cerând paria- 
jul suecesiunei, deoarece potriviti dispozi- 
țiilor art. 728 e. civ. rom, Dimeni nu esie 
obligat să rămâie în indiviziune. (Lau- 
rent, IX, No. 265; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea III, p. 228). 

5, In urma expirării termenului pre- 

văzut de art. 706 şi 708 e. civ TOM, ere- 

ditorii succesiunei pot chemă în judecaţă 

pe moştenitori, când ei sunt obligaţi să 
se pronunţe dacă acceptă sau renunţă !a 
moştenire. (Laurent, IX, No. 264; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 227, nota 
4, 928 C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 625). 

Art. 687. — Femeile măritate nu pot face valabilă accepta- 

țiunea unei succesiuni decât cu autorizațiunea bărbatului sau a 

justiției. 
Minorii şi interzişii nu pot face valabil acceptațiunea unei 

moșteniri decât conform dispoziţiunilor titlului dela minoritate, 

tutelă și emancipaţiune. (Civ. 199, 201, 207, 405 urm., 430, 445, 

454, 458 urm., 950, 1900; Pr. civ. 624 urm.; C. p. 13, 16; Civ. 

Fr. 716). 

Text. fr. Art. 716. — Les femmes marites ne peuvent pas valablement 

accepter une succession sans Lautorisation de leur mari ou de justice, contor- 

mement aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. 
Les suecessions 6chues aux mineurs et aux interdits ne pourront ctre 

valablement aceeptâes que conformement aux dispositions du titre de lu Minoritt, 

de la Tutelle et de Il Emancipation. 

"Bibliografie (continuare). 

ALPxANDRESCO DEM., Observaţie sub Trib. Avignon (Vaucluse) 41 Ian. 1921, Pand. Rom. 

1925, III, 27. 

. INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Acceptarea suceesiunei 1 
urm. 

Acceptare expresă 6, 13, 
Acceptare tacită 6, 13. 
Anulare 2, 3, 19, 20. 
Autorizaţie 4, 5, 11, 13,18, 
Bărbat 4—11. 
Beneficiu de inventar 13, 

14, 17, 18. 
Capacitate 1. 
Comunitate de bunuri 
71, 

Consiliu de familie 13, 15. 
Consiiiu judiciar 16, 17. 
Contract de căsătorie, a se 

vedeă cuvântul: „Dotă“. 
Dotă 4, 6—11. 
Emancipare 15. 
Faliment 18. 
Femee măriată 4—11. 
Incapabili 2, 3, 19, 20, 
Interdicţie 12, 13.   

Invocare 3. 
lrevocabilitate 1. 
Judecător sindic 18, 
Majoritate 1, 
Mandat 6, 8. 
Minori 12-15. 
Minori emancipaţi 15. 
Mobile 10. 
Moştenire 1 urm. 
Nulitate 2, 3, 19, 20. 
Păriny 14. 
Prejudiciu 11, 
Prescripţie 19, 20, 
Procură 6, 8. 
Putere părintească 14. 
Redactare 12, 
Renunţare la succesiune 

10, 13, 19, 
Succesiune 1 urm. 
Tată 14. 
Tutor 12, 13. 

Doctrină. 

|. Moştenitorul care acceptă suecesiu- 
nea, irebueşte să fie major şi capabil, de- 

oarece. acceptarea are de efect să facă 
irevocabile obligaţiunile care incumbă Mo0- 
ştenitorului din lege. (Dailoz, Rep, SUpPl.: 
Succession, No. 400; Alexanaresco, ed. 7-a 
III, partea II, p. 225; C. Hamangiu, I: 
Rosetti-Bălănescu şi A]. Băicoianu, II. 
No. 634). _ 

9, Acceptarea unei succesiuni făcută 
de_un incapabil, fără îndeplinirea îorma- 
lităților cerute de lege, este nulă. (Demo 
lombe, XIV, No. 338 urm.; Demante € 
Colmet de Santerre, III, No. % bis, |; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 4%; 
Hue, V, No, 156; Baudry et Wabl, Suc 
cessions, I, No. 1442 urm). 
3, Nulitatea acceptării unei succe- 

siuni făcută de un incapabil, -fără înde- 
plinirea, formalităţilor cerute de lege. 2u 
poaie fi invocată decât de incapabil sat 
reprezentanții săi. (Demolombe, XIV, No: 
338 urm.; Demante eţ, Colmet de Santerre: 
III, No. 9% bis, I, II; Dalloz, REp„ Suppl» 
Succession, No. 404; Laurent, IX, No. 3%; 
Huc, V, No. 156; Bauâry eţ Wabl, Succes 
sion, I, No. 1442 urm.; Alexandresco, ed: 
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2-a, III, partea II, p. 231; C. Hamangiu, 
]. Rosetti-Bălănescu şi Al Băicoianu, III, 
No. 63%) 

A, Femeile măritate, oricare ar fi re- 
gimul sub care au fost căsătorite, nu poi 
acceptă o succesiune fără autorizaţia 
bărbatului sau a justiției. (Dalloz, Rp, 
Suecession, No. 437; Suppl., Sucecession, 
No. 400; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 229; C. Hamangiu, 1]. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu,. III, No. 634). 

5, Femeeca măritată autorizată, poate 
să accepte succesiunea atât expres cât şi 
tacit; deasemenea autorizaţia bărbatului 
poate fi atât expresă cât şi tacită. (Demo- 
lombe, XIV, No. 322; Laurent, IX, No. 28, 
333; Alexandiresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 229, 230), 

6. Acceptarea suceesiunei trebueşte fîă- 
cută de femeea, însăşi; bărbatul nu poate 
aceeptă succesiunea, în locul femeei de- 
cât atunci când are mandat dela ea, sau 
este autorizai prin contractul de căsăto- 
rie. (Demolombe, XIV, No. 325; Dalloz, 
Râp., Succession, No. 437%; Suppl., Suc- 
cession, No. 400; Laurent, IX, No. 28; 
Huc, V, No. 156; Baudry et Wahl, Suc- 
cession, I, No. 1448, 1637; Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea II. p. 229). , 

7, In cazul când bărbatul este intere- 
sat în succesiunea deschisă în favoarea 
femeei sale, fie ca şef al comunităţii de 
bunuri, fie în virtutea drepiului său de 
folosinţă şi dacă femeea refuză să ac- 
cepte succesiunea, sau voeşte să accepte 
o succesiune, după o părere, numai ea 
are acest drept iar nu şi bărbatul. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, V, $ 513, p. 37%; Lau- 
rent, XXI, No. 436 urm,; Huc, V, No. 1%: 
Baudry ei Wabhl, Successions, I, No. 1448 
urm,), | 

8, După altă părere, bărbatul ea şei ai 

comunităţii de bunuri este învestit cu un 
mandat legal sau convenţional ca să re 
prezinte pe femeea sa şi în această cali- 
tate are dreptul să accepte o succesiune 
asupra, căreia are de exercitat oarecare 
drepturi. (Demolombe, XIV, No. 326; Mas- 
s6 et Verg& sur Zahariae, II, p. 302, nota 
1: Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 108 bis, V; Dalloz., Râp., Suecession, 
No. 438; Guillouard, Contrat de mariage, 
II, No. 774). 

9, In această din urmă părere, conse- 
cinţele oneroase ale acceptării făcute nu- 
mai de bărbatul dotal, nu pot atinge bu- 
nurile personale ale femeei, acceptarea 
având loc pe riscul şi pericolul bărba- 
tului care a acceptat succesiunea. (De- 
molombe, XIV, No. 396; Mass et Verg6 
sum Zachariae, JI, p. 302, nota 1; De- 
manie et Colmet de Santerre, III, No. 108 

bis, V; Dalloz. Râp., Succession, No. 438 
Suppl., Suecession, No. 401; Guillouarăd, 

Contrat de mariage, II, No. 774). _ 
Q. Deasemenea în această din urmă 

părere, bărbatul, oricare ar fi regimul că- 
sătoriei, nu poate renunţă la .0o succe- 
siune deschisă în favoarea soţiei sale, 
fără voia acesteia, chiar dacă bunurile 
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cari ar compune întreaga succesiune ar 
îi mobiliare. (Demolombe, XIV, No. 338; 
Mass6 et Verge sur Zachariae, II, p. 302; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
108 bis, V; Dalloz, R6p.. Suppl., Succes 
sion, No. 401; Guillouară, Contrat de ma- 
riage, II, No. 774). 

11. Singurul drept al bărbatului, în - 
cazul precedent, este de a refuză să autori- 
zeze pe femeia sa să accepte succesiunea 
şi dacă ea acceptă totuşi succesiunea, cu 
autorizaţia justiţiei, această autorizaţie 
nu poate prejudiciă bărbatului și comu- 

nităţii de bunuri. (Demolombe, XIV, No. 
326; Mass et Verg6 sur Zachariae, II, 
p. 302; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 108 his, V; Guillouard, Contrat 
de mariage, II, No. 774). 

12. Textul art. 687 ce, civ. rom. este 
Tău redactat, deoarece acceptarea, sucee- 
siunei nu se face de către minori şi in- 
terzişi, ci de către reprezentanţii lor, a- 
dică de tutori în numele lor. (Alexanare- 
seo, ed. 2-a, III, partea II, p. 229, nota 1). 

13. Acceptarea şi renunţarea la suc- 
cesiune în numele minorilor şi interzi- 
ilor, se face de tuiorul lor, cu autori- 
zarea consiliului de familie; -accepiarea 
Se face numai sub beneficiu de inventar 
şi nu poate avea loc tacit, ci numai es- 
pres. (Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 230; C., Hamangiu. 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, . III, No. 634). 

(4. Acceptarea în numele minorilor ai 
căror părinţi tirăesc, deci cari nu se află 
sub tutelă, ci sub puterea părintească, se 
face de tatăl lor administrator legal, tot 
sub beneficiu de inventar. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 230, nota 1). 

15. Minorii emancipaţi acceptă succe- 
siunea. sub beneficiu de inventar şi cu 
autorizaţia consiliului de. familie. (Lau- 
rent, IX, No. 286; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 230, nota 1; C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălăneseu şi Al. Băico- 
ianu, JII, No. 634). 

168. Cel pus sub consiliu judiciar, după 
o părere, poate acceptă singur mMo- 
şienirea. (Laurent, IX. No. 287; Huc, 
III, No. 553; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 63%). 

17, După altă părere, cel pus sub con- 
siliu judiciar, nu poate acceptă o suece- 
siune decât sub beneficiu de inventar şi 
cu autorizaţia consiliului judiciar. (Du- 
ranton. VI, No. 419; Demolombe, XIV, 
No. 332; Planiol, 1, No. 2134; Comp: Ale 
xandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 230). 

8, in ceeace priveşte succesiunea des- 
chisă în favoarea unui falit, acceptarea, 
chiar sub beneficiu de inventar, nu va 
puteă,. fi făcută decât de judecătorul sin- 
dic, cu autorizaţia tribunalului. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 231). 

19. Nuliiatea acceptării sau renunţării 
la suecesiune făcută de un incapabil, fără, 
îndeplinirea formalităţilor cerute de lege,: 
după o părere se prescrie prin trecere de 
zece ani, potrivit, dispoziţiunilor art. 1304 
e. civ, îr. (1900 e. civ. rom.), deoarece este 
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o nulitate relativă, care va începe a cur- 
ge dela încetarea incapacității, (Demo- 
lombe, XIV, No. 555; XXIX, No. 48; La- 
rombiere, Obligations, V, Art. 1304, No. 61; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
96 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4%a, VI, $ 
611, p. 385; Butnoir, Propriâte et contrat, 
p. 728; Huc, V, No. 176; Planiol. III, No. 
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1988; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, 
p. 282). 
20. După altă părere, această nulitate 

se va. prescrie prin trecere de treizeci ani. 
(Laurent, IX, No. 362; XIX, No. 25). 
Di. A se vedea: art. 199, 201, 405, 430 

și 458 din codul civil cu notele respeetive. 

Art. 688. — Etectul acceptaţiunei se sue până la ziua deschi- 
derei succesiunei. (Civ. 653, 696, 699, 701, 786; Civ. Fr. 777). 

Text. fr. Art. 777. — Lietfet de L'acceptation remonte au jour de louverture 
de la succession. 

Doctrină. 

|, Potrivit dispoziţiilor art. 777 c. civ. 
fr. (688 ce. civ. rom.), efectul acceptării se 
sue până în ziua deschiderei succesiunei, 
deoarece toţi moştenitorii, chiar cei ne- 
regulaţi. dobândese propkieiatea succesiu- 
nei din momentul deschiderei ei, în vir- 
iutea legei şi fără ştirea. lor, (Pothier, 
Successions, VIII, p. 124; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611 bis, nota 41, p. 396; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 262. 
263; C. Hamangiu. 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al, Băicoianu, III, No. 664). 

9, Art. 777 c. civ, fr, (688 c. civ, rom,) 
nu are nici un folos în lege, deoarece .so- 

luţia ar fi fost aceiaş chiar dacă ar fi 
lipsit; totuşi acest articol este folositor 
numai în cazul prevăzut de art. 790 c. 
civ. fr. (701 c. civ. rom.) când moşteni- 
tomul acceptă succesiunea după ce renun- 

țase mai înainte la ea și în acest caz 
acceptarea are de efect de a conferi mo- 
Ştenitorului calitatea pe care o pierduse 
prin renunțare, hine înţeles cu respecta- 
rea drepturilor câşiigate de terţi asupra 
succesiunei.  (Demolombe, XV, No. 7%; 
Mourlon. II, No.:207; Aubry et Rau. ed. 
4-a. VI, $ 611 bis, nota 41, p. 396; Planiol, 
III, No. 2010; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 263, 264). 

Art. 689. — Acceptaţiunea poate îi sau expresă sau tacită. 
Este expresă când se însușește titlul sau calitatea de erede 
întrun act autentic sau privat; este tacită când eredele face un 
act, pe care n'ar puteă să-l facă decât în calitatea sa de erede, 
Și care lasă a se presupune neapărat intențiunea sa de acceptare. 
(Civ. 690, urm., 703 urm., 707, 712, 1171 urm., 1176 urm.; Civ. 

„Fr. 778). 

Tezi. fr. Art. 778. — I/aeceptation peut tre expresse ou tacite: elle est 
expresse, quand on prend le titre ou la qualit€ d'hritier dans un acte authen- 
tique ou privâ; elle est tacite, quand /hâritier fait un acte qui suppose ntees- 
sairement son intention d'aceepter, et qu'il n'aurait droit de faire quen sa 
qualit d'heritier. 

Bibliografie (continuare). 
_ CONSTANTINESCU JAc, N., Despre succesiuni, p. 28 urm; 
SoniBAn TRAIAN, Nota sub Judec. ocoi Herţa-Dorohoi, 302 din 1926, Jur, Gen. 1926, No. 1932. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

| Acte de folosinţă 19, 
Acţiune 23, 
Administraţie 12, 19, 47. 
Anulare 9, 24 
Apreciere suverană 8, 20. 
Arbori 22, 
Beneficiu de inventar 18. 
Calitate de moştenitor 

4—11, 15, 36. 
Compromis 24, 
Censervare:19, 23, 

Coproprietate 40, 41. 
Creanţă 42, 43, 
Creditori 2, 6. 
ărâmare 21. 

Datorii 46, 47, 48, 49. 
Dezistare 24. 
Dovadă 17. 
Drept real 21. , 
Executor testamentar 39. 
Fidejusiune 49. 
Folosinţă 19, 
Furnituri 47. 
Gaj 27. 
Inceput de dovadă scrisă 17. 

Indoială 16. 
Inscris 1, 
Instrăinare 21, 1 Acceptarea succesiunei 1 Intenţie 7, 8, 9, 11, 15, 16, 

36 
urm, 

Acceptare expresă 3, 6,12, 
: 

“cepta p 
Interes 7. 
Interogator 3. 
Interzişi 18. 
Mandat 12, 13, 14, 4. 
Marturi 17. 
Mărturisire 3. 
Minori 18. 
Moştenire 1 urm. 
Nedemnitate 28, 

Acceptare tacită 3, 12, 14, 
17—22, 29, 30, 31, 

Accepiare verbală 2, 
Achiesare 24, 
Act 4. 
Acte de dispoziţie 19, 24, 

23, 29, 30, 31, 41, 46. 
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Nalitate 9, 24. 
Pădure 22. 
Partaj 32, 33, 34. 
Perimare 10. 
Plaţă 26, 42, 43, 46, 471, 48, 

49, 

| Succesiune 1 urm. 
Suverană apreciere 8, 20, 
Tăerea arborilor 22. 
Termen de plată 26, 
Terţ 5. 
Testament 39, 44. 
Tranzacţie 24. 
Trimetere în posesiune 35. 

Posesiune 35, 36, 37, 40. 
Prezumpţiuni 16, 17. 
Probă 17. Venituri 45, 
Procură 12, 13, 14, 34. Vicii de formă 9. 
Salar 47. Vindere-cumpărare, a se 

vedea cuvintele: „Acte 
de dispoziţie“ şi 39. 

Scrisoare 6, 7. 
Societate 38. 
Solidaritate 49. 

Doctrină. 

|. Cuvântul: «act» este întrebuințat de 

două ori în art. 778 c. civ. îr. (689 c. civ. 

rom.) cu înţeles deosebiti: mai la începu- 
tul articolului, cuvântul act, ae înţelesul 

de înscris care constată un fapt, iar mai 
spre sfârşitul articolului, cuvântul act 
are înţelesul de fapt. (Demolombe, XIV, 

No. 374; Morcadâ, Art. 778; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611 bis, nota 8, p. 388; Lau- 
vent, IX, No. 300; Planioi, III, No. 19%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 

282, nota 2). 
2, Din dispozițiunile art. 778 c. civ. îr. 

(639 e. civ. rom.) rezultă că accepiaţiunea 

succesiunei nui se poate face verbal; prin 
urmare, o acceptare pur verbală, chiar 
făcută în prezenţa, creditorilor succesiu- 
nei. nu are nici un efect. (Duranton, VI, 
No, 3%2; Chabot, Suecessions, II, Art, 178 
No. 5; Demolombe, XIV, No. 3î5 urm. 
Mourlon, ÎI, No. 218; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 611 bis, p. 386; Dalloz, Rp, 
Succession, No. 447; Suppl., Suceession, 
No. 413; Laurent, IX, No. 289; Huc, V, 
No. 162; Baudry et Wahl, Suceessions, I, 
No. 1532. 1533; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
pariea. II, p. 236; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 636). 

3, Declaraţiunea făcută de moştenitor 
în justiţie cu ocazia luărei unui intero- 
gator, nu poate constitui o acceptare ex- 

presă a, succesiunei; dacă această decia- 

raţie este coroborată şi pe alte împreju- 
Tări, va puteă constitui o acceptare ta- 
cită a succesiunei, (Demolombe, XIV. No. 
376, 316 bis; Dalloz, Rep., Succeession, No. 
447; Suppl., Suecession, No. 413; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 236, noia 
3; Contra: Duranton, VI, No. 372). 

4, Acceptarea succesiunei poate rezultă, 
din orice act judiciar sau exirajudiciar, 
în care moștenitorul şi-a luat această ca- 
litate, chiar în mod incidental printr'un 
act care aveă un alt scop. (Demolombe, 
XIV, No. 37% urm.; Demante et Colmet de 
Santerre, (III, No. 98 bis, I; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611 bis, p. 386; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 414; Huc, V, No. 
162; Planiol, LII, No. 1993; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II], p. 23% 236; Mata 
Cantacuzino,.p. 230; C. Hamangiu, I. Ro- 
șeili-Bălănesei şi Al Băicoianu, III, No. 
636). 

5, Calitatea de moştenitor luată într'un 
act pentru a puteă constițui o acceptare 
a suecesiunei, trebuieşte să emane dela 
însuşi moștenitorul, iar nu dela un terţ, 
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prin care acesta ar atribui unui moşteni- 
tor această calitate, chiar dacă el nu ar 
îi protestat şi ar fi primit în mod pasiv 
această calitate. (Demolombe, XIV, No. 
385, 386; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611 
bis, p. 387; Dalloz, R6p, Suppl., Succes 
sion, No. 414; Huc, V, No. 162; Baudry 
et Wahl, Successions, I, No. 1545; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 235, nota 
3; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 636). 

G. Calitatea de moştenitor luată într'o 
scrisoare misivă de afaceri, privitoare la 
succesiune şi adresată unei persoane în- 

'teresată de a se folosi de ea, cum ar fi 
un alt moștenitor sau un creditor al suc- 
cesiunei, constitue o acceptare expresă a 
succesiunei. (Duranton, VI, No. 373; De- 
molombe, XIV, No. 380; Mourlon, II, No. 
218, Mass et Verg6 sur Zachariae, II, $ 
3178. nota 10, p. 304; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 611 bis, p. 387; Dalloz, Reâp., Suc- 
cession, No. 448; Suppl., Succession, No. 
415; Laurent, IX, No. 289; Huc, V, No. 
162; Bauâry et Wahl, Successions, I, No. 
1540; Planiol, III, No. 1993; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 237; C. Haman- 
Piu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 636). 

7. Dacă însă scrisoarea, este adresată u- 
nei persoane care nu are nici un interes 
în succesiune, calitatea de moştenitor ce 
si-ar fi luat-o cinevă nu are Nici un efect, 
deoarece lipseste intenţiunea celui care a 
seris-o de a dă acestei scrisori vre-un ca- 
racter juridic. (Demolombe. XIV, No. 380; 
Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $ 6li bis, p. 
387;  Dalloz, Rep, Succession, No. 448; 
Suppl., Succession. No. 415; Laurent, IX, 
No. 289; Baudry et Wahl, Successions, E, 
No. 1540). 

8. Tribunalele vor apreciă în mod suve- 
ran dacă din conţinutul unui act, rezultă 
intențiunea cuivă de a-şi luă calitatea 
de moștenitor şi deci dacă a acceptat suc- 
cesiunea. (Demolombe, XIV, No. 381 urm.; 
Mourlon, II. No. 218; Dalloz, R6p.„, Suppl., 
Suceession, No. 449; Laurent, IX, No. 290, 
291; Huc, V, No. 162; Planiol, III, No. 
1993; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 935, nota 4, 937; C. Hamangiu, Î. Ro- 
siti- Bălănescu si Al. Băicoianu, TIT, No. 

9, Chiar dacă actul în care cinevă şi-a 
luat calitatea de moştenitor eră nul pen- 
tru vicii de formă sau pentru altă cauză, 
afară de viciu de consimţimânt, el poate 
constitui un aci de acceptare a succesiu- 
nei, deoarece mostenitorul şi-a manifesta 
îndeajuns imtenţiunea, sa de a lacceptă 
succesiunea. (Duranton, VI, No. 383; De 
molombe, XIV, No. 383, 465; Masse et 
Verge sur Zachariae, II, $ 3%, nota 1, 
p. 304; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 6I1 
pis, text şi nota 32. p. 293: Dalloz, R6p. 
Succession. No, 451: Suvpl.. Succession. 
No. 435: Laurent, IX. No. 319; Huc, V, 
No. 169: Baudiry et Wahl], Sucecessions, I, 
No. 15392.. 1533: Alexandresco. ed. 2-a, IIL 
partea II, p. 236). 
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10. Luarea calităţii de moştenitor în- 
trun act care face parte dintro instanță 

perimaiă, poate să, constitue o acceptare 

a. succesiunei. (Demolombe, XIV, No. 389; 

Dalloz, R6p., Succession, No. 499; Suppl. 

Succession, No. 417; Laurent, IX, No. 298; 

Baudry et Wahl, Suecessions, 1, No. 1536). 

| 1. Pentru ca luarea calităţii într'un 
act să poată, constitui o acceptare a suc- 
<esiunei, trebueşte a se cercetă care a 
fost intenţia moștenitorului când şi-a 
luat această calitate, deoarece prin cu- 
vântul: «moştenitor» se înțelege şi ce! 
care a acceptat succesiunea şi cel care 
are dreptul să moştenească, (Demolom- 
be, XIV, .No. 381 urm.; Demanie et Col- 
met de Santerre, III. Nv. 98 bis, ÎI; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ GI bis, p. 388; 
Dalloz, Râp., Suecession, No. 449; Suppi., 
Succession, No. 417; Laurent, IX, No. 290; 
Huc, V, No. 162; Baudry et Wabhl, Suc- 
cessions, I, No. 1548; Planiol. III, No. 
1993; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 235, noia 4; C. Hamangiu, |. Ro- 
setii-Bălănescu - şi Al. Băicoianu, III, 
No. 636). 
|, Acceptarea succesiunei fie expresă, 

fie tacită, se poate face şi printr'un man- 
datar, însă mandatul trebueşte să fie spe- 
cial pentru acceptare, căci un mandat 
conceput în termeni generali ar fi pri- 
vitor numai la actele de administraţie. 
(Demolombe, XIV, No. 359 bis; Aubry et 

„Bau, ed. 4-a, VI. $ 611 bis, p. 393; Huc, 
V, No, 210; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 234, 237). 

12, Pentru accepiarea expresă a unei 
succesiuni, mandatul trebueşte să fie con- 
statat prin act scris. fără însă să fie ne- 
voe să fie autentice. (Demolombe, XIV, No. 
317; Laurent, IX, No. 332; Alexandreseo, 
ed. 2-a, III. partea II, p. 2%). 

14. Pentru ca un mandat dat unui 
terţi ca să accepte succesiunea în numele 
moștenitorului să poate constitui o ac- 
ceptare, trebueşte ea mandatarul să exe-. 
cute mandatul înainte de a fi fost revo- 
cat; cât timp executarea mandatului nu 
a avut loc, acest mandat nu poate con- 
stitui nici măcar o acceptare tacită a 
succesiunei.  (Demolombe, XIV, No. 387, 
461: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611 bis, 
text şi nota 36. p. 394; Dalloz, Rep., Suppl., 

- Suecession. No. 434; Laurent, IX, No. 
293, 294, 332: Baudry et Wahl, Sueces- 
sions, II, No: 1607; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 9243). : 
„15, Potrivit dispoziţiilor art. 77% ce. 

iv. fr. (689 e. civ. rom.), singurele acte 
care implică din partea moștenitorului 
intenţia de a acceptă succesiunea, sunt 
acele pe care el nu le-ar îi putut face 
decât în calitate de moștenitor, adică 
de proprietar al succesiunei. (Pothier, 
Successions, VIII, p. 115; Demolombe. 
XIV, No. 398; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 611, p, 388; Dalloz, Râp., Suppl. Suc- 
cession, No. 418: Laurent, IX, No. 301: 
Huc, V. No. 163; Baudry et Wahi, Suc- 
«cessions, III, No. 1560; Alexandresco, ed. 
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2-a, III, partea, II, p. 237, 243 urm; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, III, No. 637). 

16. în caz de îndoială dacă actul moş- 
tenitorului constitue o acceptare a suc- 
cesiunei, se va decide că moştenitorul 
nu a avut intenţia să accepte succesiu- 
nea, deoarece acceptarea ca şi renun- 
ţarea nu este niciodată presupusă, (Dal- 
loz, Râp., Succession, No. 461; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 242). 

17. Acel care pretinde că un moște- 
nitor a acceptat succesiunea, trebueşte să 
facă dovada afirmației sale; dovada ac- 
ceptării tacite, se va putea face prin orice 
mijloace de probă, chiar martori şi pre- 
zumţiuni, fără să fie nevoe de un început 
de dovadă scrisă. (Duranton, VI, No. 39%; 
Demolombe, XIV, No. 466, 467; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, XII, partea, II, p. 243). 

18. Acceptarea tacită nu poate avea 
Joc în privinţa minorilor şi interzişilor. 
deoarece ei nu pot primi succesiunea de- 
cât sub beneficiu de inventar. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 243). 

19, Actele de dispoziţie. de folosință 
şi de administraţie definitivă, constituesc, 
în general, o acceptare tacită a succe- 
siunei; din contra, actele de conservare. 
de supraveghere şi de administrare nu 
constituese în regulă generală acte de ac- 
ceptare a succesiunei. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI. $ 611 bis, p. 391; Dalloz, Râp, 
Suppl., Suecesşion, No. 419; Laurent, IX, 
No. 311; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II. p. 241, 249, 246, 247, 250; C. Ha- 
mangiu, [. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 638). 
20, Chestiunea de a se şti dacă un 

act constitue sau nu o acceptare îacită 
a succesiunei, este o chestiune de fond, 
care cade sub controlul instanţei de Te- 
curs, (Demolombe, XIV, No. 367; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611 bis, p. 395; Dal- 
loz, R6p., Suppl.,  Succession, No. 4%; 
Laurent, IX, No. 296. 300; Baudry et 
Wahl, Suceessions, II, No. 1651, 1652; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 42). 

2|. Ca acte de dispoziţie, cari consti- 
tuese o acceptare tacită, a. suceesiunei, 
se citează: înstrăinarea bunurilor succe- 
sorale şi constituirea de drepturi reale 
asupra lor, dărâmarea şi reparaţiunile 
neurgente făcute la imobilele succesorale. 
(Dalloz, R6p, Suppl., Suceession, No. 419; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
239; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 638). 
29, Tăcerea arborilor din pădure, 

schimbarea, suprafeţei solului sau a for- 
mei clădirilor, constituesc acte de ac 
ceptarea, succesiunei. deoarece sunt atri- 
butiuni ale dreptului de proprietate. (Dal- 
loz, R6p., Succession. No. 475; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, TII, partea, II, p. 239, 241). 

23, Exercitarea în justiţie a acţiuni- 
lor privitoare la succesiune, în afară de 
cele cu caracter conservativ, constituesc 

acte de dispoziție Qe natură a aduce ac 
ceptarea succesiunei. (Demolombe, XIV, 
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No. 449; Dalloz, Râp.. Suppl., Suceession, 
No. 419; Baudmy et Wahl; Successions, 
II, No. 1580; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p, 239; C. Hamangiu, IL. Ro- 
seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 638). 
24, Astfel constituese acte de accep- 

tarea succesiunei : cererile de revendica- 
vea, bunurile succesorale şi de nulitate a 
convenţiunilor sau dispoziţiunilor făcute 
de defunct, tranzacţia sau compromisul 
asupra unui proces cu privire la succe- 
siune, achiesarea Ja o cerere sau dezis- 
tarea dela o acţiune intentată, etc. (Du- 
ranton, VI, No. 386; Demolombe, XIV, No. 
444, 448; Dalloz, Râp., Succession, No. 473; 
Suppl.. Sucecession, No. 495; Planiol, III, 
No. 2000; Alexandresco, ed, 2-a, III, par- 
tea II, p. 239, nota 4, 240, 241, 249, nota). 

25, O remitere de datorie făcută 
unui debitor al succesiunei, constitue un 
act de acceptarea, suecesiunei. (Demolom- 
be. XIV, No. 444; Dalloz, R6p., Succes- 
sion, No. 473; Supp!, Succession, No. 
425; Laurent, IX. No. 331; Bauăry et 
Wabl, Successions, II, No. 1581; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p, 240). 
26. Acordarea unui termen de plată 

unui debitor al succesiunei, constitue un 
act de acceptare a sucecesiunei. (Demo- 
lombe, XIV, No. 444; Dalloz, Rep.. Suppl. 
Suceession, No. 425; Laurent, IX, No. 331; 
Baudry et Wabhl, Successions. II. No. 
1581; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 240). : 
27. Deasemenea constițtue un act de 

acceptare a succesiunei, o remitere de 
gaj. (Demolombe, XIV, No, 444; Daloz. 
Rep, Suppl., Succession, No. 405; Lau- 
rent, IX, No. 331; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, II, No. 1581). 
28, Acei care introduce o acţiune de 

nedemnitate: în contra unui moştenitor 
care ar exclude pe reclamant dela suc- 
cesiune, face un act de acceptare a suc- 
cesiunei. (Demolombe, XIV, No. 449; Cha- 
bot, Successions, II, Art, 778, No. 23; Dal- 
loz, Rep., Succession, Np. 460; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 241). 
29, Când moştenitorul face un act 

de dispoziţie asupra bunurilor succeso- 
rale însă el nu are cunoştinţă că aceste 
bunuri aparţineau defunctului, actul său 
nu poaie constitui o acceptare tacită a 
succesiunei. (Pothier, Suecessions, VIII, 
p. 117, 118; Demolombe, XIV, No. 410; 
Mourlon, Il, No. 219; Duranton, VI, No. 
380; Chabot, Successions, II, Art. 778 No. 
9; Demanite et Colmet de Santerre, III, 
No. 98 bis, II, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 661 bis, nota 25, p. 392; Dalloz, R&p., 
Succession, No. 462; Suppl., Suecession. 
No. 430; Laurent, IX, No. 306; Huc, V, 
No. 165; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 1641; Alexandreseo, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 238, nota), 
30. Când moştenitorul face un act de 

dispoziţie asupra unui bun care nu apar- 
ține succesiunei însă el credeă că face 
parie din succesiune, acest act poate fi 
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interpretat ca o acceptare tacită a suc- 
cesiunei, (Demolombe, XIV, No. 409; De-: 
mante et Colmetţ de Santerre, III, No. 
98 bis, III; Dalloz, Râp., Suecession, No. 
462; Suppl., Succession, No. 430; Laurent, 
1X, No. 305; Baudry et Wahi, Succes- 
sions, II, No. 1641; Alexandresco, ed, 2-a,. 
INI, partea II, p. 238, nota; C. Haman-. 
giu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 639; Contra: Huc, V, No. 165). 

3|.„ Rezervele făcute de moştenitor cu 
ocazia unui aci de dispoziţie bine ca- 
vacterizat asupra unui bun suceesoral,. 

că nu înţelege a face un act de moşte- 
Ditor, nu au nici o valoare în privinţa 
acceptării succesiunei, el considerându-se: 
că a acceptat tacit succesiunea. (Demo- 
iombe, XIV, No, 390, 464; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611 bis, text şi nota 19, p. 
391, text şi nota 31, p. 393; Dalloz, R&p., 
Succession, No. 509; Suppl., Sucecession, 
No. 443; Laurent, LX, No. 318, 319; Huc, 
V, No. 169; Planiol, III, No. 1999; Ale- 
xandresco, ed. ?-a,: III. partea II, p. 244, 
245, 251). 
32, Acţiunea în împărţeală şi parta- 

jul bunurilor succesorale, constitue un. 
act de acceptare a succesiunei. (Dalloz, 
R6p., Suecession, No. 470; Suppl., Suc- 
cession, No. 420; Planiol, III, No. 2009; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. p.. 
239, nota &, 249, nota; C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 638). 
33, Moşteniiorul care intervine înti”o- 

acţiune de împărţeală, care cuprinde mai 
multe succesiuni şi primeşte obiecte din. 
una dintre succesiuni, se consideră că a 
făcut un act de moştenitor cu privire Ia 
această, succesiune, (Dalloz, Rp, Suppl., 
Succession, No. 421). . 

94, |n cazul când moştenitorul dă 
un mandat unei persoane de a cere par- 
tajul bunurilor succesorale şi apoi re- 
voacă mandatul înainte ca mandatarul 
să uzeze de mandat, el este considerat. 
că nu a acceptat succesiunea. (Demo- 
lombe, XIV. No. 461; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 611 bis, p. 394; Dalloz, Râp, 
Suceession, No. 471: Laurent, IX, No, 
332; Alexanâresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, 
p. 243). ” 
35, Cererea de trimetere în posesiune: 

dela, justiţie, asupra bunurilor succeso- 
rale, constituie un act de acceptare a suc- 
cesiunei, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea. 
II, p. 241). 
36, Luarea în poscziune a unuia sau 

mai multor bunuri succesorale, nu pre- 
supune totdeauna în mod necesar inten- 
țiunea moștenitorului de a luă calitatea 
de moştenitor şi deci a face un act de: 
acceptare succesorală, ci trebueşte a se 
cercetă intenţia moștenitorului. (Pothier, 
Succeessions, VIII, p. 116; Demolombe, 
XIV, No. 463; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 611 bis, p. 391; Dalloz, Rep. Sueees- 
sion, No. 466, 490 urm. Suppl., Succes- 
sion, No. 422; Laurent, IX, No. 313, 322; 
Baudry ei Wahl, Successions, II, No. 
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1568; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

13, p. 240; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al, Băicoianu, III, No. 638). 
37, Faptul unui moştenitor de a de 

ține mai departe, un imobil al defunc- 
tului pe care îl deținuse şi inainte de 
deschiderea sucecesiunei fără nici un titiu, 
hu poate constitui un act de acceptare a 
suecesiunei. (Demolombe, XIV, No. 403 
urm.; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 611 
bis, p. 391, 392; Dalloz, Rp, Suppl, Suc- 
cession, No. 4%; Laurent, IX, No. 302 
urm,; Huc, V, No. 164; Baudry ei Wahl, 
Suecessions, II, No. 1569; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 246, nota), 
38, Moştenitorul care fiind asociat cu 

defuneţul, continuă afacerile societăţii şi 
după decesul său, nu poate îi conside- 
rat că face un act de acceptare a sut- 
cesiunei. (Demolombe, XIV, No. 403 urm; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611 bis, p. 
391, 392; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 428: Laurent, IX, No. 302 urm.; Huc, 
V, No. 164; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 1569; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 245, nota 2. 250, nota). 

39, Deasemenea nu poate fi conside- 
rat că a acceptat. succesiunea, moşteni- 

torul care fiind numit executor testa- 
mentar de către defunct, vinde valoriie 
succesorale. . (Pothier, Successions, VIII, 
p. 11?; Demolombe, XIV, No. 403 urm; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8611 his, p. 
391, 392; Dalloz. Rep. Suppl. Succeession, 
No. 428; Laurent. IX, No. 302 urm.; Huc, 
V, No. 164; Baudry et Wahl, Successions, 
Ii, No. 1569; Alexandresco, ed. 2-a; III, 
partea TI, p. 9245, nota 2). 
40. Deasemenea nu poate fi conside- 

rat că, a acceptat succesiunea, moşteni- 
torul. care fiind coproprietar cu defunc- 
tul asupra unui lucru, continuă a, se fo- 
losi de acest lucru şi după decesul de- 
funetului, fie că lucrul este divizibil, fie 
că e indivizibil. (Demolombe, XIV, No. 
403 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, S611 
bis, p. 391, 39%; Dalloz, Rep, Suppl., Suc- 
cession, No. 429; Laurent, IX, No. 302 
urm.; Huc, V, No. 164: Baudry et Wahi, 
Suecessions, II. No. 1569; Planioi, III, 
No. 1995; Alexandresco, ed. 2-a, IEI, par- 
tea TI, p. 245, nota 2). 
4, Dacă însă mostenitorul coproprie- 

tar face acte de proprietar asupră întregu- 

lui lucru, cum ar îi în cazul când face un 
act de dispoziţie asupra lui el va fi 
consideraţ, că a acceptat succesiunea. 
(Dalloz, Rep., Suppi., Suecession, No. 429). 
42, Faptul unui moștenitor de a pri- 

mi pariea sa dintr'o creanţă succesorală, 
constitue un act de acceptare pur şi sim- 
Plu a succesiunei. (Demolombe, XIV, No. 
460; Dalloz, Rep, Succeession, No. 472; 
Suppl., Succession. No. 426; Huc, V, No. 
164, 240, 241; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II, p. 240). 

43, Dacă însă moștenitorul cu ocazia 
primirei părţii din creaânța succesorală, 
face rezerve asupra acceptării suecesiu- 
nei, sau air există alte împrejurări, actul 
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acesta nu poate fi considerat ca o ac- 
ceptare a succesiunei. (Demolombe, XIV, 
No. 460; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 426; Huc, V, No. 164). 
44, Faptul unui moştenitor de a luă 

din succesiune lucrul care îi este datorit, 
sau care i-a fosi dăruit sau lăsat prin 
testament, nu poate constitui un acţ de 
acceptare a suceesiunei. (Demolombe, XIV. 
No. 458 bis, 459; Aubry et, Rau, ed. 4a, 
VI, $ 611 bis, p. 388; Dalloz, Rp. Suc: 
cession, No. 49%; Suppl., Suecession. No, 
431; Laurent, IX, No. 329; Huc, V, No. 166). 
45. Incasarea veniturilor bunurilor 

succesorale, constitue, în principiu, un 
act de acceptare a succesiunei. (Dalioz. 
Rep. Suecession, No. 474). j 
46. Plata datoriilor suecesiunei cu 

banii succesiunei, constitue, în principiu, 
un act de acceptarea succesiunei, deoa- 
rece, în acest caz, moştenițorul face un 
act de dispoziţie. (Dalloz, R6p., Sucees- 
sion, No. 500; Suppl., Suecession, No. 433). 
47, In unele împrejurări această pla: 

tă poate constitui numai un act de ad- 
ministraţie provizorie, cum ar fi în ca- 
zul când moştenitorul ar fi plătit sala- 
riul servitorilor, sau unele furnituri, mai 
ales cânâ sar fi plătit numai acompturi. 
(Pothier, Successions, VIII, p. 118; De 
molombe, XIV, No. 427; Dalloz, Râp. 
Suppl., Sucecession, No. 433; Laurent, IX. 
No. 328; Planiol, III, No. 1998; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 249, noia, 
250 nota). 
48. Plaia datoriilor succesiunei cu 

banii moştenitorului, nu constitue prin 
ea însăși şi prin natura. sa un act de 
acceptare a succesiunei, deoarece este po- 
sibil ca moștenitorul să fi plătit ca terţ 
iar nu ca moştenitor; această soluţie are 
loc chiar dacă moștenitorul nu a făcut 
nici o rezervă. (Demolombe, XIV, No. 477, 
455; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No, 98 bis, IV; Aubry et Rau, ed. a, VI. 
$ 611 bis, text şi notele 16, 17, p. 3%; 
Dalloz, Rep. Succession, No. 500; Suppl» 
Succession, No. 433; Laurent, IX, No. 3%; 
Huc, V, No. 164; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, II, No. 1595 urm.; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 249, nota). 
„49, Dacă moștenitorul plăteşte dato- 

riile defunctului, în calitate de fidejusor 
sau debitor solidar, el nu face un act 
de acceptare a suceesiunei. (Duranton, VI; 
No. 381; Demolombe, XIV, No. 408; Cha- 
bot, Successions, II, Art, 778, No. 19; A- 
lexandreseo, ed. 2-a, VII, partea II, p. 46 
nota. 250, nota). 

50. A se vedeă: art. 690 şi 691 din 
codul civil, cu notele respective. 

- 
Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1997). 

|. 4) Faptul că soțul unui comoșteni- 

tor, obținând autorizaţia Primăriei, face 
reparaţiuni la un imobil suecesoral, fără 
ca, ceilalţi comoştenitori să se împotri- 
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vească, trebueşte priviti ca un act de 
posesiune care întrerupe prescripţia de 
30 ani, pentru a, se reclamă drepturile 
de moştenire prevăzute de art. 700 e. civ. 

b) Faptul arătat mai; sus, neîmpotri- 
virea la, facerea reparațiilor, mai con- 
stituind o recunoaştere a dreptului de 
proprietate, în sensul art. 1863 şi 1865 
c. civil. este o întrerupere civilă de pre 
seripţie. 

c) Acelaş fapt mai constitue, conform . 

Art. 690. — Actele curat conservatorii, 

DESPRE SUCCESIUNI 

Succesiunei, fiindcă 

Art. 690 

art. 689 cod. civil, o acceptare tacită a. 
actul său lasă să se 

presupună intenţia sa de a acceptă. 
d) Imprejurarea că reparaţiunile s'au 

făcut de soţ, nu poate fi interpretată, de- 
cât că au fost făcute în numele soţiei, 
căci numai în aceă calitate aveă mix- 
iiune în aceă succesiune. (C. Apel, Bu 
curești, S. IV, 31 din 30 Ianuarie 1926, 
Bul, C. Apel, 6/1926). Ă 

D, A se vedeă: art. 700, nota 2. 

de îngrijire şi de 
administrațiune provizorie nu sunt acte de primirea moștenirei, 
dacă cel ce le-a făcut na luat titlul sau calitatea de erede. (Civ. 
689, 707, 787 urm., 1016, 1536; Pr. civ. 702 urm.; Civ. Fr. 779). 

Text. fr. Art. 779. — Les actes purement conservatoires, de surveillance 
et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'herâditâ, si l'on 
n'y a pas pris le titre ou la qualite d'heritier. 

» 

Bibliografie (continuare). 

SCRIBAN TRAIAN, Notă sub Judec. ocol Herţa-Dorohoi, 302 din 1936, Jur. Gen. 1926, No. 1232, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptarea succesiunei 1 
urm. 

Acte de conservare 1, 3, 

! Inscripţie ipotecară 7, 
Intenţie 2, 12. 
Intreruperea prescripţiei 6. 

„6, 7,8,9. Inventar 3. 
Acţiune 4, 5. Locaţiune 11, 12. 
Administraţie provizorie Mobile 10. 

1. , Moştenire 1 urm, 
Amendă 14. Perimare 5. 
Arendare 14, 12. Prescripţie 6. 
Calitate de moștenitor Prezumpţiuni 2. 

1, 2. ! Reînoirea inscripţiei 7. 
Cavou 9. | Reparaţii &. 
Cheltueli 13. | Rezerve 2. 
Conservare 1,3, 4, 6,7, 8,9. Sigiliu 3. 

Succesiune 1 urm. 
Taxe succesorale 14. 
Urgenţă 8, 12. 
Vindere-cumpărare 10. 

Gestiune de afaceri 1. 
Inchiriere 11, 12. 
Ingrijire 1. 
Inmormântare 9, 13. 

Doctrină. 

(. Rațiunea peniru care, potrivit dis- 
poziţiilor art. 779 ce. civ. îr. (690 ce. civ. 
rom.) moştenitorul care tace acte curat 
conservatorii, de îngrijire şi de admini- 
straţie provizorie, nu constituesc acte ce 
acceptarea succesiunei, dacă, cel ce le-a 
făcut nu a luat titlul sau calitatea de 
moştenitor. este că atunci când moşte- 
nitorul face aceste acte este considerat 
că lucrează în calitate de gestionar de 
afaceri, iar nu de proprietar. (Demoiorii- 
be, XIV, No. 416 urm.; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI. $ 611 bis, p. 389 urm.; Dalloz, 
Re6p., Succession, No. 485; Suppl, Suc- 
cession, No. 441; Laurent, IX, No. 308 
urm.; Huc, V, No. 167%; Baudry et Wahl, 
Suecessions, II, No. 1563). 

9, Când un moştenitor cu ocazia îa- 
cerei unuia din actele prevăzute de ari. 
19 e. civ. fr. (090 c. civ. rom.), face re- 
zerva. că nu înţelege să ia calitatea de 

moştenitor. această rezervă are de efect 
să înlăture orice prezumţiuni de intenţie 
de accepiarea succesiunei. (Dalloz, R6p., 
Succession, No. 509). 

2, Cererile de punerea şi ridicarea 
sigiliilor şi de facerea inventarului, con- 
stituese acte conservatoare. (Demolombe, 
XIV, No. 419 ter., 424; Mourlon, Il, No. 
220; Aubry et Rau, ed. %u, VI, Ş$ 611 bis, - 
p. 889; Dalloz, R6p.. Suppl.. Succession, 
No. 441; Laurent, IX, No. 310, 314,.331; 
Planiol, III, No. 1998; Alexandresco, ed. 
2-a, LII, partea II, p. 246, nota 1; C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 638). 

4, Exercitarea acţiunilor în justiţie, 
poate fi considerată, după împrejurări, 
ca un act conservator. (Dalloz, Rep., Suc- 
cession, No. 454 urm,; Comp.: Alexan- 
dresco ed, 2-a, III, partea II, p. 9246, 
nota, 1). 

5, Dacă acţiunea introdusă de moşie- 
nitor a fost declarată perimată, perima- 
rea instanţei în orice caz va şterge efec- 
tele unei eventuale acceptări. (Dalioz, 
Rep., Succession, No. 459). 

G. Intreruperea  prescripţiei constitue 
un act de conservare. (Demolombe, XIV, 
No. 419 ter, 424; Mourlon, II, No. 220; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611 bis, p. 
389; Dalloz, R6p., Suppl., Sucecession, “No. 
441; Laurent, IX, No. 310, 314, 331; Pla- 
Diol, ITI, No. 1998; Alexandresco, ed, 2-a, 
XII, partea. II], p. 246, nota 1; C. Haman- 
giu, ii. Rosetti-Bălănescu şi Al.  Băico- 
ianu, III, No. 638). 

1, Deasemenea, constituese acte con- 
servatorii luarea unei inscripțiuni ipote- 
care sau cerere de reînoirea unei ipoteci 
înscrise. (Demolombe, XIV, No. 419 ter, 
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424; Mourlon, II, No. 220; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611 bis, p. 389; Dalloz, R6p. 
Suppl., Succession, No. 441; Laurent, IX, 
No. 310, 314, 331; Planiol, III, No. 19%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 
246, nota 1; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 638). 

8, Deasemenea constituese acte con: 
servatorii reparațiile urgente făcute la 
imobilele succesiunei. (Demolombe, XIV, 
No. 424; Mourlon, II, No. 220; Aubry et 
Rau, ed. 4a, VI, 8 611 bis, p. 389; Dal- 
loz, R6p., Suppl.,  Suecession, No. 41; 
Laurent, IX, No. 310, 320; Planiol, III, 
No. 1998; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 239, nota 3, 246, nota 1). 

9, Faptul unui moştenitor de a în- 
sropă o rudă a sa în cavoul familiei, nu 
:constituie un act de acceptare a suecesiu- 
nei. (Demolombe, XIV, No. 453; Dalloz, 
Rep., Supply Succession, No. 427), 

10. Vânzarea mobilelor sucecesiunei 
fără nici o formalitate, constitue, în prin- 
-cipiu, un act de acceptare a succesiunei. 
(Dalloz, Rep., Suceession, No. 496). 
1. Inchirierea sau arendarea imobi- 

lelor succesorale, după o părere, consti- 
tuie un act, de acceptare a succesiunei. 
(Toullier, IV, No. 314; Dalloz, Râp., Suc- 
-cesion, No. 438). 

12. După altă părere, dominantă, în-. 
chirierea şi arendarea imobilelor suceso- 
rale nu constituiese acte de acceptare a 
succesiunei dacă există urgenţă şi dacă 
nu rezultă intenţiunea, de acceptarea suc- 
cesiunei. (Demolombe, XIV, No. 416, 497 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, S$6G11 bis, 
p. 389; Dalloz, Râp.. Succession, No. 49; 
'Suppl., Succession. No. 441; Laurent, LX, 
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No. 308, 315; Huc, V, No. 167; Baudry et 
Wahl, Suecessions, II, No. 1563; Planiol, 
III, No. 1999; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
pabiea, II, p. 249, nota; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 638). - 

13, Plata cheltuelilor de înmormân- 
tare a defunctului, nu constitue în orice 
caz un act de acceptarea sucecesiunei. 
(Pothier. Successions, VIII, p. 120; De- 
molombe, XIV, No. 417, 418; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 500; Suppl., Suecession, 
No. 441; Laurent, IX, No. 312; Planiol, 
III, No. 1998; Alexândresco, ed. 2-a, III, 
partea. II, p. 248, nota; C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi 'AL Băicoianu, III, 
No. 638). 

(4. Plata taxelor suecesorale nu con- 
stituie un act de acceptare a succesiunei. 
deoarece ele trebuesc plătite întrun îer- 
men determinat, sub pedeapsă de amen- 
dă. (Demolombe, XIV, No. 428 bis; Dal 
loz, Rep, Succession, No. 502; Alexan- 
dresco,, ed. 2-a, III, partea II, p. 950, 
nota), 

15. A se vedeă: art, 689 şi 691 din eo- 
dul civil, cu notele respective, 

- Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Succesibilul care timp de 30 ani nu 
face alie acte de erede decât numai a- 
rendări pe termene scurte, este conside- 
rat că a renunțat la moştenire. (Jud. 
Herţa, carte de jud. No. 302 din 926, Jur. 
Gen. 1926, No. 1232). 

2, A se vedea: art, 700, nota 2. 

Art. 691. — Donaţiunea, vinderea sau transportul drepturilor 
succesive 1), făcute de un erede, trage după sine acceptaţiunea 
Succesiunei. 

Tot asemenea se întâmplă: 
1. Când unul din erezi renunță chiar gratuit în folosul unui 

sau a mai mulţi din coerezi. 
2. Când renunțarea se face în tolosul tuturor coerezilor fără 

deosebire, și se primeşte de renunțător prețul renunțărei. (Civ. 
689, 695 urm., 800 urm., 1294, 1391 urm., 1399 urm.; Civ. Fr. 780). 

Tezt. fr. Art. 780. — La donation, 
droits successifs un des coheritiers, 
soit ă quelques-uns d'eux, emporte 

Il en est de mâme, 10 de la 

vente ou transport que fait de ses 

soit ă un 6tranger soit ă tous ses eohsritiers, 
de sa part acceptation de la succession. 
renoneciation, mâme gratuite, que fait un des 

heritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohâritiers ; 9 . ua . . A ... „__„.2” De la renoneiation qu'il fait mâme au profit de tous ses cohsritiers 
indistinctement, lorsqu'il regoit le prix de sa renonciation. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU AC. N., Despre succesiuni, p. 29, 30. 

  
1) Legiuitorul a voit să zică; „succesoraleti, 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptarea succesiunei 
1—5, 7—10, 12, 18. 

Cesiune, a se vedeă cu- 
viatele: „Vindere-cum- 
părare“. 

Comoştenitori 3, 6, 12, 16, 
17, 

Instrăinare 1. 
Intenţie 7. 
Ipotecă 8. 
Moştenire 1 urm, 

| Novaţiune 6. 
Nulitate 15, 
Opozabilitate 10, 

Contract 13. Opţiune 4. 
Creditori 5, 6. Preţ 12. 
Datorii 5, 6. Renunţare la succesiune 
Declarape 10, 11, 13, 14, 4, 9—18. 

15, 16. Semnătură 14, 
Donaţiune 3, 7, 11, 16, 17. 
Drepturi succesorale 1, 3, 

4,5,6. 
Enumerare 2, 18. 
Grefă 10, 11, 13, 14,15, 16, 

Succesiune 1 urm. 
Terţă persoană 3, 10. 
Vindere-cumpărare 3, 4, 5, 

Doctrină. 

“1. In general, orice act prin care un 
moştenitor dispune de drepturile sale 
succesorale, constitue un act de accepta- 
zxea  sucecesiunei. (Dalloz, R6p., Suppl., 
Suecession, No. 436; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 238 urm.; C. Ha- 
mangiu, I, Roseiti-Bălăneseu şi Al. Băi- 
coianu, IJI, No. 640). 

5, Actele enumerate în art. 780 c. civ. 
în. (691 ce. civ. rom.) sunt considerate de 
lege că constituese acte de acceptarea 
Ssuccesiunei. (Dalloz, Rep, Suppl., Suc- 
cession, No. 436; C. Hamangiu, L. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 640). 

3. Vânzarea. sau donaţiunea drepturi- 
lor succesorale către un terţ sau către 
unul sau toţi comoştenitorii, constituesc 
acte de acceptare tacită a  succesiunei, 
(Demolombe, XIV, No. 44%; Dalloz, R&p, 
Succession, No. 476; Suppl., Succession, 
No. 436; Planiol, III, No. 1996; Alexan- 
-dresco, ed. Za, III, partea II, p. 239, 250, 
251; C. Hamangiu, Il. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III. No. 640). 

4, Persoana căreia moștenitorul îi vin- 
de drepturile sale succesorale, nu are 
dreptul să opteze pentru acceptarea sau 
renunţarea la succesiune de oarece cesiu- 
nea drepturilor succesorale, constitue prin 
ea însăşi o acceptare definitivă a suc- 
-cesiunei. (Dalloz, Râp., Suppl. Suceession, 
No. 436; Huc, V, No. 168). 

5, Moştenitorul care îşi vinde drep- 
turile sale succesorale rămâne obligat 
faţă de creditorii succesiunei pentru par- 
tea sa din datorii. (Dalloz, R6p., Sueces- 
sion, No. 1358; Alexanăresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 251, 252), 

G. Pentru ca un moștenitor, care îşi 
vinde drepturile sale succesorale, să fie 
liberat faţă de creditorii succesiunei, tre- 
'bueşte ca să se opereze o novaţiune, adică 
aceştia să primească cesiunea; chiar în 
acesi caz, dacă ceilalţi comoştenitori ar 
îi obligaţi să plătească din datoriile suc- 
-cesiunei, o portiune mai mare decât par- 
tea lor succesorală, ei vor aveă recurs în 
contra  comoştenitorului care a cedat 
-drepturile sale succesorale. (Dalloz, REP. 
Succession, No. 1358) 

7, Dăruirea unor lucruri de mică va- 

DESPRE SUCCESIUNI 
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Art. 691 

loare, ca amintire, nu poate constitui 
în genere un act de acceptarea, succesiu- 
nei. deoarece nu se poate presupune in: 
tenția dăruitorului de a îi moştenitor. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 239, 
nota, 1. 

8. Constituirea de drepturi reale, cum 
sunt servitute sau ipoteci, asupra imobi- 
lelor succesorale, constituese acte de ac- 
ceptarea Succesiunei. (Alexandresco; ed. 
2-a, III, partea II, p. 239). " 

9. Potrivit dispoziţiilor art. 780 e. civ. 
îr. (691 e. civ. rom.) renunţarea, chiar gra- 
tuită. în folosul unuia sau mai multor. 
dintre  comoştenitori, constitue o ar- 
ceptare tacită a succesiunei. (Dalloz, R6p. 
Succession, No. 417; Suppl. Suecession, 
No. 437; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 252; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă: 
nescu și Al, Băicoianu, III, No. 640). 

10. Henunţarea prevăzută de art. 780 
punctul 1 c. civ. îr. (691 punctul 1 c. civ. 
rom.) pentru a fi opozabilă terţilor nu 
este necesar să fie făcută prin o declaraţie 
la grefă, deoarece este un act de dispo- 
ziţie şi constitue o adevărată acceptare 
a, succesiunei. (Demolombe, XIV, No. 442 
his; Dalloz, R6p., Suppl., Suecession, Noe. 
437; Laurent, IX, 326; Muc, V,.No. 169; 
Baudry et Wahl, Suecession, II, No. 2240). 

| 1. Cână renunţarea este gratuită ire- 
bueşte să fie făcută, sub pedeapsa de nu- 
litate, în forma, donațiunilor între vii, iar 
nu la grefa tribunalului, (Demolombe. 
XIV, No. 442 bis; Mourlon, Ii, No. 236; 
Demante et Colmet de Santerre. III, 
100 bis. II, III; Daloz. Rep. SL etela: 
No. 478, 19; Suppl.,  Succession, No. 
439; Laurent, IX, No. 326, 327, Huc, V, 
No. 169; Alexandresco, ed. 2-a, îII, partea 
II, p. 233, nota 3. 252, nota 9; Contra: 
Planiol, III, No. 1996). 

12, Potrivit dispoziţiunilor art. 780 ce. 
civ. fîr. (691 c, civ. rom.) renunțarea, la 
succesiune în folosul tuturor comoşte- 
nitorilor, în schimbul unui preţ, consti- 
tue o vânzare şi deci un act de acceptare 
tacită a suecesiunei. (Demolombe. XIV. 
No. 438; Dalloz, Râp., Succession, No, 477; 
Suppl.. Succession, No. 440; Laurent, IX, 

325, 326; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 252, 253, 254; C. Hamanetiu, 
T. Rosetti-Bălănescu și Al, Băicoianu, ITI, 
No. 640). 

12, Această renunțare nu trebuieşte 
făcută prin declaraţie la grefă, ci prin- 
tr'un contract. (Dalloz, R6p. Suppl., Suc- 
cession, No. 440; Laurent, IX, No. 325, 
326; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 253, nota 1). 

„ În cazul când renunţarea aceasta 
s'a făcut prin declaraţie la gretă, după 
o părere, ea, îşi va, produce efect, dacă va 
fi semnată de cel ce o face, (Demolombe, 
XIV, No. 44 bis; Dalloz. Râp., Suppl, 
Succession, No,. 440). | 

5, După altă părere, declarația la 
grefă nu are nici o valoare, fiind cu de- 
săvârşire nulă. (Dalloz, R&p.. Suppl, Suc- 
cession, No. 440; Laurent, IX, No. 36; 
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Hue. V, No, 169; Comp. Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 253 nota 1). 

IG, Din dispoziţiile art. 780 ce. civ. în." 
(791 ce. civ. rom.) rezulţă că renunţarea 
gratuită făcută de un comoştenitor în 
îolosul tuturor comoştenitorilor săi, va 
produce efectele unei adevărate renunţări 

şi este supusă formelor prevăzute de art. 
184 c. civ. fr. (695 e, civ. rom), adică să 
fie făcută la grefa tribunalului. (Demo- 
„lombe, XIV, No. 439; Dalloz, Râp.. Suppl, 
Succession, No. 440; Laurent, IX, No. 335; 
Huc, V, No. 169; Bauâry et Wanhl, Suc- 
cession, II, No. 1585). 

47. Renunţarea gratuită făcută de un 
moştenitor, tuturor comoșştenitorilor, nu 
constituie o acceptare a, sucecesiunei, deoa- 

rece această renunțare produce efectele 
unei renunţări pur şi simple. (Duranton, 
VI, No. 373; Demolombe, XIV, No. 439; 
Demante et Colmei de Santerre, III, 
No. 100 bis, I; Laurent, LX, No. 325 bis; 
Huc, V. No. 169; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea Iî, p. 252, nota 1). 

18. Cazurile speciale prevăzute de art. 
780 e. civ. îr. (691 civ. rom.), în care renun- 
țarea la 'succesiune, constituesc o aceep- 
tare tacită a ei, nu sunt prevăzute de lege 
în mod limitativ, ci servese numai de 
exemplu. (Demolombe. XIV, No. 438 A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p, 25%). 

19. A se vedeă: art. 689 şi 690 din 
codul civil cu notele respective. 

Art. 692. — Când acela cărui se cuvine o succesiune a murit 
fără să se fi lepădat de dânsa, sau fără să o îi acceptat expres 
sau tacit, erezii săi pot deadreptul să o accepteze sau să se lepede 
de dânsa. (Civ. 653, 685, 689, 693, 695, urm., 701, 899; Civ. Fr. 781). 

Tezt. fr. Art. 781. — Lorsque celui ă qui une suecession est 6ehue, est 
decâde sans l'avoir rEpudite ou sans L'avoir aeceptâe expressement, ou tacitement, 
ses hâritiers peuvent l'accepter ou la rpudier de son chef. 

Doctrină. 

|. Potrivit dispoziţiilor art. î81 c. civ. 
îr. (692 ce. civ. rom.), Greptul de opţiune 
al moștenitorului care a încetat din viaţă, 
înainte de a fi acceptat sau ntenunţai 
la suecesiune, trece la moştenitorii săi 
proprii. (Dalloz, R6p., Suppl., Succession, 
No. 405; Alexanăresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 25%; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
păjănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 666, 

4 

9, Art, 781 c. civ. fr. (692 c. civ. rom.) 
este privitor la transmiterea moştenirei. 
Nu trebuieşte să se confunde transmiterea 
dreptului de a optă între acceptarea şi 
renunțarea la o succesiune cu reprezen- 
taţia. Reprezentaţia are loc numai în 
materie de moştenire ab intestat iar 
transmiterea are loc şi în materie de mo- 
ştenire testamentară. (Demolombe, XIII, 
No. 384; Demante et Colmet de Sanierre, 
TIT, No. 10 bis, VII; Laurent, IX, No. 70, 
374; Alexandresco, ed, 2-a, III. partea II. 
p. 122, 255, 256, 957). 

3, Moştenirea prin transmitere nu este 
un Mod deosebit și aparte de a moşteni. 
(Demolombe, XIII, No. 384; Laurent, IX, 
No. 70; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL. p. 260; Contra: Duranton, VI, No. 406). 

4, Dreptul de opţiune se transmite nu- 
mai moştenitorilor iar nu şi terţilor. de- 
oarece el constitue o facultaţe căreia legea 
i-a determinat riguros modul de exerci- 
tare. (Dalloz, Râp.. Sup, Succession. No. 
436; Hue, V, No. 168). 

5. In cazul când cel care a fost che 
mat la o succesiune, ar fi renunţat, mo- 
ștenitorii săi nu vor puteă bpeneficiă de 
dispoziţiile art. 781 c. civ. fr, (692 c. tiv. 
rom.) însă se vor puteă folosi de dispozi- 
țiile art. 790 e. civ. îr. (701 e. civ. rom.) şi 
vor acceptă succesiunea, în numele lor pro- 
priu, dacă ea nu a fost acceptată de alţii 
şi dacă dreptul nu este prescris. (Demo- 
lombe, XIV, No. 345; XV, No. 53; Mourlon, 
II, No. 228: Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 102 bis, I; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, 8 613. p. 414: Alexandresco, 
ed, 2-a. III, partea II, p. 256, nota 2). | 

6. Cuvântul: e<deadrepiul» întrebuin 
țat în arţ. 692 c. civ. rom, nu este Di 
merit şi este mai nimerită expresia: 
«de leur chef» din art. 781 e, civ. îr. 
respunzător, deoarece moştenitorii exercită 
drepturile ce aveă autorul lor. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ÎII, partea II, p. 85 
noia, 2). 

7. Moştenitorii primind succesiunea cu- 
venită defunetului, acceptă tacit și mo- 
ştenirea, acestuia. (Alexandresco, ed. 2 
III. partea II, p. 259). 

8. Moștenitorii cari primese o sucee- 
siune prin transmitere, moştenesc numâl 
pe acela care le transmite moştenirea, i% 
nu pe acela a, cărui succesiune o dobân- 
dese prin transmitere. (Mourlon, IL, NO. 
230: Alexandresco,- ed. 2-a. III, partea II» 
p. 259). 

9. A se vedea: Art. 693 din codul citi! 
cu notele respective. 
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Art. 693. — Dacă erezii săi nu se învoesc pentru acceptarea 
sau pentru lepădarea succesiunei, succesiunea se va acceptă sub 
beneficiu de inventariu. (Civ. 692, 704 urm., 751, 752; Pr. civ. 702 
urm.; Civ. Fr. 782). 

Test. fr. Art. 782. — Si ces hâritiers ne sont pas d'aceord pour accepter 
ou pour râpudier la succession, elle doit tre acceptâe sous benefice d'inventaire. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO DEAL, Observaţie sub Trib. Avignon (Vaucluse) 11 Ian. 1921, Pand. Rom. 
1925 glll, 27. 

Doctrină. 

|„ Când transmiterea dreptului de op- 
ţiune se face la mai mulţi moştenitori, 
acest drept, potriviti dispoziţiunilor art. 
782 c. civ. îr. (693 <. civ. rom,), nu se 
împarte între aceşti moştenitori, aşa 
încât în cazul când ei nu sunt toţi 
de acord în privinţa accepiărei sau 
renunţărei, succesiunea se va acceptă, 
în mod forțat, sub beneficiu de in- 
ventar, chiar pentru moștenitorul major. 
(Demolombe, XIV, No. 351; Aubry et Rau, | 
ed. 4-a, VI, $ 611, p. 318; Dalloz,. Râp, 
Succession, No. 108; Suppl., Succession, 
No. 405; Huc, V, 17i; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 260; C. Hamangiu, 
I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, TĂI, 
No. 677). 

9, In cazul când refuzul unora din- 
tre moştenitori de a acceptă succe- 
siunea este întemeiat pe faptul că ei 
primiseră donaţiuni dela defunct, fără 
dispensa de . raport, ceeace i-ar, îace 

să raporteze o valoare superioară păr: 

ţii lor succesorale, ei vor fi totuşi 
supuşi la raport şi nu _ vor avea 
dreptul să ceară despăgubiri dela c0- 
moştenitorii lor. (Demolombe, XIV, No. 
349; Mourlon, III, No. 229; Masse et Varge 
sur Zachariae, II, $ 378, nota 6, p. 303; 
Marca, art. 782; Dalloz. Râp., Suppl. 
Suecession, No. 405; Laurent, IX, No.:3%5; 

Huc, V, No. 171; Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea II, p. 261; Comp.: Duranton, 
VI, No. 4il; Demanie et Colmet de San- 
ierre, III, No. 102 bis, III). 

3, Când transmiterea dreptului. de 
opţiune de a acceptă sau a renunţă la 
o succesiune, se transmite în profitul unui 
singur moştenitor, exercitarea acestui 
drept nu e supus nici unei restricţiuni. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 405; 
Alexandresco, ed. 2-a. IIi, partea II, 
p. 260). 

A„ Acceptarea sub beneficiu de inven- 
tar prevăzută de art, 182 c. civ. îr. (693 c. 
civ. rom), după o părere, se va face fără 
autorizaţia justiţiei deoarece legea nu cere 
nicăeri intervenţia justiţiei în această ma- 
terie. (Dalloz, Rep. Stppi., Succession, 
No. 406; Laurent, IX, No. 376; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, Il, partea Ik p. 261, 
nota), 

5, După altă părere, deoarece nici un 
moştenitor nu are dreptul să facă ac- 
ceptarea sub beneficiu de inventar în nu- 
mele celorlalţi comoșştenitori, această ac- 
ceptare se va face numai cu autorizaţia 
justiţiei. (Demolombe, XIV, No. 352; De 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 
102 bis. V; Dalloz, R6p., Suppl., Succes- 
sion, No. 406). 

G, A se vedeă: Art. 692 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

2 Art. 694. — Majorele nu poate să-şi atace acceptațiunea 
expresă sau tacită a unei succesiuni, decât în cazul când această 
acceptaţiune a îost urmarea unei viclenii ce s'a întrebuințat în 
privință-i. El nu poate reclamă în contra acceptațiunei ') pentru 
cuvinte de vătămare, decât în cazul în care succesiunea ar îi 
absorbită sau micşorată cu mai mult de jumătate, prin descope- 
rirea unui testament necunoscut în momentul acceptațiunei. (Civ. 
405, 434, 689, 703 urm., 798, 909, 953 urm., 960, 1092, 1156, 

1157, 1165, 1512; Civ. Fr. 783). 

Text. fi. Art. 788. — Le majeur ne peut attaquer lacceptation expresse 
ou tacite qu'il a faite &'une succession, que. dans le cas ou cette acceptation 

  

1) In textul francez lipsesc cuvintele : „în conțra acceptațiunei“, 
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aurait 66 la suite d'un dol pratiqu€ envers lui: il ne peut jamais reclamer sous 
prâtexte de l&sion, excepte seulement dans le cas ou la suecession se trouverait 
absorbâe ou diminute de plus de moiti6, par la decouverte dun testament 
inconnu au moment de l'aeceptation. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Acceptarea succesiunei 1 
urm, ” 

Acţiune în petiţiune de 
ereditate 49 urm, 

Acţiune în revendicare 
, 51, 

Acţiune oblică 32, 60. 
Acţiune reală 49. 
Administraţie 75, 76, 
Anulare, a se vedeă cu- 

vântul: „Revocare“. 
Aparent snhecesor 47, 63, 

75 urm, 

Apreciere suverană 70. 
Autoritate de lucru jude- 

cat 35, 87 ” 
Beneficiu de inventar 2,3, 

28, 31, 43, 48, 
Bună credinţă 65, 68—74, 

7, 93, 84. 
Calculare 13, 14, 36. 
Cheltueli 44, 63, 64. 
Comoştenitori 6, 42, 45. 
Competenţă 4. 
Creditori 4, 6, 32, 33, 35, 

40, 42, 46, 60, 
Culpă 74, 
Curator 61. 
Datorii 9, 13, 15, 19, 64. 
Deosebire 50. 
Dispensă de raport 20. 
Divizibilitate 56. 
Dol 5—10, 28, 35—39, 
Donaţiune 16, 47,73, 78, 80. 
Dovadă 34, 35, 52. 
Efecte 42. 
Erede aparent 47, 63, 75 

urm, 
Eroare 24—27, 38, 65, 83. 
Evicţiune 82. 
Excepţiune 40. 
Fraudă 87. 
Fructe 74. 
Garanţie 82. 
Hotărîre 35, 87. 
Imobile 80—b6. 
Imobile rurale 62. 
Inexistenţă 25, 
Interdicţiune 30. 
Ipotecă 86, 
Jrevocabilitate 1, 4, 5. 
Legatar 6, 17—21, 35, 40, 

42, 46. 
Leziune 5, î1, 15, 24, 29, 

32   

Manopere frauduloase 10, 
87 

Minor 28, 29, 
Mobile 78, 79, 80. 
Moştenire 1 urm. 
Moştenitor aparent 47, 63, 

rm: 
Negligenţă 71. 
Nulitate, a _ se vedea cu- 

vântul: „Revocare“. 
Opozabilitate 35, 87. 
Opţiune 20, 21. 
Partaj 50, 
Petiţiune de ereditate 49 

urm, 
Piată 77, 
Prejudiciu 71. 
Prescripţiune 36, 37, 3%, 

39 
Probă 34, 35, 52, 
Raport 20, M4. 
Rea credinţă 66, 67, 69—74, 

Renunţare 3, 4, 20, 43, 44. 
Restituire 44, 63, 64.71, 

72, 13. 
Reticenţă 10. , 
Revendicare 50, 51. 
Revocare 5-8, 11, 12, 
1948, 

Rezervă succesorală 19. 
Separaţie de patrimonii 

. Servituţi 86, 
Sezină 68. 
Străini 62. 
Succesiune 4 urm, 
Succesor aparent 47, 63, 

75 urm. 
Suverană apreciere 70, 
Făeere 10. 
Termen 36, 37, 38, 
Terţe persoane 4, 6, 46. 
Testament 11, 12, 13, 

17—21, 27, 34, 36, 27, 39, 
Transcriere 16. 
Tranzacţie 88, - 
'Trimetere în posesiune 68, 
Urmărire silită 81, 
Uzufruct 16. 
Vânzare silită 81. . 
Viclenie 5, 9. - 
Vindere-cumpărare 16, 47, 

54, 58, 72, 78, 79, 82—85. 
Violenţă 22, 23, 35, 36, 37, 

38. 

Doctrină. 

[„ Acceptaţiunea unei succesiuni este, 

în principiu, 
Succession, 

irevocabilă. 
No. 513; Suppl, 

(Dailoz, Rep. 
Succession, 

No, 445; Alexandresco, ed. 2-a. III, par- 
tea II, p. 221, 225, 229, 204; C. Haman- 
giu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III. No. 654). 
„2, Moştenitorul care a acceptat succe- 

siunea, pur şi simplu nu o mai poate ac- 

cepiă sub beneficiu de inventar. (Alexan- 
dresco. ed: 2-a, III, partea II, p. 264). 
„8. Moşteniiorul care a acceptat suece- 

siunea sub beneficiu de inventar, poate 
apoi să renunţe la acest beneficiu, rămâ- 

_ianu, II, No. 655 urm.) 

nând moştenitor pur şi simplu. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 264). 

4, Principiul irevocabilităţii, aceeptă- 
rii unei succesiuni se aplică numai în 
folosul creditorilor şi terţilor interesaţi 
iar nu şi în folosul unui moştenitor, care 
după ce a acceptat succesiunea, renunţă 
la ea, renunțare de eare se pot prevală 
terţii cari au interes (Dalloz, R6p, Suc- 
cession, No. 516). 

5, Potrivit dispoziţiilor art. 783 e, civ. 
fr. (694 c. civ. rom.) la principiul ire- 
vocabilităţii acceptării  succesiunei exis- 
tă două  excepţiuni: revocarea pentru 
cauză de dol sau _ viclenie şi revocarea 
pentru cauză de leziune. (Dalloz, R6p. 
Succession, No. 519; Suppl., Sucecession, 
No. 445; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 266 urm.; C., Hamangiu, |. Rosetii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
654 urm.). 

G. După părerea dominantă, dolul este 
o cauză de atacare a acceptărei succe- 
siunei, fie el comis de un comoştenitor, 
un legatar, un creditor al succesiunei sau 
chiar de un îerţ care nu are nici 0 le 
gătură, juridică cu moştenitorul care a ac- 
ceptat succesiunea. (Demolombe, XIV, No. 
538; Mass6 et Varge sur Zachariae, II 

8 378, nota 26. p. 308; Demante et Colmei 
de Santerre, III, No. 103 bis, 1]; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI. $ 611, text şi nota 10, 
p. 380; Dalloz, Râp., Succession, No. 52); 
Suppl. Succession, No. 446; Laurent, IX; 
No. 35%; Huc, V, No. 173; Baudry et Wahl. 
Successions, No. 2304; Planiol, III, No. 
1979; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 267, 268; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 655). 

7. După altă părere, acceptarea sue- 
cesiunei nu este viţiată pentru cauza de 
dol, decât faţă de cel care a comis do 
lul. (Delvincourt, II. p. 83, nota 9; Chabot, 
Successions, II, art. 783, Nb. 5; Dalloz» 
R6p., Suceession, No. 520). o 

8. Dolul pentru a puteă constitui 0 
cauză de anulare a acceptării, trebuieşte 
să fie de aşă natură, încât fără existența 
lui acceptarea, succesiunei nu ar fi avut 
loc. (Demolombe, XIV, No. 537; Laurent, 
IX, No. 35%; Huc, V, No. 173; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 26; 
nota 2), 

9. Dolul în materie de acceptare a suc 
cesiunei consistă în vicleşugul întrebuin- 
țat de o persoană de a, face pe moştenitor 
să, creadă că activul suoecesoral este mal 
mare decât datoriile suceesiunei, (Derno- 
lombe, XIV, No. 537; Alexandresco, 
2-a, III, partea, II, p. 266, nota 2; C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băâico- 

10. Dolul poate rezultă şi din tăcere 
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sau reticenţă iar nu numai din între- 
buinţare de manopere frauduloase. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 266, 
nota 2). . , „ 

1]. Potrivit dispoziţiilor art. 783 e. civ. 
îv. (694 c. civ. rom.), leziunea nu consti- 
tuie o cauză de revocare a acceptărei suc- 
cesiunei decât în cazul când sa, desco- 
perit un testament necunoscut în ,mo- 
mentul acceptărei care ar. absorbi sau ar 
mieşoră mai mult de jumătate din suc- 
cesiune. (Dalloz, R6p., Suecession, No. 521; 
Supp!., Succession, No. 447; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 268 urm.; C. Ha- 
mangiu, JI. Roseiti-Bălănescu şi Al, Băi- 
coianu, III, No. 659). , 

12, Dacă în momentul acceptărei, mo- 
Ştenitorul aveă cunoştinţă, de existenţa u- 
nui testament deşi nu-i cunoştea conţi- 
nutul, el nu va, puteă cere revocarea accep- 

tării sale. (Demolombe, XIV, No. 5%; 
Chabot, Successions, II, art. 183, No.6; 
Laurent, IX, No. 359; Alexandresco, ed, 
2-a. II], partea II, p. 271). 

13, Pentru a se şti dacă dispoziţiile 
art. 783 c. eiv. îr. (694 c. civ. rom,) îşi pot 
găsi aplicațiunea, după o părere, calcu- 
larea, diminuărei sau absorbirei se va tăce 
asupra, activului net al succesiunei, după 
ce se vor deduce datoriile succesiunei. 
(Dalloz, R&p., Suppl., Succession, No. 447; 
Laurent, IX, No. 359; Huc, V, No. 173; 
Baudry et Wahl, Successions. II, No. 2311; 
Planiol, III, No. 198%; Alexanâresco, ed. 
2-a, III, partea, II, p. 270, nota 1). 

44, După altă părere, calcularea se va 
face asupra activului brut a] succesiunei. 
(Duranton, VI. No. 461; Demolombe, XIV, 
No. 551; Mourlon, 1], No. 239; Dalloz, Râ6p.. 
Suppl., Succession, No. 447). - 

15, Excepţiunea de revocare a accep- 
tărei pentru cauza de leziune prevăzută. 
de art, 783 c. civ. îr. (694 ce. civ. rom,) este 
singură admisă de lege şi prin urmare 
moştenitorul nu ar putea cere revocarea 
acceptărei şi în alte cazuri cum ar fi a- 
tunci când sar descoperi datorii ale suc- 
cesiunei, necunoscute în momențul accep- 
tărei, cari ar absorbi mai mult de ju- 
mătate din succesiune. (Dempolombe, XIV, 
No. 540 urm.; Mourlon, II, No. 235; De- 
mante et Coimet de Santerre, III, No. 103 
his, VII; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, 3 611, 
text şi nota 14, p. 381; Dalloz, R6p., Sue- 
cession, No. 522; Suppl., Succession, No. 
448; Laurent, IX, No. 358 urm; Huc, V, 
No. 172; Baudry et Wabl, Successions, II. 
No. 2820; Planiol, III, No. 1992; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea IE, p. 269, nota. 
3; C. Hamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, IIL.: No, 659). 

16. Deasemenea, revocarea acceptărei 
nu ar puteă avea loc, când sar descoperi 
înstrăinări cu titlu gratuit sau oneros 
făcute de: defunct, cu rezerva uzufructu- 
lui pentru el până la deces, şi cari ar 
absorbi mai mult de jumătate din suc- 
cesiune, chiar dacă înstrăinările nu ar 
îi transcrise. (Demolombe, XIV, No. 543: 
Mourlon, II, No. 235; Marcadă, art. 783; 
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Dalloz. Rep., Suppl., Succession, No. 448; 
Laurent, IX, No. 363; Huc, V, No. 17%; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2321; 
Planiol, III, No. 1984; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 269, nota). 

17. După o părere, dispoziţiile art. 783 
e. Civ. îr. (604 ce. civ. rom,) îşi găsesc a- 
plicaţiunea fără, a se face distincţiune în 
privinţa naturei legatelor cuprinse în te- 
stament; asifel revocarea acceptărei va 
aveă loc chiar dacă prin testamentul de- 
scoperit, sar institui un legatar universal 
sau cu titlu universal. (Marcad, art. 783, 
No. 3; Demanite et Colmet de Santerre, 
TII, No. 103 bis, IV; Dalloz, Râp., Sucees- 
sion, No. 521; Suppl., Sucecession, No. 451; 
Comp.: Mourlon, ÎI], No. 337; Alexandresco, . 
ed, 2-a, II, partea II, p. 270, nota 2). 
„18. După altă părere, revocarea accep- 

tărei se va puteă face numai în cazul 
când testamentul descoperit ar cuprinâe 
legate particulare. (Duranton, VI, No. 4i; 
Demolombe, XIV, No. 552; Dalloz, Râv,, 
Suppl.,  Suecession, No. 451; Huc, V, 
No. 172). 

19. Dună a ireia părere, revocarea ac- 
ceptării se va, puteă face, cel puţin în ca- 
zul când moștenitorul care a accepiat suc- 
cesiunea, ar fi obligat să plătească totali- 
tatea, datoriilor suecesiunei, împreună cu 
legatarul, fie că moştenitorul este rezer- 
vatar, fie că, legatul este numai cu titlu 
universal. (Laurent, IX, No. 361; Baudry 
et Wahl, Successions, II, No. 9318, 2319; 
Planiol, I[I, No. 1984). 
20. Dacă după acceptarea suceesiunei, 

se descoperă un testament care cuprinda 
_un legat cu dispensă de rapori în fa= 
voarea moştenitorului care a acceptat suc- 
cesiunea, această împrejurare după o pă- 
rere nu constituie o cauză de revocare a 
acceptării pentru a-şi exercită dreptul 
de opţiune între acceptarea succesiunei 
sau renunțarea la, succesiune şi accepta- 
rea legatului, (Aubry et Rau, ed. 4a, VI, 
$ 611, text şi nota 15, p. 382; Laurent, IX, 
No. 363; Huc, V, No. 172; Baudry et Wahl, 
Successions, II, No. 2325), 
„21. După o altă părere, şi acest caz 
intră în cadrul dispoziţiilor art. 783 ce. civ. 
fr, (694 e. civ. rom.) şi moştenitarul care : 
a, acceptat succesiunea, va aveă dreptul să 
ceară. revocarea, acceptărei deoarece ne- 
cunoaşierea, existenței legatului în favoa- 
rea sa, l-a pus în imposibilitate de a-şi 
exercită dreptul de opţiune între calitatea 
de legatar și calitatea, de moștenitor. (De- 
molombe, XIV, No. 525 bis). | 
22, Violenţa, după părerea dominantă, 

este deasemenea, o cauză de evocare a 
acceptărei succesiunei cu toate că nu este 
prevăzută de lege. (Demolombe, XIV, No. 
356; Mourlon, II, No. 233; Demante et Col- 
met de Santerre, III, No. 103; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 611, text şi nota 11, p. 
381; Dalloz, Râp., Succession, No. 519 ; 
Suppl.. Succession,. No. 45; Huc, V, No. 
173; Butnoir, Propriât6 et conirat, p. 
662; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2299; Planiol, III, No. 1980; Alexan- 
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dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 267, nota; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 656). 

3, După altă părere. deoarece art. 
783 ce, civ. fr. (694 €. civ. rom.) nu pre- 
vede între cauzele de revocarea acceptării 

succesiunei si violenţa, ea nu poate con- 
stiiui o cauză de revocare a succesiunei. 
(Laurent, IX,-No. 357). 
94, Eroarea, după părerea generală, în 

afară de cazul prevăzut de art. 783 c. civ. 
îr. (694 e. civ. rom.) când produce o le- 
ziune mai mare de jumătate din activul 
suecesiunei, nu constituie o cauză de re- 
vocare a aecceptărei suceesiunei. (Demo- 
lombe, XIV, No. 531, 535; Mourlon, II, No. 
234; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 103; Mass6 et Verge sur Zachariae, 
II, $ 378. nota 22, p. 306; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611, p. 381; Dalloz, Râp. 
Suppl., Succession, No. 445; Laurent, LX, - 
No. 536; Huc, V, 174; Baudry et Wahl, 
Successions, 1, No. 2302; Planiol, III, No. 
1981; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 267, nota; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No.657). 
25, Când însă eroarea poartă asupra, 

succesiunei însăşi, ea, constitue o cauză de 
revocare a acceptării deoarece în acest câz 
acceptarea, este. inexistentă şi nu produce 
nici un efect. (Demolombe, XIV, No. 531, 
535; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611, p. 
381; Dalloz, Râp., Suppl., Suceession, No, 
445: Laurent, IX, No. 536; Huc, V, No. 
174; Baudry et Wabl, Successions, II, No. 
23092; C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănesecu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 657). 
26, Când moştenitorul a dispus de un 

lucru din succesiune, fără să ştie că acel 
lucru face parte din succesiune, eroarea 
sa constitue o cauză de revocarea accep- 
tării succesiunei. (Demolombe, XIV, No. 
410; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 98 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, 
$ 661 bis, nota 25, p. 392; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 469; Suppl, Succession, 
No. 430, 445; Laurent, IX, No. 306; Huc, 
V, No. 165. 175: Baudry et Wahl, Sucees- 
sions, II, No. 1641). . 

217, Când eroarea, poartă asupra cuan- 
tumului activului suecesoral, ea nu poate 
constitui o cauză de revocare a acceptării 
succesiunei, decât în cazul descoperirei 
unui testament, necunoscut, în momentul 
acceptărei, care ar absorbi sau ar dimi- 
nuă suecesiunea cu mai mult de jumă- 
tate. (Dalloz, Râp., Suceession, No. 519). 
28, Cu toate că art. 783 c. civ. îr. (694 

€, civ. rom.) vorbeşte numai de moşteni- 
torul major, totuși şi moștenitorul minor 
care a acceptat succesiunea sub benefi- 
ciu de inventar, va, puteă cere revocarea 
acceptării care a fost determinată de do- 
lul exercitat asupra, lui. (Demolombe, XIV, 
No, 534; Duranton, VI, No. 450, 451; Mour- 
lon, II, No. 238; Mass6 et Verg6 sur 
Zachariae, II, $ 378, p. 307; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 611, nota 18, p. 383; Dalloz, 
Râp., Suppl. Succession, No. 452; Lau- 
rent, IX, No. 362; Huc, V, No. 176; Bauâry 
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et. Wahl, Successions, II. No. 2330; Planiol, 
TII, p. 411. nota 1; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 265, nota 5, 269, text şi 
nota, 1). 

29, Minorul nu va putea atacă accep- 
tarea suceesiunei pentru cauza de nuli- 
tate sau pentru cauza de leziune decât în 
aceleaşi condițiuni prevăzute pentru mo- 
ştenitorul. major. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 611. nota 18, p. 383; Dalloz, Rep. 
Succession, No. 525; Suppl., Succession, 
No. 452; Laurent, IX, No. 362; Huc, V, No. 
Lie jBaudry et Wah!, Suecessions, Il, No. 

30. Dispoziţiile art. 783 ce. civ. în, (694 
€. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea şi la 
revocarea acceptării succesiunei făcută de 
un moştenitor interzis. (Demolombe, XIV, 
No. 53%; Mourlon, El, No. 238; Dalloz, R&p. 
Suppl., Succession, No. 452; Laurent, IX, 
No. 362; Huc, V, 176; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 265, nota 5). 

31. Dispoziţiile art, 783 ce. civ. îr. (694 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
la acceptarea pur şi simplu a succesiunei 
cât şi la acceptarea, suecesiunei sub be- 
neficiu de inventar, (Demolombe, XIV, 
No. 534; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, SII, 
text şi nota 17, p. 382 urm.; Dalloz, H&p. 
Suecession, No. 523; Suppl., Succession, 
No. 452; Laurent, IX, No. 35%; Huc, V: 
No. 175; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2327; Alexandresco, ed. 2-a, III, pâr- 
tea ÎI, p. 264, 266, 270, nota). 

32, Creditorii moştenitorului care & 
acceptat succesiunea în condiţiile prevă- 
zute de art. 783 e. civ. îr. (69% c. civ, rom.) 
au dreptul să ceară anularea acceptării. 
(Demolombe, XIV, No. 557; Demante €t 
Colmet de Santerre, III, No. 108 bis, IV; 
Mourlon, II, 268; Aubry et Rau, ed. 4% 
VI, $ 611, text şi nota 20, p. 38%; Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 453; Laurent, 
IX, No. 334; Huc, V, No. 174; Baudry et 
Wahl, Successions, II. No. 2335; Planiol, 
III. No. 1990; Alexandreseo, ed. 2-a, [II 
partea II, p. 266, 272, 273; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 660. 661). 

33, Crediiorii succesiunei nu au drep- 
tul să ceară anularea, acceptării, ci nu- 
mai separaţia de patrimoniu. (Alexân- 
dresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 273; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu și Al 
Băicoianu, III, No. 660). 
34. Moştenitorul care va cere revocă- 

rea. acceptărei pentru descoperirea unui 
testament, va trebui să, dovedească, că în 
momentul acceptării el nu aveă cuno- 
știnţă de existența testamentului. (Du- 
ranton, VI, No. 457; Demolombe, XIV, No. 
547; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il; 
p. 271). | 

35, Deasemenea moștenitorul care va 
cere revocarea acceptării pentru dol, vio- 
lenţă sau leziune, va, fi obligat să dove- 
dească afirmaţia, sa, şi pentru ca, botări- 
rea obținută să fie opozabilă celor inte 
resați în cauză cum sunt: legatarii. cre 
ditorii, etc., va trebui să ceară punerea 
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lor în cauză. (Duranton,: VI, No. 467; De- 
molombe, XIV, No. 556; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 271). 
36. Pentru calcularea termenului în 

care trebuieşte introdusă acţiunea în anu- 
lare sau resciziune a acceptării :succeşiu- 
nei, după o părere, se vor aplică dispozi- 
ţiile art. 1304 c. civ. îr. (1900 c. civ. rom;) 
și prin urmare, această acţiune se pre- 
scrie prin trecere de zece ani, care vor 
curge fie dela descoperirea dolului sau 
dela, încetarea. violenţei, fie dela data de- 
scoperirei testamentului necunoscut în 
momentţul acceptării succesiunei. (Demo- 
lombe, XIV, No. 555; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 611, p. 385; Dalloz, Râp., Suppl. 
Succession, No. 454; Comp.: Alexanâresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 271, 272; C. Ha- 
mangiu, IÎ. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 669). 

31, După altă părere, acţiunea în nu- 
litate sau resciziune se va prescrie prin 
trecere de treizeci de ani, cari vor curge 
dela data descoperirei dolului sau testa- 
meniului. (Mourlon, II, No. 240; Marcads, 
art. 783; Dalloz, Râp., Succession, No. 527; 
Suppl., Suceession, No. 45%; Laurent, IX, 
No. 362; Huc, V, No. 176; Baudry et Wahl, 
Successions, II, No. 2343; Planiol, III, No. 
1988; Comp.: Alexandwesco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 271, 272). 

328. După a treia părere, prescripţia va 
începe a curge din ziua, acceptării iar nu 
din ziua descoperirei dolului sau eroarei 
sau din ziua încetărei violenţei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 2%; C. 
Hamangiu, II. Rosetti-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 662). | 

329. In cazul când după descoperirea 
dolului sau testamentului, moştenitorul a 
făcut; acte de moştenitor, acţiunea de re- 
vocare a acceptării nu mai poate fi ăd- 
misă. (Duranton, VI, No. 465; Demolombe, 
XIV, No. 55%; Mareadă, art, 783; Dalloz, 
Reâp., Succession No. 527; Alexandresco, 
ed. 2-a, III,  papiea II, p. 2%, text şi 
nota 4). 

40. Nulitatea acceptărei poate fi o- 
pusă de către moştenitor şi pe cale de 
excepţiune într'o acţiune introdusă contra 
lui de un legatar sau un creditor al suc- 
cesiunei. (Dalloz, R6p.. Suceession, No, 
528; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II. 
p. 260, 276). 
4[. Tribunalul competent ca să judece 

acţiunea anulărei unei aceeptări de suc- 
cesiune, este ace] al domiciliului debitoru- 
lui iar nu acel al locului deschiderei suc- 
cesiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
II, p. 276). | 
42, Efectul acţiunei în revocare este, 

în principiu, de a repune lucrurile în 
starea în care se găseau înainte de 
acceptare ea. şi cum acceptarea nu ar îi 
avut loc; acest efect are loc atât faţă de 
ceilalţi comoştenitori cât şi faţă, de lega- 
tarii şi creditorii succesiunei. (Dalloz, 
Rep., Sulppl., Succession, No. 456; Pla- 
niol, III, No. 1989; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 274, 2%; C. Hamangiu, 
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I, Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 663). * 
48, După revocarea acceptărei, moşte- 

nitorul are dreptul să accepte moştenirea 
pur şi simplu sau sub beneficiu de in- 

ventar, precum şi să renunţe le ea. (Dal- 
loz, Rp, Succession, No. 537; Suppl.. Suc- 
cession, No. 456; Planiol, III, No. 1989; A- - 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 274, 
275; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 663). 
44, Moşteniitorul care a obţinut revo- 

“carea acceptărei sale, dacă ăpoi renunţă 
la, succesiune, în rapori cu comoştenitorii 
săi, trebuiește să le restitue tot ce a.pri- 
mit în calitate de moştenitor şi are 
dreptul să ceară, dela ei restituirea bunu- 
rilor ce lea raportat precum și cheltuie- 
lile ce le-a făcut în interesul moştenirei. 
(Demolombe, XIV, No. 562 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 611, p. 386; Dalioz, 
Râp., Suppl., Succession, No. 456; Laurent, 
IX, No. 366, 368; Huc, V, No. 1%; Baudry 
et Wahl, Successions, No. 2346; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. TI], partea II, p., 275; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 663). - 
45, Partea moştenitorului care a ob- 

ținut revocarea, acceptării, revine de 
dmept, comoştenitorilor săi cari au ac- 
ceptat succesiunea, fără ca, ei să aibă drep- 
tul să revină asupra acceptării lor, fără 
a se face distincţie dacă acceptarea lor 
este anterioară, concomitentă sau poste- 
rioară, acceptărei revocate nici dacă ei 
au avut sau nu cunoştinţa de acceptarea 
revocată în momentul acceptării lor. (De 
molombe. XIV, No. 566; Aubry et Rau, cd. 
4-a, VI, $ 611, text şi nota 16, p. 382; Dal- 
167, Râp., Suceession, No. 536; Suppl., Suc- 
cession, No. 457; Baudry ei Wahl, Suc- 
cessions, II, No. 2294, 2323). | 
46. In caz de revocarea acceptărei, 

moştenitorul în relaţiunile cu terţii cre- 
ditori ai succesiunei şi faţă de legatari, 
este considerat că nu a fost niciodată mo- 
ştenitor şi toate angajamentele ce a făcut 
în calitate de moştenitor sunt conside- 
rate ca nule. (Dalloz, R6p., Succession, 
No. 599, 535; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 275). 
41, Instrăinările făcute de moşteni- 

torul care a obiinut. revocarea ăcceptărei 
sale, în timpul când posedă bunurile suc- - 
cesorale, vor îi guvernate de aceleaşi re- 
gule aplicabile la însirăinările făcute 
de > edele aparent. (Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. 530; Suppl., Succession, No. 458; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2353; 
Alexandresco, ed, 2-a, (III, pariea II, p. 
275; C. Hamangiu, I. Rosetii-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III No. 663). 
48. Moştenitorul care a obţinut, anu- 

larea acceptărei sale pur şi simplu și 
care apoi primeşte succesiunea sub be- 
neficiu de inventar, va aveă dreptul să 
ceară înapoi ceeace plătise, peste partea 
cuvenită lui, ca moştenitor pur şi simplu, 
(Laurent, IX, No. 368; Alexandresco, ea. 
2-a, III, partea II, p. 275). 
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- 49, Acţiunea în petiţiunea, de ereditate 
este acţiunea reală prin care o persoană 
care se pretinde chemată la o moştenire, 
reclamă, dela cei cari deţin succesiunea 
în total sau în parie, şi cari la rândul 
lor se pretind moştenitori universali ai 
defunctului sau avânzi cauza ai ăcesior 
moştenitori, recunoaşterea drepturilor 
sale de moştenitor şi delasarea bunuri- 
lor succesorale. (Aubry et Rau, ed. 4%a, 
VI, $ 616, p. 428; Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession, No. 460; Laurent, IX, No. 501; 
Huc, V, No. 259; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, I, No. 1146; Planiol, III, No. 2046; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
894, 895, 906). 

50. Acţiunea în petiţiune de ereditate 
se deosebește atât de acţiunea, în jrevendi- 
care cât şi de acţiunea în partaj. (Dalloz, 
R6p., Suppl., Succession, No. 464; Planiol, 
III, No. 2048; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
Faztea II, p. 65, nota 2, 458, nota 2, 89%, 

„DĂ, Acţiunea prin care se reclamă, un 
singur obicet din succesiune posedaţ de 
o persoană în calitate de succesor uni- 
versal este o acțiune în petiţiune de ere- 
ditate iar nu o acţiune în revendicare, 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, text şi 
nota 9, p. 430; Dalloz, R6p., Suceession, 
No. 464; Baudry et Wahl, Successions, 1, 
No. 1168; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 895). 
52, Acţiunea, în petiţiune de ereditate, 

după o părere, trebuieşt- exercitată nu- 
mai de ruda în gradul succesibil cel mai 
apropiat, aşă încât pâritul ppate să în- 
lăture cererea unui moştenitor dacă do- 
vedeşie că, există rude mai apropiate în 

gradul succesibil decât cel care a intro- 
dus acţiunea. (Demolombe, XIII, No. 153; 
Dalloz, R6p., Suppl., Succession, No. 461; 
Laurent, IX, No. 236, 504; Huce, V, No. 
260; Baudry ei Wahl, Succesions, I, No. 
1166; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 902, 9083). ! , 

53. După altă părere, în cazul când 
moștenitorul în gradul succesibil cel mai 
apropiat stă în inacţiune, acţiunea, în pe- 
tițiune de ereditate poate fi introdusă de 
moşteniiorul chemat a veni la succe- 
siune în gradul următor şi chiar de fie- 
care rudă în gradul succesibil, (Mass et 
Verg6 sur Zachariae, II, $ 383, p. 323; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, p. 429; 
Dailoz, Râp., Suppl., Suecession, No. 461). 
54, Au dreptul să introducă acţiunea, 

în petiţiune de ereditate, pe lângă moşte- 
nitorii legitimi, si alţi moștenitori uni- 
versali sau cu titlu universal, cum sunt 
moştenitorii neregulaţi cari au obţinut tri- 
miterea, în posesiune, precum şi cum- 
părătorii sau cesionarii de drepturi suc- 
cesorale. (Dalloz, Rp. Suppl,, Succession, 
No. 463; Laurent, IX, No. 504, 509, 510 ; 
Huc, V. No. 260; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 896, 897). 
55, Acţiunea în petiţiune de ereditate 

se transmite moștenitorilor celui ee are 
dreptul s'o introducă. (Dalloz, R6p. Supp!., 
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Succession, No. 463; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II. p. 897). , 
56, Acţiunea în petiţiune de ereditate 

este divizibilă între moştenitorii cari au 
dreptul s'o introducă, fiecare în propor- 
ţiune cu partea sa succesorală.  (Dailoz, 
Reâp., Suppl., Succession, No. 463; Laurent, 
IX, No. 505; Huc, V, No. 260; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III. partea II, p. 89%), 
57, Acţiunea în petiţiune de ereditate 

poate fi îndreptată contra oricărei pel- 
soane care nu recunoaşte reclamantului 
calitatea de moştenitor cu privire la lu- 
crurile ce le posedă. (Aubry et Rau, ed, 
4-a, VI, $ 616, p. 429, 43U; Dalloz, R&p, 
Suppl., Succession, No. 464; Laurent, LX, 
No. 511; Huc, V, No. 260; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 89). 

58. Acţiunea în petiţiune de ereditate 
poate fi îndreptată şi contra cumpără- 
torului de drepturi succesorale. (Laurent, 
IX, No. 513 bis; Huc, V, No. 261; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 898). 
59. Acţiunea în petiţiune de ereditate 

se prescrie prin trecere de treizeci ani 
potrivit dreptului comun. (Laurent, IX, No. 
514; Huc, V, No. 264; Bufnoir, Propriâte et 
contrat, p. 194; Planiol, III, No. 2048; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IIl, partea II, p. 4%, 
nota, 2, 896, 903, 904, 905). . 

60. Creditorii unui moştenitor au drep- 
iul să exercite acţiunea în petiţiune de 
ereditate, în numele debitorului lor, (Ale 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 897, 

61. Curatorul unei succesiuni vacante 
are dreptul să introducă, acţiunea în pe- 
titiune de ereditate. (Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea II, p. 897). 

62. Acţiunea, în petiţiune de ereditate 
aparţine şi străinilor iar nu numai Ro- 
mânilor, însă nu în privința bunurilor 
rurale, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 897, 898). 
63. Dacă moștenitorul a, reuşit în ac- 

iunea în petițiune de ereditate, poses 
rul evins căruia i se dă denumirea de 
erede aparent, va fi obligat să restituie 
adevăratului moştenitor țoate bunurile 
succesorale ce le posedă cu toate aeces0- 
riile şi îmbunătățirile rezultate din fap- 
tul său sau din faptul naturii, el având 
dreptul la. restituirea cheltuielilor nece- 
sare şi utile potrivit, dreptului Comun. 
(Pothier, Propritâ, IX, No. 402, 429, 4%; 
Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 616, p. 81: 
Dalloz, R6p., Suppl.. Suceession, No. 455; 
Laurent, IX, No. 595, 530; Alexandresco 
ed. 2-a, III, partea II, p. 906, 908 urm. 
64, Dacă posesorul a plătit din banii 

săi datoriile succesiunei, el va. avea dre- 
tul la. restituirea sumelor plătite, deoa- 
rece plata datoriilor sunt nişte cheltuieli 
necesare, (Huc, V, No. 269; Alexandresco' 

ed. 2-a, III, partea II. p. 910). 
65, Posesorul evins este considerat de 

bună credinţă. totdeauna, când. aveă cre 
dinţa, printr'o eroare de drept, sau eroare 
de fapt, că avea dreptul, după lege, 2 
succesiune, (Pothier, Propriâiă, IX, No. 
395; Aubry et. Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, P- 
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454; Dalloz, Râ6p., Suppl., Succession, No. 
465; Laurent, IX, No. 523; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea, II, p. 906, 907). 
66. Posesorul va, fi considerat că este 

de rea, credinţă numai atunci când cuno- 
scând că există moştenitori în grad suc- 
cesibil mai apropiat, ştiă că ei nu sau 
prezentat pentru a reclamă succesiunea 
din cauză că nu aveau cunoşiinţă de de- 
schiderea succesiunei în profitul lor. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, p, 434; Dal- 
loz, R6p., Suppl., Succession, No. 469). 
67. După altă părere, posesorul va, 

„fi considerat că este de rea credinţă când 
aveă cunoştinţă că existau moştenitori din 
grad succesihil mai apropiat cari îk ex- 
cludeau dela succesiune. (Demolombe, XIV, 
No. 228;. Dalloz, R6p., Suppl., Succession, 
No, 465; Laurent, IX, 521; Huc, V, No. 
264, 265; Baudry et Wahl, Suecessions, 
1, No. 1199; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
TUL. partea II, p. 906, 907). 

G8. Faptul că moştenitorii nesezinari 
sau pus în posesiunea bunurilor sucee- 
sorale, fără a cere trimiterea în pose- 
siune dela justiţie nu poate fi conside- 
rat ca o rea credinţă. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 907; Contra: Chabot, 
Successions, IL, art. 773, No. 6). 
69. Din momentul introducerei acţiu- 

nei in petiţiune de ereditate, dacă este 
admisă, buna credinţă a posesorului înce- 
tează.  (Pothier, Proprisi6, LX, No. 397; 
Laurent, IX, No. 42; Huc, V, No. 263; A- 
lexandreseco, ed. 2-a, III, partea, II, p. 907, 
910, nota 3). 

70, Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă posesorul este de bună sau 
de rea, credinţă şi data de când el a de- 
venit de rea credinţă, (Huc, V, No. 265; 
Ap) endreseo, ed. 2-a, III, partea IL, p. 

74. Posesorul de rea credinţă trebuie: 
şte să repare toate prejudiciile cauzate 

lucrurilor din vina sau neglijenţa sa; po- 
sesorul de bună credinţă nu datoreşte re- 
paraţiuni decât în măsura profitului ce 
l-a tras din deteriorările comise lucrurilor 
obligat să le restituie. (Pothier, Propricte, 
IX, No. 435; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. 
$ 616, p. 431 urm, Dalloz, Rep, Suppl. 
Succession, No, 467; Laurent, IX. No. 529 
urm.; Huc, V, No. 265 urm.; Baudry et 
Wahl, Successions, I, No, 1207; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ŢII, partea II. p. 910). 

72, Posesorul de bună credinţă care a 
înstrăinat, cu titlu oneros, bunurile suc- 
cesiunei, tiebuieşte să, restituie moşteni- 
torului adevărat numai ceeace a primit în 
schimbul înstrăinării, pe când posesorul 
de rea credinţă trebuieşte să restitue mo- 
ştenitorului adevărat valoarea bunurilor 

înstrăinate. (Pothier, Propriâte, IX, No. 
417 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 
816, p. 431 urm.; Dalloz, R6p.„ Suppl. 
Succession, No. 467; Laurent, IX, No. 329 
urm.; Huc, V, No. 265 urm.; Bavâdry et 
Wahl, Successions; I, No. 1207; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 911, 912). 

73, Posesorul de bună credinţă eare 
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a înstrăinat, cu titlu gratuit, bunurile suc- 
cesiunei, nu are, în principiu, nici o obli- 
£aţie pe când posesorul de rea credinţă, 
trebuieşte să, despăgubească în întregime 
pe adevăratul moştenitor. (Pothier, Pro- 
priât6, IX, No. 423; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 616, p. 431 urm.; Dalloz, R6p., Suppl., 
Succession, No. 467; Laurent, IX, No. 529 
urm.; Huc, V, No. 265 urm.; Baudry et 
Wahl, Successions, 1, No. 1207; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea, II, p. 911, 912). 
(4. Fructele bunurilor succesorale cu- 

lese înainte de exercitarea acţiunei în pe- 
tițiune de ereditate trebuiesc restituite nu- 
mai de posesorul de rea, credinţă iar nu 
şi de cel de bună credinţă. (Pothier, Pro- 
priâts, IX, No. 431; Duranton, II, No. 586; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, text şi 
notele 20 urm., p. 433 urm; Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession, No. 466; Laurent, lX, 
No. Sl urm; Huc, V, No. 267, Baudry 
et Wabhl, Successions, I, No. 1202, 120%, 
1999, 1223; Alexandreseo, ed. 2-a, III, par- 
tea III, p. 909, 913 urm.). 

75, Actele de administraţie făcute de 
moştenitorul aparent suni, după o părere, 
valabile. (Demolombe, XIV, No. 234 urm.; 
Demante et Colmet de Santerre, I, No. 
176 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, 
p. 437; Dalloz, Rep.; Succession, No. Sl; 
Suppl., Succession, No. 469; Baudry et 
Wahl, Successions, I, No. 1246; Guillouard, 
Contrat de louage, I, No. 56; Planiol, III, 
No. 2059; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. II, p. 916, 917). 

16, După altă părere, actele de admi- 
nistraţie făcute de moştenitorul aparent, 
sunt nule. (Duranton, XVII, No. 135; Dal- 
loz, Râp., Suppi., Succession, No. 471; Lau- 
rent, IX, No. 556 urm.; Huc, V, No. 271 
urm.). 

17, Potrivit dispoziţiilor art. 1240 c. 
civ, fr. (1097 e. civ. rom.) plata făcută cu 
bună credință, moștenitorului aparent este 
valabil făcută, precum este valabilă şi e 
xercitarea tuturor acţiunilor personale 

privitoare da un drept de creanţă, activ și 
pasiv cu privire la succesiune. (Demo- 
lombe, XIV, No. 236; Laurent, IX, No.557; 
Huc, V, No. 273; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, I, No. 1930; Alexandresco, ed. 2-a, 
II. partea II, p. 917). 
78. Instrăinarea obiectelor mobiliare 

distincte, din succesiune este valabilă în 
virtutea dispoziţiilor art. 2279 e. civ. în. 
(1909 ce. civ. rom.) (Demolombe, II, No. 
252; XIV, No, 240; Aubry et Rau, ed. ka. 
VI, $ 616, nota 32, p. 437; Dalloz, Rep. 
Succession, No. 542; Suppl., Suceession, 
No. 470; Laurent, IX, No. 561; Huc, V, 274%; 
Ag andresco: ed. 2-a, III, partea II, p. 

79, Vânzarea întregei succesiuni, care 
este compusă din lucruri mobile, nu este 
valabilă, ci numai vânzarea obiectelor mo- 
pile distincte din succesiune. (Dalloz. Rp, 
Succession, No. 549; Huc, V, No. 274; Pla- 
niol, III, No. 2056; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, TI, partea II, p, 919). 
80. Instrăinările cu titlu gratuit, fie de 
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mobile, fie de imobile, făcute de moşteni- 
torul aparent sunt nule faţă de adevă- 
ratul moştenitor. (Demolombe, II, No. 251; 
XIV, No. 241; Mourion, I, No. 494; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, p. 438 urm; 
Dalloz, R&p.. Suecession, No. 546; Supp!., 
Succession, No. 420; Laurent, IX, No. 561; 
Huc, V, No. 274; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 919). 

8|. instrăinările silite de imobile fă- 
cute de creditorii succesiunei, faţă cu mo- 
ștenitorul aparent sunt valabile şi faţă de 
adevăratul moştenitor. (Dalloz, Râp., Suc- 
sasion, No. 543; Suppl., Suecession, No. 

82. Instrăinările de imobile cu titlu 
oneros, făcute de moştenitorul aparent, cu 
clauza, negarantării în caz de evicţiune, 
nu sunt opozabile moștenitorului adevă- 
rat. deoarece din înscrierea clauzei de 
negaranţie se deduce că părţile aveau în- 
doială în privința drepturilor vânzăto- 
rului., (Dalloz, R6p., Succession, No, 547; 
Suppl., Succession, Np. 470). 
83. Instrăinările cu titlu oneros, de i- 

mobile distincte din succesiune, făcute de 
moștenitorul aparent, când cumpărătorul 

a fost de bună credinţă, chiar dacă mo- 
ştenitorul aparent a fost de rea credinţă, 
după părerea dominantă sunt opozabile 
adevăratului moştenitor, în virtutea eroa- 
rei comune şi invincibile. (Demolombe, 
XIV, No. 232 urm.; Demante et Colmet de 
Santerre, I, No. 181 bis, IV urm.; Aubry 
et Rau, ed. 5-a, IL, 8 158, p. 9%; ed. 4-a, 
VI, $ 616 text şi nota 32, p. 437 urm; 
Dalloz. Râp., Suceession, No. 550; Huc, I, 
No. 452 urm.; V, No. 270 urm.; Baudry ei 
Wabhl, Successions, I, No. 1233 urm.; Pla- 
niol, III, No. 2060). 
84. După altă părere, chiar dacă cum- 

părătorul ar fi fost de bună credinţă, în- 
străinăile cu titlu oneros, de imobile di- 
stincte din succesiune, făcute de moşte- 
nitorul aparent, sunt, nule. (Dalloz; Rp, 
Succession, No. 549; Laurent, IX, No. 562; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p- 
921, 922), 

85, In ceeace priveşte vânzarea între- 
gei succesiuni, făcuță de moștenitorul a- 
parent. ea, este nulă, chiar dacă ambele 
părţi ar fi de bună credinţă. (Dalloz, R&p.. 
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niol, III, No. 2056; Comp.: Alexandreseo. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 919). 
86. Soluţiunile prevăzute mai sus pen- 

tru înstrăinările imobilelor succesiunei, 
îşi găsesc aplicaţiunea, şi la constituirile 
de drepturi reale, cum sunt ipoteca şi ser- 
vituţiile, consimţite de moştenitorul apa- 
rent. (Dalloz, Râp., Succession, No. 5%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
920, 91), 

87, Hotăririle obţinute faţă de moşte- 
nitorul aparent, cu privire la bunurile 
succesorale; au, în principiu, autoritate de 
lucru judecat şi faţă de moștenitorul ade- 
vărat, dacă nu a, fost o înţelegere îrau; 
duloasă între părţi. (Demolombe, II, No, 
238; Larombitre, Obligations, 1V, art, 1851, 
No. 97; Demante, 1, No. 176 bis, LV; Aubry 
et Rau, VIII, & 769, p. 378; Dalloz, R&p., 
Succession, No. 544; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II. p. 917, 918; Contwa: Mar- 
cadâ, art, 1351, No. XIV; Laurent, IX, No. 
559; Comp.: Huc, V, No. 273). 
88. Tranzacţiunile încheiate de moşte- 

nitorul aparent, cu privire la bunurile 
succesorale, sunt ca şi hotăririle obţinute 
în contra sa, opozabile adevăratului mo- 
ştenitor, (Demolombe, II, No. 239; Dalloz, 
Rp, Succession, No. 545; Baudry et 
Wahl, Transaction, No. 1931; Guillouard, 
Transaction, No. 53; Alexandresco, ed. 2-3, 
III. partea II, p. 918; Contra: Duranton, 
T, No. 571; Laurent, IX, No. 560; Huc, XII, 
No. 286). ” 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|, Principiul din materia, suecesiunilor 
ab intestat că, odată ce ai accepiat sut- 
„cesiunea. nu te mai poţi lepădă de dânsa, 
aplicabil şi la, legate, nu poate fi înţeles 
în sensul că nu ai puteă să renunți a0 
mai reclamă, retrăgându-ţi acţiunea ce 0 
făcuseși în acest scop, ci că, chiar dacă 
în urmă ai renunţă să-l mai reclami le- 
gatul, rămâi totuşi răspunzător de Con 
secinţele care decurg din acceptarea lui, 
putând fi obligat să contribui la plata 
sarcinilor şi datoriilor succesiunei în pro- 
porţiunea legatului. (Trib. Itov, s. Le c€ 

"18393 din 14 Decembrie 1925, Pand. Rom. 
1926, III. 88, Curier. Jud. 925/19%). Succession, No. 555; Huc, V, No. 274; Pla- 

Secţiunea II. — Despre renunțarea la succesiune. 

Art. 695. — Renunţarea la succesiune nu se presupune; ea 
nu se poate face decât la grefa tribunalului de prima instanță a 
districtului în care succesiunea s'a deschis, și pe un registru ținut 
anume pentru aceasta. (Civ. 95, 199, 201, 405 urm., 430, 454, 
691, 693, 694, 696, urm., 700 urm., 704, 706, 752, 755, 791, 928; 
Pr. civ. 63; L. jud. oc. 34; Civ. Fr. 784). | 

Tezi. fr. Art. 4 . . A . 784. — La renoneiation ă une suceession ne se presume 
elle ne peut pas: plus âtre faite qwau greffe du tribunal de premitre instance 
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dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, 

DESPRE SUCCESIUNI 

culier tenu ă cet effet. 

Art. 695 

sur un registre parti- 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO D., Observaţie sub Trib. Rochechouart (Haute-Vienne) 15 Aug. 1920, 
Pand. Rom. 1926, 111, 4; : 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre testamente, p. 100; Despre succesiuni, p. 38 urm.; 
LĂZĂRESCU EM. AL., Des droits du con'oint survivant, pg. 15, 59, 8, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceptare 19. Aa 
Acceptarea succesiunei 1, 

21 
Act sub semnătură pri- 

vată 6, 11, 12. 
Anulare 4, 5, 7,8, 9, 16, 

23, 26, 29, 31, 32, 33, 
Autentic act 5, 6, 11. 
Autorizaţie 23, 
Calitate 34, 
Capacitate 21, 22, 23. 
Condiţiune 24, 26, 27. 
Consiliu judiciar 22, 
Convenţie 6, 27. 
Declaraţie 2, 3, 5, 14,15. 
Domiciliu 14, 
Donaţiune 25, 26. 
Expres 1, 2, 
Femee. căsătorită 23. 
Foae volantă 9, 
Funcţionar 4,5, 
Grefă 2, 3, 7. 8, 14, 15,16. 
Indivizibilitate 28,   

Inscriere 2, 3. 
laterpretare 34. 
Inventar 3, 
Invocare 29, 
Judecătorii de ocoale 17, 
Legalizare 11, 12, 
Legat 25, 26, 
Mandat 10, 11, 12, 13, 
Moştenire 4 urm. 
Notificare 20, 
Nulitate 4, 5, 7, 8, 9, 16, 

25, 26, 29, 31, 32, 38, 
Oficiu 4, 5. 
Pact succesoral 31, 32, 33, 
Sacramentali termini 30, 
Semnătură 15, !6, 
Succesiune 1 urm. 
Succesiune nedeschisă 31, 

32, 33. 
Tacit 1, 
Termin 27. 
Termini sacramentali 30. 
Tribunal 2, 3, 7, 8. 

Doctrină. 

1„ Renunţarea la succesiune, spre deose- 
bire de acceptarea succesiunei, nu poate fi 
tacită, ci numai expresă. (Demolombe, XV, 
No. 16; Dalloz, Râp., Succession, No. 574; 
Suppl., Succession, No. 477; Laurent, IX, 
No. 462; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 277, 278; C. Hamangiu, IL. Rosetti, 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 680, 
681; Traian lonaşcu, Succesiuni şi liberali- 
tăţi, p. 152). 

9, Renunţare expresă la succesiune, în 
principiu, nu este valabilă decât dacă este 
făcută printr'o declaraţie înscrisă pe un 
registru ținut anume pentru aceasta la grefa 
tribunalului de primă instanţă a județului 
în care s'a deschis succesiunea. (Demolom- 
be, XV, No. 11 urm.; Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. 578; Suppl., Succession, No. 478; 
Alexandresco, ed. 2-a III, partea II, p. 
279, 280; C. Hamangiu, |. Rosetti, Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 680; Traian 
Ionașcu, Succesiuni şi liberalităţi, p. 152). 

3, De îndată ce moştenitorul a făcut 
declarația de renunțare la succesiune care 
a fost înscrisă în registrul special ţinut 
pentru aceasta la grefa tribunalului re- 
nunţarea este valabilă, cu toate că nu s'a 
făcut încă inventarul succesiunei. (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 585; Suppl., Succes- 
sion, No. 488; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, II, No. 2250, 2251; Comp.: Traian lo- 
naşcu, p. 152). | 

44, Renunţarea la succesiune făcută la 
oficiul unui alt funcţionar public, afară 

de grefa tribunalului de primă instanţă, 
nu este valabilă. (Dalloz, Rep. Succession, 
No. 578). 

5. Renunjarea la succesiune făcută de 
un moștenitor printr'o declarație unilate- 
rală la oficiul unui alt funcţionar public, 
afară de grefa tribunalului de primă in- 
stanţă, chiar dacă ar fi cuprinsă într'un 
act autentic nu este opozabilă nici moşte- 
nlitorului care a făcut-o, nici comoșteni- 
torilor săi. (Duranton, VI, No. 472; De- 
molombe, XIV, No. 442 bis; XY No. si 
20 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 615, 

„ 411; Dalloz, Rep., Suppl., Suecession, 
No, 478; Laurent, LX, No. 462, 467; Huc, 
V, No. 178; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 2227: Comp.; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 279). 

G, Renunţarea la succesiune cuprinsă 
întro convenţiune, încheiată între como- 
ştenitori, căreia îi formează unul dintre 
elemente sau accesorul, este valabilă fie ea 
făcută sub forma autentică sau sub sem- 
nătură privată şi poate rezuliă chiar în 
mod tacit din cuprinsul clauzelor con- 
venţiunei. (Demolombe, XV, No. 20 urm, 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 615, p. ai, 
412; Dalloz, Rep.; Suppl.; Succession, No. 
479;  Vazeille, Successions, I, Art, 784, 
No. 2; Matei Cantacuzino, p. 420; Comp,: 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 681; Contra: Laurent, 
IX. No. 452, Huc, V, No. 177; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 279, nota 2). 

7. Sub pedeapsa de nulitate, renunțarea 
irebuieşte făcută la grefa tribunalului de 
primă istanță a judeţului în care s'a des- 
chis succesiunea (Demolombe, XV, No. 16. 
19; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI $ 615, p. 4: 
Dalloz, R&p., Suceeseion, No. 580; Supl. 
Succession, No. 485; Laurent, IX, No. 462; 
Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea II, pag. 

8. Benunţarea făcută la grefa altui tri- 
bunal decât al judeţului în care sa des- 
chis succesiunea, este nulă atât față de 
moștenitorul care renunţă cât şi faţă de 
terțele persoane. (Dalloz, Rep., Suppl,, 
Succession, No. 485; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II, p. 280, nota 4). 

9. Renunţarea la succesiune făcută în 
mod verbal, sau. înscrisă pe o foaie volantă 
sau pe alt registru afară de acel ţinut 
special pentru aceasta, este nulă. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Succession, No. 485; Alexan: 
“dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 280, text 
şi nota 4). 
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10. Declaraţia de renunțare la sucee- 

siune poate fi făcută în mod valabil prin- 

run mandatar. (Duranton, VI, No. 472; 

Demolombe, XV, No. 14; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, VI, $ 613, p. 414; Vazeille, Succes- 

sions, Art. 784, No. 5; Dalloz, R6p.. Suc- 

cession, No. 582; Suppl., Suecession, No. 

484; Laurent, LX, No. 429; Huc, V, 178; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 

281; Traian lonaşcu, p. 152). 

| i. Mandatul pentru renunțare la suc- 

cesiune trebuieşte să fie special, dat în 

scris, însă nu este nevoie să fie autentifi- 

cat ci poate fi şi sub semnătură privată 

însă legalizat. (Demolombe, XV, No. 14; 

Mourlon, II. No. 247; Mass€ et Verge sur 

Zachariae, II, $ 318, nota 14, p. 315; Aubry 

et Rau, ed, 4-a, VI, $ 613, text şi nota 9, 

p. 411; Dalloz, Rep. Succession, No. 582; 

Suppl., Sucecession, No." 484; Laurent, IX, 

No. 429; Huc, V, No. 178; Baudry et Wahl!, 

Suecessions, II, No. 2239; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 281; Contra: Traian 

Jonaşcu, p. 152). 
49. Mandatul de renunțare la succesi- 

une este valabil chiar dacă semnătura re- 

nunțătorului nu este legalizată. (Duranton, 

VI, No. 472;  Vazeille, Successions, Art. 

784, No. 3; Dalloz, Râp., Succession, “No. 

582: Contra; Chabot, Successions, II, p- 

590: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. 281). 

13. Mandatul de renunțare la suecesi- 

une, va trebui să fie anexat la registrul 

renunțărilor. (Duranton, VI, No. 472; De- 

molombe, XV, No. 14; Dalioz, Râp., Suc- 

cession, No. 582; Suppl., Succession, No. 
484;  Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

II, p. 281). 
(4. Declaraţia de renunțare făcută nu 

în localul grefei tribunalului, ci la domi- 

ciliul renuntătorului unde grefierul a trans- 
portat registrul special este valabilă. (De- 
molombe, XV, No. 17; Laurent, IX, No. 
469; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 280 nota 4). 
„15, Declaraţia de renunțare la succe: 

siune trebuieşte semnată de cel care o face; 
în cazul când renunțătorul nu știe carte, 
grefierul va face menţiune despre aceasta 
subseriind menţiunea. (Demolombe, XV, 
No. 12; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 280). 

16. Declaraţia de renunțare la succesi- 
„une nesemnată de cel care o jace sau de 
grefier este nulă. (Demolombe, XV, No. 16; 
Laurent, IX, No. 462; Alexandresco, ed. 2-a, 
IUL, partea II, p. 280). ” 

17. Potrivit dispoziţiilor art. 34 din le- 
gea judecătoriilor de ocoale, declaraţia de 
renunțare, la succesiune se poate face şi la 
judecătoria de ocol a locului unde s'a des- 
chis succesiunea. (Alexandrescv, ed. 2-a 

III, partea ÎI, p. 280; C. Hamangiu, I. Ro- 
seiti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

18. In cazul când moștenitorul ar luă - 
o calitate incompatibilă cu aceea de mo- 

DESPRE SUCCESIUNI 
Codul civil 

ştenitor, el este considerat că a renunțat 

la succesiune, renunțare care rezultă în 

mod virtual. (Dalloz, Rep. Suppl. Sueces- 

sion, No. 480; Contra: Huc, V, No. 179). 

19, Renunţarea la succesiune nu ire- 

buieşie acceptată de ceilalți moștenitori, 

deoarece este un act unilateral de voință. 

(Demolombe, XV, No. 15; Dalloz, Rep. 

Suppl., Succession, No. 487; Laurent, XV, 

No. 15; Baudry et Wabhl, Successions, Îl. 

No. 2259: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

II, p. 277, 281). 
20. hRenunţarea la succesiune nu tre- 

buieşte să fie notificată terţilor interesaţi, 

deoarece este un act unilateral. (Demo- 

lombe, XV, No. 15; Dalloz, Rep., Succes 

sion, No. 586; Suppl., Succession, No. 48; 

Laurent, LX, No. 451; Baudry et Wahl, Suc” 

cessions. ÎI, No. 2259; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p, 281). 
0, Aceleaşi condițiuni de capacitate 

pentru a puteâ acceptă o succesiune, se 

cer şi pentru a puteă renunţă la o suc 

cesiune. (Chabot, Suecessions, ÎI, Art. 284 

No. 4; Dalloz, R&p.. Succession, No. 389; 

Suppl.. Succession, No. 489; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea II, p. 285). N 

29, Persoana pusă sub consiliu judiciar 

nu poate .renunţă la succesiune decât cu 

asiştenţa consiliului său judiciar, (Demo- 

lombe, XIV, No. 519 urm.; Dalloz, R&. 

Suppl., Interdiction, No. 264; Laurent, Lă, 

No. 495; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

II, p. 285, nota 1). i 

23, Femeea căsătorită nu poate renunţă 

la “0 succesiune decât cu autorizația soțu- 

lui său sau a justiţiei. (Demolombe, XlY: 
No. 519 urm.; Dalloz, Rep. Suppl., Succes 

sion No. 489; Laurent, LX, No. 4%; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 285, nota î)- 
04, Nu se poate renunţă, în principiu 

la o succesiune cu condițiune, ci numai pur 

şi simplu. (Dalloz, Rep.. Suecession, NO: 

665; Suppl., Sucecession, No. 554; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 27%). 

25, În cazul când moștenitorul a renun 

“at la succesiune pur și simplu, fără să 

facă nici o menţiune în privinţa Liberali- 

tății ce o primise dela defunct, anularea 

legatului sau a darului ce ar aveă loc 

după renunțare nu are nici 0 influență 

asupra acestei renunţări care rămâne vale 

bilă. (Demolombe, XV, No. %; Dalloz 

Râp., Suppl., Succession, No. 534; Laurent, 

IX, No, 460). 
OG, In cazul când moştenitorul cu ocâ- 

zia renunțării a declarat că renuniă li 

succesiune cu condiţiunea ca Jiberalitatea 

să nu fie anulată, anularea legatului sau & 

darului ce va aveă loc după renunțare va 

avcă efect asupra renunţării care s€ va 

consideră ca neavenită. (Demolombe, x, 

No. 97, 98; Dalloz, Rep., Suppl., Suceession 

No. 554; Laurent, IX, No. 458, 4%; Huc, 

V, No. 179; Baudry et Wahl, Successions, 

I, No. 1407, 1411). 
27, In cazul când renunţarea sa făcut 

prinir'o convenţiune încheiată între COIDO- 
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ştenitori, ea poate fi supusă unui termen 

sau condiţiune. (Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 

cession, No, 554; Baudry et Wahl, Succes- 

sions, |, No. 1410). 
D8. Renunţarea la succesiune, în prin- 

cipiu, este indivizibilă în sensul că nu se 
poate acceptă o parte din succesiune şi să 

se renunţe la cealaltă parte. (Demolombe. 
XIV, No. 356, 557: Aubry et Rau, VI, $ 645, 
p, 409. 410; Dalloz, Rep., Succession, No. 
660; Suppl., Succession, No. 533; Laurent, 

TX, No. 426, 458; V, No, 179; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 278). 
29, Nulitatea unei renunţări făcută în 

altă formă decât cele prevăzute de art. 
784 c, civ. fr. (695 c. civ, rom.) poate fi in- 

vocată de oricine. chiar de moștenitoral 

care a făcut-o. (Demolombe,<XV, No. 16, 

19; Laurent, IX, No. 462, 467; Alexandre- 

sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 279). 
30. Renunţarea la succesiune nu trebuie- 

şte să cuprindă anumiţi termeni sacramen- 

tali. (Demolombe, XV, No. 8; Alexandre- 

sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 280), . 
34. Nu se poate renunţă la o succesiune 

nedeschisă încă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 

partea II, p. 281). 
20, Nu se poate renunţă la o succesiune 

de către comoştenitorul în grad următor 

cât timp moștenitorul din gradul anterior 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 696 

nu a renunţat, deoarece nu se poate re- 

nunţă la un drept care aparține unei alte 

persoane. '(Pothier, Successions, VIII, p. 

145; Laurent, IX, No. 421; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea II, p. 282). 
233, Un moştenitor nu poate renunţă 

la o succesiune deschisă când el nu are cu- 

noştință de deschiderea ei și de chemarea 

sa la suecesiune. (Pothier, Successions, VIII, 

p. 145; Laurent, LX, No. 422; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 282, text şi nota 1). 

4, Moşienitorul care are mai multe ca- 

_lități, va trebui să arate calitatea în care 

renunță; dacă nu arată calitatea, se va in- 

terpretă în mod restrictiv.  (Demolombe 

XV, No. 9; Laurent, LX, No. 437; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 285). 

25, A se vedea: art. 199, 405, 450, 458, 

687 şi 691 din codul civil cu notele respec- 

tive. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927). 

(.„ Grefierul nu este ţinut să facă men- 
țiune în procesul verbal de renunjare că 

Sa încredinţat de identitatea părților. (Cas. 
1, 2753 din 26 Mai 1926, Pand. Săpt. 37/1926). 

D, A se vedea: art. 700, nota 1. 

Art. 696. — Eredele ce renunţă este considerat că n'afost nici- 

odată erede. (Civ. 688, 699, 701, 752, 975, 976, 1015, 1019; 

Civ. Fr. 7185). 
Tezt. fr. Art. 785. — Ihâritier qui renonce, est cens6 n'avoir janiais €t6 

heritier. 

Bibliografie (continuare). 

ConsraNrINEes0U JAq. N., Despre succesiuni, p. 36 urm; 

Hozoc D., Notă sub Cas. 1, 460 din 10 Nov. 1906, Pand. Rom. 1926, 1, 158. 

Doctrină, 

|, Potrivit dispozițiunilor art. 785 c, civ. 
fr. (696 e. civ. rom.) moștenitorul care re- 

nunţă la succesiune este considerat că nu 

a fost niciodată moştenitor. Consecința a- 
cestor dispoziţiuni este că moștenitorul care 
renunţă la o succesiune este lipsit de toate 
avantajele ce ar fi putut scoate din succe- 

siune, însă este în acelaş timp descărcat de 

orice obligaţie ce ar fi decurs din calitatea 
sa de moştenitor, dacă ar fi acceptat succe- 

siunea. (Dalloz, R&p.. Succession, No. 652; 
Suppl., Succession, No. 544; C. Hamangiu. 
1. Bosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 684; Traian Ionașcu, p. 152). 

9. Renunţarea la succesiune are efectul 
unei condițiuni rezolutorii. Deși legea nu 
vorbeşte de condijiune rezolutorie, însă ea 
a fost închipuită de doctrină pentru a se 
dă o explicație efectului retroactiv al re- 
renunţării. (Demolombe, XV, No. 24; De- 

mante et Colmet de Santerre, III, No. 105; 
Mourlon, II, No. 205, nota 1; Laurent, LĂ, No. 
455; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
284, 285; Comp. C., Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu și Al. Băicoianu, III, No. 684). 

2, Prin renunţarea la succesiune, actele 
curat conservatorii, de: îngrijire și de ad- 
ministraţiune provizorie făcută de moşteni- 
tor potrivit dispoziţiunilor art, 779 c.. civ. 
fr. (690 e. civ. rom.), înainte de renunțare, 
sunt menținute. (Demolombe, XV, No. 35; 
Mourlon, ÎI, No. 255; Dalloz, Râp., Suppl., 
Succession, No. 544; Laurent, IX No, 434; 
Planiol, III, No. 1998, 2028; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 285; C. Hamangiu, 
]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 684). 

4, Moştenitorul care a renunţat la suc- 
cesiune trebuieşte să restituie bunurile suc- 
cesorale şi fructuale ce le-a cules dela 
deschiderea succesiunei. (Demolombe, XV, 
No. 30; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
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No, 544; Laurent, LX, No. 454; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 285). 

5. Moştenitorul care a renunţat la suc- 
cesiune nu poate fi obligat să raporieze 
liberalităţile primite dela defunct. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Succeession, No. 544; C. Ha- 
mangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi A]. Băico- 
ianu, III, No. 684). 

6. Drepturile reale consimţite de moşte- 
nitorul, care a renunţat la succesiune, asu- 
pra bunurilor succesorale, nu sunt valabile, 
(Dalloz, Rep.. Suppl., Succession, No. 544). 

7, Prin renunțarea la succesiune, drep- 
turile moştenitorului renunjaior în contra 

succesiunei, şi ale succesiunei în contra 
moștenitorului nu se sting prin confuziune. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Suecession, No. 544; 

Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, III, No. 684). , 

8, Prin renunțare, moștenitorul pierde 
numai drepturile cu caracter material care 
privesc concesiunea iar nu şi pe cele cu ca- 
racter moral. Astfel moştenitorul care a re- 
nunţat la succesiune nu pierde dreptul de 
a urmări pe cei cari aduc atingere numelui 
sau memoriei defunctului. (Huc, V, No. 185). 

9, A se vedeă: art. 752 din codul civil cu 
- notele respective. 

Art. 697. — Partea renunțătoruiui profită coerezilor săi; dacă 
„este singur, succesiunea trece la gradul următor. (Civ. 121, 659 
urm., 691, 692, 696, 701, 929 urm,, 965; Civ. Fr. 7186). 

Tezi. fr. Art. 786. — La part du renongant aceroît ă ses eohsritiers; sil est seul, elle est d&volue au degr& subs6quent. 

Bibliografie (continuare). 
Hozoc D., Notă sub C. Apel Buc. S$. III, 186 din 3 Noembrie 1890, Pand. Rom. 1925, II, 146, 

Doctrină. 

1„ Formula prevăzută de art. 786 e, civ. 
îr. (697 e. civ. rom.), nu este exactă decât 
atunci când defunctul a lăsat ca moșteni- 
tori descendenţi cari vin la succesiune în 
numele lor, sau fraţi sau surori. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Suecession, No. 545; Huc, V. 
No. 182; Comp.: Colin et Capitanat, III, p. 
475; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, 
p. 285, nota 5, 285, 286; C. Hamangiu, |. 
pgpeiti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
85). 
2, In cazul când moştenitorul care re- 

nunţă la succesiune eră chemat la sucee- 
siune, împreună cu alji moştenitori, partea 
sa profită acestor comoștenitori, (Dalloz, 
Re€p., Succession, No. 655; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 285, 286, 287. C. 
Hamangiu. Î. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 685; Traian Ionaşcu, p. 154), 

3. Partea renunţatorului profită coere- 
zilor săi, fără voia lor, deoarece, potrivit 
principiilor de drept, acceptarea succesiunei 
este indivizibilă, (Duranton, VI, No. "4538; 
Demolombe, XIV, No. 566; Demante et Col. met de Santerre, III, No. 106 bis, II; Mar- cad€, art, 786; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 609, text şi nota 16, p. 365; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 655; Suppl., Succession, No. 546; Laurent, IX, No. 441; Huc, V, No. 183; Baudry et Wahl, Successions, ÎI, No. 2294; 

* Planiol, III, No. 2030; Alexandresco, ed. 2-a, UI, partea II, p. 288; Contra: Vazeille, Suc- cessions, I, art. 786, No. 2). 
4„ Partea renunţatorului, profită coere- zilor săi, fără voia lor, indiferent dacă ac- 

cepiarea coerezilor sa făcut înainte sau 
după renunţarea comoștenitorului şi chiar 

dacă acesta renunţă după ce a cerut şi 0b- 
ținut revocarea acceptării sale, (Demo- 
lombe, XV, No. 48; Marcad$, art. 786; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ Gii, text şi nota 
16, p. 582; Dalloz, Rp. Supol, Sucees- 
sion, No. 546; Laurent, IX, No. 442; Huc, 
V, No. 182; Baudry et Wabl, Successions, 
II, No. 2294; Alexandreseo, ed. 2-a, III, 
pariea II, p. 288; Comp. Contra: Duranton, 
VI, No. 464; Mourlon, IL, No. 256; De- 
mante ei Colmet de Santesre, III, No. 10% 
bis. II). î 

5, In cazul când există moştenitori din 
două linii, partea renunţătorilor profită 
comoștenitorilor din linia sa. (Dalloz, R&p. 
Succession, No. 656; Comp. Traian Ionașcu, 
p. 154). , 

G, Pentru ca partea renunţătorilor, să 
profite moștenitorilor: din cealaltă linie, 
trebuie că să nu mai existe nici o rudă An 
grad succesibil în linia renunțătorului. 
(Dalloz, Rp., Succession, No, 656; Traian 
lonaşcu, p. 154). | 

7, In cazul când moştenirea se împarte 
pe tulpină, partea renunţatorului va pre 
fită numai comoştenitorilor din aceiaș tul- 
pină. (Dailoz, Rep., Suceession, No. 656: 
Alexaudresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 2%; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu și 
Băicoianu, ŢII, No. 685; Traian Ionașcu, 
p. 154). | , 

Ş, Potrivit dispozițiunilor art. 786 e. civ, 
îr. (697 ce. civ. rom), în cazul când renun- 
țătorul este singur în gradul succesibil, 
succesiunea. trece la gradul următor. (Dal- 
loz, R6p., Succession, No, 655; Alexandre: 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 287; C. Ha- 
mangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al, Băico 
ianu, III, No. 685; Traian Ionașcu, p. 154). 
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Art. 698. — Eredele renunțător nu poate îi reprezentat nici- 
odată. Dacă renunțătorul este singur în gradul său, sau dacă toți 
coerezii săi renunță, copiii lor vin la succesiune în virtutea pro- 
priului lor drept, 
697; Civ. Fr. 787). 

pentru părți egale. -(Civ. 658, 664 urm., 668, 

Text. fr. Art. 787. — On ne vient jamais par representation d'un hâritier 
quia renoneâ: si lerenoncant est seul hâritier de son degr6, ou si tous ses coh6- 
ritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et sucetdent par tâte. 

Doctrină. 

4„ Art. 787 c. civ. îr. (698 c. civ rom), 
este inuiil faţă de dispoziţiunile generale 
ale art. 744 ce. civ. fr. (568 ce. civ. rom, 
(Duranton, VI, No. 181, 49; Mareadă, art. 
787; Laurent, LX, No. 71; Alexandresco, 
ed. 2-a, II], partea II, p. 289). 

9, Dispoziţiunile art. 787 c. civ. fr, (698 

  

e. civ. rom.), sunt consecinţele principiului 
după care nu se poate reprezentă o per- 
soană în viaţă şi a principiului că repre- 
zentantul are aceleaşi drepturi ca repre- 
zentatul  (Dalloz, Rep., * Succession, No. 
659; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, 
p. 289; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 687; Comp.: 
Traian lonaşcu, p. 152). | 

Art. 699. — Creditorii acelui ce renunță în paguba lor pot 
să ia autorizaţiunea justiției ca să accepte succesiunea pentru 
debitorele lor, în locul şi rândul său. 

Intr'acest caz renunţarea este anulată numai în favorul cre- 
ditorilor şi numai până în concurența creanţelor lor. Acceptarea 
nu se face în folosul eredelui care a renunţat. (Civ. 562, 731, 
974, 9175, 976, 1719, 1843; Civ. Fr. 788). 

Text. fr. Art. 788. — Les er6aneiers de celui qui renonce au prâjudice de . 
leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice ă accepter la succession du 
chef de leur dâbiteur, en son lieu et place. 

Dans ce cas, la renonciation n'est annulte quen faveur des er€anciers, et 
jusqwă concurrence seulement de leurs crtances: elle ne Vest pas au profit de 
heritier qui a renonce. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 150. 

INDEX ALFABETIC 

(a doctrină), 

Acceptarea succesiunei 1 
urm. 

Acţiune 20. 
Acţiune indirectă 12. 
Anulare 1 urm. 
Autorizaţie 16—20. 
Calitate 21. 
Cerere 18. 
Comoştenitori 10, 14, 19, 

20, 21, 24, 25, 
Cempetenţă 15. 
Creditori 1 urm, | _ 
Creditori anteriori 4, 5, 6, 

27, 
Creditorii succesiunei 3. 
Dată certă 5, 6. | 
Datoriile succesiunei -23. 
Domiciliu 15. 
Donaţiune 9. 
Dovadă 6. 
Exercitarea drepturilor 22. 
Faliment 11,   

Fraudă 8, 9. 
Hotărire 14, 16. 

| Judecător sindic 11. 
Legatari 26, 
Moştenire 1 urm. 
Nulitate î urm. 
Opoziţie 19. 
Prejudiciu 7, 8, 9, î0. 

Prescripţie 12, 13. 
Probă pi 
Raport succesoral 23. 
Redactare greşită 1. | 
Renunţare la succesiune 

1 urm, 

Restituire 24, 253. 
Sarcinele succesiunei 23, 
Simulaţie 27. 
Solvabilitate 7. 
Succesiune 1 urm. 
Tribunal 15. 
Urmărire silită 7. 

Doctrină. 

|. Textul art. 788 c. civ. îr, (699 c, civ. 
rom.), este greşii redactat deoarece auto- 
rizaţia justiţiei de a acceptă succesiunea şe 
dă creditorilor moştenitorului după anu- 
larea renunţării lor iar nu înainte. (Demo- 
lombe, XV, No, 82; Demante et Colmet . 
de Santerre, III, No. 108 bis, II; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 302, nota 
1, 508). | 

9, Fiecare creditor în parte are dreptul 
să beneficieze de dispoziţiunile art. 788 c, 
civ. fr. (699 c. civ. rom.). (Chabot, Succes- 
sions, II, art. 788, No. 4; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 615 text şi nota 35, p. 47; 
Alexandresco, ed. 2-a, [II], partea II, p. 
505; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, ÎI, No. 697). 
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2, Numai creditorii moştenitorului re- 
nunţator au facultatea să accepte succest- 
unea în locul debitorului lor, iar nu şi cre- 
ditorii succesiunei. (Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. 697; Suppl., Succession, No. 569; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2585; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 694). 

d, Numai creditorii anteriori renun- 
țării, au facultatea să exercite drepturile 
prevăzute de art. 788 c. civ fr. (699 e. civ. 
rom.). (Chabot, Successions, II, art. 788, No. 
5; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI $ 613, p. 418; 
Dalloz, R€p., Succession, No. 696; Suppl., 
Succession, No. 569; Laurent, XVI, No. 
460; Colin et Capitant, III, p. 478; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 505; 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 697). 

5, După o părere, data creanţei credi- 
iorilor anteriori trebuieşte să fi dobândit 
data certă pentru a aveă dreptul să ceară 
anularea renunţării şi să accepte succesi- 
unea în locul moștenitorului renunţător. 
(Duranton, VI, No. 514; Demolombe, XXV, 
No. 254; Dalloz, Rep., Succession, No. 696; 
Suppl., Succession, No. 569; Laurent, XVI, 
No. 461). , 

6, După aliă părere, pentru ca un cre- 
ditor, să poată exercită drepturile pre- 
văzute de art, 788 c. civ. îr. (699 c. civ.. 
rom.), nu este necesar ca titlul său de cre- 
anţă să fi dobândit data certă, deoarece 
dispozițiile art. 1528 c. civ. în. (1182 c.civ. 
rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în acea- 
stă materie; dacă pâritul contestă data 
titlului, el va puteă stabili prin orice mij- 
loc de dovadă antidatarea lui. (Aubry et 
Rau, IV, S$ 345, iext și nota 15, p. 220, 221; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
505, nota 2), E 
"7. Creditorii moștenitorului  renunţa- 
tor, vor trebui mai îniâiu să urmărească 
averea debitorului lor şi numai în cazul 
când nu vor fi îndestulaţi vor puteă să 
exercite facultatea prevăzută de art. 788 
e. civ, fr. (699 ce. civ. rom.), căci cât timp 
moștenitorul este solvabil, renunţarea nu 
va aduce nici un prejudiciu creditorilor 
săi. (Dalloz, Re€p,, Succession, No. 689; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea LI, p. 
505, nota 2; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu și „Al. Băicoianu, III, No. 697). 

8. După o părere creditorii pentru a 
puteă anulă renunțarea făcută de debito- 
rul lor vor trebui să dovedească paguba 
lor rezultată din renunțare şi frauda re- 
nunțătorului adică cunoştinţa sa că prin 
renunțare va produce o pagubă pentru 
creditorii săi. (Demolombe, XV, No. 79; 
Larombitre, Obligations, II, Art. 1167, No. 
14; Beudani, Contrats et Obligations, No. 
550; Laurent, IX, No. 475. Baudry et 
Barde, Obligations, I, No. 658, 659; Pla- 
niol, III, No. 1901; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea JI, p. 505, 506. 

9. După altă părere, este deajuns dacă 
renunțarea debitorului este  păgubitoare 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

creditorilor săi deoarece renunţarea gra- 
tuită este revocabilă totdeauna numai prin 
faptul că aduce o pagubă creditorilor fără 
să fie nevoie să se dovedească şi intenția 
frauduloasă din partea debitorului renun- 
țator. (Duranton, VI, No. 511; Chabot, 
Successions, II, Art. 788, No. 1; Massâ et 
Verg6 sur Zachariae, II, $ 580, nota 6, p. 
514; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 108 bis, |: Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, 
$ 615, text şi nota 56, p. 417; Nacu, II, 
p. 116). 

10. Dacă ceilalţi comoştenitori ai re- 
nunțatorului plătesc datoriile creditorilor 
acestuia, creditorii nu mai au dreptul să 
accepte succesiunea în locul renunțătoru- 
lui. (Demolombe. XV, No. 87; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 613, p. 418: Dalloz, Rep. 
Suecession, No. 690; Suppl., Suecession, No: 
572; Baudry et Wahl, Successions, II, No- 
2570; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎL, 
p. 508). 

(1, În caz de faliment al moştenitoru- 
lui renunțator, acţiunea prevăzută de ari. 
788 c. civ, îr. (699 ce. civ. rom.), se va 
exercită de către judecătorul sindic a! fa- 
limentului care reprezintă pe creditorii 
moştenitorului renunţator. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea IL, p. 503, nota 1). 

12, Creditorii moştenitorului care nu 
s'a pronunţat asupra dreptului său de a 
acceptă sau renunţă la o succesiune are 
dreptul în baza art. 1166 c. civ. în. (974 c. 
civ, 1om.), să primească succesiunea sau 
legatul în locui debitorului lor cât timp 
acest drept nu s'a prescris. (Demolombe, 
XIV, No. 557; XV, No. 55, 76; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 307; C. Ha- 
mangiu, Î. 'Rosetti-Bălănescu, Al. Băico- 
ianu, III, No. 698; Contra: Laurent, XVI, 
No. 427: Huc, VII, No. 195. i 

18, Acţiunea creditorilor de a atacă 
renunţarea  moştenitorului  renunţator se 
prescrie prin trecere de treizeci de ant 
care începe a curge dela data renunțării. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 
507; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, III, No. 698). , 

14. Acţiunea creditorilor va trebui să 
fie introdusă atât în contra moştenitoru- 
lui renunțător cât şi în contra moștenito- 
rilor cari au beneficiat de renunțare pen: 
truca hotărîrea de anulare a renunţării 
să aibă efect faţă de toţi aceștia. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 307). 

15, Acţiunea în anularea renunțării la 
moştenire va fi introdusă la tribunalul 
civil al domiciliului renunţatorului. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 507). 

16. Prin hotărîrea prin care tribuna- 
lul anulează renunţarea se dă şi autoriza- 
ție creditorilor renunţătorului ca să ac- 
cepte succesiunea în locul debitorului lor. 
(Alexandresco, ed. 2-a III, partea II, 
p. 508). , 

17. După anularea renunţării, tribuna- 
lul nu poate refuză autorizaţia creditorilor 
ca să accepte succesiunea în locul debito- 
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rului lor. (Laurent, IX, No. 476; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 308; Contra: 
Mass€ et Verg€ sur Zachariae, IL, $ 380, nota 
7, p. 514; Chabot, Successions, II, art. 788, 
No. 2). ! 

18. Autorizaţia justiţiei pentru a bene- 
ficiă de dispoziţiunile art. 788 c. civ. în. 
(699 c. civ. rom.), după o părere, se va 
dobândi de către creditorii moştenitorului 
venunțător prin o simplă cerere adresată 
tribunalului.  (Dalloz, Rep., Succession, 
No. 694; Suppl,, Succession, No. 570). 

19. In acest caz comoştenitorii renun- 
țătorului au dreptul să facă opoziţie la 
admiterea cererei creditorilor pentru a se 
discută contradictorii cererea lor, (Dalloz, 
Râp., Succession, No. 694). 
20, După altă părere, dominantă, au- 

torizaţia justiţiei se va dă numai în urma 
unei acţiuni introdusă de către creditorii 
renunţătorului, punându-se în cauză toţi 
cei cari au profitat prin renunțare. (De- 
molombe, XV, No. 82. Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 615, nota 34, p. 417; Dalloz, Rep. 
Suppl.. Succession, No. 570; Huc, V, No. 
189; Baudry et Wahl, Successions, II, No. 
2587). 
94, Prin acceptarea succesiunei în lo- 

cul moștenitorului  renunţator, creditorii 
acestuia nu dobândesc calitatea de moşie- 
nitori, aşă încât ei nu au dreptul să-şi 
aproprieze bunurile succesorale, ci să le 
vândă prin justiţie şi după îndestularea 
lor, surplusul să-l predeă comoştenitorilor 
renunţătorului, sau când ei lipsesc, mo- 
ştenitorilor în gradul următor. (Demo- 
lombe, XV, No. 88; Mourlon; II, No. 266; 
Marcadă, art. 788; Demanie et Colmei de 
Santerre, III, No. 108 bis, III; Mourlon, ÎI, 
No. 266; Mass et Verg6 sur Zachariae, II], 
$ 580, p. 515; Aubry et Rau, ed. 4-a VI, 
$ 615, p. 418; Dalloz, Rep., Suecession, No. 
700; Suppl., Suceession, No. 575; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, Ili, partea Il, p. 503, 308, 
509, 510). 
99, Creditorii cari acceptă succesiu- 

nea în numele debitorului lor renunţător, 
pot exercită toate drepturile: şi acţiunile 
pe care le-ar fi putut exercită debitorii lor 
dacă ar fi acceptat succesiunea şi sunt 
supuşi tuturor obligaţiunilor la care ar fi 
fost supus acesta. (Demolombe, XV, No. 
85; Mass et Verg6 sur Zachariae, II, 
$ 380, p. 515; Dalloz, Rep., Succession, No. 
692, 699; Suppl., Succeession, No. 573; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 509, 
510). 
23, Creditorii cari acceptă succesiunea 

în numele debitorului lor renunțător, tre- 

buiesc să ţie compt succesiunei de raportul 

Jiberalităţilor la care trebuiă să fie obligat 

debitorul lor dacă acceptă succesiunea şi 

de cota parte ce trebuiă so plătească din 
sarcinele şi datoriile succesiunei, (Duran- 
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ton, VI, No. 515, 516; Demolombe. XV, 
No. 84; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 613, 
p. 417; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 573; Laurent, V, No. 478; Huc, V, No. 
190; Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 
2588, 2589;  Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea Il, p. 310). 
24, Din dispoziţiunile art. 788 al. 2 e. 

civ. îr. (699 al. 2 ce. civ. rom), rezultă că 
renunțarea este anulată până la concu- 
rența creanţelor creditorilor moştenitoru- 
lui renunţător şi ceeace mai rămâne din 
partea sa succesorală se cuvine comoşte- 
nitorilor sau moştenitorului în gradul ur- 
mător, aşă încât, după o părere, chiar dacă 
moștenitorul renunţător ajunge mai târziu 
în o stare materială mai bună, comoştenitorii 
săi sau moştenitorul în gradul următor, 
cari au acceptat succesiunea şi cari prin 
acţiunea creditorilor şi-au văzut micşorat 
dreptul lor succesoral, nu au dreptul 
să ceară dela renunţător restituirea su- 
melor cari au fost incasate de creditorii 
săi. (Demolombe, XV, No. 89; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 100 bis, III: 
Marcad, art. 788; Mass6 et Verg€ sur 
Zachariae, Il, $ 580; nota 11, p. 315; Dal- 
loz, R€p., Suppl., Succession, No. 574; 
Laurent, IX, No. 479; Baudry et Wahl, 
Successions, Il, No. 2594; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea IL, p. 309, nota). 
95, După altă părere, renunţarea la 

succesiune este anulată numai în privinţa 
creditorilor renunţătorului şi ea îşi pă- 
strează toațe efectele în privinţa comoşte- 
nitorilor renunțatorului, sau moştenitoru- 
lui în gradul următor, aşă încât aceştia 
au drepiul să ceară dela renunţator 
plata sumelor cu care sa micşorat succe- 
siunea prin plata creanţelor creditorilor 
acestuia.  (Duranton, VI, No. 520 bis; 
Mourlon, Il, No. 267; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 615, text şi nota 44, p. 418; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 574; 
Huc, V. Ne; 190, 191). 
OG. Legatarii nu pot beneficiă de dis- 

poziţiile art. 788 c. civ. fr. (699 e. civ, rom,) 
deoarece acest drept este conferit numai 
creditorilor  moştenitorului.  (Demolombe, 
XV, No. 80 bis; Aubry et Rau. ed. 4-a, 
VI $.615, nota 55, p. 417; Laurent, IX, No. 
480; Buc, V, No. 187; Alexandresco, ed. 
2-a, III, pavtea II, p. 305). 

27, Creditorii moştenitorului renunță- 
tor au dreptul să atace renunţarea debito- 
rului lor pentru cauză de simulaţie, fără a 
se distinge între creditorii anteriori şi cei 
posteriori renunțării. (Aubry et Rau, ed. 
5-a, IV, $ 315, text şi nota 49, p. 240; Huc, 
VII, No. 251; Aexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 510). 

D8, A se vedeă : art. 975 şi 976 din co- 
dul civil cu notele respective. 

Art. 700. — Facultatea de a acceptă, sau de a se lepădă de 
o succesiune se prescrie prin acelaș timp ce se cere pentru pres- 
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cripțiunea cea mai lungă a drepturilor imobiliare. (Civ. 688, 701, 
1863 urm., 1874 urm., 1890; Civ. Fr. 789). 

Tewt. fr. Art. 789. — La faculte d'accepter ou de râpudier une suecession 
se preserit par le laps de temps requis pour . la prescription la plus longue des 
droits immobiliers. 
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Doctrină, 

4. Prescripţia aplicabilă în cazul pre- 
văzut de art. 789 c. civ. îr. (700 e. civ, 
rom,), este de treizeci ani, deoarece po- 
trivit dispoziţiunilor art. 2262 c. civ. îr. 
(1890 c. civ. rom.), prescripţia „cea mai 
lungă pentru imobile este de treizeci ani. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
295, nota 5; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, ÎII, No. 626). 

2, Prescripţiunea prevăzută de art. 789 
c. civ. fr. (700 c. civ. rom.), este o pres- 
cripțiune extinctivă, aşă încât după 
trecere de ireizeci ani dela data deschide- 
rei succesiunei, moștenitorul care nu a 
acceptat nici nu a renunţat la succesiune 
este considerat străin de ea, independent 
de orice presiune exercitată în contra mo- 
ştenitorului şi fără a se distinge dacă mo- 
ştenitorul. ește regulat sau: neregulat .şi 
dacă succesiunea a fost sau nu acceptată 
de alți moştenitori sau dacă succesiunea 
a fost luată în primire de alţi moșteni- 
tori sau de terţe persoane străine de suc-: 
cesiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI $ 610, 
nota 8, p. 574; Dalloz, Rep., Succession, 
No. 591; Suppl, Suecession, No. 495, 494, 
500; Laurent, IX, No. 481, 497; Huc, V, 
No. 195; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2490; Planiol, III, No. 1974; Alexan. 

dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 297 urm.; 
Matei Cantacuzino, p. 245; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, ÎI, 
No. 627 urm.). 

3. După altă părere, prin trecere de 
treizeci de ani, moştenitorii nu vor mai 
puteă renunţă la succesiune dacă un alt 
moştenitor nu a acceptat succesiunea şi 
nu vor mai puteă acceptă succesiunea, 
considerându-se că au renunţat definitiv, 
dacă un ali moștenitor a acceptat succe- 
siunea, Această regulă se aplică însă nu- 
mai moștenitorilor cu sezină. (Demolombe, 
XIV, No. 517; Mass6 et Verge sur Zacha- 
riae, ÎI, $ 377, text şi nota 4, p. 301; De- 
mante et Colmet de Santerre, ÎI, No. 110 
bis, VIII; Dalloz, Râp., Succession, No. 
591; Suppl., Succession, No. 491; Baudry 
et Wahl, Successions, II, No. 2491; Comp.: 
Traian lonaşcu, p. 152, 153). 

d, În această din urmă părere, mo- 
ştenitorul care după irecere de ireizeci eni 
a pierdut facultatea de a renunţă la suc- 
cesiune, nu mai poate acceptă succesiunea 
sub beneficiu de inventar, ci se consideră 
acceptant pur şi simplu. (Demolombe, 
XIV, No. 317; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 110 bis, V; Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession, No. 491; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 612, nota 25, p. 403; Baudry 
et Wabhl, Successions, II, No. 2492 bis; 
Contra: Marcad€, art. 789, No. 1; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 591; Laurent, IĂ, 
No. 588). 

5, Acţiunea în petiţiune de ereditate 
nu se poate prescrie decât atunci când 
un alt moştenitor a acceptat succesiunea 
şi prescripţia începe a curge dini momen- 
tul de când moștenitorul acceptant a în- 
ceput a posedă. (Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 110 bis, VIII; Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No, 500; Laurent, 
IX, No. 497: Baudry et Wahl, Suecessions, 
II, No. 2490). | 

6. Termenul de prescripţie de treizeci 
ani, curge, în principiu, din ziua deschi- 
derei succesiunei sau dacă este un moşte- 
nitor mai apropiat, care a renunţat la suc- 
cesiune, din ziua renunţării. (Demolombe, 
XIV, No. 305; Dalloz, Rep, Suppl., Suc- 
cesion, No. 49; Laurent, IX, No. 491, 4%; 
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Huc, V, No. 197; Planiol, III, No. 19%; 
Alexandresco, ed. 2-a,: III, partea II, p. 
299; C. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, LII, No. 632). 

7, După o părere, dacă moștenitorul 
dovedeşte că nu a avut cunoștință de des- 
chiderea succesiunei sau de renunțare la 
succesiune, făcută de moşienitorul mai a- 
propiat în grad, termenul de treizeci ani 
va începe a curge din momentul când el 
a luat cunoștință de aceste fapie. (Demo- 
lombe, XIV, No. 316; Mourlon, II, No. 264 
bis; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 110 bis, VI; VII, Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 610, text şi nota 18, p. 377; Dal- 
loz, R6p., Suppl,. Succession, No. 49%; 
Baudry et Wabhl, Successions, Il, No. 2500; 
Planiol, III, No. 1976; Matei Cantacuzino, 
p. 246; C. Hamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, Îl, No. 632). 

8. După altă părere, termenul de trei- 
zeci ani, curge fără distincţie din ziua 
deschiderei  succesiunei. (Duranton, VI, 
No. 488; Dalloz, R€p., Suppl., Succession; 
No. 496; Laurent, e No. 49%; Huc, V, 
No. 197; Alexandresco, ed. 2-a. IlI, par- 
tea II, p. 300, nota ). 

9. Regulele generale de întrerupere şi 
suspendare a prescripţiunei prevăzute. de 
codul civil îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
prescripţiunea dreptului de a accepiă sau 
renunţă la o succesiune. (Duranton, VI, 

No. 485; Mourlon, II, No. 265; Demanie 
et Colmet de Santerre, III, No. 110 bis, 
VIII; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 496; Laurent, IX, No. 495; Huc, V, No. 
197; Baudry et Wahl, Successions, II, No. 
2502: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea îl, 
p. 500). 

10. In materie de prescripţiune a drep- 
tului de acceptare şi de renunțare la o suc- 
cesiune, nu există nici solidaritate nici în- 
divizibilitate, aşă încât unul dinire moş- 
tenitori nu poate profită de suspendarea 
şi întreruperea prescripţiei operate în fo- 
losul altui comoştenitor. (Dalloz, Râp., 
Suppl., Suceession, No. 497). 

[ 1. Moştenitorul din gradul următor nu 
are nici un drept ca să forțeze pe moşte- 
nitorul care vine la succesiune ca să se 
pronunţe în termenul de ireizeci ani dacă 
acceptă sau renunță la succesiune. (De- 
molombe, XIII, No. 152; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 610, p. 572; Dalloz, Rep, 
Suppl., Sucecession, No, 490; Laurent, 1Ă, 
No. 266; Huc, V, No. 214; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 300, 3501). 

12, Rudele în gradul următor vor aveă 
însă dreptul: să ia măsuri conservatorii. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 301). | . 

18, Dacă rudele în gradul următor sar 
pune în posesiunea succesiunei înainte de 
a se fi pronunţat moștenitorul, acesta va 
aveă în conira lor dreptul să introducă 
acţiune în petijiunea de ereditate şi prin 
această acţiune el face un act de accep- 
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tarea succesiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 301). 

14. Comoştenitorii celui care nu se pro- 
nunţă dacă acceptă sau renunţă la succe- 
siune, vor puteă să-l oblige să se pronunţe 
introducând în contra sa o acţiune de par- 
taj a bunurilor succesorale. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 501). 

15. Prescripţiunea dreptului de a ac- 
ceptă sau de a renunţă la o succesiune, 
poate îi invocată, după o părere, de orice 
persoană interesată cum suni: debitorii suc- 
cesiunei, deținătorii bunurilor succesorale, 
comoștenitorii şi moștenitorii din gradul 
următor, însă nu poate fi invocată din o- 
ficiu de judecători. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Succession, No. 498; Huc, V, No. 19%; 
Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 2495; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
300; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, [II, No. 651). 

16. După altă părere, prescripțiunea 
dreptului de a acceptă sau de a renunță 
la o succesiune, poate îi invocată numai de 
comoştenitori şi de moştenitorii în gradul 
următor; debitorii  succesiunei şi deţină- 
torii bunurilor succesorale nu pot invocă 
această prescripțiune ci numai prescripți- 
unea de drept comun. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 610, text şi nota 16, p. 5%; 
Dalloz, R€p., Suppl., Succession, No. 498). 

17. Moştenitorul însăşi are dreptul să 
invoace în contra creditorilor succesiunei 
şi legatarilor, cari l-ar urmări, prescripţi- 
unea dreptului său de a acceptă succesi- 
unea. (Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 498). 

i8. Dispoziţiunile art.: 789 ce. civ. fr. 
(700 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea, 
fără deosebire, succesorilor regulaţi cât şi 
succesorilor neregulaţi. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Succession, No. 499). 
19, Siatul, care este moştenitor ne- 
regulat dacă nu a acceptat succesiunea în . 
termenul de treizeci ani, a pierdut drep- 
tul său de a mai acceptă succesiunea, şi 
nu va puteă dobândi proprietatea bunuri- 
lor succesorale decât în virtutea dispoziţi- 
unilor art. 713 c. civ. fr. (646 ce. civ. rom), 
cari prevăd că bunurile fără stăpân sunt 
ale Statului. (Dalloz, Rep., Suppl., Sueces- 
sion, No. 498; Laurent, IX, No. 497; Huc, 
V, No. 197). 
20, Succesorii fără sezină, nu vor pierde 

dreptul la succesiune, chiar dacă a trecut 
termenul de treizeci ani, fără să fi cerut 
trimiterea în posesiune, .dacă au posedat 
succesiunea. (Bemolombe, XIV, No. 256; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 630, text şi 
nota 22, p. 706; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 499; Laurent, IX, No. 246, 500). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. In principiu renunţarea la o moşte- 
nire, ca ori şi ce renunțare, nu se prezumă, 
ci trebuie să rezulte în mod expres din 
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voința moștenitorului, căci nemo jure suv 

facile renuntiare praesumitur (ari. 695 c. 

"c.), totuşi cazul pierderii dreptului de mo- 
ştenire prin prescripţie ce echivalează cu 

o renunțare tacită, este singura excepțiune. 

Preseripţia extintivă prin care facultatea 

de a acceptă sau de a repudiă o moștenire 
ce este însăşi dreptul succesoral, se stinge, 
ca ori şi ce drept, prin prescripţia de 50 ani 
dela deschiderea succesiunei, după care 
termen moștenitorul cu sau fără sezină, 
pierde dreptul la succesiune şi devine erga 
omnes complet străin de ea, chiar dacă în 
acest interval nimeni ma fosi pus în pose- 
sia ei, aceeace este de interes general în 
scopul nerămânerei moştenirilor timp prea 
îndelungat în suspensiune şi incertitudine, 
care prescripţie este supusă ca ori şi ce 
prescripţie suspendării şi întreruperii pre- 
văzute de dreptul comun şi deci nu curge 
contra minorilor, fie emancipaţi, fie ne- 
emancipați, întrucât textul nu distinge, în 
timpul minorităţii lor. 

Deci, partea moştenitorului a cărui drept 
este prescris, rămânând în masa ereditară, 
se va cuveni moştenitorilor care au primit . 
succesiunea sau care au păstrat plenitudi- 
nea drepturilor lor. 

Prescripţia vorbită mai sus nefiind sus- 
pendată decât în cazurile prevăzute for- 
mal de lege şi ari. 1866 arătând că întreru- 
perea prescripţiunei nu foloseşte decât ace- 
luia ce o face, iar din apropierea art. 774, 
778, 18600 şi următorii c. ce. rezultând înve- 
derai că în afară de cazurile de solidari- 
tate şi indivizibilitate, când legiuitorul din 
cauza naturei creanţei a menţinui în per- 
soana erezilor coheziunea obligaţiei ce 
luase naştere în persoana autorului lor, 
drepturile comoștenitorilor bazate pe cali- 
tatea lor de erede, sunt cu totul distincte 
unele de altele şi deci erezii nu se găsese 
legaţi prin nici un raport juridic unii faţă. 
de alții cu privire la drepturile ce li se 
cuvin în succesiunea comună și deci fie-. 
care din comoşteniiori cu privire la exer- 
ciţiul acţiunilor sprijinite pe un drept is- 
vorît din succesiune. nu poate reprezentă 
decât dreptul său propriu şi în măsura 
proporţiunei sale succesorale, precum de 
asemeni fiecare nu poate fi ţinut a răs- 
punde decât în proporţie cu acest drept. 
Făcând aplicaţiunea acestor principii în 

materia folosirei întreruperii prescripţiei 
de un moștenitor comoştenitorilor săi, tre- 
buie în mod logic să deducem că minorita- 
tea nu poate aveă de efect a suspendă pres- 
cripția decât pentru minor, întrucât cei- 
lalţi nu sunt reprezentaţi de acesta și nu 
pot beneticiă prin urmare de suspendare 
şi deci suspendarea profitând numai pentru 
partea minorului care rămânând în indi- 
viziune cu cel ce a invocat şi dovedit pres- 
cripția, urmează a partajă cu acesta în- 
treaga succesiune, (Trib. Covurlui s. II 
jurnal din 9 Dec. 1925. Justiţia Olteniei 
8-10/1926). 

2, Potrivit art. 700 ce. civil, facultatea de 
a acceptă sau a se lepădă de o succesiune 
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se prescrie prin trecere de 30 ani, dacă suc- 

cesibilul n'a uzat în acest interval nici de 

dreptul de a acceptă, nici de acel de a re- 
nunţă, rămânând sirein de succesiune față 

de oricine, prescriindu-se în acest mod 
chiar o cerere de indiviziune, în principiu 
indivizibilă, dacă dela data  deschiderei 
succesiunei şi până la data intentărei acţiu- 

neji au trecut 30 de ani, fără ca reclaman- 
ta să fi primit moştenirea în mod expres 
sau să fi făcut acte de moștenitoare. 

În speţă însă, se constată că reclamanta 

a tăcut în anul 1890 prin soţul ei, repara- 
țiuni la imobilul ce l-a moştenit, urmează 

a se vedeă dacă implică un act de întreru- 
pere a prescripțiunii achizitive. , 

Potrivit art. 1865 c. civ., întreruperea ci- 
vilă se operă între altele prin recunoaşte- 
rea de către debitor sau posesor al drep- 
tului celui în contra căruia se prescrie, re- 

cunoaştere care poate fi expresă, sau ta- 

ciiă, fiindcă nu este supusă la nici o for- 
malitate. , 

Din faptul că pârîţii, autori ai pâritului 
C. P. nu au opus nici o împotrivire la face- 
rea acestor reparaţiuni de către reclamantă, 
prin soţul ei, rezultă că dânşii ca posesori, 
au recunoscut reclamantei dreptul său, și 
prin urmare aceşti patru ani de posesiuni 
dela moartea decujusului (1886) până la 
facerea reparațiunilor (1890), nu pot îi so- 
cotiţi în calculul celor 50 de ani de pre- 
scripțiune, întrucât această recunoaştere 
are efect civilimente întrerupător de pres- 
cripţiune. 

Deși în regulă generală reparaţiunile ur- 
gente nu atrag după sine acceptarea suc- 
cesiunii, ele fiind simple acte de conser- 
vare, de pură administraţie, în speţă însă 
reparaţiunile neavând acest caracter, ele 
implică o acceptare tacită a. succesiunii — 
încâi art. 690 c. civ. nu-şi are aplicați- 
unea, (C. Apel Bucureşti s. IV. 51 din 50 
Tan. 1926, Curier Jud. 14/1926. Pand. Rom. 
1996, III, 152, Bul. C. Apel 6/1926). 

3, Articolul 700 din codul civil, deşi a 
dat loc în doctrină la controverse din cauza 
exprimării sale enigmatice, a ajuns toiuşi 
datorită unei constante interpretări 
partea jurisprudenţei, să fie tălmăcit în 
sensul că inacţiunea unui moștenitor, fie 
chiar sezinar, timp de 50 ani, duce la pres- 

cripţia dreptului său succesoral în aceă 
moştenire, chiar dacă succesiunea nu â 
fost acceptată sau culeasă între timp de un 
ali moștenitor în acelaş grad sau în grad 
subsequent. 
Consideraţiuni de drept, în legătură cu 

concepțiunea modernă. asupra sezinei Și 
principiul pus în art. 686 din codul civil, 
după care nimeni nu poate fi constrâns a 
acceptă o succesiune, în care ar aveă o 

vocaţiune, conduc la respingerea soluțiunii 

după care: pasivitatea acelui erede sezinar, 
îl face ca după treizeci ani să fie conside- 
rat ca moștenitor pur şi simplu. (Judecă- 
toria ocol Pogoane-Buzău, 14 Oct. 1926, 
Pand. Rom. 1926, III. 157). 

4, A se vedeă: art. 690, nota |. 
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Art. 101. — In tot timpul în care prescripțiunea dreptului de 
a acceptă nu este dobândită în contra erezilor ce au renunțat, ei 
au încă facultatea de a acceptă succesiunea, dacă succesiunea 
mu este dejă acceptată de alți erezi. Nu se pot vătămă însă 
drepturile cari ar fi dobândite de alte persoane asupra bunurilor 
succesiunei, sau prin prescripţiune, sau prin acte valabile, făcute 
de curatorele succesiunei vacante. (Civ. 406, 688, 700, 724 urm., 
1876, 1882 urm., 1890: Civ. Fr. 790). 

Text. fr. Ari. 790. — Tant que la prescription du droit dW'accepter n'est 
pas acquise contre les hâritiers qui ont renonc€, ils ont la facult6 d'accepter 
encore la, succession, si elle n'a pas 6t€ dâjă acceptte par d'autres hâritiers; sans 
prejudice nanmoins des droits qui peuvent âtre acquis ă des tiers sur les biens 
de la suecession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avee le 
curateur ă la succession vacante. 
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Doctrină. 

4, Potrivii dispoziţiunilor art. 790 c. civ. 
fr. (701 c. civ. rom), pentru ca un moşte- 
mita care a renunţat la succesiune să poată 
reveni asupra acestei renunţări, trebuieşte 
ca succesiunea să nu fie dejă acceptată de 
alţi moştenitori. (Demolombe, XV, No. 65: 
Dalloz, Râp., Succession, No. 699; Suppl. 
Succession, No. 557; Laurent, LX, No. 453; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 292, 
293; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 688). 

9, Potrivit dispoziţiilor art. 790 c. civ. 
fr, (701 ce. civ. rom.), moștenitorul care a 
renunțat la succesiune nu mai poate re- 
veni asupra renunţării dacă succesiunea a 
fost acceptată de alţi moştenitori. Accep- 
iarea în acest caz este o piedică la reveni- 
rea asupra renunțării, nu numai în cazul 

96101. — Codul civil adnotat. — VI. 

Revenire asupra renun- 

când este făcută de moștenitorii legitimi, ci 
și în cazul când este făcută de moștenitorii 
neregulaţi. (Demolombe, XV, No. 60; De- 
mante et Colmet de Santerre. III, No. 111 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 615, text 
şi nota î8, p. 415; Laurent, IX, No. 454; 
Huc, V, No. 192; Baudry et Wabhl, Succes- 
sions, ÎI, No. 1279; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea 1Î, p. 290, nota 4, 2%, nota 5; 

. Hamangiu, I. Posetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 688; Comp.: Traian lo- 
naşcu, p. 153). | 

3, După o părere însă pentru ca accep- 
area moştenitorilor neregulaţi să fie o pie- 
dică la revenirea unui moştenitor asupra 
renunțării sale la succesiune, trebuieşte ca 
moştenitorii neregulaţi să fi obţinut, sau 
cel puţin să fi cerut trimiterea în posesi- 
une asupra succesiunei. (Duranton, VI, No. 
507; Demolombe, XV, No. 61, 62; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI $ 659, text şi nota 21, p. 
705; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
558; Planiol, III, No. 2032; Comp.: C. Ha- 
mangiu, |, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
tianu, III, No. 688). 

A, După altă părere, pentru ca accep- 
tarea moștenitorilor neregulaţi să consti- 
iue o piedică la revenirea unui moştenitor 
asupra renunţării sale la succesiune, nu 
este necesar ca ei să fi cerut trimiterea în 
posesiune, acceptarea lor fiind suficientă. 
(Laurent, IX, No. 454; Huc, V, No. 1%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
295, nota). 

5, Acceptarea suecesiunei de un legaiar 
universal constitue o piedică la revenirea 
unui moştenitor asupra renunţării sale la 
succesiune. (Demolombe, XV, No. 60, 63; 
Demante et Colmet de Santerre,, III, No. 
114 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 615, nota 19, p. 414; Dalloz, Râp., Suppl., 
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Succession, No. 559; Baudry et Wabhl, Suc- 
cessions, Î, No. 1282; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II. p. 293). 

6. Creditorii moștenitorului renunjator, 
au dreptul să revie în numele debitorului 
lor, asupra renunţării acestuia. (Demo- 
lombe, XV, No. 76; Dalloz, R6p., Suppl. 
Succession, No. 560; Laurent, IX, No. 477; 
Huc, V, No. 192; Alexandresco, ed. 2-a, 
IM, pariea II, p. 292, nota 4). 

7. Moștenitorii renunţatorului pot să 
uzeze de dispoziţiile art, 790 e. cir. fr. 
(ZO1 e. civ. rom), ca şi însuși renunţato- 
rul. (Duranton, VI, No. 407; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 613, p. 45; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 292, nota 4). 

8. Potrivit dispoziţiilor art. 790 e. civ. 
fr. (701 c. civ. rom.), pentru ca moştenito- 
rul care a renunţat la succesiune să poată 
reveni asupra renunţării sale, trebuieşte ca 
prescripțiunea dreptului de a acceptă să 
nu fie dobândită în contra sa: termenul de 
prescripţie este de treizeci ani care curge 
dela deschiderea succesiunei iar nu delia renunțare. (Demolombe, XV, No. 56; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 114 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 615. p. 412, 413; Dalloz, Rep., Succession, No. 669; Suppl., Succession, No. 496; Laurent, IX, No. 451; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea, II, p. 294; C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălă. 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 689; Tra- ian lonaşcu, p. 153). 

9. Nu numai moştenitorul care a ac- ceptat succesiunea ci şi cel care nu a ac- ceptai succesiunea are dreptul să opue mo- ştenitorului renunţator, decăderea rezultată din prescripţiunea dreptului de a acceptă succesiunea. (Demolombe, XV, No. 56; Demante et Colmet de Santerre, II] No. 111 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, ş 615, nota 17, p. 4%; Dalloz, Rep. Sueces- sion, No. 679; Suppl., Succession, No. 562; Laurent, IX, No. 451; Huc, V, No: 19: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 294). 
- 

10. Decăderea moştenitorului renunţă- 
tor de a mai puteă reveni asupra renun- țării în cazul când prescripțiunea dreptu- lui de a acceptă este dobândită în contra sa, are loc de plin drept şi poate chiar fi invocată din oficiu de judecător. (Demo- lombe, XV, No. 56; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 615, text şi nota 17, p. 415; Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 562; Baudry 
et Wabl, Successions, I, No. 1271). 

1, Revenirea moștenitorului asupra re- nunţării sale la succesiune, poate fi ex- presă sau tacită. Ea nu este supusă nici unei formalităţi particulare şi poate fi, ca şi acceptarea succesiunei, tacită şi să re- znlte dintrun act care are în mod neîn- doios caracterul de act de moştenitor. (De- molombe, XV, No. 64: Mass et Verg& sur Zachariae, II, $ 578, noia 9, p. 503; Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $ 615, p. 415; Dalloz, Rep., Snccession, No. 674; Suppl., Sueces- 
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sion, No. 561; Laurent, IX, No. 452; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 29%). 

12. Revenind moștenitorul asupra re. 
nunţării sale, el poate acceptă succesiunea 
pur şi simplu, sau sub beneficiu de inven- 
iar. (Demante et Colmet de Santerrt, 
III, No. 111 bis, III; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 615, p. 415; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 29; Comp.: C. Ha- 
mangiu, Î. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 689). , Na 

18. Dacă sunt mai mulţi moştenitori 
cari toți au renunţat la succesiune, reveni- 
rea unuia dintre ei asupra renunţării îm- 
piedecă pe ceilalţi moştenitori ca să revie 
asupra renunţării lor. (Duranton, VI, No. 
507; Demolombe, XV, No. 65; Chabot, Suc- 
cessions, II, No. 790, No. 2; Contra: Lau- 
rent, IX, No. 453; Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea II, p. 292, nota 2). 

14. Moştenitorul rezervatar care acceptă 
o succesiune la care renunțase nu mai are 
dreptul să ceară reducerea liberalităților 
făcute de defunct unui alt moştenitor care 
a renunțat la succesiune, (Demolombe, 
XV, No. 71; Aubry et Rau ed, s-a, VI, 
$ 615, p. 415; Laurent, IX, No. 456; Huc,V, 
No. 192; Baudry et Wall, Successions, |, 
No. 1297; Alexandresco, ed. 2-a, JII, partea 
Il, p. 295; Contra: Traian Ionașcu, p. 155). 

15. În cazul când renunţarea la succe- 
siune este anulată potrivit dispoziţiinilor 
art. 790 c. civ. îr. (701 c. civ. rom), sau 
pentru alte cauze, actele făcute de cei 
cari au posedat succesiunea în calitate de 
moștenitor, până la data anulării, vor fi 
considerate ca făcute de un moştenitor 
aparent. (Dalloz. Râp., Suppl,, Succession, 
No. 565; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 315; Comp.: Traian Ionașcu, p. 153). 

16, Potrivit dispoziţiilor art. 790 c. civ. 
fr. (701 ce. eiv. rom.), facultatea de a ac- 
ceptă o succesiune la care se renunțase nu 
poate fi exercitată decât cu condițiunea 
de a respectă drepturile câştigate de terți 
asupra succesiune! în intervalul de timp 

ela renunțare şi până la revenirea asupra 
acestei renunţări. (Demolombe, XV, Neo. 
71; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, II, $ 380, 
nota 28, p. 517; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 615, p. 415; Dalloz, Re€p., Suppl., Succes- 
sion, No. 562; Laurent, IX, NE 456; Ale- xandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 294, 
295; C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu și 
Al. Băicoianu, INI, No. 689; Traian lo- 
naşcu, p. 153). - : 
„17. Renunţarea va puteă fi anulată, ca 

ŞI, acceptarea, potrivit principiilor gene- rale de drept, pentru orice cauze cari con- 
stituesc viţii de consimţimânt, cum sunt 
violenţa și dolul exercitate chiar de un terţ 
interesat. (Demolombe, XV, No. 92; Mass€ 
et Vergâ sur Zachariae, II, $ 380, p. 518; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 108 bis, VI; Aubry et Rau, VI $ 615, p. 
415; Dalloz, Rep., Suecession, No. 68: Suppl., Succession, No. 565; Laurent, LX, 
No. 470; Planiol, III, No. 1979; Alexan-
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dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 290, 311; 
C. Hamangiu, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 699), 

18, Eroarea de drepi nu poate consti- 
tui o cauză de nulitate a renunţării. (De- 
molombe, XV, No. 93; Aubry et Rau; ed. 
4-a, VI, $ 614, p. 415; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 685; Suppl., Succession, No. 
568; Laurent, IX, No. 469;  Baudry et 
Wah], Successions, II, No. 2561; C. Ha- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu. III, No. 699). 

19. Renunţarea este considerată inexi- 
stentă iar nu anulabilă când eroarea pri- 
veşte însăşi identitatea succesiunei la care 
moștenitorul a renunţat. (Demolombe, XV, 
No. 95; Dalloz, R€p., Suppl., Succession, 
No. 565; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 311; Comp.: C. Hamangiu, ]. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 69; 
Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a. VI $ 615, * 
p. 415; Laurent, IX, No. 469). 
20. Renunţarea poate îi anulată dacă 

este făcută de un incapabil sau de repre- 
zentantul acestuia fără îndeplinirea for- 
malităţilor cerute de lege. (Demolombe, 
XV, No. 91, 92; Demanie et Colmet de San- 
terre, III, No. 108 bis, VI; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 615, p. 415; Dalloz, R&p. 
Suppl., Succession, No. 565; Laurent, ina 
No. 468, 470; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 311). 

Art. 102. — Nici chiar prin 

SUCCESIURI Art. 702 

24. Cauzele de leziune prevăzute de art. 
783 ce. civ. Îr. (694 ce. civ. rom), cari pot 
aduce anularea acceptării, după părerea 
dominantă, nu pot aduce anularea renun- 
țării. Pria urmare după această părere, re- 
nunţarea nu poaie fi anulată, pentru 
cauza de leziune, dacă după renunțare, 
S'ar fi descoperit un aciiv considerabil ne- 
cunoscut la epoca renunțării sau dacă po- 
sterior renunţării sar fi anulat testamentul 
care a determinat pe moştenitor să renunţe 
la succesiune, (Demolombe, XV, No. 94; 
Demante et Colmei de Santerre, III, No. 
108 bis, VI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 6153, text şi nota 30, p. 415; Mourlon, II, 
No. 269; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 565; Laurent, LX, No, 471; Huc, V, No. 
180; Baudry et Wahl, Successions, Il, No. 
-2550 urm.; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
IL, p. 312). 

22, După altă părere, dispoziţiile art. 
785 c. civ. fr. (694 c. civ. rom.), îşi găsesc 
aplicaţiunea, prin analogie, şi la revocarea 
renunţării, cu condițiune ca eroarea să fi 
fost invincibilă. (Mass et Verg€ sur Za- 
chariae, II, $ 580, p. 318; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 683). 

93, A se vedea: art. 406, 679, 680, 689, 
694, 699 şi 700 din codul civil cu notele 
respective. 

contractul căsătoriei nu se poate 
renunță la succesiunea unui om în viață, nici se pot înstrăină 
drepturile eventuale ce s'ar puteă dobândi asupra succesiunei. 
(Civ. 5, 115, 845, 934, 965, 
Civ. Fr. 791). | 

966, 968, 1008, 1224, 1226, 1228, 1900; 

Text. fr. Art. 791. — On ne peut mâme parucontrat de mariage, renoncer 
A la, succession. un homme vivant, ni aliener les droits 6ventuels quon peut 

* 
avoir ă cette suecession. 
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Renunţare indirectă 6. 
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Testament 4. 
Universalitate 10. 

Absenţă 7,8. 
Acţiune în repetiţiune 17. 
Contirmare 11, 14, , 
Convenţiune asupra unei 

succesiuni nedeschise 2, 
7, 8, M. 

Donaţiune 3. 
Drept de reîntoarcere 3. 
Inexistenţă 12, 13. 
Instrăinarea drepturilor 
eventuale 2. 

Invocare 12, 13. 
Moştenire 1 urm, 
Nulitate 1 urm. 
Oficiu 12. 

Doctrină. 

|. Dispoziţiunea art, 791 c. civ. îr. (702 
c. civ. rom.) care opreşte renunţarea la o 
succesiune nedeschisă, încă, este o aplica- 
țiune a dispoziţiilor art. 1130 c. civ. fr. 
(965 c. civ. rom.), care interzic pactul suc- 
cesoral. (Dalloz, .Râp., Suppl., Succession, 
No. 502; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 557; Comp.: Traian lonâşcu, p. 
155, 154). 

2, De pactele succesorale se ocupă art. 
791, 1150 şi 1389 c. civ, fr. (702, 965 $2 şi 

1226 ce. civ. rom.). Din combinarea acestor 
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articole rezultă că sunt considerate ca 
pacte succesorale ; renunţarea la o succe- 
siune nedeschisă încă, înstrăinarea drep- 
turilor eventuale ale unui moștenitor pre- 
cum şi orice convenţiune asupra unei suc- 
cesiuni nedeschise. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 517; C. Hamangiu, |. 
Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 25). 

3, Renunţarea donatorului la întoarce- 
rea bunurilor dăruite conf. ari. 951 c. civ. 
fr. (825 c. civ. rom.), nu constitue un pact 
succesoral oprii de lege, deoarece acest 
drept de' reîntoarcere. se întemeiază pe 
convenţia părţilor iar nu pe o vocaţiune 
ereditară. (Larombiere, Obligations, I, art. 
1130, No. 19; Dalloz, Râp., Dispos. entre 
vifs. No. 1756; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 317, nota 1). 

4, Dispoziţiunile prohibitive ale legii îşi 
au aplicațiunea nu numai la succesiunile 
ab intestat ci şi la testamente. Astfel con- 
stitue un paci suecesoral, oprit de lege, 
convenţia prin care un copil se obligă în 
timpul vieţii părintelui său, să respecte 
testamentul . acestuia. (Larombitre, Obliga- 
tions, Î, Art. 1150, No. 7; Laurent, XVI, 
No. 88; Huc, VII, No. 72; Baudry et Barde, 
Obligations, I, No. 275; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 348. 

5, Iribunalele române nu pot recunoa- 
şte. valabilitatea pactelor succesorale în- 
cheiate înt”o ţară în care ele erau per- 
mise, deoarece asemenea pacte interesează 
ordinea publică. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea IL, p. 518). 

G, Henunţările indirecte la o succesiune 
nedeschisă încă sunt oprite ca şi renunţă- 
rile directe. (Laurent, XVI, No. 8; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 318). 

7. Orice convenţiune cu privire la suc- 
cesiunea unei persoane declarate absentă 
sunt, după o părere, nule deoarece moar- 
tea absentului nu este presupusă. (Larom- 
bi&re, Obligations, I, Art. 4130, No. 23; 
Laurent. XVI, No. 97: Baudry et Barde, 
Obligations, ÎI, No. 278; Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea II, p. 518, nota 4). - 

8, După altă părere convenţiunile în- 
cheiate cu privire la succesiunea unei per- 
soane, în urma declarărei absenței sale sunt 
valabile; dacă însă se dovedeşte că în mo- 
mentul încheierii convenţiunilor, absentul 
eră în viață, ele sunt anulabile. (Demo- 
lombe, II, No. 130. 131; Aubry et Rau, ed. 
5-a. IV. $ 544, p. 545). 

9. Chiar dacă pactul succesoral ar fi 
emanat dela proprietarul succesiunei, el 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

nu este valabil. (Bufnoir, Propriste et con- 
trat, p. 521; Laurent, XVI, No. 84; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 318. 

10, Renunţările la o moştenire nedes- 
chisă încă şi orice pact succesoral nu 
suni valabile când obiectul lor ar fi uni- 
versalitatea succesiunei, o parte din ea sau 
un obiect distinct din succesiune. (Demo- 
lombe, XXIV, No. 525; Aubry et Rau, ed. 
5-a, IV, $ 544, p. 542; Laurent, XVI, No. 
85; Baudry et Barde. Obligations, I, No, 
265, 274; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 319). 

14. Părţile contractante pot reînoi con- 
venţia lor cu privire la o succesiune ne- 
deschisă încă, după moartea decujusului 
şi această reînoire este valabilă şi îşi pro- 
duce efectele sale. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 519). 

42, Renunţările la o succesiune nedes- 
chisă încă şi orice pact succesoral în ge- 
nere sunt considerate inexistente şi inexi- 
stența lor poate fi invocată chiar din o- 
ficiu de tribunale. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 319). 

13, Iribunalele vor constată inexisienţa 
pactului succesoral iar nu-l vor anulă, ori 
de câte ori va fi opus cuiva într'un proces. 
(Laurent, TX, No. 465 urm.; XVI, No. 534, 
564; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 320). 
"14, Pactele succesorale nu pot fi con- 

fivmate chiar după deschiderea succesi- 
unei. (Laurent, IX, No. 464; XV, No. 465; 
XVI, No. 106; Baudry et Barde, Obliga- 
tions, I, No. 261; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, 
partea II, p. 519, 320), 

15. Pactele succesorale nu sunt supuse 
prescripției de zece ani prevăzută de art. 
1304 e. civ. fr. (1900 c. civ. rom.). (Aubry 
et Rau, ed. 5-a, IV, $ 359; nota 4, p. 45; 
Bufnoir, Propriât6 et conirat, p. 653, 654, 
657, 658, 727: Laurent, IX, No. 465; Baudry 
et Barde, Obligations, I, No. 261; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 520). 

16. Deasemenea pactele succesorale nu 
sunt supuse nici prescripţiei de treizeci 
ani, (Laurent, IX, No. 466; XV, No. 46; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 520). 

17. Dacă renunţarea la o succesiune 
nedeschisă încă s'a făcut în schimbul unui 
prej, acel care a plătit are acţiune in re- 
petițiune pentru restituirea preţului care 
va puteă fi executată timp de treizeci ani. 
(Laurent, IX, No. 465 urm,; XVI, No. 531, 
564: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 520, 521). 

18, A se vedeă: art. 965 şi 1296 din co- 
dul civil cu notele respective. 

Art. 1103. — Erezii cari au dat la o parte, sau au ascuns 
lucruri ale unei succesiuni, 
de dânsa; cu toată renunța 

nu mai au facultatea de a se lepădă 
rea lor, ei rămân erezi și nu pot lua 

nici o parte din lucrurile date la o parte sau ascunse. (Civ. 405, 
689, 691 urm., 712, 1162; C. p. 53 urim., 306 urm.; Civ. Fr. 792). 
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Text. fr. Art. 792. — Les h&ritiers qui auraient diverti ou rec6l€ des 

effets d'une suceession, sont dtchus de la facult6 d'y renoncer; ils demeurent | 

hâritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prâtendre 

aucune part dans les objets divertis ou reeâl6s. 
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Perm EUGEN, Nolă sub Cas. fr. req., 24% Dec. 1924 şi C. Apel Caen S. 1, 31 Mart. 1924 

Jur. Gen. 1925, No. 1527. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Acceptarea succesiunei 4, Marturi 3%. 

6, Jo; 24, Minoritate 26, 27, 
Mobile lucruri 29. 
Moştenire î urm. 
Omisiune 2. 
Opţiune 3. 
Partaj 43, 44, 45. , 
Plata datoriilor succesiu- 

Accesoriu 43. 
Act simulat 17. 
Acţiune personală 45. 
Apreciere suverană 19, 36. 
Ascundere 2, 3, 4, 6-%, 

  

  Beneficiu de inventar 20, nei 39. _ 

26, 27. | Prejudiciu 10, 11, 12,17, 
Comoştenitori 10, 11, 12, 3 33. 

16, 42, 45. Prescripţie 40. 

Complicitate 41, 42. Prezumpţiuni 35, 

Creditorii moştenitorului Probă 35, 36, 

33, Raport succesoral 14, 15, 

Creditorii succesiunei 32. 44, o 
Curator 5. Rea credinţă 9 

Dare la o parte, a se ve- Renunţare 5, 6, 21, 3. 

deă cuvântul: „Ascun- | Restituirea obiectelor 

dere*. ascunse 28, 

Datoriile succesiunei 39, Revendicare 45. 

Delict civil 40. Rude 8. 

Delict penal 6. Servitori 8. 

Deschiderea succesiunei Simulaţie 17. 

18, 46, Sinonim 2. 

Dobânzi 46. Solidaritate 4, 42. 

Donaţiune 10, 14, 15, 24. Succesiune 1 urm. 

Dovadă 35, 36. Succesiune vacantă 5. 

Fapt personal 7, 8. Succesori naturali 22, 

Fraudă 7, 9, 42, 13, 16, 17, | Succesori neregulați 22. 

18, 35, 40, 4i Succesori regulaţi 22. 

Furt 6. Suverană apreciere 19, 36. 

Imobile: 29, Testament 23. 

Întenţiune frauduloasă 9. Titluri de creanţă 29. 

12, 13, Titluri la purtător 29. 

Interdicţiune 26, 27. Titlu simulat 17, Aa 

Inventar 2. Transmiterea succesiunei 

Legatari 10, 24, 37, 38. 25. 

Lucruri străine de succe- | Uzufruct 31. 

siune 30, - Vacantă succesiune 5. 

Doctrină. 

4, Art. 792 şi 801 c. civ. fr. (705 şi 712 
ec. civ. rom.), din codul civil se com le- 

tează unul prin altul. (Demolombe, IV, 

No. 469; Laurent, LX, No. 587; Alexandre- 

seo. ed. 2-a, III, partea II, p. 522. noia 5, 

335: Comp.: Traian lonașeu, p. 147). 
2, Cuvintele: „dat la o parte“ şi „as- 

cuns“ (divertisement et recel) sunt consi- 

derate în mod general ca sinonime şi îşi 

găsesc aplicaţiunea şi la cazul când moşte- 

nitorul a omis cu ştiinţă să treacă în in- 

ventar unul sau mai multe obiecte din 

succesiune. (Demolombe, XIV, No. 477; 

Mourlon, II, No. 270; Dalloz, Râp. Suppl., 

Suecession, No. 509; Laurent, IX, No. 555; 

Huc, V, No. 199; Comp.: Alexandresco, ed. 

2-a, INI, partea ÎI, p. 322, 525, nota 2, 326 

nota 2; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, III, No, 645), 

„8, În mod direct, dispoziţiile art. 792 e. 
civ. în. (705 c. civ. rom.), nu privesc de 
cât ascunderea lucrurilor din succesiune, 
comisă de moştenitor înainte de a-şi fi 
exercitat dreptul său de opţiune. (Demo- 
lombe, XIV, No. 489; Demante et Colmet 
de Saniterre, II], No. 115 bis; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 615, iext şi nota 48, p. 419; 
Dalloz, R€p.. Succession, No. 625, 626; 
Suppl., Succession, No. 510; Huc, V,: No: 
199; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 528, 329; C. Hamangiu, |. Ro- 
seiii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
648, 649; Traian lonaşcu, p. 147). 

4, Dispoziţiile art. 292 ec. civ. în. (705 c. 
civ. rom.), îşi găsesc însă aplicațiunea şi la 
cazul prevăzut de art. 790 c. civ. fr. (701 
c. civ. rom.), caz în care ascunderea obiec- 
telor din succesiune echivalează cu o ac- 
ceptare a succesiunei. (Demolombe, XIV, 
No. 489; Demante et Colmet de Santerre, 
11], No. 115 bis; Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, 
$ 615, text şi nota 48, p. 419: Dalloz, Rep. 
Succession, No. 626; Suppl., Succession, 
No. 510; Huc, V. No. 199; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a III, partea II, p. 525, 328; 
C. Hamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 648, 649; Traian lo- 
naşcu 147). 

5, Dispoziţiile art. 792 c. civ. fr. (705 ce. 
civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea în cazui 
când succesiunea ar fi devenit vacantă prin, 
renunţarea moștenitorilor la succesiune, şi 
când sar fi numit un curator. (Demolombe, 
XIV, No. 489). 

G, In cazul când moștenitorul care a re- 
nunțat la succesiune, ascunde obiecte din 
succesiune, posterior renunţării sale şi ac- 
ceptării succesiunei de către un alt moște- 
nitor, faptul său constitue delictul de furt. 
(Demolombe, XIV, No. 489; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 115 bis; Aubry 
et Pau, ed. 4-a, VI, $ 615, p. 419: Dalloz, 
kep., Succession, No. 625; Suppl.. Sueces- 
sion, No. 510; Laurent, LX, No. 539, 345, 
452: Huc, V, No. 199; Planiol, II[, No. 2006; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II,p. 
520, 551, nota 4; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 647; 
Comp.: Traian lonaşcu, p. 146). 

7, Peniru aplicarea sancţiunilor prevă- 
zuțe de art. 792 c. civ. îr. (705 c. civ. rom.), 
trebuie ca faptul sustragerei frauduloase să 
fie personal imputabil moștenitorului. (De- 
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molombe, XIV, No. 479; Dalloz, RP. 
Suppl., Succession, No. 522; Huc, V, No. 
201; Baudry et Wabl, Successions, II, No. 
2415; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 526 nota). , , . 

8. Ascunderea lucrurilor din succesi- 
une se poate face de însuși moștenitorui 
personal sau de alţii pentru dânsul şi după 
ordinul său, cum ar îi rudele sau servito- 
rii săi. (Demolombe, XIV, No. 479; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 325). 

9. Peniru ca să existe dare la o parte, 
sau ascundere de lucruri din succesiune, 
trebuiește să existe intenţiune frauduloasă 
sau rea credinţă din partea moștenitorului. 
(Demolombe, XIV, No. 474; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 613, p. 420; Dalioz, Rp, 
Succession, No. 628; Suppl., Suecession, 
No. 511; Laurent, IX, No. 556; Huc, V, No. 
201: Baudry et Wahl, Successions, II, No, 
2404; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 324, 525, 350, 551; C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
644: Traian lonaşcu, p. 146). 

10. Peniru ca dispoziţiile art. 792 c. civ. 
. în. (705 e. civ. rom.), să-şi găsească aplica- 
țiunea tvebuieşte ca să existe comoştenitori 
sau alte persoane cum sunt legatarii sau 
donatarii cari au interes ca masa sueceso- 
rală să nu fie micşorată; prin urmare, dacă 
moștenitorul care a ascuns lucruri de ale 
succesiunei este singur, dispoziţiile acestui 
articol nu-şi găseă aplicațiunea. (Demo- 
lombe, XIV, No. 498 bis; Mourlon, ÎI, No. 
271; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 115 bis III, Laurent, LX, No. 545; 
Huc, V, No. 204; Planiol, III, No. 2008; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 335). 

1 i. Pentru ca să existe dare la o parte, 
sau ascundere de lucruri din succesiune, 
nu este necesar ca ceilalţi comoştenitori 
să încerce vreun prejudiciu. (Dalloz, Rep. 
Suppl.,  Succession, No. 520; Baudry et 
Wabl, Successions, II, No. 2405). 

(2. Pentru aplicarea dispoziţiunilor art. 
792 e. civ. îr. (705 ce. civ. rom.), faptele 
de dare la o parte şi de ascundere de ]u- 
cruri din succesiune trebuiesc apreciate nu 
după definijiile riguroase prevăzute de co- 
dul penal ci întrun chip mai larg, luân- 
du-se în consideraţie scopul legiuitorului 
de a pedepsi pe moștenitorul de rea cre- dinţă care a voit să. dobândească un avan- iaj ilicit în prejudiciul comoştenitorilor 
săi. (Demolombe, XIV, No. 476; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 615, p. 420; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 516, 520; Laurent, 
IX, No. 537; Huc, V. No. 201; Baudry e: 

ahl, Successions, II, No. 240%; C. Ha- mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 647; Comp.: Traian Io- 
naşcu, p. 146). 

13. Faptul de dare la o parte, sau de 
ascundere de lucruri din succesiune, re- 
zultă din orice fraudă sau manoperă dolo- 
Sivă, comisă de moştenitor în scopul de a sustrage din succesiune orice obiecte, fără să fie necesar un act efectiv şi real de 
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luare a acestor obiecte. (Demolombe, XIV. 
No. 474; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 612, 
p. 401; Dalloz, R€p., Suppl., Succession, 
No. 511; Laurent, IX, No. 41; Huc, V, 
No. 200; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2404; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 645; Comp.: 
Traian lonaşcu, p. 146). 

(4. Faptul unui moștenitor de a nu de- 
clară donaţiunile pe cari le-a primii dela 
defunci şi pe care ar fi trebuit să le ra- 

„ porteze la masa succesorală, după o părere, 
nu poate fi considerat ca o dare la o parte 
sau ascundere de obiecte din succesiune, 
de oarece prin cuvintele: „lucruri ale unei 
succesiuni“ întrebuințate în art. 792 e. civ.. 
în. (705 c. civ. rom), nu se înțeleg şi bu- 
nurile de care defunctul a dispus prin do- 
donațiuni în profitul viitorilor săi moşte- 
nitori. (Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 515). 

15. După altă părere dominantă, faptul 
unui moștenitor de a nu declară donaţiu- 
nile pe cari le-a primit dela defunct, 
fără scutire de raport, constitue o dare la 
o parte sau o ascundere de obiecte din suc- 
cesiune, de oarece aceste donaţiuni trebu- 
ind raportate, lucrurile ce formează obiec- 
tul lor fac parte din suecesiune, (Demo- 
lombe, XIV, No. 476; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 615, p. 420: Dalloz, R&p., Suppl., 
Suecession, No. 516; Laurent, IX, No. 355; 
Huc, V, No. 200; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, II, No. 2411; Huc, V, No. 200; Pla- 
niol, III, No. 2202; Colin et Capitant, III, 
p. 465: Alexandresco, ed. 2-a, ÎN, partea 
II, p. 526, nota 2; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
coianu, II, No. 645; Traian Ionașcu, 
p. 146), 

16. Moştenitorul care întrebuinţează 
mijloace frauduloase pentru a exclude de 
la succesiune pe ceilalţi moştenitori, chiar 
fără a deţine obiecte din succesiune, după 
o părere, comite o dare la o parte sau o 
ascundere de obiecte din succesiune. (De- 
molombe, XIV, No. 476; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 514; Laurent, LX, 
No. 545 ter.;: Huc, V, No. 200; Comp.: C. . 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- 
șoianu, IN. No. 645; Traian Ionașcu, p. 

17. După altă părere, darea la o parte 
sau ascunderea de obiecte din succesiune 
nu. poate rezultă dintrun act care ar îi de 
natură a aduce o pagubă drepturilor mo- 
ştenitorilor, cum ar fi producerea unui titlu 
simulat, ci numai din ascundere efectivă 
a obiectelor din succesiune. (Dalloz, Râp.. 
Suppl., Succession, No. 514), 
18. Darea la o parte sau ascunderea de 

obiecte din succesiune. poate rezultă și din 
acte făcute de un moştenitor înainte de 
deschiderea succesiunei, când scopul său 
eră de a spoliă în mod fraudulos pe cel- 
lalţi moştenitori, (Demolombe, XIV, No. 
480; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, II. 
$ 580, nota 26, p. 517; Aubry et Rau, ed. 

„4-a, VI, $ 612, nota 21, p. 401; Dalloz, R6p. 
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Succession, No. 634; Suppl., Sucecession, 
No. 524; Laurent, IX, No. 359; Huc, V, 
No. 200; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2429; C. Hamangiu, 1 Rosetii-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 648; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 527). 

19. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă faptele unui moștenitor consti- 
tuesc sau nu o dare la o parte sau o as- 
cundere de obiecte din succesiune. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 613, p. 420; Dalloz, 
Rep., Suppl, Succession, No. 526; Huc, V, 
No. 201; Baudry et Wabl, Successions, II, 
No. 2445; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 530, 551; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 643). 
20, Dispoziţiile art. 792 e. civ. fr. (705 

c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea aiât 
moşienitorului care acceptă succesiunea 
pur şi simplu cât şi moștenitorului care ac- 
ceptă succesiunea sub beneficiu de inven- 
tar. (Demolombe, XIV, No. 497; Dailoz, 
Rep. Suppl., Successions, No. 531; Laurent, 
IX, No. 545; Huc, V, No. 202; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 642, 649; Traian Ionaşcu, p. 147). 

2 |. Dispoziţiile art. 792 e. civ. fr. (705 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea atât 
moștenitorului care acceptă succesiunea 
după ascunderea lucrurilor din succesiune, 
cât şi moştenitorului care a renunţat la 
succesiune, după comiterea acestui fapt. 
(Demolombe, XIV, No. 497; Dalloz, Râp., 
Suppl., Suceession, No. .551; Laurent, LX, 
No. 545; Huc, V, No. 202; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 529; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 649; Comp.: Traian Ionașcu, p. 147). 
29, Dispoziţiile art. 792 c. civ. în. (705 

Cc. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea moște- 
nitorilor regulaţi, neregulaţi şi naturali. 
(Demolombe, XIV, No. 505; Mass€ ei Verge 
sur Zachariae II, $ 380, p. 517; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VI, $ 615, text şi nota 51, p. 420; 
Laurent, IX, No. 343; Huc, V, No. 20; 
Baudry et Wabl, Successions, II, No. 2474, 
Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea II, p. 
525; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 642). 

93, Dispoziţiile art. 792 c. civ. îr. (703 
€. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea atât 
moştenitorilor ab intestat cât şi moştenito- 
rilor testamentari. (Demolombe, XIV, No. 
505; Mass€ et Verge sur Zachariae, II, $ 580, 
p. 317; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 613, 
nota 51, p. 420; Dalloz, R6p., Succession, 
No. 640; Suppl., Succession, No. 531; Lau- 
rent, LX, No. 343; Huc, V, 202; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2474; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 525, text 
şi nota 4; C. Hamangiu, I. Hosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 642). 
94, Dispoziţiile acestui articol nu se 

aplică legatarilor şi donatarilor particulari, 
cari nu sunt moştenitori. (Demolombe, XIV, 
No. 505; Laurent, LX, No. 543; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 524, nota). 
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25, Dispoziţiile ari. 792 ce. civ. îr. (703 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi mo- 
ștenitorilor, moștenitorului încetat din 
viață în urma deschderei succesiunei cari 
au primit moştenirea prin transmitere. (De- 
molembe, XIV, No. 504; Laurent, XXIII, 
No. 35; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 524). - 
926, Moştenitorul minor sau intrezis care 

ascunde bunuri din succesiune şi care lu- 
crează cu discernământ, după o părere, va 
fi lipsit de partea sa în obiectele sustrase, 
însă nu va deveni, prin acest fapt, moşte- 
nitor pur şi simplu. (Demolombe, XIV, No. 
553, 536; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, II, 
$ 580, p. 517; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 615, text şi notele 55, 54, p. 420; Dailoz, 
Rep., Succession, No. 642 urm.). 
97. După altă părere, moștenitorul mi- 

nor sau interzis care ascunde cu discernă- 
mânt lucruri din succesiune, va cădeă sub 
aplicarea amândorura penalităţi prevăzute 
de art. 792 c. civ. fr. (705 e. civ. romi), 
(Mourlon, II, No, 272; Demante et Colmei 
de Santerre, III, No. 96 bis, V: Dalloz, R6p., 
Suppl., Succession, No. 540; Laurent, LX, 
No. 558; Huc, V, No. 206; Baudry et Wabl, 
Succesions, II, No. 2447, 2455; Planiol, 
III, No. 2007; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 524, text şi nota îi; Nacu, II 
p. 101, 102; C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 650; Tra- 
ian lonaşcu, p. 147). 
28, Dacă moștenitorul restitue succesi- 

unei lucrurile ce le-a dat la o parte, îna- 
inte de orice reclamaţie din partea celor 
interesaţi, el scapă de sub aplicaţiunea pe- 
nalităţilor prevăzute de art. 79 c. civ. fr. 
(703 c. civ. rom.) (Demolombe, XIV, No. 
480; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 
528; Huc, V, No. 200; Contra: Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 552, nota 2). 
29. Dispoziţiile art. 792 ce. civ. fr. (705 

€. civ. rom.),, îşi găsesc aplicațiunea atât 
la ascunderea lucrurilor mobile din succe- 
siune câi și la ascunderea titlurilor de 
creanţă, titlurilor la purtător şi a titluri- 
lor de proprietate imobiliară. (Dalloz, Râp., 
Succession, No. 627; Laurent, XXIII, No. 
22; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 3526 nota 1; C. Hamangiu, I. Rosezti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 645). 
30. Dispoziţiile art. 792 c. civ. fr. (705 

c. Civ, rom,), îşi găsesc aplicaţiunea chiar în 
cazul când moștenitorul ascunde lucruri 
străine, dacă el avea credinţa că acele lu- 
cruzi făceau parte din succesiune. (Demo- 
lombe, XIV, No. 478; Marcad&, art, 792; - 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
326, text şi nota 2). 
34. Dispoziţiile art. 792 c. civ. fr. (703 

c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea când 
moştenitorul ascunde lucruri din suecesi- 
une, asupra cărora aveă drept de uzufruct, 
(Huc, V, No. 200; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 326, nota 2). 
32. Creditorii succesiunei au dreptul să 

ceară aplicarea dispoziţiilor. art. 792 e. civ. 
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fr. (705 c. civ. rom.). (Dailoz, Rep., Suppl., 
Succession, No. 557, 539; Laurent, IX, No. 
545; Huc, V, No. 204; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, Il, No. 2459, 2452; Alexandreszv, 
ed. 2-a, III, partea II, p, 550). Ne 
33, Creditorii moștenitorului în prejudi- 

ciul căruia sa făcut deturnarea obiecte- 
lor din succesiune au dreptul să ceară res- 
tituirea obiectelor deturnate.  (Dalloz. 
Rp., SupplL., Succession, No. 529; Bâudry 
et Wahl, Successions, II, No. 2421). 

34, Moştenitorul care a comis detur- 
marea obiectelor din succesiune nu poate 
cere el însuşi aplicarea dispoziţiilor art. 
792 ce. civ. îr. (705 e. civ. rom.), pentru a 
înlătură renunţarea sa la succesiune. (De- 
molombe, XIV, No. 492; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 615, nota 50, p. 420; Dalloz, Râp., 
Suppl., Succession, No. 5537; Laurent, LX, 
No. 344, Huc, V, No. 204). 
35, Darea la o parte sau ascunderea 

lucrurilor din. succesiune poate fi dovedită 
prin orice mijloace de probă, chiar prin 
martori şi simple prezumpţiuni, deoarece 
moştenitorul comite o fraudă şi ceilalţi nu 
au avut posibilitatea să-şi procure o dovadă 
scrisă. (Demolombe, XIV, No. 485; Dalloz, 
Re€p., Succession, No. 637: Suppl., Sueces- 
sion, No. 550: Laurent, IX, No. 336, 54; 
Huc, V, No, 203; Baudry et Wahl, Sueces- 
sions, II, No. 2440; Planiol, III, No. 2004: 
Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea II, p. 330). 
26. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

„ Yeran dacă probele propuse sunt sau nu 
admisibile după împrejurările de fapt. 
(Alexandresco, cd. 2-a. III, partea II, p. 330). 

37. In cazul când moşienitorul, care a 
ascuns lucruri din succesiune, este în ace- 
laș timp şi legatar, el va fi lipsit nu numai 
de partea sa din aceste obiecte care i se 
cuvine în calitate de moştenitor, ci şi de 
partea ce i sar fi cuvenit în calitate de le- 
gatar. (Demolombe, XIV, No. 499; Aubry 
et Rau, ed: 4-a, VI, $ 615, text şi nota 51. 
p. 420; Dalloz, Rep., Suceession, No. 641: 
Suppl.. Suecession, No. 554; Laurent, IX, 
No. 543). 
38. Obiectele de succesiune sustrase de 

legatarul universal vor veni la masa succe- 
sorală ab intestat. (Dalloz, Rep. Suppl. 
Suecession, No. 558), 
39. Moştenitorul care a ascuns lucruri 

de ale succesiunei, va fi obligat să plătea- 
scă datoriile succesiunei proporțional cu 
partea sa succesorală, fără a se scădeă din 
acestea partea lucrurilor sustrase. (Demo- 
lombe, XIV, No. 500; Aubry et Rau. ed. 
4-a, VI, $ 657, nota 1, p. 680; Dalloz. Rep. 
Suppl.. Succession, No. 541; Laurent, XXIII. 
No. 29: Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2455; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
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II, p. 334; C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălă- 
nescu, şi Al. Băicoianu, III, No. 649). 
40. Acţiunea în restituirea obiectelor 

din succesiune, date la o parte sau ascunse, 
se prescrie prin trecerea de treizeci ani, de 
oarece acest fapt constitue un delict civil 
iar nu penal. (Demolombe, XIV, No. 502; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 519, nota %, 
„450; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 

No, 521; Luarent, IX, No. 340; Huc, V, No. 
201, 204; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2471, 2472; Planiol, III, No. 2004; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 334; 
C. Hamangiu, ]. PRoseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 647; Comp.: Traian lo- 
nașcu, B 146). 
41, Dacă sustragerea frauduloasă a fost 

comisă de moştenitor în complicitate cu 
un terţ, terțul complice va fi solidar răs- 
punzător cu moștenitorul. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 519, nota 24, p. 450; Huc, V, 
No. 201; Baudry et Wahl, Successions,. II, 
No. 2460; Contra: Laurent, IX, No. 557). 
49, Dacă sunt mai mulţi moştenitori 

cari au ascuns în complicitate lucruri de 
ale succesiunei ei vor fi obligaţi la resti- 
tuire în mod solidar. (Laurent, LX, No. 337: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 554), 
43, Acţiunea moștenitorilor rezultată 

din ascunderea lucrurilor din suecesiune 
se exercită ca un accesoriu al acţiunei în 
partaj. (Demolombe, XIV, No. 501; Dalloz, 
Rp., Suceession, No. 649; Suppl., Sueces- 
sion, No. 542; Laurent, IX, No. 345 bis: 
Alexandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 355). 
44, Restituirea lucrurilor sustrase din 

succesiune se face în forma raportului suc- 
cesoral. (Demolombe, XIV, No. 501; Dalloz, 
Re€p., Suppl., Sucecession, No. 542: Laurent, 
IX, No. 345 bis; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 355). 
45, In cazul când restituirea obiecte- 

lor sustrase din succesiune, se cere după 
efectuarea partajului, această restituire se 
va cere de ceilalți moştenitori sub forma 
unei acţiuni personale sau sub forma unei 
acţiuni în revendicare, după împrejurări 
şi luându-se în consideraţie natura obiec- 
telor sustrase. (Demolombe, XIV, No. 501; 
Dalloz, Râp., Suecession, No. 648; Suppl. 
Succession, No. 542; Laurent, IX, No. 345 
bis; Baudry et Wahl, Successions, No. 2461, 
2462; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI. 
p. 333, 554), 
46. Moştenitorul care a sustras sume 

din activul succesiunei, datoreşte dobânzi 
la aceste sume, din momentul decesului 
lui de cujus. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 354). 
47, A se vedeă: ari. 712 din codul civil 

cu notele respective. - 

Secţiunea III. — Despre Beneficiul de inventariu, despre. efectele sale și despre obliga- 
țiunile eredelui beneficiar. 

Art. 104. — Declaraţiunea unui erede că ia această calitate 
sub beneficiu de inventariu, trebue să fie făcută la grefa tribu- 
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nalului de prima instanţă a districtului în care succesiunea este 
deschisă; ea trebue să fie înscrisă pe registrul destinat pentru 
trecerea actelor de renunțare. (Civ. 63, 95, 654 urm., 668 urm, 
681 urm., 685, 693, 705 urm.; Pr. civ. 702 urm.; L. jud. ocoale 
34; Civ. Fr. 793). 

Tezt. fr. Art. 793. — La d6elaration d'un heritier, qu'il entend ne prendre 
cette qualit6 que sous bân&fice d'inventaire, doit âtre faite au greffe du tribunal 
de premitre instance dans larrondissement duquel la succession s'est ouverte: 
elle doit &tre inserite sur le registre destin€ ă recevoir les actes de renoneiation.. 
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Doctrină. 

1, Beneficiul de inventar este un mod de 
acceptare a succesiunei care produce mo- 
ştenitorului avantajul de a nu confundă 

patrimoniul său cu patrimoniul defuncțu- 

lui şi de a nu fi obligat la plata datoriilor 
succesiunei decât până la concurenţa va- 
lorii bunurilor succesorale. (Dalloz, R€p., 
Suppl., Succession, No. 575; Huc, V, No. 
207; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 539, 540, 541: C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎII, No. 671). 
“9, Prin acceptarea succesiunei sub be- 

neficiu de inventar, moştenitorul rămâne 
reprezentantul defunctului şi nu este des- 
brăcat de nici una din prerogativele alipite 

calităţi de moştenitor. (Pothier, Successions, 
VIII, p. 126; Dalloz, Râp., Succession, No. 
707; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 541). | | 

2, Moştenitorul major are facultatea să 
accepte sau nu succesiunea sub beneficiu 
de inventar. Acest mod de acceptare nu 

este obligator de cât în cazul prevăzut de 
art, 782 ce, civ. fr. (093 c. civ rom.). (Dalloz, 

Rep., Succession, No. 708; Alexandresco; 
ed. 2-a, III, partea II, p. 541). 

A, Moştenitorii minori şi intreziși pri- 
mesc succesiunea, în regulă generală, nu- 
mai sub beneficiu de inventar. (Dailoz, 
Rep., Succession, No. 708; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 341, 344; C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 677; Traian lonaşcu, p. 149).. 

5, După o părere, testatorul nu poate să 
interzică moştenitorilor săi ab intestat saw 
testamentari ca să primească succesiunea 
sub beneficiu de inventar, deoarece bene- 
ficiul acesta este de ordine publică. (Pot- 
hier, Successions, VIII, p. 126; Demolombe, 
XV, No. 126; Demante et Colmet de San- 
terre, ILI, No. 114 bis, IL; Vazeille, Succes- 
sions, Î, art. 795, No. 2; Chabot, Succes- 
sions, II, Art. 774, No. 15; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 612, text şi notele 4, 5, p. 397 
urm; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
eta Baudry et Wahl, Successions, ÎI, No. 
1525). 

6. După altă părere, testatorul poate să 
interzică atât  moştenitorilor ab intestat 
cât şi moştenitorilor testameniari, ca să pri- 
mească succesiunea sub beneficiu de inven- 
tar, cu condițiunea de a nu se aduce a- 
tingere rezervei lor. (Duranton, VII, No. 
15; 'Troplong, Donations et testaments, |. 
No. 285; Dalloz, R€p., Succession, No. 709; 
Laurent, IX, No. 571; Huc, V, No. 209; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 545, 344). 

7. După a treia părere, interdicţia a se 
folosi de beneficiul de inventar poaie fi im- 
pusă numai moștenitorilor, testamentari iar 
nu şi celor ab intestat, chemaţi la succesiune 
prin voinţa legii. (Mass€ et Verg& sur Za- 
chariae, Il, $ 379, nota 7, p. 310). 

8, In ceeace priveşte însă moştenitorii 
minori şi interzişi, testatorul nu le poate 
interzice primirea succesiunei sub beneficiu 
de inventar. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
710; Suppl., Suceession, No, 576; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 544). 

9, Defunciul nu are dreptul să impue 
moştenitorilor săi acceptarea succesiune; 
sub beneficiu de inventar. (Dalloz, Rp. 
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Suppl., Succession, No. 576; Baudry et 
Wahl Successions, I, No. 1525; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IlI, partea II, p., 345). 

10. Pentru acceptarea succesiunei sub; 
beneficiu de inveniar, moştenitorul „este 
obligat să declare în mod formal că nu 
înţelege să ia calitatea de moştenitor decât 
sub beneficiu de inventar. (Demolombe, 
KV, No. 119; Mourlon, II, No. 275; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 712; Laurent, IX, No. 
378; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

„ 547, text şi nota 2, 548; C. Hamangiu, 1. 
Rosetti Bala cect şi Al. Băicoianu, III, No. 
673; Traian Ionaşcu, p. 149). . 

1 |, Declaraţiunea moşienitorului că ac- 
ceptă sucesiunea sub beneficiu de inven- 
iar nu trebuieşte făcută în termeni sacra- 
mentali. (Dalloz, Rep., Suppl., Succeesion, 
No. 577; Laurent, IX, No. 578; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 347, nota 2). 

12. Declaraţiunea moştenitorului că ac- 
ceptă succesiunea sub beneficiu de inventar 
poate fi făcută şi printr'un mandatar spe- 
cial. (Demolombe, XV, No. 154; Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 577; Laurent. 
IX, No. 579; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II, p. 547). | 

12. Mandatul pentru a se face o decla- 
rațiune de acceptare a unei succesiuni sub 
beneficiu de inventar trebuieşte făcut în 
scris însă nu este necesar să fie autentic 
ci numai legalizat. (Demolombe, XV, No. 
14, 154; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 612, 
text şi nota 10, p. 599: Dalloz, Rep., Suppl., 
Succession, No. 577; Laurent, IX, No, 379; 
Huc, V, No. 210; Baudry et Wahl, Succes: 
sions, Î, No. 1498; II, No. 1693; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ITI, partea II, Pu 347, nota 
5; Contra: Rolland de Villargues, R&p., 
Bensfice d'inventaire, p. 37, 58; Chabot. 
Suecessions, II, art. 793, No. 4). 

14. Procura se va anexă la registru, 
făcându-se menţiune despre aceasta. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 347). 

15. Potrivit dispoziţiilor art. 795 ce. eiv. 
fr. ( 704 e. civ. rom), declaraţiunea de ac- 
cepiarea succesiunei sub beneficiu de in- 
ventar trebuieşte făcută la grefa tribuna- 
lului de prima instanță a judeţului în care 
s'a deschis succesiunea şi trebuieşte în- 
scrisă pe registrul destinat pentru trecerea 
actelor de renunțare la sucesiune. (Dalloz, 
Rep., Suecession, No. 744; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 347, 548; C. Ha 
mangiu, Î. Rostii-Bălănescu şi Al, Băico- 
ianu, III. No. 675; Traian Ionaşeu, p. 149). 

16. O declaraţie de acceptarea suece- 
Siunei sub beneficiu de inventar înscrisă 
pe 'o foaie volantă în loc de registrul desti- 
nat anume pentru trecerea actelor de re- 
nunţare la succesiune, nu este nulă. (Dal- 
loz. Rep., Succession, No. 714; Contra: 
Alexandresco, ed. 2-a, ÎII, partea II, 
p. 547). a 

17. Potrivit dispoziţiilor art. 54 din le- 
gea judecătoriilor de ocoale, declaraţia de 
accepiarea succesiunei sub beneficiu de inventar se poate face la judecătoria oco- 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

lului în care s'a deschis succesiunea. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 546, 
nota 5, 347; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 673). 

18. Numai moștenitorii cari au dreptul 
de opțiune între acceptarea succesiunei pur 
şi simplu și acceptarea succesiunei sub be- 
neficiu de inventar, trebuiesc să facă decla- 
raţie la grefa tribunalului că acceptă suc- 
cesiunea sub beneficiu de inventar, iar 
nu şi moștenitorii cari nu pot acceptă 
succesiunea decât în acest mod, cum sunt 
minorii. (Mass et Verg€ sur Zachariae, 
II, $ 379, nota 11, p. 510; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 612, p. 599; Dalloz, 
Rep. Suppl., Succession, No. 579; Laurent, 
1X, No. 380; Huc, V, No. 210; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 1701; Planiol 
III, No. 2016; Contra: Demolombe, XY, 
No. 155; Laurent, IX, No. 580; X, No. 8; 
Traian Ionaşeu, p. 149; Comp.: Alexandre- 
sco, ed, 2-a, III, partea II, p. 348; C.Ha- 
mangiu. |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 677). 

(9. La încetarea incapacității minorii 
şi interzişii trebuiesc să declare că acceptă 
succesiunea sub beneficiu de inventar, cu 
formele cerute de lege, căci în caz con- 
trar vor puteă fi condamnaţi şi consideraţi 
faţă de creditorii succesiunei ca accep- 
tanți pur și simplu. (Traian Ionaşcu, p. 149) 
20. In cazul când lipsa de declaraţie 

la grefa tribunalului de acceptare a suc- 
cesiunei sub beneficiu de inventar, din par- 
tea unui minor, ar cauză terţilor, cuni 
sunt creditorii, vreun prejudiciu, ei au 
dreptul să ceară despăgubiri dela tutor. 
(Demolombe, XV, No. 133; Dalloz, R&p, 
Suppl., Succession, No, 579, Huc, V, No. 
210). 

„21, Acceptarea succesiunei sub benefi- 
ciu de inventar este, în principiu, irevo- 
cabilă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 542). 

29. Acceptarea succesiunei sub benefi- 
ciu de inventar, poate fi anulată, ca şi ac- 
ceptarea pură şi simplă pentru cauzele 
prevăzute în art. 785 c. civ. fr. (694 e. civ. 
rom.). (Alexandresco, ed. 2-a, [II, partea ÎI, 
p. 342, nota 2). AR 
23, Dacă sunt mai mulţi moştenitori, 

unii pot primi succesiunea pur şi simplu iar 
ceilalți sub beneficiu de inventar. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 542). . 
„94, Dacă se deschide o succesiune în 
favoarea unui falit, sindicul falimentului 
va puteă acceptă succesiunea sub benefi- 
ciu de inventar, însă nu o poate acceptă 
pur și simplu sau să renunţe la ea. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 42, 
nota 5). 
25, Facultatea de a acceptă succesiunea 

sub beneficiu de inventar aparține tuturor 
moștenitorilor regulaţi şi neregulați şi chiar 
legatarilor universali sau cu titlu univer- 
sal. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 545, text şi nota 2, 347, text şi nota 1). 
26, Beneficiul de inventar se transmite 
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după moartea moştenitorului către toţi mo- 
ştenitorii săi, de oarece nu este un drept 
personal al său. (Demolombe, XV, No. 389; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 346). 
27. Beneficiul de inventar poate fi ce- 

sionat de moştenitor, care va fi răspunză- 
tor către creditori şi legatari de faptele ce- 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 705 

sionarului. (Demolombe, XV, No. 590, 591; 
Aubry et Rau, VI, $ 618, p. 468; Laurent, 
IX, No. 406; Guillouard, Venie, II, No. 866; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 546). 
O8, A se vedeă: art. 715 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art. "105. — Această declarațiune n'are efect decât fiind pre- 
cedată sau urmată de un inventariu fidel şi exact al bunurilor 
succesiunei, făcut după formele cerute de legile de procedură şi 
în termenele mai jos hotărite. (Civ. 704, 706 urm., 709 urm., 712, 
723, 897; Pr. civ. 654 urm., 668 urm., 674, 675, 702—707; Civ. 
Fr. 794). 

Text. fr. Art. 794. — Cette dâclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est 
precâdâe ou suivie d'un inventaire fidele et exact des biens de la succession, dans 
les formes râgles par les lois sur la procedure, et dans les dâlais qui seront 
ci-aprăs d6terminâs. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare sub beneficiu 
de inventar 1 urm. 

Asociaţie 6, 
Beneficiu de inventar + 

urm. 

Citaţie 10, 11, 12, 13. 
Comoştenitori 4. 
Creditori 11. 
Curator 5. 
Debitori 13. 
Declaraţie 7, 8. 
Delegaţie 17, 
Dispensă de inventar 1—6, 
Erede aparent 5. 
Facultate 8. 

Judecătorii de ocoale 17 
Legatar 10, 12, 
Mobile lucruri 14. 
Moştenire î urm. 
Moştenitor aparent 3. 
Opoziţie 11, 12. 
Opţiune 8. 
Ordine publică 1. 
Persoane interesate 10. 
Proces verbal 16, ” 
Renunţare la succesiune 5. 
Sigilii 9, 11, 12. 
Sindicul falimentului 6. 
Societate 6. 
Succesiune î urm. 

Faliment 6. Succesiune vacantă 5. 
Grefa 7, 8. Succesor aparent 5. 
Imobile 15, 16, Terţe persoane 6. _ 
Intenţie 8. Titluri de proprietate 15. 
Inventar 1 urm. Tribunal 47. 
Inventar neregulat 18.   

Doctrină. 

4. Defunctul nu poate dispensă pe mo- 
ștenitor de facerea inventariului prevăzut 
de ast. 794 c. civ. îr. (705 c. civ. rom), 
deoarece facerea inventariului constitue o 
formalitate substanţială și de ordine pu- 
blică a acceptării succesiunei sub beneficiu 
de inveniar. (Demolombe, XV, No. 127; 
Chabot, Successions, Il, Art. 794, No. 8; 
Mass et Verg6 sur Zachariae, II, $ 579, 
nota 12, p. 510; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
3 612, p. 400; Dalloz, Râp., Suppl., Succes- 
sion, No. 581; Laurent, IX, No. 583; Huc, V, 
No. 211; Baudry et Wabl, Successions, ÎI, 
No. 1684; Alexandresco, ed.'2-a, III, partea 
IL. p. 545, 351). o 

9, Un inventar pe care l-ar fi făcut de- 
functul cu puţin timp înaintea decesului 
său, după o părere, nu ar fi suficient, de 
oarece mai întâi art. 794 c, civ. fr. (705 c. 
civ. rom.), cere a se face un inventar al 
bunurilor succesiunei şi apoi dela facerea 
inventariului până la decesul autorului se 

poate să fi survenit schimbări în starea 
bunurilor defunctului. (Dalloz, Rep., Suc- 
cession, No. 725; Suppl., Succession, No. 
583: Laurent, LX, No. 384; Huc, V, No. 211). 

3, După altă părere, un inventar făcut 
la o dată apropiată de decesul autorului, 
ar puteă fi folosit de către moştenitor, care 
nu ar fi obligat să facă un nou inventar, ci 
numai să proceadă la o verificare a inven- 
tarului făcut. (Demolombe, XV, No. 13%; 
Dalloz, R€p.. Suppl., Succession,: No. 582; 
Baudry et Wabhi, Successions, Il, No. 1690), 

d. În cazul când sunt mai mulţi moşte- 
nitori, inventarul făcut de unul dintre mo- 
ştenitori cu .păzirea tuturor formalităţilor 
cerute de lege, poate dispensă pe moşteni- 
torul care acceptă succesiunea sub benefi- 
ciu de inventar să facă un alt inventar. 
(Demolombe, XV, No. 158; Chabot, Succes- 
sions, ÎI, art. 294, No. 5; Aubry et Rau, VI, 
$ 612, p. 400; Dalloz, Rep., Suecession, No. 
724; Suppl., Succession, No. 584; Laurent, 
IX, No. 384; Huc, V, No. 21: Baudry et 
-Wahl, Successions, II, No. 1688: Alexan-. 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 551. 552), 

5, Dacă inventariul a fost făcut de cu- 
ratorul succesiunei vacante, de un moşte- 
nitor aparent sau de un moștenitor care 
apoi a renunţat la succesiune, moștenitorul 
care acceptă succesiunea sub beneficiu de 
inventar, poate fi dispensat de facerea unui 
nou inventar. (Demolombe, XV, No. 15%: 
Chabot, Successions, II, Art. 704, No. 3; 
Aubry et Rau, VI, $ 612, p. 400; Dalloz, 
R€p., Suppl., Suceession, No. 584; Laurent, 
IX. No. 584; Huc, V, N6. 211; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 1688; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 551, 352), 

6, Inveniariul făcut de un ter, care nu 
are nici o legătură cu succesiunea, cum ar 
fi sindicul falimentului unui asociat, dis- 
pensează pe moştenitorul care acceptă suc- 
cesiunea sub beneficiu de inventar, de a 
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face un nou inventar, ci el poate numai să 
proceadă la facerea unei verificări a in- 
ventariului făcut. (Baudry et Wahl, Succes- 
sions, II, No. 1680). : 

7. Moştenitorul care a făcut la grefă de- 
claraţia că acceptă succesiunea, sub be- 
neficiu de inventar, însă nu a făcut inven- 
tariul cerut de art. 794 ce. civ. îr. (705 c. civ, 
rom), după o părere, va fi considerat că 
este un moştenitor pur şi simplu, deoarce 
declaraţia sa echivalează cu o accepiare. 
(Demolombe, XV, No. 131; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 116 bis I; 
Dalloz, R€p., Suppl., Suecession, No. 586; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
TI. p. 552). 

8. După altă părere, totul este o chesti- 
une de intenție căci acel care a declarat 
<ă voeşte să accepte succesiunea sub bene- 
ficiu de inventar, nu poate fi considerat că 
a acceptat succesiunea pur şi simplu; aşă 
încât moştenitorul care a acceptat suc- 
cesiunea sub beneficiu de inventar, însă nu 
a făcui inventarul, este considerai că nu 
a făcut nici o declaraţie de acceptare şi-şi 
păstrează libertatea de opţiune. (Dalloz, 
R€p., Suppl., Succession, No. 586; Laurent, 
TX, No. 386; Huc, V, No. 211; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 552). 

9, Moştenitorul care acceptă succesi- 
unea sub beneficiu de inventar, nu este o- 

„bligat ca înainte de facerea inventariului să 
ceară punerea sigiliilor, însă e mai prudent 
să îndeplinească această formalitate pentru 
a se pune la adăpost de orice bănuială. 
(Demolombe, XV, No. 156; Chabot, Succes- 
sions, II, Art. 794, No. 7: Aubry et Rau, 
VI, $ 612, p. 401; Dalloz, Rep., Succession, 
No. 752; Laurent, LX, No. 585: Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 349). 

10. La facerea inventarului trebuiesc ci- 
tate toate persoanele interesate cum suni 
moştenitorii legitimi, chiar dacă cel care 
face inventarul este un legatar universal 
al defunctului. (Dalloz, R&p., Succession, 
No. 725; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 550, nota 2). 

DESPRE SUCCESIUNI Codal civil 

| |. La facerea inventarului, nu se vor 
cită decâi creditorii cari au făcut opoziţie 
la ridicarea sigiliilor.  (Demolombe, XV, 
No. 141: Dalloz, Râp., Succession, No. 729; 
Suppl., Succession, No. 585; Baudry et Wahl, 
Successions, II, No. 1679, 1680; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
350, nota 2). 

19. Legatarii particulari nu se citează 
la facerea inventarului, decâi acei cari au 
făcut opoziţie. (Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession. No. 585; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 550, nota 2). 

13, Debitorii succesiunei nu se citează la 
facerea inventarului. (Dalloz, R&p., Suppl, 
Succession, No. 585; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, II, No. 1681, 1682). 

44. În inventar se vor trece numai lu- 
ecrurile mobile deoarece numai despre ele 
vorbeşte procedura civilă. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 350). 

45. Deasemenea se vor trece în inventar 
şi titlurile de proprietate ale imobilelor 
sucesorale. (Laurent, IX, No..382; Alexan- 
-dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 350, nota 4). 

IG. In cazul când succesiunea este com- 
pusă numai din imobile, ele vor fi con- 
siatate prinitrun proces-verbal; ele nu se 
trec în inventar deoarece nu pot fi sus- 
trase. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
TI. p. 350, nota 1). 

|'7. Inveniarul se va face de un jude- 
cător al tribunalului sau de judecătorul 
de ocol prin delegaţie. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 350, notă). 

18. Dacă inventarul este făcut în mod 
neregulat, aceasta nu aduce pierderea bene- 
ficiului de inventar ci se va face un alt 
inventar. (Demolombe, XV, No. 145; De: 
mante et Colmet de Sanierre, IN, No, 
116 bis, II; Laurent, IX No. 412; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 550, 
nota 2, 555; Contra: Chabot, Suceessions, 
II, ari. 794, No, 5). , 

19, A se vedeă: art. 706 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

„Art. 106. — Se dă eredului din ziua deschiderei succesiunei 
trei luni pentru facerea inventariului. 

I se mai acordă pentru a deliberă asupra acceptărei sau 
repudierei succesiunei, un termen de 40 zile, care va începea 
curge din ziua expirărei celor trei luni date pentru inventariu, sau 
din ziua încheierei inventariului, dacă s'a terminat mai înainte de 
expirarea celor trei luni. (Civ. 651, 685 urm., 695 urm., 707, 708 
urm., 1841; Pr. civ. 321, 674 urm., 729 urm., 732, 734; Lege autori- 
zând luarea de măsuri în vederea stărei de răsboi cu privire la 
familia şi averea celor mobilizați (Mon. of. 221/916), Art. 18; 
Civ. Fr. 795). ” 

Tei. fr. Avi 195. — Lheritier a, trois 
compter du jour de l'ouverture de la snecession 

mois pour faire inventaire, 
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Il a de plus, pour dâlibârer sur son acceptation ou sur sa renoneiation, 
un d6lai de quarante jours, qui commencent ă courir du jour de lexpiration 
des trois mois donn6s pour linventaire, ou du jour de la elâture de l'inventaire 
sil a 6t€ termin avant les trois mois. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU Jac. N., Despre succesiuni, p. 4% urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceptarea succesiunei 5, 
10, 12, 13, 14. 

Inventar 1 urm. 
Legatari 10. 

Beneficiu de inventar 6, Major 8. 
12, 13, 14. Minor 8. 

Creditorii succesiunei 10, | Moarte 4. 
Cunoştinţă personală 3. Opţiune 12. 
Curgerea termenului 1, 

o 
Ordine publică 11. 
Renunţare 2, 3, 10, 

Deces 4. | Termin de patruzeci zile 
Declaraţie 12, 13, 14. 5,9. 
Deliberare 1—6, 8—12. Termin de trei luni 5, 9, 
Deschiderea succesiunei 1. 13, 

Facultate 12. truzeci zile 1 urm. 
Grefă 12, 13, 14. Termin de treizeci ani 7, 
Incetare din viață 4. 
laterzicere 11. 
Interzis 8. 

10, 

Tribunal 12, 13, 14. 

| _13, 
Efectul legei 11. | Termia de trei luni şi pa 

| Urmărire silită 10. 

Doctrină. 

(„ Termenul de trei luni şi patruzeci 
zile prevăzut de art. 795 c. civ. îr. (706 c. 
civ. rom.), pentru facerea inventarului şi 
deliberare, curge, pentru moştenitorul che- 
mat în primul rând la succesiune, cu în- 
cepere dela data deschiderei succesiunei. 
(Demolombe, XIV, No. 267 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 614, nota 20, p. 426: 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 588; 
Laurent, IX, No. 270; Huc, V, No. 212; 
Baudry et Wabhl. Successions, I, No. 1323; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
353, 554; Comp.: Traian lonaşcu, p. 150). 

9, lermenul de trei luni şi patruzeci 
zile pentru facerea inventarului şi delibe- 
rare, curge, după o părere, pentru moște- 
nitorii în gradul următor dela data renun- 
ţărei moştenitorului din gradul anterior. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a VI, $ 614, nota 
20, p. 426; Dalloz, Râp., Suppl.. Succes- 
sion, No. 588; Laurent, LX, No. 270; Huc. 
V, No. 212; Planiol, III, No. 1964; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 354, 
nota 1). 

23, După altă părere, acest termen curge 
pentru moştenitorii chemaţi în al doilea 
vând la succesiune, dela data când au 
avut cunoştinţă de renunţarea moştenito- 
rilor din primul grâd. (Duranton, VI, No. 
470; Demolombe, XIV, No. 269, 303; Mour- 
lon, II, No. 278; Mass6 et Verge sur Za- 
chariae, II, $ 581, nota 2, p. 319; Dal- 

loz., Rep., Suppl., Succession, No. 588; 
Baudry et Wahl, Successions, Î, No. 1325). 

4, În cazul când moștenitorul încetează 
din viață înainte de expirarea termenului 
de trei luni şi patruzeci zile, se va acordă 
moștenitorilor acestora un nou termen de 

trei Juni şi patruzeci zile pentru facerea 
inventarului şi  deliberarea, chiar dacă 
moștenitorul decedat făcuse inventarul. 
(Demolombe, XV, No. 267 urm.; Mass€ et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 581, p. 319; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 102 
bis, II: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 6t14p. 
422, 425; Dalloz, Rep., Suppl., Successions, 
No. 588; Laurent, IX, No. 268; Baudry et 
Wall, Successions, I, No. 1521; Planiol, III, 
No. 1964; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea ÎI, p. 356). 

5, In cazul când moştenitorul acceptă 
succesiunea în cele patruzeci de zile însă 
înainte de a fi făcut inventarul, va aveă 
încă trei luni pentru a face inventarul. 
(Dalloz, Râp., Successions, No. 734). 

G. Neobservarea termenelor prevăzute 
de ari. 795 şi 798 c. civ. fr. (706 şi 709 c. 
civ. rom.) nu atrage pierderea beneficiu- 
lui de inventar. (Demolombe, XV, No. 144; . 
Demante et Colmet de Santerre, INI, No. 
116 bis, II; Aubry et Rau, VI, $ 614, p. 
425; Laurent, IX, No. 585; Alexandresco, 
ed. 2-a, II, partea IL, p. 554, nota 1; Tra- 
ian lonaşcu, p. 150). ): 

7, Inventarul se va puteă face în timp 
de treizeci ani dela deschiderea succesiunei. 
(Demolombe, XIV, No. 3517; XV, No. 144, 
146; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 551, nota 1). . 

8. Dispoziţiile art. 795 ce. civ. fr. (706 c. 
civ. rom.), se aplică la orice moștenitor, 
major, minor sau interzis. (Demolombe, 
XIV, No. 268; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 355). 

9. În cazul când moștenitorul nu a ter- 
minat sau chiar nu a început a face in- 
ventarul în timpul celor trei luni prevă- 
zut de art. 795 c. civ. îr. (706 e. civ. rom,), 
el va puteă face inventarul în timpul celor 
patruzeti zile acordate pentru deliberare 
de acelaş articol deoarece el nu poate fi 
obligat să se pronunțe înaintea expirării 
termenului de trei luni şi patruzeci zile. 
(Demolombe, XIV, No. 266 bis; Chabot, 
Successions, II, Art. 795, No. 3; Mourlon, 
II, No. 278; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, 
II, $ 581. nota 4, p. 320; Demante et Col- 
met de Santerre, Il, No. 118 bis; Aubry 
et Rau. VI, $ 614. p. 422; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 555). 

10. Termenul de trei luni și patruzeci 
acordat de art. 795 c. civ. fr. (706 c. civ. 
rom.), este prevăzut de lege în cazul când 
moştenitorul este urmărit de către credi- 
torii .suecesiunei sau de legatari; dacă el 
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nu este urmării, are dreptul să se pro- 
nunţe dacă acceptă sau renunță la succe- 
siune în termen de treizeci ani. (Demo- 
lombe, XIV, No.. 297; XV, No. 144; Mour- 
lon, IL, No. 282; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 6î14, p. 425: Laurent, IX, No. 264, 
588; Huc, V, No. 215; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 555, 563; Comp.: C. Ha- 
mangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 674; Traian lonaşcu, p. 150). 

14. Autorul nu poate interzice moşteni- 
torului său de a se folosi de termenul de 
trei luni şi patruzeci zile acordat de ari. 
795 c. civ. fr. (706 c. civ. rom.), deoarece 
el se bucură de aceste termene prin efec- 
tul legei. (Demolombe, XIV, No. 267; 
Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 614, p. 424; 
Laurent, IX, No. 271; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II. p. 356). 

19. În cazul când moştenitorul a de- 
clarat la grefa tribunalului, înainte de a 
face inventarul, că acceptă succesiunea 
sub beneficiu de inventar, după o părere, 
va aveă dreptul la termenele de trei luni 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

şi patruzeci zile, însă după expirarea a- 
cestor termene, va aveă dreptul de opțiune: 
sau să accepte succesiunea pur și simplu 
sau s'o accepte sub beneficiu de inventar. 
(Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
117 bis). 

43, După altă părere, în acest caz, mo- 
ştenitorul va aveă dreptul numai la ter- 
menul de trei luni peniru facerea in- 
ventarului. (Marcad€, ari. 795). 

14, După a treia părere, în acest caz, 
moştenitorul nu mai are dreptul la niciun - 
termen, deoarece aceste termene sunt pre- 
văzute de lege peniru ca muştenitorul să 
se poată pronunţă, ceeace în acest caz ni 
mai poate fi de nici o utilitate întru cât 
moştenitorul s'a pronunţat că acceptă suc- 
cesiunea sub beneficiu de inventar. (Du- 
ranton, VII, No. 22; Demolombe, XIV, Ne. 
279; Aubry et Rau, ed.4-a, VI, $ 614, nota 
7, p. 425; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, 
partea II, p. 356, 557; C. Hamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No, 
674). 

Art. 10%. — Dacă cu toate acestea, sunt în succesiune obiecte 
supuse stricăciunei, sau obiecte a căror conservare ar costă mult, 
eredele poate în calitatea sa de persoană în drept a succede, și 
fără să se poată zice că sa făcut acceptaţiune din parte-i, să iea 
autorizarea justiției ca să se vânză acele obiecte. 

| Această. vânzare trebue să se facă cu forma vânzărilor pu- 
blice. (Civ. 396, 681, 683, 690, 716; Pr. civ. 432, 702 urm.; Civ. 
Fr. 796). 

Text. fr. Art. 796. — Si cependant il existe dans la suecession des objeis 
susceptibles de depârir ou dispendieux ă conserver, Vhâritier peut, en sa qualitt 
dhabile ă succâder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, 
se faire autoriser par justice ă procâder ă la vente de ces effets. 

„_Cette vente doit âtre faite par officier public, aprăs les affiches et publi-. 
cations r6gl6es par les lois sur la procedure. 

Doctrină. 

.„ Dispoziţiunile art. 796 e. civ. îr. (707 
€. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai 
Ja lucrurile mobile din succesiune iar nu 
şi la imobilele succesorale. (Dalloz, R€p., 
Suecession. No. 733). 
2. Ca obiecte supuse stricăciunei se pot 

cită: grânele, fâneţurile, etc. iar ca obiecte 
a căror păstrare ar costă prea mult se 
pot cită: caii de lux, echipagiile, ete. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, [il, partea II, p. 255). 
3, Vânzarea productelor care se vând 

zilnic, cum sunt: laptele, ouăle, legumele, 
chiar dacă sa făcut fără autorizaţia ju- 
stiției şi de bunăvoie, este considerată ca 
un act de administraţie. (Demanie et 

Colmet de Santerre, III, No. 99 bis; Lau- 
rent, IX, No. 276, 517; Huc, V, No. 25; 
Alexandresco, ed. 2%. III, partea II. 
p. 255). 

4. În cazul când moştenitorul vinde o- 
biectele din succesiune fără autorizația JUs- 
tiției şi fără formele vânzărilor publice, 
vânzarea este considerată cu un act de 

adntinistraţie definitivă care atrage âc- 
cepiarea tacită a succesiunei. (Demolombe, 
XIV, No. 428; Chabot, Suecessions, II, Art- 
796, No. 2, 5; Mourlon, Il, No. 220; Mar 
cadă, Art. 796; Laurent, IX, No. 317; Huc 
V, No. 215; Alexandresco, ed. 2-a, Il, 
partea II, p. 255). ! 

5, A se vedeă: art. 7ib din codul civil 
cu notele respective. 

___ Art.'708. — In timpul termenelor pentru facerea inventariului 
şi pentru deliberare, eredele nu poate fi silit a se pronunță și nu 
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se poate obține o condamnaţiune în contra-i. Dacă el renunţă 
după expirarea termenelor, sau înaintea expirărei. lor, cheltuelile 
ce legiuit s'au făcut de dânsul până la aceă epocă privesc succe- 
siunea. (Civ. 706, 709 urm., 723, 1780, 
Civ. Fr. 797). 

1884; Pr. civ. 140, 146; 

Teat. fr. Ari. 797. — Pendant la dure des delais pour faire inventaire et 
pour dâliberer, l'hâritier ne peut tre contraint ă prendre qualit€, et il ne peut 
âtre obtenu contre lui de condamnation: sil renonce lorsque les d6lais sont 
expir6s ou avant, les frais par lui faits l€gitimement jusqu'ă cette Epogue sont 
ă la charge de la suecession. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acceptare 11, 12, 13, 14. Inscripţie ipotecară 2. 
Act de conservare 2, 4. Intreruperea prescripţiei 4. 
Beneficiu de inventar 13. 
Cheltueli 14, 15, 17, 18, 19. 
Comoştenitori +1. 
Conservare 2, 3, 4, 8. 
Creditori 1,3, 5,6, 7,1, 

Cuipă 7. 
Datorii 9. 
Epocă 16, 
Excepţiune. dilatorie 1, 2, 

Invocare 10, 
Legate 9, 11. 
Moştenire 1 urm. 
Notificare 2. 
Partaj 11. 
Prescripţie 3, 4. 
Renunţare 1î, 12, 13, 15. 
Rude 12. 
Succesiune 1 urm. 
Suspendare 1, 2, 7, 8,9, 10, 

  

7, 8, 9, 10. | Termin pentru inventar 
Executare silită 1, 6, 7, 8. și deliberare 1 urm. 
Expirarea termenului 11, Testament 9. 
m 15, 16, Urmărire silită 3,6,7,8. 
Hotărire 5,6,7,8. 

Doctrină, 

4. În timpul termenelor pentru facerea 
inventarului şi pentru deliberare, efectul 
urmăririlor creditorilor și altor persoane 
interesate, este suspendat dacă cere moşte- 
nitorul. (Demolombe, XIV, No. 279; Au- 
bry et Rau, cd. 4-a, VI, $ 614, nota 5. p. 
423; Dalloz, Re€p., Succession, No. 740; 
Suppl., Succession, No. 590; Laurent, IX, 
No. 267, 275; Huc, V, No. 214; Baudry et 
Wahl], Successions, Î, No. 1529; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 358, 360; 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 608); 

2, În timpul termenelor pentru facerea 
inventarului şi pentru  deliberare, mo- 
ştenitorul nu poale opune excepţiunea 
dilatorie, la acţiunile exercitate în contra 
sa, când aceste acţiuni au de scop luarea 
unei măsuri de conservare şi nu aduc mo- 
ştenitorului calitatea de moştenitor, nici să 
se opue la actele de conservare şi asigu- 
rare cum sunt luarea unei inscripţii ipo- 
tecare, sau reînoirea ei. o notificare, etc. 
(Pothier, Successions, VIII, p. 148; Demo- 
lombe, XIV, No. 249, 284; Chabot» Succes- 
sions, II, Art. 797, No. 2; Dalloz, Rep. 

Suppl., Successions, No. 905; Laurent, LX, 
No. 275; Huc, V, No. 214; Baudry ei 
Wahl, Successions, I, No. 1545; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 561; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 622). 

3, In timpul termenelor pentru facerea 
inventarului şi pentru deliberare, pres- 

cripțiunea curge în contra creditorilor 
succesiunei. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
755; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 560). 

4. Deasemenea în timpul acestor ter- 
mene prescripțiunea în contra moştenito- 
rilor curge în favoarea debitorilor suc- 
cesiunei deoarece moștenitorul. fără a fi 
considerat că a luat această calitate, poate 
face în. acest timp orice act de conser- 
vare cum este întreruperea  prescripției. 
(Dalloz, Rep., Succession, No. 755; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 360). 

B, În timpul termenelor pentru facerea 
inventarului şi pentru deliberare, credito- 
rii_succesiunei nu pot obţine o hotărire 
condamnatoare în contra moștenitorului 
personal. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
748; C. Hamangiu, 1]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 620). 

6. Creditorul succesiune; care are un 
titlu executor, cum este o hotărtre Jude- 
cătorească definitivă şi investită cu for- 
mula executorie, obținută în contra de- 
functului, după o părere poate procedă 
la executarea titlului asupra bunurilor 
succesiunei fără a i se puteă opune de 
către moștenitor 'beneficiul termenului 
de trei luni şi patruzeci zile pentru facerea 
inventarului și pentru deliberare. (Cha- 
bot, Successions, II, Art. 797, No. 2; Dal- 
loz, Râp., Suecession, No. 741; Suppl., Suc- 
cession, No. _ 903; Laurent, IX, No. 27%; 
Baudry et Wabl, Successions, IL, No. 1534; 
Alesanăresoo, ed. 2-a, III, partea, II, p. 
361). 

7. După altă părere, moștenitorul are 
dreptul să ceară suspendarea urmărirei 
bunurilor succesorale pe timpul termenu- 
lui de trei luni şi patruzeci zile prescrise 
de lege pentru facerea inventarului şi de- 
liberare. (Demoiombe, XIV, No. 241, 284: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 614, nota 6. 
p. 425, nota 9, p. 424). 

8, Aciele de urmărire cari nu au carac- 
terul de acte de execuiare pot fi făcute 
în timpul termenului. prevăzut de lege 
peniru facerea inventarului şi pentru de- 
liberare, fără ca moștenitorul să aibă 
dreptul să ceară suspendarea. lor până la 
expirarea termenului. (Dalloz, Rp, Suc- 
cession, No. 1526). 
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9, Chiar dacă iesiatorul ar fi dispus 
ca datoriile şi legatele să se plătească în- 
dată după decesul său, moştenitorul poate 
opune excepţiunea dilatorie a facerei in- 
ventarului şi deliberării în conira cere- 
rilor îndreptate în contra sa. (Mass et - 
Verg€ sur Zachariae, ÎI, $ 381, text şi nota 
5, p. 520: Laurent, IX, No. 271; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 360). 

10. Excepţiunea: dilatorie pentru fa- 
cerea inventarului şi deliberărei, va trebui 
să fie propusă înainte de orice apărare 
asupra fondului; . dacă moştenitorul s'a 
apărat în fond fără a propune această 
excepţiune, el va fi condamnat ca un mo- 
ştenitor pur şi simplu. (Duranton, VII, 
No. 20; Demolombe, XIV, No. 279; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 
120 bis I; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 560, nota 3). 

11, După expirarea termenelor de trei 
uni şi patruzeci zile, pentru facerea in- 
ventarului şi  deliberare, moștenitorul 
poate fi chemat în judecată, de către cre- 
ditorii succesiunei, legatari şi comoşteni- 
torii săi cari ar cere împărțeala suecesi- 
unei, pentru a se pronunță dacă acceptă 
sau renunță la succesiune. (Demolombe, 
XIV, No. 289; Laurent, IX, No. 264, 265; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
560; Traian Ionașcu, p. 132; C. Haman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 

„LII, No. 625). 
12. Rudele cari _ ar veni la moştenire 

în gradul următor nu au dreptul a cere 
ca moștenitorul să se pronunțe dacă ac- 
ceptă sau renunță la succesiune. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 610, nota 5, p. 573; 
Laurent, IX, No. 266; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 560, nota 4; Comp.: 

., Hamangiu, I. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 625). 
„13. La cuvintele: „Dacă el renunţă“ 

din art. 797 c. civ. fr. (708 ce. civ. rom.), 
trebuiesc adăugate cuvintele: „sau dacă 
el primeşte succesiunea sub beneficiu de 
inventar“. (Duranton, VII, No. 20; De- 
molombe, XIV, No. 287; Chabot, Succes- 
sions, II, Art. 797, No. 35; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 614, p. 424; Laurent, IX, No. 
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272; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 359, nota 2, 501). 

44, Dacă moştenitorul a accepiat suc- 
cesiunea pur şi simplu, toate cheltuielile 
fiind făcute în interesul său vor cădeă în 
sarcina sa. (Laurent, LX, No. 272; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 561, nota 
3; C. Hamangiu, Il. Rosetti-Bălănescu şi 
Ale Băicoianu, III, No. 621). - 

15. În cazul când moștenitorul renunţă 
la succesiune după expirarea termenului 
de trei luni şi patruzeci de zile, sau îna- 
inte, toate cheltuielile făcute de el pri- 
vesc moştenirea.  (Demolombe, XIV, No. 
287, 288; Laurent, LX, No. 272; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 361, 562; 
C. Hamangiu, I. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 621). 

16, Prin cuvintele: „până la aceă 
epocă“ din art. 797 ce. civ. fr. (708 c. cir. 
rom.), se înţelege timpul scurs până în 
momentul expirării termenelor de trei 
luni şi patruzeci zile. (Demolombe, XIV, 
No. 287; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 120 bis, II; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 362; Comp.: Masstet 
Verge sur Zachariae, II, $ 58, nota 12, p. 
521). 

17. Numai cheltuelile legitime făcute 
de moştenitor cad în sarcina successiunei 
iar nu şi cele făcute prin culpa sa. (De- 
molombe, XIV, No. 288; Demante et Col- 
met de Santerre, III, No. 120 bis, II, III; 
Laurent, IX, No. 272; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 562, text şi nota 2- 

18. Nu numai cheltuelile făcute de mo- 
ştenitor vor cădeă în sarcina succesiune, 
ci şi cheltuielile făcute în contra sa de 

"către părţile interesate, cu privire la suc 
cesiune, vor cădeă în sarcina succesiunel, 
(Demolombe, XIV, No. 288; Demante ei 
Colmet de Sanieire, III, No. 120 bis, [li 
Laurent, IX, No. 272; Alexandresco, ed 
2-a, ILI, partea II, p. 362, text şi nota5). 

19. Cheltuelile la care vor fi condam- 
naţi creditorii potrivit dreptului comun 
vor cădeă însă în sarcina lor, (Laurent: 
TX, No. 27; Alexandresco, ed. 2-a, Îl, 
partea II, p. 362). 

__ Art. 109. — După expirarea termenelor arătate, eredele ur- 
mărit poate cere un nou termen, pe care tribunalul ce se află în 
cercetarea urmărirei, îl acordă sau 
(Civ. 706, 710 urm., 711; Civ. Fr. 7198). 

Tezt. Jr. Art. 798. — A 
cas de poursuite derigâe cont 
tribunal saisi de la, contestatio 

Doctrină, 

1. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran şi vor decide numărul şi durata 
termenelor pe care trebuie să le acorde 

îl refuză după circumstanțe. 

pres l'expiration des delais ci-dessus, l'heritier, en 
re lui, peut demander un nouveau delai, que le 
n aceorde ou refuse suivant les circonstances. 

moștenitorului la expirarea termenului de 
trei luni şi patruzeci zile. (Demolombe 
XIV, No. 292 urm.; Chabot, Successions, 
II, Art. 798, No. 4; Masst et Verg6 sul 
Zachariae, II, $ 581, p. 521, 522; Aubry 
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et Rau, ed. 4-a, VI, $ 614, text şi nota î5, 
p. 424, 425; Dalloz, Rep. Succession, No. 
736; Suppl., Succession, No. 589; Laurent, 
IX, No. 269; Huc, V, No. 215; Baudry ei 
Wahl, Successions, Î, No. 1547; Planiol, 
III, No. 1965; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II. p. 557, text şi nota 5; C. Ha- 
mangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 619). 

9, Chiar dacă moștenitorul a făcut in- 
ventarul succesiunei, tribunalele pot să-i 
acorde un termen pentru deliberare. (De- 
molombe, XIV, No. 293; Mass et Verge 
sur Zachariae ÎI, $. 581, nota 14, p. 521; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 614, p. 425; 
Dalloz, Râp., Succession, No. 755; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 357). 

3, Termenele acordate de tribunale, 
upă o părere, nu pot fi mai lungi decât 

cele legale. (Demolombe, XIV, No. 294). 
du, După altă părere, termenele acor- 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 710—711 

date de iribunale pot fi mai lungi decât 
cele legale, după împrejurări. (Laurent, 
IX, No. 527, nota 1; Alexândresco, ed. 2-a, 
MI, partea II, p. 557, nota 5; Comp.: C. 
Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 619). 

5, Acordarea prelungirei termenelor 
pentru facerea inventarului şi deliberare, 
se va face de tribunal, înaintea căruia 
este urmărit moștenitorul de. către credi- 
tori sau legatari, deoarece cererea unui 
nou termen constitue o excepţiune dila- 
torie, care nu poate fi ridicată dacă mo- 
ştenitorul nu este urmărit, el având timp 
de treizeci ani pentru a se pronunţă dacă 
acceptă succesiunea sau renunță la ea. 
(Chabot, Successions, II, Art. 798, No. 2, 3; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
358). 

G. A se vedea: art. 706 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 1110. — Cheltuelile urmărirei, în cazurile articolelor pre- 
cedente, privesc succesiunea, dacă eredele justifică, sau că n'a - 
cunoscut evenimentul morței sau că termenele i-au îost neînde- 
stulătoare, din cauza situaţiunei bunurilor, sau din. cauza contesta- 

  

țiunilor ivite. Dacă el nu poate justifică, cheltuelile îl privesc. 
(Civ. 708, 709; Pr. civ. 146; Civ. Fr. 199). 

Text. fr. Art. 799. — Les frais de poursuite, dans le cas de Lartiele 
prâcedent, sont îla charge de la suecession, si lheritier justifie, ou qu'il n'avait 
pas eu connaissance du decâs, ou que lesdâlais ont ât6 insuffisants, soit ă raison 
de la situation des biens, soit ă raison des contestations survenus: s'il n'en 
justifie pas, les frais restent ă sa charge personnelle. 

Bibliografie (continuare). 

ConsTANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 4% urm. 

Doctrină. 

1. Textul art. 710 c. civ. român este 
greșit redactai şi cuvintele: „în cazurile 
articolelor precedente“ se vor înlocui prin 
cuvintele: „în cazurile articolului prece- 
dent“. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 355, nota 4). 

9, În cazul de prelungire a termenelor 
legale, scutirea de plată a. cheltuelilor nu 
poate rezultă decât din cauzele prevăzute 
de art. 799 c. civ. fr. (710 ce. civ. rom), 
(Demolombe, XIV, No. 292 urm; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 614,p. 424; Dalloz, 
Rep.,  Succession, No. 159; Suppl., Snucces- 
sion, No. 589; Laurent, IX, No. 275; Huc,V, 

Art. "11. — Eredele conservă cu toate acestea, 

No. 215; Baudry et Wahl, Successions 1, No. 
1547; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 558, 559; Comp.: C. Hamangiu, 1. 
Rosetti Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, 
No. .621). 

3, Dacă moștenitorul după expirarea 
termenelor legale, a renunţat la succesiune 
sau a. acceptat succesiunea sub beneficiu 
de inventar, în urma urmărirei creditori- 
lor îndreptată în contra sa, fără a se da 
un nou termen, cheliuelile de urmărire 
vor cădeă în sarcina succesiunei. (Duran- 
ton, VII, No. 21; Demolombe, XIV, No. 
296; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI $ 614, nota 
16, p. 425; Laurent, IX, No. 274; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 558, nota 4). 

după expi- 
rarea termenelor acordate de art. 706, chiar după expirarea ter- 
menelor date de judecător, conform art. 709, facultatea de a face 
încă inventariu și de a se declară erede beneficiar; aceasta însă 

96701. — Codul civil adnotat. — VI, — 449 — 2



Art. 711. DESPRE. SUCCESIUNI Codul civil 

în caz când dânsul n'a făcut acte de erede sau în caz când nu 
este dat în contra-i o hotărîre judecătorească desăvârşită, care 
să-l condamne ca erede curat și simplu. (Civ. 689 urm., 704 urm., 
1201; Pr. civ. 373, 375, 702 urm.; Civ. Fr. 800). | 

Text. fr. Art. 800. — IP'h&ritier conserve n6anmoins, aprts Lexpiration des 
dâlais accordâs par article '795, mâme de ceux donnâs par le juge, conformâment 
ă Partiele 798, la facult de faire encore inventaire et de se porter hâritier 
bânsficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'heritier, ou s'il n'existe pas contre 
lui de jugement pass en force de chose jugte, qui le condamne en qualit dhâ- 
ritier pur et simple. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 4% urm. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Acceptarea succesiunei 4, 

0 12 
Acte de administraţie 7, 

17, 20, 
Acte de dispoziţie 16, 17. 
Apreciere 2, 17, 
Autoritate de lucru jude- 

cat 22, 
Autorizaţie 9, 12. 
Beneficiu de inventar 1, 

2, 4—22. 
Capitaluri 8. 
Casaţie 2, 
Cesiune 15. 
Compromis 16, 17. 
Condamnare 21, 22. 
Confuziune 11. 
Consiliu de familie 9. 
Creditori 3, 11, 12. 
Decădere din beneficiu de 

inventar 1, 2, 5, 6, 16—22. 
otă 8. 

Enumerare enunciativă 1.   

Inscripţie ipotecară 8. 
Intrebuințare 8 
Intreruperea prescripţiei 

8 
Ipatecă 19. 
Lichidare 10, 20. 
Licitaţie 14, 
Locaţiune 8. 
Minori 8, 9, 14, 
Moştenire 1 urm. 
Moștenitor beneficiar 1, 2, 

2, 
Omologare 9. 
Partaj 13, 14. 
Prescripţie 8. 
Recurs 2. . 
Renunţare la succesiune 

12, 
Servitute 18, 
Succesiune 1 urm. 
Termin 3, 4 
Transcriere 8. 
Transacţie 16, 17. 

Facultate 3, 4. Tutelă 8, 9. 
Hotărîre 21, 22. Venituri 8. 
Inchiriere 8. 

Docţrină. 

|. Cauzele de decădere din beneficiul 
de inventar, arătate de art. 792, 800 şi 801 
e, civ. fr. (705, 7ii şi 712 ce. civ. rom.), nu 
sunt prevăzute în mod limitativ. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Succession, No. 700). 

9, Curtea de Casaţie poate cenzură dacă 
împrejurările de fapt constatate de tri- 
bunale aduc sau nu, în drept, decăderea 
din beneficiu de inventar. (Dalloz,  R€p.. 
Suppl., . Succession, No. 700; Huc, V, 
No. 220). 

3. Termenele acordate moştenitorului 
de a face imventar şi de a deliberă, nu 
privesc facultatea de a acceptă sau a re- 
nunță la succesiune, ci privesc numai 
dreptul creditorilor şi altor părți intere- 
sate de a unmnări realizarea drepturilor lor. 
(Dalloz, Rep., Suceession, No. 755; Suppl., 
Succession, No. 591; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 565). 

4. Moştenitorul păstrează facultatea de 
a acceptă, succesiunea sub beneficiu de in- 
ventar sau pur și simplu, timp de treizeci 

lembe, XV, 

ani dacă nu este silii a se pronunţă mai 
înainte. (Demolombe, XIV, No. 297; XV, 
No. 144: Mourlon, Il, No. 282; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 614, p. 425; Dalloz, 
R&p, Succession, No. 755: Suppl. Succes- 
sion. No. 591; Laurent, LX, No. 204, 5%; 
Huc. V, No. 215; Baudry et Wabhl, Suc- 
cessions. ÎI, No. 1562; Ălexandresco, ed, 
2-a, III, partea IL, p. 555, 565; Traian 

Ionașcu, p. 150). | , 
5, Moşteniiorul poate fi decăzut din 

beneficiul de inventar fie înainte, fie după 
acceptarea guccesiunei sub beneficiu de 
inventar. (Dalloz, R&p., Succession, No. 931). 

6. Aceleaşi acte care aduc acceptarea 

tacită a succesiunei, aduc, în principiu, 
decăderea moștenitorului din beneficiul de 
inventar. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
952; Suppl., Succession, No. 701). 

7. Moştenitovul beneficiar are dreptul 
să facă orice acte de administraţie, luân- 
du-se acest cuvânt în cel mai larg sens 
iar nu în sensul restrâns din art. 720 c. 
civ. fr. (600 ce. civ. rom). (Dalloz, REP. 
Suppl., Succession, No. 701). 

8. Moştenitorul beneficiar are dreptul 
să ceară luare de inscripţii şi transcripții» 
să întrerupă prescripții, să încasseze Ye- 
nituri, să incasseze capitalurile datorite 
succesiunei şi să le întrebuinţeze. să în- 
cheie contracte de locaţiune şi să le re 
înoiască în condiţiunile impuse de lege tu- 
torilor şi bărbatului dotal, etc. (Demo- 

No. 255, urm.;' Dalloz. Rp. 
Suppl., Succession, No. 701; Laurent, LĂ: 
No. 401 urm.; X. No. 442; Huc, V, No. 
256;. Baudry et Wahl, Successions, Il, No. 
1864 urm., 1888 urm.). 

9, Moştenitorul beneficiar după o pi" 
rere este asimilat cu un tutor: toate actele 
pe care tutorul le poate face singur, 1€ 
poate face şi moștenitorul beneficiar; IN 
ceeace priveşte actele pe eare tutorul nu 
le poate face fără autorizaţia consiliului 
de familie sau omologarea tribunalului, 

moștenitorul beneficiar nu le poate face 
deasemenea fără autorizaţia tribunalului. 
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(Demolombe, XV, No. 264; Dalloz, Re. 
Suppl., Succession, No. 702). 

10. După a doua părere, moștenitorul 
beneficiar poate face toate actele cari sunt 
indispensabile lichidării succesiunei, care 
este misiunea sa, iar în cazul când legea 
a impus anumite formalităţi pentru unele 
acte, el trebuie să se conformeze preserip- 
țiunilor legei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 618, p. 451 urm.; Dalloz, Râp., Suppl., 
Succession, No. 702). 

41. După a treia părere, moștenitorul be- 
neficiar fiind proprietarul bunurilor suc- 
cesorale are drepiul să facă orice acte, cu 
condiţiunea de a nu periclită interesele 
creditorilor sucecesiunei şi a nu aduce con- 
fuziune între patrimonii. (Dalloz, Rep. 
Suppl, Succession No. 702; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 1866, 1869). 

12. Moştenitorul beneficiar poate ac- 
cepiă, chiar pur şi simplu, sau renunță 
la o succesiune deschisă în favoarea de- 
functului, fără a-şi pierde calitatea de 
moştenitor sub beneficiu de inventar şi 
fără să 'aibă nevoie de autorizaţia credito- 
rilor sau a justiţiei. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Succession, No. 702). 
13, Moştenitorul beneficiar poate pro- 

cedă la împărțeala definitivă a bunurilor 
succesorale, prin justiție de bună voie, 
fără să piardă beneficiul de inventar. (Dal- 
loz, Râp, Suppl., Sucecession, No. 704). 

14. Partajul însă făcut prin licitaţie 
va trebui să fie făcut potrivit formalită- 
ților prescrise pentru minori, mai cu 
seamă dacă la licitaţie sunt admişi şi 
străini. (Dalloz, Rep. Suppl., Succession, 
No. 704; Huc, V, No. 220). 

15. Moştenitorul beneficiar, care a în- 
deplinit formalităţile cerute de lege, şi 
care cedează drepturile sale succesorale, nu 
pierde beneficiu de inventar, devenind 
moştenitor pur şi simplu, deoarece dispo- 
zițiunile art. 780 ce. civ. fr. (691 c. civ. 
rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în acest 
caz. (Dalloz, Rep, Succession, No. 9534, 
urm.). 

16. Moştenitorul beneficiar dacă în- 
cheie tranzacţii şi compromise în contesta- 
jiile privitoare la succesiune, după o pă- 
rere, pierde beneficiul de inventar. (Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VI, $ 618, p. 451 urm; 
Dalloz, R€p., Succession, No. 947; Suppl.. 
Succession, No. 705; Laurent, IX, No. 
405 ter.). 

17. După a doua părere, trebuieşte de 
făcut o distincțiune: tranzacţiile şi compro- 
misele privitoare la actele de dispoziţie aduc 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 712 

decăderea din beneficiul de inventar, însă 
tranzacţiile şi compromisele privitoare la 
actele de prudentă administraţie vor fi 
apreciate de tribunale care vor decide dacă 
aduc sau nu perderea beneficiului de in- 
ventar; (Demolombe, XV, No. 265; Dalloz, 
R€p., Suppl., Succession, No. 705; Huc, 
V, No. 220: Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 1923). 

18. Moşienitorul beneficiar nu poate 
grevă de servituţii bunurile succesorale, 
căci în cazul contrar el este decăzut din 
beneficiul de inventar. (Dalloz, R&p., Suppl., * 
Succession, No. 702). 

19. Moşienitorul beneficiar: care con- 
"stitue o ipotecă asupra bunurilor succe- 
sorale esie decăzut din beneficiul de in- 
ventar. (Dalloz, R&p., Succession, No. 945). 
20, Dacă moştenitorul beneficiar nu 

administrează şi nu lichidează succesiunea 
conform regulelor prescrise de lege el este 
decăzut din beneficiul de inventar şi de- 
vine moştenitor pur şi simplu. (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 950). 
2. Moşienitorul nu poate acceptă suc- 

cesiunea sub beneficiu de inventar numai 
în cazul prevăzut de art. 800 ce. civ. fr. 
(711 c. civ. rom.), adică atunci când există 
în contra sa pronunţată o hotărîre jude- 
cătorească definitivă care în dispozitivul 
ei constitue o condamnare a moșştenitoru- 
lui în calitate de erede pur şi simplu. 
(Demolombe, XV, No. 152 bis; Mourlon, II, 
No. 287; Dalloz, Re&p.. Suppl., Suceession, 
No. 711; Laurent, IX, No. 590; Colin et 
Capitant, III, p. 48; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 564, text şi nota 1; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi A]. 
Băicoianu, Lil, No. 674, 676). | 
22. Condamnarea unui moştenitor în 

calitate de erede pur şi simplu, nu are 
efect decât faţă de părţile care au luat 
parte la pronunţarea  hotărtrei şi numai 
faţă de obiectul litigiului care s'a desbă- 
tut între aceste părţi. (Pothier, Succes- 
sions, VIII, No. 149; Demolombe, XV. No. 
148 urm.; Demante et Colmet de Sanierre, 
III, No. 122 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 612, text şi nota 25, p. 405; Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 714; Laurent, 
IX, No. 591; Huc, V, No. 218; Baudry et 
Wahl, Successions, I, No. 1375; Planiol, 
III, No. 2024; Colin et Capitant, III, p. 
482; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea Îl, 
p. 565, 506; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu. III, No. 676; 
Comp.: Mourlon, II, No. 285 urm). 

Art. 112. — Eredele care a ascuns obiecte de ale succesiunei, 
sau care, cu ştiinţă și rea credinţă, n'a trecut în inventariu efecte 
dintr'însa, nu se poate folosi de beneficiul de inventariu. (Civ. 
603, 702, 703, 713 urm., 1898; Pr. civ. 674, 675, 702 urm, 1705; 
C. p. 306 urm.; Civ. Fr. 801). 

— 451 —



Art. 713 
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Tei. fr. Art. 801. — Liheritier qui s'est rendu coupable de recâlă, ou 

ui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans Linventaire, des 

effets de la succession, est dechu du bâncfice d'inventaire. 

Bibliografie (continuare). 

ConsranriNEscU JAC. N., Despre succesiuni, p. 17, 18; 

Lăzănescu EM. ALEX, Des droiis du conjoint survivant, p. 30 urm. 

Doctrină, 

4, Art. 792 şi 801 c. civ. fr. (705 şi 712 

e. civ. rom.), se completează unul prin 

altul. (Demolombe XIV, No, 469; Laurent, 

IX, No. 587; Alexandresco, ed. 2-a, TUI, 

partea Il, p. 522, nota 5, 335). 

0, Potrivit dispoziţiunilor ari. 801 ce. 

civ. fr. (712 c. civ. rom), moştenitorul care 

a ascuns obiecte de ale succesiunei sau 

care cu ştiinţă şi rea credinţă n'a trecut 

în inventar efecte dintrânsa, nu se poate 

folosi de beneficiul de inventar. (Alexan- 

dreseo, ed. 2-a, III, partea II, p. 535, 349, 

nota 1; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 

nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 642,649). 

3, Toate faptele de dare la o parte şi 

de ascundere a obiectelor din succesiune 

care potrivit dispoziţiilor art. 792 c. civ. 

fr. (703 c. civ. rom), aduc decăderea mo- 

ştenitorului de a puteă renunţă la succe- 

siune şi aduc decăderea moștenitorului de 

a se puieă folosi de beneficiul de inven- 

tar. (Demolombe, XV, No. 374 urm.; Au- 

bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 612, p. 401; Dal- 

loz, Râp.„ Succession, No. 91; Suppl, 

Succession, No. 715; Laurent, LX, No. 

411; Huc, V, No. 221; Baudry et Wabhl, 

Suceessions, II, No. 2194; Comp.: C. Ha- 

mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 645). 
d Astfel moștenitorul care prin mano- 

pere frauduloase a: făcut să i se adjudece 
cu preţ mic bunuri de ale succesiunei, 

este decăzut din beneficiul de inventar. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 612, text şi 
nota 21, p. 401). 

5. În cazul când inventarul cuprinde 
oarecare vicii cari nu sunt imputabile mo- 
ştenitorului sau cari ar putea constitui 
din partea sa o rea credinţă, se poate or- 
donă facerea unui alt inventar. (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 720). 

6, Moştenitorul care a dat la o parte 
sau a ascuns lucruri din succesiune, este 
lipsit de partea sa din bunurile date la o 
parte sau ascunse, dispoziţiile părţii fi- 
nale a art. 792 c. civ. fr. (703 ce. civ. rom.) 
găsindu-şi şi aci aplicaţiunea cu toate că 
aceste dispozițiuni nu sunt reproduse în 
art. 801 c. civ. fr, (712 c. civ. rom.). (De- 
molombe, XIV, No. 469; Dalloz, Rep. 
Suecession, No. 972; Laurent, LX, No. 387; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p, 55). 

7. Dacă moștenitorul a omis să treacă 

în inventar lucruri de ale succesiunei, din 

neglijenţă sau eroare, el nu va suferi sanc- 
țiunile prevăzute de lege, ci va fi obligat 
să dea socoteală de acele obiecte. (Demo- 
lombe, XIV, No. 475; Aubry et Rau, Vl 
$ 612, nota 20, p.-401; Laurent, LX, No. 
411: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il 

p. 555, 549, nota 1: C. Hamangiu, |. Ro- 
setti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

4. 

8. A se vedeă art. 705 din codul civil cu 

notele respective. 

Art. 913. — Beneficiul de inventariu dă eredelui avantagiul: 
1. De a plăti datoriile succesiunei numai până în concurență 

valoarei bunurilor ce ela primit; de a se scuti chiar de plata 
datoriilor, predând toate bunurile succesiunei creditorilor şi lega- 
arilor; 

2. De a nu amestecă bunurile sale proprii cu acelea ale 
succesiunei, şi de a conservă în contra succesiunei, dreptul de â 
cere plata creanţelor sale. (Civ. 405, 593, 632, 653, 685, 714 urm, 
717, 118, 781, 897, 1108 $4, 1122 urm., 1154, 1155, 1780, 119, 
1795, 1882, 1883, 1892; Pr. civ. 648 urm., 702, 706; Civ. Fr. 802). 

„_Tezt fr. Art. 802. — I/effet du bânsfice d'inventaire est de. donner & 

Vheritier l'avantage. 
0 9A . . i "ă 1* De n'âtre tenu du paiement des dettes de la suecession que jusqu & 

concurrence de la valeur des biens qu'il a reeneillis, mâme de pouvoir se de- 
charger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession 
aux crtanciers et aux legataires. 
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2% De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la suceession, et 
de conserver contre elle le droit de rtelamer le paiemenr de ces cr6ances. 
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Doctrină. 

|. Efectul general al beneficiului de 
inventar este de a separă patrimoniile 
defunctului de ale moştenitorului, fiecare 
păstrându-şi creanţele şi datoriile sale. 
(Aubry et, Rau, ed. 5-a, IV, $ 330, p. 40%; 
Dalloz, Râp., Succession, No. 757; Suppl. 
Sucecession, No. 59%; Huc, V, No. 223; 
Planiol, III, No. 2109; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 367, 369, text, şi nota 
2, 372, 873; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 907; 
Traian lonaşcu, p. 150, 151). 

9, Accepiarea succesiunei sub beneii- 
ciu de inventar, aduce de drept separaţia 
de patrimonii în folosul creditorilor şi 
legatarilor succesiunei, fără să fie nevoe 
ca, aceştia s'o ceară sau să se ia vreo 
inseripţiune . pentru conservarea acestui 
privilegiu, (Mass6 et Verge sur Zacha- 
riae, II. 585, p. 541: Troplong, Privil&- 

ges et hypotheques, III, No. 651; Demante 

— 4 

et Colmet de Santerre, III. No. 125 bis, ]; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 019, text şi 
nota 1. p. 504% Laurent, X, No. 80; Huc, 
V, No. 425; Planiol, LII, No. 2108 bis; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 31; 
C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 907; Contra: Demo- 
lombe, XV, No. 172). 

3, Cu toate acestea, nimic nu împie- 
decă. pe creditorii şi pe legatarii succesiu- 
nei ca să ceară separaţia de patrimoniu 
şi să ia inscripția acestui privilegiu. (Lau- 
rent, X, No. 83; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 371). 

4, Odată tăcută acceptarea, succesiunei 
sub beneficiu de inventar, creditorii şi 
legatarii succesiunei au un drept defini- 
tiv câştigat şi nu mai pot fi lipsiţi de 
beneficiul separaţiei de patrimoniu, prin 
renunţarea moștenitorului la beneficiul 
de inventar sau prin decăderea lui din 
acest beneficiu. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 619, p. 50%; Alexandresco, ed. 2-a, 
TU, partea II, p. 371; Contra: Laurent. 
X, No. 82; Huc, V, No. 425). 

5, Dacă însă moştenitorul beneficiar 
a fost exclus şi înlocuit cu alt moșteni- 
tor care acceptă succesiunea pur şi sim- 
plu, separaţia de patrimoniu nu mai sub- 
sistă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, 
p. 507; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL, p. 3%). 

$, Acceptarea succesiunei sub beneti- 
ciu de inventar nu ia moştenitorului ca- 
litatea sa, el continuând să reprezinte pe 
defunct, chiar dacă a abandonat credi- 
torilor si legatarilor succesiunea. (Pothier. 
Successions, VIII, p. 135; Chabot, Suc- 
cessions, II, Art. 802, No. 8; Demolombe, 
XVI, No. 176; Dalloz, Rep. Succession, 
No. 757; Laurent, X, No. 115; Planiol, III, 
No. 2140; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 3%, nota 5). | 

1. Când moştenitorul beuwiiciar acţio- 
nează, pe un ierţ în numele său propriu, 
nu i se poate opune o excepţiune bazată 

pe caliiatea sa de moştenitor şi care 
ar fi putut fi opusă defunctului. (Demo- 
lombe, XV, No. 192; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 618, p. 446; Dalloz, Rep. Suppl., Suc- 
cession, No. 620; Laurent, X, No. 9%; Huc, 
V, No. 225; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 1797 urm.; Comp: Dalloz, Râp., 
Succession, No. 80; Planiol, III, No. 2118; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 910). 

8. Moştenitorul beneficiar când îşi e- 
xercită un drept al său propriu, poate 

a
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opune lipsa de dată certă a unui act 
subscris de defunct. (Demolombe, XV, No. . 
187; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, p. 
446; Dalloz, Rep, Suppl., Succession, No. 
620; Baudry et Wahl. +Successions, II, 
No. 1806; Planioi. III, No. 2120; Contra: 
Laurent, X, No. 97; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 379). 

9. Moştenitorul beneficiar în raportu- 
rile sale cu alte persoane, în afară, de 
creditorii şi legatarii, cum sunt comoşte- 
nitorii săi, continuă persoana detunctu- 
lui ca şi cum ar fi acceptaţ succesiunea 
pur şi simplu. (Alexandresco,- ed. 2-a, TII, 
partea II, p. 366). 

10, Astiei moştenitorul beneficiar este 
obligat, să raporteze şi are dreptul să 
ceară raportul: liberalităţilor şi reducţiu- 
nilor. (Pothier, Successions, VIII, p. 12%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
306). | 

11. Deasemenea moștenitorul benefi- 
ciar este obligat să plătească taxele de 
înregistrare ale succesiunei. (Demolombe, 
XIV, No. 510; Mourlon, II, No. 288; Huc, 
V, No. 225; Planipl, 141, No. 2107 Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea TI, p. 366), 

12. După plata datoriilor şi legatelor, 
ceeace rămâne din succesiune se cuvine 
moștenitorului beneficiar. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea 11, p. 366), 

13. Moştenitorul care a acceptat suc- 
cesiunea sub beneficiu ae inventar, nu 
mai poate renunţă la. succesiune, singu- 
rul său drept fiind de a abandonă cre- 
ditorilor şi legatarilor succesiunea, (Dal- 
loz, Rep., Succession, No, 764; Suppl., 
Succession, No. 59%, 603; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II. p. 375, 377; Comp.: 
C. Hamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi AL. 
Băicoianu, III, No. 912). 

14. Moştenitorul minor, al cărui tutor 
a acceptati succesiunea sub beneficiu de 
inventar, cu autorizaţia consiliului de fa- 
milie, nu mai poate renunţă la, suece- 
siune, singurul său drept fiind de a 
abandonă creditorilor şi legatarilor suc- 
sesiunea. (Dalloz, R6p., Succession, Ng, 

i . 
i 

15. Potrivit dispoziţiunilor art. 802 c, 
civ. îr. (713 e. civ. rom.) primul efect al 
beneficiului de inventar este că Moşteni- 
forul nu poate îi obligat să plătească 
datoriile succesiunei decât până la con- 
curenţa bunurilor ce a primit din sucee- 
siune, (Dalloz, Râp., Succession, No. 759; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 
367; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 906; Traian Jo- 
naşeu, p, 151). . 

16. După o părere. moștenitorul be- 
neticiar fiind continuatorul persoanei de- 
functului, râmâne obligat personal la 
plata datoriilor succesiunei, însă numai 
până la concurenţa bunurilor Succeso- 
rale, neputând fi urmărit, în principiu, 
asupra bunurilor sale personale. (Demo- 
lombe, XV, No. 159 bis; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI. $ 612, text şi nota 31, p. 407; 
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Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No, 593; 
Laurent, X, No. 90; Huc, V, No. 2%; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 1754; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
368, 369, 372; Comp. C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 906). 

17, După altă părere, moștenitorul 
beneficiar nu datoreşte nimic creditorilor 
succesiunei, faţă de cari nu este decâţ 
un administrator comptabil.  (Pothier, 
Successions, VIII, p. 131; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 124 bis, ID). 

18. Prin acceptarea succesiunei sub; 
beneficiu de inventar, creanţele cu ter- 
men în contra succesiunei nu devin exi- 
gihile, ci îşi păstrează termenul lor ini- 
țial. (Demolombe, XV, No. 168; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 616, text şi nota, 3%, 
p, 409; Dalloz, Rep, Suppl.. Succession, 
No. 595; Laurent, X, No. 153). 

19. Acceptarea, succesiunei sub bene 
ficiu- de inventar din partea unui moș- 
tenitor, nu împiedecă avlicarea princi- 
piului împărţ'rei datoriilor succesiunet 
între moştenitori, proporţional cu partea 
lor de succesiune. (Duranton, VII, No. 5; 
Demolombe, XV, No. 169; Mourlon, || 
No. 442; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, 8 618, 
p. 445; Dalloz, Râp., Succession, No. 761; 
Suppl.. Succession, No, 59%; Laurent, X, 
No. 93, 94; Huc, V, No. 295; Alexandresco, 

„ed. 2-a, TII, partea II, p. 367, nota 2). 
20. Acceptarea succesiunei sub bene- 

ficiu de inventar din partea unuia, din- 
tre moştenitori, nu împiedecă aplicarea 
principiului împărţirei creanţelor suece- 
siunei între moştenitţori, proporţional cu 
partea, fiecăruia. în succesiune. (Demo- 
lombe, XV, No. 170; Dalloz, 26p., Suppl., 
Succession, No. 598; Huc, V, No. 2%; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 
1796), 
21, Acceptarea succesiunei sub bene: 

ficiu de inventar îşi produce efectul faţă 
de toţi creditorii succesiunei. (Dalloz, 
Rep. Suceession, No. 708: Comp. C. Ha- 
mangiu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 907). 
22, Creditorii succesiunei nu-şi pot €- 

xercită drepturile lor decât - asupra. bu- 
nurilor cari erau proprietatea, deiunctu: 
lui -în momentul decesului său, iar nu și 
asupra celora cari ieşiseră din patrimo- 
niul său. (Demolombe, XV, No. 163, 16%; 
Dalloz, Râp.. Suppl, Succession, No. 601; 
Huc, V, No. 2%; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea, II, p. 367,.text si nota 2). 
23. O poprire făcută înainte de de- 

cesul decujusului poate fi validată pos- 
terior acceptării succesiunei sub benefi- 
ciu de inventar şi o cesiune poate fi no- 
tificată posterior acestei acceptări deoa- 
rece acceptarea, sub beneficiu de inven- 
tar nu desezisează, pe moştenitor. (Aub:y 
et Rau, ed. 4-a, VI, 8 359 bis, p, 499; Dal- 
loz, Rep... Suppl., Succession, No, 601). 

24, Moştenitoru! beneficiar care: şi-a 
Vândut drepturile sale succesorale, nu 
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poate îi obligat să plătească datoriile suc- 
cesiunei cu preţul obţinut, prin această 
cesiune. (Demolombe, XV, No. 164; De- 
mante et Colmet de Santerre, III. No. 126 
bis, FII; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 618. 
p. 450: Dalloz, Rep, Suppl-. Succession, 
No. 602: Laurent, X, No. 178: Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 1783; Alexa 
dresco. ed. 2-a, III, parteu II, p. 367, 
nota, 2). 

25, Abandonarea bunurilor lsuccesiu- 
nei creditorilor şi legatarilor prevăzută 
de art. 802 c. civ. fr. (713 c. civ. rom), 
nu echivalează cu o renunțare la succe- 
siune din partea moștenitorului  benefi- 
ciar, deoarece acceptarea succesiunei sub 

beneficiu de inventar, este în principiu, 
ca şi acceptarea pur și simplu, irevoca- 
bilă. (Duranton, VII. No. 42, 43; Demo- 
lombe, XV, No. 208; Mourlon, II, No. 294; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
124 bis, III; Aubry et Rau, VI, $ 618, p. 
449;  Dalloz, Rp. Succession, No. 764%; 
Suppl.. Succession. No. 603; Laurent, X, 
No. lil urm.; Huc, V, No. 228; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 376, 377). 

926. Abandonarea bunurilor succesiu- 
nei creditorilor şi legatarilor prevăzută 
de art. 802 c. civ. îr. (713 c. civ. rom.), are 
de obiect numai 
rului de administraţia succesiunei şi de 
plată datoriilor şi sarcinelor succesorale; 
această abandonare, care este un fel de 
cesiune a bunurilor, nu ridică moşteni- 

“torului beneficiar calitatea de moştenitor, 
nici proprietatea bunurilor cari fac parte 
din succesiune. (Demolombe, XV, No. 207, 
208; Mourlon, II, No. 29%; Demante ei 
Colmet de Saniterre, III. No. 194 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, text şi 
nota 19, p. 449; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 603; Laurent, X, No. 103, 111, 
116 urm.;. Huc, V, No. 228; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2101; Alexan- 
«dresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 375, nota. 
5, 377, 379; Comp.: C. Hamangiu, 1]. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
912). - 
27, Abandonarea bunurilor succesiu- 

nei, nu aduce mărirea porţiunei succeso- 
rale în profitul celorlalți moştenitori, şi 
nici devoluţiunea succesiunei în favoarea, 
moștenitorilor din gradul următor, de- 
oarece după achitarea tuturor datoriilor 
şi legatelor, excedentul revine  moşteni- 
torului beneficiar. (Dalloz, R6p., Succes- 
sion, No. 771; Suppl., Succession, No. 603; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 919). 
28. Mostenitorui beneticiar are drep- 

tul să ceară reducerea, liberalităţilor cari 
ating rezerva. sa, cu toate că a abando- 
nat bunurile succesiunei, creditorilor şi 
legatarilor. (Dalloz, R6p., Suppl., Succes- 
sion, No. 603; C. Hamangiu, 1. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 912). 
29. Moştenitorul beneficiar trebuieşie 

să abandoneze toate bunurile ce formează 
succesiunea cu toate fructele şi acceso- 
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riile, iar nu numai o parte din ele, (Po- 
thier, Successions, VIII, p. 135; Demo- 
lombe, XV, No. 211, 212; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VI, $ 618, p. 47; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 375, nota 6, 376, 
nota 1). 
30. Abandonarea bunurilor nu scu- 

teşte pe moștenitorul beneficiar de obli- 
gațiile sale succesorale, cum este rapor- 
tul şi altele. (Pothier, Successions, VIII, 
p. 155; Demolombe, XVI, No. 176; Cha- 
bot, Successions, II, Art. 802, No. 8 Lau- 
rent, X, No. 115; Planiol, III, No. 214); 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 
3%, nota 5). 

38|. Moştenitorul beneficiar continuă 
să reprezinte succesiunea faţă de credi- 
tori deşi a, făcut abandonarea; bunurilor; 
terţele persoane pot îndreptă acţiunile 
lor privitoare la succesiune în conira 
moștenitorului beneficiar deşi el a aban- 
donat bunurile  succesiunei, creditorilor 
şi legatarilor, (Demolombe, XV, No. 221; 
Dalloz, Râp., Succession, No. 773; Lau- 
rent, X, No. 107; Huc, V, No. 228; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 379. 
380). 
32,  Moştenitorul beneficiar poate, 

după abandonare, să reiă bunurile pro- 
porţional cu porţiunea sa. succesorală, cu 
obligaţia. de a plăti toate datoriile şi le- 
gatele. (Dalloz, R6p.„, Suppl., Succession, 
No. 603; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 9124; Comp.: Alexafhdresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 377, 379). 

338. In cazul când sunt mai mulţi 
moştenitori beneficiari, fiecare dintre ei 
are facultatea de a abandonă bunurile 
succesiunei creditorilor şi legatarilor, (Du- 
ranton, VII, No. 45; Demolombe, XV. 
No. 210; Masse et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 386, p. 343; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VI, $ 618, text şi nota 17, p. 447; Dailoz. 
Râp., Suppl., Succession, No. 604; Lau- 
rent. X, No. 103; Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea 11, p. 377, 378). 
94, Abandonarea bunurilor Succesiu- 

neji prevăzută de art. 80 c. civ. fr. (713 
c. civ. rom.) trebueşte făcută tuturor cre- 
ditorilor şi legatarilor. (Dalloz, R6p., Suc- 
cession. No. 783; Suppl., Succession, No. 
610; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, II, 
p. 376, text şi nota 1). 
35, In cazul când abandonul bunuri- 

lor Succesiunei este făcui unui singur 
creditor sau la, o parte numai dintre cre- 
ditori, după o părere, moștenitorul este 
ținut faţă de ceilalţi creditori şi legatari 
la toate obligaţiile cari decurge din cali- 
tatea sa de moştenitor beneficiar. (De- 
molombe, XV, No. 214; Mass6 et Vere6 
sur Zachariae, II, $ 386, nota 3, p. 35; 
Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 618, p. 47; 
Dalloz, R6p., Suppl., Succession, No. 619; 
Laurent, X, No. 105: Baudry et Wahl. 
Successions, II, No. 2095, 2097). 
26. După altă părere. în cazul când 

abandonul este făcut în favoarea numai - 
a unei părți dintre creditori sau legatari. 
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acest act constitue un act de dispoziţie 
care aduce decăderea moştenitorului din 
beneficiul de inventar. (Duranton, VII, 
No. 49; Chabot, Successions, ÎI, Art, 80%, 
No. 7, Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 610; Huc, V, No. 227). 
37, Deoarece nici un text de lege nu 

prevede forma în care trebuieşte făcută 
abandonarea bunurilor -succesiunei, cre- 
ditorilor şi legatarilor, s'au ivit în doc- 
trină mai multe păreri asupra acestei 
chestiuni : După o părere, abandonarea, 
irebuieşte făcută prin' o declaraţie la grefa, 
tribunalului județului în care sa de- 
schis succesiunea şi trecută în registrul 
destinat pentru a se trece renunţările la 
succesiune. (Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 124 bis, III; Carrâ et Chau- 
veau. Lpis de la procâdure, Question 2527; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 605). 
38. După a doua părere, abandona- 

rea, se va face prin notificări adresate 
fiecărui creditor şi legatar al succesiu- 
nei, (Chabot. Successions, II, Art. 802, 
No. 7; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, 

p. 448; Dalloz, Râp, Suppl., Succession, 
No. 605; Laurent, X, No. 106; Planiol, 
III, No. 2138). 

39, După a treia părere, moştenitorul 
irebuieşte să, înştiinţeze pe orice cale pe 
creditorii şi legatarii succesiunei despre 
voința sa de a face abandonarea bunuri- 
lor; așă încât ea, se poate tace fie pe cale 
de notificare adresată fiecărui legatar şi 
creditor, fie pe cale de declaraţie la, grefa 
tribunalului. (Demolombe, XV, No. 215; 
Mass6 et Verg6 sur Zachariae, II, $ 386, 
noia 3, p. 343; Dalloz, Râp, Suppl., Suc- 
cession, No. 605; Huc, V, No. 227; Baudry 
et Wahl, Successions, II, No. 2089; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
378; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 912). 
40. Dacă însă moștenitorul crede că 

mai pot există, creditori şi legatari pe care 
nu-i cunoaşte, poate cere tribunalului nu- 
mirea unui curator care să reprezinte pe 
creditori şi pe legatari. (Demante et Col- 
met. de Santerre, III, No. 124 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, p. 448; 
Dalloz, Râp, Suppl., Succession, No, 605; 
Baudry et Wabl, Successions, II, No. 2089; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea, Ti, p. 37; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 912), 
41. După altă părere, numirea unui 

curator nu este necesară în caz de aban- 
donare, deoarece succesiunea va fi admi- 
nistrată de creditori. (Laurent, X, No. 107; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
378, 379). 

42, Moşienitorul care tace abandonul 
bunurilor succesiunei, creditorilor şi le- 
gaiarilor, trebuieşte să prezinte socoteala, 
administaţiei sale pe tot timpul cât a 
durat gestiunea, sa, (Pothier, Successions, 
VIII, p. 135; Demolombe, XV, No. 211, 212; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 618, p. 447. 
Dalloz, Râp., Sucecession, No. 782; Suppl,, 
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Succession, No. 611; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea IL, p. 375. nota 6). 

493, După o părere, tutorul poate face 
abandonul bunurilor succesiunei, deschisă 
în favoarea minorului, fără autoriza 
rea. consiliului de familie, deoarece aban- 
donul constitue un act de administraţie 
pe care tutorul îl poate face singur fără 
vici o autorizaţie. (Dalloz, Rep. Suppl. 
Succession, No. 606; Laurent, X, No. 108), 

44, După o altă părere, aprobată de 
majoritatea doctrinei, tutorul nu poate 
face abandonul bunurilur succesiunei des- 
chisă în favoarea minorului, fără autori- 
zaţia consiliului de familie. (Aubry et 
Rau, ed. 5-a, 1, $ 113, p. 703 urm.; Dalloz, 
R6p., Suppl., Succession, No. 606; Huc, V, 
No. 227; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 2087; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 378). 
45, In orice caz autorizaţia sau omo- 

logarea. tribunalului nu este necesară, pen- 
tru ca tutorul să poată face abandonul 
bunurilor succesiunei deschisă în favoarea 
minorului, (Dalloz, Rep. Suppl, Succes- 
sion, No. 606). 

46. Prin abandonarea bunurilor suc- 
cesiunei, creditori: și legatarii capătă man- 
dat să procedeze la vânzarea bunurilor suc- 
cesorale pentru ca preţul rezuliai să fie 
împărţit între ei. (Dalloz, R&p., Suppl., Suc- 
cession, No. 607; Comp.: C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 912). | 
47, Creditorii şi legatarii vor procedă 

la vânzarea bunurilor succesiunei abando- 
nate, potrivit formalităţilor prevăzute de 
lege şi impuse moştenitorului beneficiar. 
(Demolombe, XV, No. 225; Dalloz, R6p. 
Suppl., Succession, No. 607; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2117; C. Ha- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 912). 
48. Dacă creditorii şi legatarii nu 1€s- 

pectă formalităţile acestea la vânzarea bu- 
nurilor abandonate, vânzarea este nulă. 
(Demolombe, XV, No. 225; Dalloz, R&p» 
Suppl., Succession, No. 608; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2117; C. lia- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL băi 
coianu, III. No. 912). . 
49. La vânzarea bunurilor abandonate, 

nu este necesar ca legatarii si creditorii să 
cheme şi pe moştenitorul beneficiar. (De- 
molombe, XV, No. 222; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 618, p. 449; Dalloz, Rep, Suppl: 
Succession, No. 607; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, II, No. 2117, 2418). | NR 

5Q. Creditorii şi legatarii pot însărcină 
de comun acord un mandatar care să 
lichideze bunurile succesorale şi să repar- 
tizeze preţul între ei; dacă ei nu se înțe- 
leg, se poi adresă tribunalului care Ya 
numi un curator pentru a face lichidarea 
şi împărțirea preţului între ei. (Demolombe» 
XV, No. 220urm.; Aubry et Rau, ed. 43, VI, 

$ 618; p. 448, 449; Dalloz, Râp., Supbl 
Succession, No. 608; Laurent, X, No, 107 
109; Huc, V, No. 228, 220; Baudry ea Waul, 
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Successions, Ii, No. 2111 urm.; C. ilamun- 
giu, ÎI. Rosstti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
TII, No. 912). 

5i. Prin convenţia creditorilor şi lega- 
tarilor “sau prin hotărîrea 'de numire a 
curatorului, se vor determină puterile cu- 
ratorului deoarece în această privinţă nu 
se aplică regulele prevăzute de lege la pu- 
terile conferite curatorului. unei succesiuni 
vacante. (Demolombe, XV, No. 220 urm; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, p. 448, 
449; Dalloz, Râp.. Suppl., Succession, No. 
608; Laurent, X, No. 107, 109; Huc, V, No. 
228, 229; Baudry et- Wahl, Successions, II, 
No. 2111 urm.). 

52. După abandonarea bunurilor suc- 
cesiunei creditorilor și legatarilor, terții 
cari au vreo pretenţie cu privire la succe- 
siune, se vor adresă după o părere, tot 
contra  moştenitorului beneficiar iar nu 
în contra curatorului, dacă a fost numit un 
curator, deoarece mştenitorul beneficiar 
continuă să reprezinte succesiunea față de 
terți. (Demolombe. XV, No. 221; Aubryet 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, text şi nota 21, p. 
450; Dalloz. Râp.. Suppl., Succession, NS, 
609; Laurent, X, No. 107; Huc, V, No. 236, 
298: Comp.: Alexandresco, 
partea II, p. 380). 

53, După altă părere. creditorii nu pot 
să-şi stabilească existenţa sau cuantumul 
creanţelor lor decât printro acţiune în- 
dreptată în contra moștenitorului benefi- 
ciar însă toate celelalte acţiuni ale lor vor 
fi îndreptate în contra administratorului 
succesiunei numit după abandonarea bu- 
nurilor. (Dalloz, Re€p.. Suppl., Succession, 
No. 609; Baudry et Wahl, Successions, II, 
No. 2121). 

54, După abandonarea bunurilor suc- 
cesiunei creditorilor și legatarilor, mo- 
ştenitorul - beneficiar păstrează dreptul de 
control și de supraveghere asupra admini- 
straţiei bunurilor succesorale. (Dalloz, 
Râp.. Suppl., Sucessions, No. 609). 

55, Potrivit dispozițiunilor art. 802 c. 
civ. îr. (715 c. civ. rom.), un alt efect al 
beneficiului de inveniar este ca să împie- 
dice confuziunea patrimoniului defunctu- 
lui cu patrimoniul moștenitorului. Prin 
urmare, drepturile reale cum sunt servitu- 
tile care sunt constituite în folosul imobi- 
lului unuia dintre patrimoni asupra imo- 
lului celuilalt patrimoniu vor continuă să 
existe; deasemenea vor continuă să existe 
şi drepturile personale ce existau între de- 
funct şi moştenitorul beneficiar. (Demo- 
lombe, XV, No. 18î; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 618, p. 445; Dalloz, R€p., Suppl, 
Succession, No. 619; Laurent, X, No. 9%; 
Huc, V, No. 224: Baudry et Wahl, Sueces- 
sions. II, No. 1707, 1802; Alexandresco, ed. 
2-a, II], partea II, p. 372, 375; Comp.: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 908), 

56. După acceptarea succesiunei sub be- 

4 

ed. 2-a, III, 
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„neficiu de inventar, moştenitoru beneficiar 

—!
 

are dreptul să reclame dela succesiune 
plata creanţelor sale. (Demolombe, XV, No. 
185 urm.; Dalloz, Râp., Suppl., Sucecession, 
No. 619; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 372, 573: C., Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu și Al. Băicoianu, III, No. 908). 
57, După acceptarea suecesiunei sub 

beneficiu de inventar, moşienitorul bene- 
ficiar are dreptul să introducă în contra 
succesiunei toate acţiunile pe care le-ar fi 
putut exercită în contra defunctului. (Dal- 
loz, R&p., Suppl., Succession, No. 619; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 572, 575). 
58. Deasemenea şi succesiunea poate 

reclamă dela moștenitorul beneficiar plata 
creanţelor ce le are în contra sa. (Demo- 
lombe, XV, No. 185 urm.; Dalloz, R&p., 
Suppl., Succession, No. 619; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 573; C. Haman- 
giu, Î. Roseiti-Bălănescu și Al. Băicoianu, 
III, No. 908). ! 
_B9, Acţiunile moștenitorului beneficiar 
în contra succesiunei se vor exercită în 
contra comoștenitorilor săi pur şi simpli 
sau beneficiari, în cazul când există. (Dal- 
loz, R6p., Succession, No. 805; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 372; C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 909). 
60. In cazul când nu există comoşte- 

nitori, acţiunile moștenitorului beneficiar 
se vor exercită în contra unui curator pe 
care îl va cere să fie numit de justiţie 
în aceeaş formă ca şi curatorul unei suc- 
cesiuni vacante. (Dalloz, Râp., Sucession, 
No. 805; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II, p. 372; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 909). 
G|. Acţiunile. succesiunei în contra mo- 

ştenitorului beneficiar se vor exercită în 
aceleaşi forme ca şi acţiunile îndreptate de 
acesta în contra succesiunei. (Demolombe, 
XV, No. 200; Dalloz, R6p., Suppl., Succes- 
sion, No. 622; Baudry et Wabl, Succes- 
sions, II. No. 1815; Comp.: Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea II, p. 372, 375). 
62. Prescripţia nu curge în contra mo- 

ştenitorului beneficiar pentru creanţele ce 
le are în contra succesiunei. (Roland de 
Villargues, Râp.. Ben€fice d'inventaire, No. 
186; Dalloz, Rep., Succession, No. 809; 
Suppl., Succession, No. 623; Planiol, III, 
No. 2112; Alexandresco, ed 2-a, III, partea 
IL, p. 568, nota 5, 573; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 944). 

623. In cazul când moştenitorul benefi- 
ciar are comoștenitori, prescripția curge 
în contra sa pentru creanța ce o aveă în 
contra succesiunei şi care sa împărţit în- 
tre comoştenitorii săi. (Demolombe, XV, 
No. 202; Dalloz, Rp. Suppl., Succession, 
No, 623; Comp.: C. Hamangiu, ], Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 911). 
G4. Moştenitorul beneficiar poate pre-
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scrie în contra creditorilor succesiunei. ed. 2-a, III, partea II, p. 568, nota 5: C, 
(Rolland de  Villargues, Rep., Bânsfice Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
dinventaire, p. 216, No. 187; Alexandresco,  coianu, III, No. 911). | 

Art. "14. — Eredele beneficiar administrează bunurile succe- 
siunei şi este dator să dea socoteală de administraţiunea sa cre- 
ditorilor și legatarilor. El nu devine răspunzător cu bunurile sale 
proprii, decât după ce i se va fi cerui darea socotelilor și el nu 
va îi îndestulat această îndatorire. 

După lămurirea socotelilor, el nu poate îi răspunzător cu bu: 
nurile sale proprii, decât până la concurența sumelor ce rămâne 
dator. (Civ 713, 715 urm., 723, 717, 178, 916, 1075, 1079, 1088, 
1534, 1541, 1718; Pr.civ. 129—6, 145, 707; Civ. Fr.803). 

Tect. fr. Art. 803. — Iheritier beneficiaire est charg6 d'administrer les 
biens de la succession,et doit rendre compte de son administration aux crâean- 
ciers et aux legataires. 

Il ne peut tre contraint sur ses biens personnels quaprâs avoir 6t6 mis 
en demeure de prâsenter son compte, et faute d'avoir satisfait ă, cette obligation. 

Aprs lapurement du compte, il ne peut &tre contraint sur ses biens per: 
sonnels que jusqu'ă coneurrence seulement des sommes dont il se troure re- 
liquataire. 
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Inventar 24; 
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Mandatarul creditorilor 

succesorali 2, 
Moștenire 1 urm. 
Negligenţă 30, 31, 37. 
Partaj 32, 
Plata datoriilor succesiu- 

nei 14 

Poprire 6. 
Posesorie acţiune 12. 
Prescripţie 11, 49. 
Privilegiu 29, i 
Proces 3, 7, 23, 26, 27, 28, 

29. 46. 
Reparaţii 11. 
Reprezentantul defunctu- 

lui 2, 35.   Suverană apreciere 31. 
i 

Doctrină. 

|. Administraţia bunurilor succesiunii 
aparține, în principiu, moştenitorului be- 
neficiar.  (Dalloz, Rep, Succession, No. 
810; Suppl.. Suecession, No. 624; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p, 581, 382; 
C Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al 

Băicoianu, III, 
Ionașcu, p. 154). 

2, Moştenitorul beneficiar, ca admini 
strator al bunurilor succesiunei, este, după 
o părere, reprezentaniul defunctului şi 
mandatarul creditorilor  succesiunei, de- 
oarece el administrează succesiunea atâi 
în interesul său cât şi în interesul credi- 
torilor succesiunei. (Mass et Verge sur 
Zachariae, II, $ 586, p. 345: Aubry et Bau, 
ed. 4-a, VI, $ 618, p. 450: Dalloz, RE. 
Succession, No. 819; Suppl., Suecession, 
No. 624: Laurent, X, No. 122; Baudry et 
Wahl, Successions. II, No. 1864; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ITI, partea II, p. 582, 585 
text şi nota 5). 

3. După această părere, moştenitorul 
beneficiar reprezintă pe creditorii sucee- 
siunei în acţiunile privitoare la succesiune, 
atât ca reclamant cât şi ca pârii. Dalloz, 
Rep., Succession. No. 817: Suppl., Succes- 
sion, No. 625; Huc. V, No. 252; Alexan 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 58). | 

4, Prin urmare, creditorii succesiunei 
nu au dreptul să facă contestaţie la exe 
cuiarea  hotărîrilor obținute contra mo- 
ştenitorului, beneficiar în calitate de re- 
prezentant al succesiunei. (Dalloz, Rep» 
Suppl., Succession, No. 624; Laurent, A: 
No. 150. 151; Huc, V, No. 252; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 1881; Comb.: 
Alexandresco, ed. 2-a, TIT, partea II, p. 585). 

5. După a doua părere, moștenitorul 
beneliciar administrează succesiunea ca 
proprietar: şi numai ca reprezentant â 
defunctului. (Demolombe, XY, No. 2%; 
Dalloz, Rep., Succession, No. 820; Suppl- 
Succession, No. 624). 

No. 914; Comp.: Traian 
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6. După această părere, creditorii sue- 
cesiunei pot face direct popriri în mâinile 
terţilor debitori ai succesiunei, fără inter- 
mediul moştenitorului beneficiar. (Demo- 
lombe, XV, No. 228; Daloz, Rp., Succes- 
sion, No. 819, 820; Suppl., Succession, No. 
636; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 386). 

1. Deasemenea, după această părere, în 
caz de inacţiune sau neglijenţă din partea 
moștenitorului beneficiar, creditorii suece- 
siunei au dreptul să. exercite drepturile şi 
acţiunile defunctului. în mod individual 
fiecare dintre ei. (Demolombe, XV, No. 
229; Demante et Colmet de Santerre, III; 
No. 128 bis, VII; Dalloz, R6p., Suppl, 
Succession, No. 656; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 586, 587). 

8. Moştenitorul beneficiar administrează 
succesiunea în mod gratuit, deoarece el 
este obligat la aceasta. (Demolombe, XV, No. 
235, 540; Mass et Verge sur Zachariae, II. 
$ 586, p. 545, 346:  Aubry et Rau, VI, 
$ 618, p. 455, 456; Laurent, X, No. 1%; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, 
p. 585). 

9, Moştenitorul beneficiar administrează 
gratuit bunurile succesiunei neaxând drep- 
tul să-şi retragă decât cheltuielile ce le-au 
făcut, (Demolombe, XV, No. 255, 540: Dal- 
loz, R&p.. Succession, No. 813). 

10. In administraţia sa moştenitorul be- 
neficiar este obligat să vândă prin licitaţie 
publică bunurile mobile şi imobile din 
succesiune.  (Alexandresco, ed. 2a, III, 
partea II; p. 584). 

14. Deasemenea moștenitorul beneficiar 
este obligat să facă toate actele de con- 
servare ale succesiunei cum sunt: luarea 
unei inserpţii ipotecare, reînoirea unei 
inscripții, întreruperea prescripţiei, repa- 
rațiile de întreţinere şi cele absolut nece- 
sare, etc. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 584), - 

12, Deasemenea moștenitorul benefi- 
Ciar poate intraduce acţiunile posesorii cu 
privire la imobilele succesorale. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 584). 

13. Deasemenea moștenitorul benefi- 
ciar poate incassă creanțele sucesorale 
dând chitanţă descărcătoare. (Demolombe. 
XV, No. 255; Laurent, X. No. 146; Huc, 
V, No. 245; Alexandresco, ed 2-a, III, 
partea II. p. 584). 

144. Deasemenea poate plăti 
succesorale. (Alexandresco, ed. 2-a 
partea II, p. 584). 

5, Dacă moștenitorul beneficiar poate 
plăti datoriile succesiunei, el nu poate 
face însă o datio in solutum. (Huc, V, No. 
220; Alexandresco, ed. 2-a III, partea II], 
p. 585, nota; Contra: Demolombe, XV. 
No. 267). , 

16. Deasemenea «moștenitorul benefi- 
ciar poate închiriă imobilele succesorale 
însă numai pe: termen de cel mult cinci 
ani. (Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, 
p. 384, 585). 

datoriile 
III, 
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"47. Moșştenitorul beneficiar are dreptul 
să cultive singur imobilele . succesorale îm- 
părţind fructele între creditori şi legatari. 
(Demolombe, XV, No. 255 urm.; Laurent, 
IX, No. 408; Alexandrescc, ed. 2-a, II], 
partea II, p. 585, nota 41). 

18, 'Deasemenea moştenitorul benefi- 
ciar poate continuă exploatarea unui fond 
de comerţ care face parte din succesiune. 
(Alexandresco, ed: 2-a, III, partea II, p. 
585, nota 1). . 

19. In cazul când moştenitorul benefi- 
ciar face acte cari depășese cadrul actelor 
de administraţie. aceste acte nu sunt nule, 
ci aduc numai decăderea din beneficiul de 
inventar, deoarece moşteniitorul beneficiar 
administrează propria sa avere. (Duran- 
ton, VII, No. 55; Demolombe, XV, No. 
259, 376, 580; Aubry et Rau, VI, S 618, p 
452; Dalloz, Rep., Succession, No. 815: 
Laureni, LX, No. 594 urm.; Huc, V, Ne. 
220; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 588, 589, 590; Comp.: Demanite et Col- 
met de Santerre, III, No. 126 bis, JI). 
20. In cazul când moştenitorul bene- 

ficiar administrează rău bunurile succe- 
siunei sau comite o fraudă, el pierde bene- 
ficiul de inventar, continuând administra- 
ția ca moștenitor pur şi simplu. (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 815). 

94. Moşienitorul beneficiar în admini- 
straţia bunurilor succesiunei nu este zes- 
punzător decât de greşelile grave iar nu 
şi de greşelile uşoare. (Dalloz, Rep.. Suc- 
cession, No. 815; Alexandresco, ed. 2-a, II], 
partea Il, p. 585, nota 5, 594, 395; C. Ha- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, Îl, No. 914). 
99, În cazul când există mai mulţi 

moștenitori beneficiari, administraţia suc- 
cesiunei se va împărţi între ei proporţio- 
nal cu partea fiecăruia şi fiecare va răs- 
punde de gestiunea porțiunei sale, nefiind 
în această materie solidaritate sau indivi- 
zibilitate. (Dalloz, R&p., Succession, No. 
816; Suppl., Succession, No. 626; Laurent, 
X, No. 118, 154; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 382). | 6 
23, In principiu, cheltuielile procese- 

lor susţinute de moștenitorul beneficiar, 
ca reprezentant legal al succesiunei, sunt 
în sarcina succesiunei. (Demolombe. XV, 
No. 345; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI $ 618, 
p. 455; Dalloz, Rep, Succession, No. 824; 
Suppl., Succession, No. 638; Baudry et 
Wah], Suecessions, Il, No. 2171). 
94, Cheltuielile făcute de moştenitorul 

beneficiar cu punerea  peceţiilor, facerea 
inventarului, administraţia bunurilor suc- 
cesorale şi cu predarea socotelilor, privesc 
succesiunea. (Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 638). 
25, In cazul când moştenitorul benefi- 

ciar a compromis interesele administra- 
ției succesiunei, cheltuielile pot fi puse în 
sarcina sa. (Dalloz, R€p., Succession, No. 
824: Suppl., Succession, No. 658). 
28, Moştenitorul beneficiar înainte de 
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a introduce sau susţine un proces cu pri- 
vire la succesiune, nu trebuiește să ceară 
părerea unui jurisconsult sau a credito- 
rilor. succesiunei. .(Dalloz, Rep; Succes- 
sion, No, 824). 
27, Când moşienitorul beneficiar este 

condamnat la cheltueli cu ocazia judecă- 
ei unei acţiuni, privitoare la succesiune, 
se prezumă că el este condamnat în calita- 
tea sa de administrator al succesiunei iar 
nu personal. (Dalloz, Rep., Sucecession, 
No. 825). 
28. Cheliuelile de procese introduse 

şi susţinute de moşienitorul beneficiar. în 
calitate de administrator al succesiunei vor 
fi imputate asupra bunurilor succesiunei 
cu preferinţă faţă de creditorii succesiunei. 
(Dâloz, Rep., Suppl., Succession, No. 658). 
29, In cazul când moștenitorul a chel- 

tuit din banii săi pentru administrarea și 
susţinerea proceselor succesiunei: el va arcă 
un privilegiu asupra bunurilor succesiunei 
pentru restituirea  cheltuelilor, (Demo- 
lombe, XV, No. 544, 345; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 659; Baudry -et 
Wabhl, Successions, II, No. 2172). 
30. In cazul când moștenitorul bene- 

ficiar, compromite în mod serios intere- 
sele creditorilor succesiunei, prin negli- 
jena şi inacţiunea sa, sau prin comiterea 
unei erori grave în gestiunea sa după pă- 
rerea dominantă, i se poate luă admini- 
straţia bunurilor succesorale, care se încre- 
dințează unui terţ. (Demolombe, XV, 
No. 226, 239; Aubry et Rau, ed. 4a, VI. 
$ 618, text şi nota 22, p. 450; Dalloz, R&p., 
Suppl., Succession, No. 627; Baudry et 
Wabl, Successions, II, No. 2126, 2128, 3150; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
582, 385, 396; Contra: Laurent, X, No. 117, 
119, 121, 124; Planiol, ed. 6-a, III, No. 2127). 
31. Iribunalele vor apreciă chiar în 

mod suveran cazurile când împrejurările 
cer vidicarea administraţiei bunurilor suc- 
cesorale din mâna moștenitorului bene- 
ficiar şi încredințarea ei unui terţ. (Dal- 
loz, Rep, Suppl, Suecession, No, 627). 
32, In cazul când succesiunea este in- 

diviză între mai mulţi moştenitori din 
cari unii au acceptat succesiunea sub be- 
nefidiu de inventar iar ceilalţi au accep- 
tat succesiunea pur şi simplu, inacţiunea 
moștenitorilor pur şi simplu nu autoriză 
tribunalul să le ia administraţia bunu- 
rilor succesiunei, ci va trebui să se pro- 
voace mai întâi partajul succesiunei pen- 
tru ca apoi să se supue partea fiecăruia 
dintre moştenitori la regulele ce o guver- 
nează. (Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 630). - 
33, Administratorul judiciar substituit 

moşienitorului beneficiar, iu poate aveă 
puteri mai întinse decât acesta. (Dâlloz, 

&p., Suppl., Succession, No. 631). 
34, Tribunalul care numeşte un admi- nistrator judiciar succesiunei acceptate 

sub beneficiu de inventar, va determină puterile acestui administrator, deoarece 
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puterile sale nu sunt deplin drept egale 
cu acele ale moştenitorului beneficiar. 
(Dalloz, R€p., Suppl., Succession, No. 631). 
35. In cazul când iribunalul care a 

numit administratorul judiciar, nu deter- 
mină puterile sale sau le fixează în mod 
vag, acest administrator va aveă dreptul 
numai să iă măsurile urgente şi să facă 
actele indispensabile  gestiunei. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 631). 
36, Astfel administratorul judiciar va 

puteă să incaseze creanţele exigibile, chiar 
ipotecare, însă nu va puteă să incaseze 
creanțele neajunse la termen, nici să în- 
sirăineze creanţele. (Dalloz, Rep., Suppl,, 
Succession, No. 631). - 
37, Când numirea administratorului 

judiciar a fost determinată de greşeala 
sau, 'neglijența moștenitorului beneficiar, 

„iar mu de interesul comun al creditorilor 
şi moşteniiorului, cheltuelile administra- 
ției provizorii vor cădeă în sarcina mo- 
şienitorului beneficiar.  (Dalloz, R&p. 
Suppl., Succession, No. 635). 
38. Moştenitorul beneficiar care nua 

numit pe administratorul judiciar, nu este 
răspunzător de gestiunea acestuia. (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Succeession, No. 633; 
Baudry et Wabl, Succession, II, No. 2145). 
39. Moşienitorul beneficiar este obli- 

gat să deă socoteală de administraţia sa, 
creditorilor şi  legatarilor. (Demolombe, 
XV, No. 554; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, 
$ 018, p. 465; Dalloz, Râp., Succession, 
No. 886; Suppl., Succession, No. 664; Lau- 
zenţ, X, No. 175; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, II, No. 2150; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 582, 392; C. Haman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No, 918). E 
40. Toji creditorii şi legatarii, fără 

deosebire, au dreptul să ceară moştenito- 
rului beneficiar socoteală de administra- 
ţia sa. (Demolombe, XV, No. 334, 55; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, text şi 
nota 80, p. 465; Dalloz, Rep., Suecession. 
No. 886; Suppl., Succession, No, 665; Lau: 
rent, X, No. 175; Baudry et Wahl, Suc: 
sessions, II, No. 2150; Alexandresco, ed. 
2-a III, partea, II, p. 392). i 
4. Socoielile moștenitorului beneficiar 

vor privi nu numai bunurile aflate în suc- 
cesiune la deschiderea ei, ci şi bunurile 
recâştigate pe baza acţiunilor introduse de 
către moștenitorul beneficiar posterior des- 
chiderei succesiunei. (Dalloz, Rep. Suppl.: 
Succession, No. 668; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 618, p. 466). | 
42, Moştenitorul beneficiar nu este obli- 

gat să întrebuințeze capiialurile provenite 
din succesiune, însă poate să le întrebuin- 
țeze, (Demolombe, XV, No. 258; Dalloz, 

€p., Succession, No. 926; Suppl., , Suc- 
cession, No, 697;  Alexandresco, ed. 2-a. 
II, partea II, p. 594). Ă 
43, Creditorii şi legatarii însă, ar puteă 

cere socoteală  moştenitorului beneficiar 
dacă ar lăsă  neproductive capitalurile 
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mari provenite din succesiune, un timp 

prea îndelungat.  (Demolombe, XV, No. 

257, 258; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, S618, 

p. 454; Dalloz, R6p., Suppl.,_ Succession, 

No. 697; Laurent, X, No. 185; Huc, V, No. 

235; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. 391). 
44, In cazul când moștenitorul bene- 

ficiar a tras un profit personal din aceste 
capitaluri, el este obligat să deă soco- 

teală de dobânzile acestor capitaluri. (De- 

molombe, XV, No. 257: Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 618, p. 454; Dalloz, Rep. Suppl., 

Suecession, No. 697; Laurent, X, No. 18; 

Huc, V, No. 255; Alexandreseo, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 591). 
45, Moştenitorul beneficiar datoreşte 

dobânzi la restul datorit după darea so- 

cotelilor numai dela data cererei. (Demo- 

lombe, XV, No. 548 bis; Aubry et Rau, 
VI, $ 618, p. 467; Dalloz, Râp., Succession- 
No. 927; Suppl., Succession, No. 699; Lau-: 

rent, X, No. 185; Huc, V, No. 235; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 391). 
46, Reclamaţiile creditorilor succesiu- 

nei în contra moștenitorului beneficiar, 

cu privire la darea socotelilor administra- 
ției sale, vor fi îndreptate le trihunalui 
locului  deschiderei  succesiunei. (Dalloz, 
Râp., Succession, No, 888, 889; Suppl., Suc- 

cession, No. 670; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 394). 
47. Socotelile administraţiei sucecesiu- 

nei vor fi date de moștenitorul beneficiar 
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la cererea creditorilor şi legatarilor de- 

oarece legea nu prevede nici un termen. 
(Dalloz, R6p., Suecession, No. 894; Comp.: 

Alexandresco, ed. 2-a, III; partea IL, p. 

392). 
48, Dacă moștenitorul beneficiar în- 

târzie în darta socotelilor administraţiei 
sale, această întârziere nu aduce decă- 

derea sa din beneficiul de inventar. (be 
molombe, XV, No. 532: Aubry et Rau, ed. 
d-a, VI, $ 618, p. 465; Dalloz, Rep. Suppl, 
Succession, No. 666; Huc, V, No. 255; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 393). 
49. Acţiunea creditorilor şi legatarilor 

succesiunei în contra moștenitorului be- 
peficiar pentru darea socotelilor admini- 
straţiei succesiunei, se prescriu prin tre- 

cere de treizeci ani, întrucât legea nu 
a fixat nici un termen de prescripţie. (Au- 

bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 6018, p. 466; Dal- 

loz, R&p., Suppl., Succession, No. 666; 

Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2188; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. 594). 
50. Dacă există mai mulţi moştenitori 

beneficiari cari nu au dat socoteală de ad- 

ministraţia bunurilor succesiunei, şi dacă 

datoria este divizibilă, fiecare dintre ei 

+a fi urmării în limitele porțiunei sale suc- 

cesorale, iar nu solidar. (Aubry et Rau, ed. 

4-a, VI, $ 618, p. 465; Dalloz, Rep., Suppl. 

Succession, No, 667; Baudry et Wabhl, Suc- 

cessions, Il, No. 2185, 2184; Alexandresco. 

ed. 2-a, II, partea II, p. 394). 

Art, "45. — El nu răspunde pentru administrația sa, decât 

de greșeli grave. (Civ. 714, 719, 721, 998, 999, 1080, 1540 urm.; 

Pr. civ. 707; Com. 596; Civ. Fr. 804). 

Tezi. fr. Art. 804. — Il west tenu que des fautes graves dans l'admini- 

stration dont îl est charg€. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

divizibilitate 4, 
Inscripţie ipotecară. 7. 
Insolvabilitate 10 
Lengaari 9. 
Minori 12, 13. 
Moştenire 1 urm, 

Acceptarea sub beneficiu 
de inventar 1 urm. 

Acţiune 11. 
Administraţie 4 urm. 
Apreciere suverană 2, 
Beneficiu de inventar 1 

- Urme Moştenitor beneficiar 1 

Cesiune 14. urm. 
Comoştenitori 4. Negligenţă 11. 
Creditori 9. Opoziţie 9. 
Decădere din beneficiu de | Plata datoriilor 9. 

inventar: 6. Proces 11. 
Definiţie 3. Reparaţii 8. 
Dol 5. Solidaritate 4. 

Succesiune 1 urm. 
Suverană apreciere 21. 
Tutor 12, 13. 
Urmărire silită 10. 

Fapt personal 12. 
Greşeli grave 1 urm. 
Greşeli personale 12. 
Greşeli uşoare 13. 

Doctrină. 

i. Potrivit dispoziţiunilor ari. 804 c. civ. 

în, (715 c. civ. rom.), moştenitorul benefi- 
ciar răspunde numai de greşelile grave fă- 

cute în administrația bunurilor succeso- 

rale : 

Prin greşeli grave se înţeleg nu numai 
acele comise din cauza lipsei sale de pre- 

vedere ci și acele pe care nu le-ar fi făcut 

moştenitorul beneficiar în administraţia 
bunurilor sale proprii. (Duranton, VII, No. 
57: Demolombe, XV, No. 236; Demanie et 
Colmet de Santerre, III, No. 127; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 815; Suppl., Succes- 
sion, No. 698; Huc, V, No. 255; Baudry et 
Wahl, Successions, Il, No. 2061; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea ÎI], p. 583, nota 
5, 594, 395; C. Hamangiu, I. Hosetti-Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu, III, No. 914). . 

9, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran, . după împrejurări, dacă faptele 
moștenitorului beneficiar comise în ad- 
ministraţia bunurilor succesiunei, consti- 
tuesc sau nu greşeli grave. (Demolombe, 
XV, No. 257: Marcad6, Art. 804, No. 259; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 6î8, p. 454, 
455; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 597, 598). 

8, Greşeala gravă va fi apreciată în 
_concreto iar nu în abstracto. Deci gre- 
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şeala gravă va fi aceea când moștenitorul 
beneficiar va fi mai puţin diligent în ad- 
ministrarea succesiunei decât în admini- 
strarea propriilor sale bunuri. (Demolombe; 
XV, No. 236; Demante et Colmet de San- 
tere, III, No. 127; Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II, p. 597). . 

Zu Când sunt mai mulţi moştenitori be- 
neficiari cari administrează bunurile suc- 
cesorale, greşeala unuia dintre moştenitori, 
nu poate aduce responsabilitatea celorlalţi 
moştenitori deoarece nu există nici soli- 
daritate nici indivizibilitate în administra- 
ţia unei succesiuni acceptată sub beneficiu 
de inventar. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
816; Alexandresco, ed. 2-a, III partea II, 
p. 599). 

5. Moştenitorul beneficiar răspunde şi 
e  dolul adus în administraţia sa. 

(Alexandresco,. ed. 2-a, III, partea II, 
p. 395). 

6. Moştenitorul beneficiar care în ad- 
ministraţia sa comite greşeli grave nu pierde 
beneficiul de inventar. (Demolombe, XV, 
No. 568, 587; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 618, p. 456, 470; Laurent, IX, No. 410; 
X, No. 135; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 596; Contra: Chabot, Successions, II, Art. 808. No. 2; Mass ct Verg€ sur Zachariae, II, $ 379, p. 515), 

7. Faptul moștenitorului beneficiar de 
a nu reînoi o inscripție ipotecară consti. tue o greşeală gravă. (Alexandresco, ed. 2-a, INI, partea IÎ, p. 598). 

Art. "16. El nu 
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8. Deasemenea constitue o greşeală 
gravă faptul de a lăsă o clădire să se dă- 
râme din lipsă de reparaţii. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea IÎ, p. 598). 

9, Deasemenea faptul de a face plăţi cu 
toate că creditorii şi legatarii se opun, 
(Alexandreseo, ed. 2-a, TII, partea II, 
p. 598). 

10. Deasemenea faptul de a nu urmări 
la timp pe debitorii succesiunei cari mai în 
urmă au devenit insolvabili. (Alexandresco, 
ed. 2-a, ŢII, partea II, p. 59). 

(1. Deasemenea faptul de a pierde un 
proces din cauza neglijenţei sale; când mo- 
ştenitorul beneficiar a pus toată diligenţa 
sa, pierderea unui proces nu constitue o 
greşeală gravă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 398). 

12. Greşeală gravă trebuieşie să fie im- 
putabilă personal moștenitorului. Astfel 
dacă greşeala este imputabilă tutorului, 
moştenitorul beneficiar minor nu este răs- 
punzător ci numai tutorul. (Alexandresco, 
ed, 2-a, III. partea II, p. 398), 

13. Tutorul în acest caz va fi răspun- 
zător nu numai de greșeala gravă ci şi de 
greşeala ușoară, (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 598, 599). 

14. Moştenitorul beneficiar este răspun- 
zător de administraţia cesionarului drep- 
turilor succesorale. (Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea II, p. 399), 

15. A se vedeă: art. 714 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

poate vinde obiectele mobile ale succesiunei, decât prin formele legiuite pentru vânzările publice. 
Dacă el reprezintă în natură obiectele mișcătoare, nu răs- punde decât de depreciarea sau deteriorarea lor cauzată din ne- gligența sa. (Civ. 396, 461 urm., 690, 707, 715, 718, 998, 99%, 1108 $ 4; Pr. civ. 

p. 351; Civ. Fr. 805). 

Test. fr. Art. 805. — 

blications accoutumâes, 

2, Il ne peut vendre les par la ministăre d'un officier public, aux enchăres, 

411 urm., 431 urm., 677 urm., 702 urm. ; C. 

meubles de la, suceession que 
et aprăs les affiches et pu- 

Sil les represente en nature il n'est tenu que de la dâpreciation ou de la dâtârioration cause par sa negligence. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Acceptarea sub beneficiu . Deteriorare 12, 14, 15, de inventar 1 urm. Dispensă 10, Administraţie 5, Efecte publice 2, Autorizaţie 9, 10. Fond de comerţ 6. 

inventar 7. Inventar 17. 

Beneficiu de inventar 1 Fructe 3, urm, Grâne 3. Comerţ 6. Greşeli grave 16, Creanţe 2, Imobile prin destinaţiune Creditori 10, 4. Daune 17. Infăţişare 12, Decădere din beneficiu de | Intrebuinţare 14. 

Definiţie 12, 14, 15, Lapte 5. epreciere 12, 13, Legatari 10, estinaţiune 4. Legume 5. 

  

Licitaţie publică 9, 10, | OQuă 5. Mărfuri 6. Păstrare în natură 11, 12, Mercuriale 3. 17, 
Mobile corporale 1, 2. Preţ 17. 
Mobile lucruri 1, 2, 3, 
Mobile necorporale 2, 
Moştenire 1 urme 
Negligență 12, 16. 
Nulitate 8, 

Producte 3, 5. 
Responsabilitate 12, 14. 
uccesiune î urm. 

Vânzare 3, 5-10. 

Doctrină. 

|. Prin expresia: „obiecte mobile“ în- 
trebuințată în art. 805 c. civ. fr. (716 c. 
civ. rom-), se înjeleg numai ubiectele mo- 
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cm, bile corporale. (Demolombe, XV, Na. 277; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, iextși 
nota 25, p. 451; Dalloz, Rsp., Successiou, 
No. 958; Suppl., Succession, No. 640; Lau- 
rent, X, No. 150; Huc, V, No. 256; Baudry 
et Wahl, Successions, II, No. 1941, 1969; 
Planiol,, III, No. 2150). - 

2, |n dreptul civil român prin cuvin- 
tele: „obiectele mobile“ se înțelege orice 
avere mişcătoare care face parte din suc- 
cesiune. chiar creanţele şi efectele pubihice. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 399, nota 7; C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 919). 

2, Prin expresiunea: „obiecte mobile“ în- 
trebuinţată în art. 805 ce, civ. în. (716 c. 
civ. rom.), nu se înţeleg iructele şi pro- 
ductele bunurilor succesorale, cum sunt 
grânele şi alte productie cari pot fi vân- 
dute fără nici o formă după preţurile fi- 
xate prin mercuriale. (Demolombe, XV, 
No. 278; Dalloz, R€p., Succession, No. 858; 
Suppl., Succession, No. 646; Baudry et 
Wahl, Succession, II, No. 1941). 

A, Deasemenea nici imobilele prin de- 
stinaţiune, (Dalloz, Râp., Suppl., Succes- 
sion, No. 640; Baudry et Wu: Succes- 
sions, II, No. 1941, 1969; Alexandresco, ed. 
2-a. ÎL, partea ÎI, p. 400, nota). 

5, Productele care se vând zilnic în 
piaţă cum sunt laptele, ouăle, legumele, 
nu trebuiesc vândute prin licitaţie publică, 
ci de bună voie, deoarece vânzarea lor este 
considerată ca un act de administraţie. 
(Demolombe, XV, No. 278; Luarent, LX, 
No. 598; Planiol, III, No. 2150; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 400). 

G., Mă:furile dintrun fel de comerţ 
continuat de moştenitorul beneficiar, se 
vând fără nici o formalitate. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 400). 

7, Dacă moştenitorul beneficiar vinde 
obiectele mobile din succesiune, fără în- 
deplinirea formalităţilor cerute ue _iege, 
vânzarea rămâne valabilă, însă el este de- 
căzut din beneficiul de inventar, fiind 
considerat moştenitor pur şi simplu. (De- 

- molombe, XV, No. 287, 576; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 618, p. 452; Dalloz, Rp, 
Succession, No. 958; Suppl., Succession, 
No. 645; Laurent, LX, No. 594; X, No. 149; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
401, 402). 

8. După altă părere, vânzarea obiecte- 
lor mobile din succesiune fără îndeplini- 

rea formalităţilor vânzăzilor publice este 
nulă. (Mourlon, II, No. 292; Comp.: De- 

mante et Colmei de Santevre, III. No. 
128 bis, VI). , 

9, Pentru vânzarea obiectelor mobile 
din succesiune, prin licitaţie publică, mo- 
ştenitorul beneficiar nu are nevoie de au- 

torizaţia justiţiei. (Demolombe, XV, No. 
281; Demante et Colmei de Santerre, III, 
No. 128 bis, III; Laurent, X, No. 14; 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, 
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p. 400; text şi nota 4, 404, nota 2; Contra: 
Duranton, VII, No. 26; Mass et Verge 
sur Zachariae, II, $ 586, nota 18, p. 3547; 

. Hamangiu, I]. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 919). 

10. Creditorii şi legatarii pot însă dis-. 
pensă pe moştenitorul beneficiar de înde- 
plinirea formalităţilor vânzării prin lici- 
taţie publică a obiectelor mobile din suc- 
cesiune; justiţia nu are acest drept. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, nota 
27, p. 452; Laurent, LX, No. 402; X, No. 149; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 401). 

11. Moştenitorul beneficiar nu este o- 
bligat a vinde numai decât obiectele mo- 
bile ale succesiunei, ci poate să le păstreze 
în natură. (Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea II, p. 599, 400, 40: C. Haman- 
giu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 919). 

12, |n cazul când moşienitorul bene- 
ficiar a păstrat obiectele mobile din suc- 
cesiune în natură, el este obligat să le 
înfăţişeze în starea în care se găsesc, 
fiind răspunzător de deprecierea sau dete- 
riorarea lor cauzate prin neglijenţa sa. 
(Demolombe, XV, No. 258; Laurent, X, No. 
147; Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, 
p. 402; C. Hamangiu, I. Posetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 919). 

13. Prin depunere se înţelege micşo- 
rarea valorii lucrurilor din cauza timpu- 
lui, prin schimbarea modei, a obiceiurilor 
etc. (Demolombe, XV, No. 258; Laurent, 
X, No. 147; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 402, nota 4). 

44, Moştenitorul beneficiar nu are 
dreptul să întrebuințeze lucrurile mobile 
din succesiune şi dacă ele se deteriorează 
prin întrebuințare, moștenitorul va fi răs- 
punzător. (Laurent, X, No. 144, 147; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 402, nota 4; Contra: Demolombe, XV, 
No. 177; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 128 bis 1), 

15, Prin deteriorare se înţelege strica- 
vea lucrului din' cauza vechimei. (Ale- 
Xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
402). 

„16. Prin cuvântul neglijenţă întrebu- 
ințat în art. 805 ce. civ, fr. (716 c. civ. 
rom.), se înţelege o greşeală gravă ca şi 
în art. 804 ce. civ. fr. (715 c. civ. rom 
deoarece aceste articole sunt unul urmarea 
celuilali.  (Demolombe, XV, No. 23%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, nota 
57, p. 454; Laurent, X, No. 125; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 403, 
405) 

17. Pentru obiectele mobile pe care 
moştenitorul beneficiar le-a păstrat şi nu 
le prezintă în natură, el este obligat a 
plăti preţul lor după inventar şi chiar 
daune. (Demolombe, XV, No. 572; Ale- 
xandresco, ed. 2-a; III, partea JI, p. 402, 
nota 5). 
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Art 11. — El nu poate vinde imobilele decât după formele 
prescrise de procedură. El dă mandat creditorilor ipotecari, cari 
au făcut cererea, a primi preţul. (Civ. 718, 1720, 1722, 1737, 
1746 urm., 1790, 1805; Pr. civ. 681 urm., 703 urm.; C. p. 351; 
Civ. Fr. 806). 

Text. fr. Art. 806. — Îl ne peut vendre les immeubles que dans les for- 
mes prescrites par les lois sur la proecdure; il est tenu d'en dâleguer le priz 
aux ertanciers hypothâcaires qui se sont fait connattre. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acceptare sub beneficiu 
-de inventar 1 urm. 

Adjudecatar 7, 14, 15. 
Beneficiu de inventar 4 

urme 

Casa de depuneri şi con- 
semnaţii 9. 

Cesiune 3, 
Creditori chirografari 6, 10, 

12, 13, 15, 
Creditori ipotecari şi pri- 

vilegiaţi 1, 3, 5, 6,7, 
9—13, 15. 

Decădere din beneficiu de 
inventar 4, 8. 

Depunerea prețului 9. 
Destinaţiune 16. 
Distribuţia preţului 5,6, 9, 
Expropriere 3 
Gaj comun 10. 
Imobile 1 urm.   

Imobile prin destinaţiune 
16 

Incasarea preţului 7, 8, 10. 
Inscripţie 11. 
Ipotecă 1, 3, 5, 6, 7,9—13, 

15 
Licitaţie publică 2, 4—17. 
Mandat 7, 11, 14. 
Moştenire 1 urm. 
Notificare 11. 
Opoziţie la plată 6. 
Păstrarea în natură 17, 
Plata prețului 7, 8, 10. 
Privilegiu 1, 3, 5, 6, 7, 
9—13, 15, 

Rang ipotecar 5. 
Succesiune 1 urm. 
Tablou de distribuţie 6. 
Titlu executor î2, 
Urmărire silită 12, 
Utilitate publică 3. 
Vânzare 2, 4—17. 

Doctrină, 

|. La cuvintele: „creditorilor ipotecari“ 
din art, 806 c. civ. fr. (717 c. civ. rom), 
trebuesc adăugate cuvintele: „sau credito- 
rilor privilegiați“. (Alexandrescu, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 403). 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 806 c. 
civ, în. (717 c. civ. rom.), moştenitorul be- 
neficiar nu poate vinde imobilele succe- 
sorale, decâi după formele prevăzute de 
procedura civilă pentru vânzarea imobi- 
lelor minorilor. (Dalloz, Rep, Succession, 
No. 841; Suppl., Succession, No. 651,652; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 405, 404; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 919). 

8. Dacă un imobil succesoral este ex- 
propriat pentru cauza de utilitate publică, 
moștenitorul beneficiar nu poate consimţi 
cesiunea de bună voie a imobilului, ci ex- 
proprierea va trebui să fie făcută prin ju- 
stiție (Demolombe, XV, No. 267 bis: Dal- 
loz, R&p, Suppl, 
Contra: Baudry et Wabhl, Successions, II, 
No, 1971). 

4, Dacă moștenitorul beneficiar vinde 
imobilele succesorale, fără îndeplinirea 
formalităţilor cerute de lege, vânzarea 
rămâne valabilă, însă el este decăzut din 
beneficiul de inventar, fiind considerat 
moştenitor pur şi simplu. (Demolombe, 
XV, No, 172, 259, 365, 376; Aubry ei Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 618, p. 452; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 853; Suppl.. Sucecession, 

Suecession, No. 652; 

No. 651; Laurent, IX, No. 394; X, No. 15; 
Huc, V, No. 242; Baudry et Wah], Succes: 
sions, II, No. 1827; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea II, p. 405; Comp.: Mourlon, II, 
No. 297). 

5, După vânzarea imobilului succesoral, 
prejul va fi atribuit direct de cumpără- 
tor numai creditorilor înscrişi asupra imo- 
bilului în ordinea rangului privilegiului 
lor. (Dalloz, Rep., Succession, No. 904: 
Suppl., Succession, No. 671; Alexandreseo, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 406: C. Haman- 
giu, I, Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 919). 

6. In cazul când creditorii ipotecari şi 
privilegiați, se înţeleg între ei prețul se 

-_ va, incassă prin o 'simplă delegaţie dată de 
moştenitorul beneticiar; dacă însă ei nu 
se înțeleg sau există o opoziţie la plată 
făcută de creditorii  chirografari, distri- 
buţia prețului rezultat din vânzarea 
imobilului succesoral se va face prin ta- 
blou. (Demolombe, XV, No. 289; Aubry ei 
Rau, ed, 4-a, VI, $ 018, p. 456; Dalloz, R&p., 
Succession, No. 904; Suppl., Succession, 
No. 671; Laurent, X, No. 156; Huc, V, No. 
244; Baudry et Wabhl, Successions, Il, No. 
1976; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 406). 

7„ Dacă adjudecatarul face plata pre- 
țului imobilului suceesoral vândut în mâi- 
nele moștenitorului beneficiar, ea nu este 
valabilă faţă de creditorii ipotecari, de: 
oarece moștenitorul beneficiar nu poate fi 
considerat ca mandatarul creditorilor în 
ceeace priveşte incasarea prețului imobi- 
lului vândut. (Demolombe, XV, No, 28, 
290, 292; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $68, 
text şi nota 48, p. 457; Dalloz, R&p., Suppl, 
Succession, No. 672; Laurent, X, No. 14, 
154, 156; Baudry et Wahl, Suceessions, Il, 
No. 1984; Alexandresco, ed. 2-a, III, par 
tea II, p. 406, 407; C. Hamangiu, [. Rosetti- 
Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 9%; 
Contra: Mourlon, II, No. 296). , 

8. Dacă moștenitorul beneficiar prime- 
şte prețul imobilelor succesorale ipotecate 
sau supuse unui privilegiu, aceasta nu ă- 
duce, decăderea sa din beneficiul de in- 
ventar. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, 
nota 53, p. 458), a 
9, In cazul când nu este stabilită ordi- 

nea distribuirei prețului între creditori! 
ipotecari şi privilegiați,  adjudecatarul 
imobilului suecesoral va trebui să depue 
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prețul la Cassa de depuneri şi Consem- 
națiuni. (Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 672; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 406). 

10. In cazul când adjudecatarul plă- 
teşte preţul imobilului succesoral vândut 
în mâinele moştenitorului beneficiar, acest 
preţ devine gajul comun al tuturor credi- 
torilor succesiunei, chiar chirografari, de- 
oarece e] se confundă cu activul mobiliar 
al succesiunei. (Dalloz, Rp, Suppl,, Suc- 
cession, No. 672). 

11, Creditorul ipotecar sau privilegiat 
înscris asupra imobilului suecesoral vân- 
dut la licitaţie, nu are nevoie să notifice 
moştenitorului beneficiar inscripția crean- 
ţei sale pentru a putea căpătă mandat de 
incasarea preţului, deoarece cuvintele: 
„qui se sont fait connattre“ - întrebuinjat 
în art. 806 ce. civ. îr. („cari au făcut ce- 
vere“ din art. 717 c. civ. rom.), se explică 
prin faptul că la redactarea articolului nu 
eră reglementat în lege imcripția privi- 
legiilor şi ipotecilor.  (Demolombe. XV, 
No. 290; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, 
text şi nota 46, p. 456; Dalloz, Râp., 
Succession, No. 909; Suppl., Succession, 
No. 674; Laurent, X, No. 156; Huc. V, No. 
240; Baudry et Wabhl, Successions, Il, No. 
1975; Planiol, III, No. 2143; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 405, nota 5). 

12, Drepiul de a vinde imobilele suc- 
cesiunei nu aparține numai moștenitorului 
beneficiar, care nu este mandatarul legal 
al crditorilor succesiunei în scopul de a 
realiză activul succesoral, ci aparţine şi 
creditorilor suecesiuaei cari au ua titlu exe- 
cutor şi dacă moștenitorul beneficiar nu 
începuse încă diligenţele necesare seri- 
oase şi neîntrerupte pentru a vinde. imo- 
bilele. (Demolombe, XV, No. 228, 229; De- 
mante et Colmet. de Santerre, III, No. 
128 bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 618, p. 464; Dalloz, R6p., Succession, No. 
862; Suppl., Succession, No. 654, 655; Lau- 
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rent, X, No. 156; Huc, V, No. 235; Baudry 
et Wahl Successions, Il, No. 721 urm.). 

13. Creditorii chirografari vor aveă 
dreptul asupra preţului rezultat din vân- 
zarea imobilului succesoral, numai după 
îndestularea creditorilor ipotecari sau pri- 
vilegiaţi. (Huc, V, No, 240; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 406, nota 3). 

14, Moşienitorul beneficiar poate cum- 
pără la licitaţie imobilele succesorale vân- 
dute după cererea sa deoarece dispoziţi- 
unile art. 1596 c, civ. fr. (1308 c. civ. rom.), 
cari opresc pe mandaiari să se facă ad- 
judecatarii averilor ce sunt însărcinaţi să 
vândă, nu-şi găsesc aplicaţiunea în această 

(Pothier,  Successions, VIII, p, 
126; Demolombe: XV, No, 191; Vazeille. 
Successions, I, Art. 806, No. 7; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, p. 446: Dalloz, Rep. 
Suecession, No. S7i; Suppl., Succession, No. 
658; Huc, V, No. 244; Baudry et Wabhl, 
Successions, II, No. 1823, 1824; Gouil- 
louard, Vente, I, No. 125; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 404, nota 1; Con- 
tra: Carr6 et Chauveau. Lois de la pra- 
cedure, V, partea II, p. 1619, Question 
2515 bis), 

15, Moşienitorul beneficiar care se face 
adjudecatorul bunurilor succesorale vân- 
dute, va trebui să plătească preţul credi- 
torilor succesiunei, fiind considerat în to- 
tul ca un cumpărător ordinar. (Dalloz, 
Rep... Suppl., Succession, No. 658). - 

16. Dispoziţiunile art. 806 c. civ. fr. 
(717 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
şi la imobilele prin destinaţiune. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 404). 

12. Moştenitorul beneficiar nu este obli- 
gat numai decât să vândă imobilele succe- 
sorale ci are dreptul să păstreze pe unul 
din ele şi să vândă pe celelalte. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ÎI, partea II, p. 404, 405: 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 919). 

Art. 718. — EI este dator, dacă creditorii sau alte persoane 
interesate o cer, să dea cauţiune solvabilă pentru prețul mișcă- 
toarelor cuprinse în inventariu și pentru porțiunea prețului imo- 
bilelor nedelegată creditorilor ipotecari. De nu se va da această 
cauţiune, se vor vinde mișcătoarele şi prețul lor se va depune 
ca și porţiunea nedelegată din prețul imobilelor, spre a se între- 
buință la desfacerea sarcinelor succesiunei. (Civ. 541, 566, 716, 
717, 719 urm., 1244, 1675 urm.; Pr. civ. 392 urm.; Civ. Fr. 807). 

Text. fr. Art. 807. — Il est tenu, si les ertanciers ou autres personnes 
int6ress6es l exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mo- 
bilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non 
deleguce aux creaneiers hypothâeaires. 

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur 
prix est depos€, ainsi que la portion non delâgute du prix des immeubles pour 
&tre employs ă laequit des charges de la succession. 

96701. — Codul civil adnotat. — VI. 
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INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Acceptare sub beneficiu Fructe 8. 
„de inventar 1 urm. Gaj 11. 
Administraţie 9, 13. Imobile 13, 

Incasarea creanţelor 15. 
Ipotecă 11, 12. 
Legatari 1, 5, 6. 

Amanet 11, 
Asigurare 11. 
Beneficiu de inventar 1 

urm. Mobile lucruri 2, 13. 
Casa de depuneri şi con- Moştenire 1 urm. 

semnaţii 13. Persoane interesate 1, 3, 4. 
-Cauţiune 3—15. Preţ 2. 
Condiţiune 6. Solvabilitate 14. 
Creditori 5, 6. Succesiune 1 urm. 
Creditori cu termin 6. Termen 6, 
Depunerea prețului 13. Vânzare 13, 

Doctrină 

|. Prin expresiunea: „alte persoane în- 
teresate“ întrebuințată în art. 807 c. civ. 
fr, (718 c. civ. rom), se îniteleg legatarii. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II: 
p. 407, nota 5). 

9, Prin cuvântul: „preţul“ mişcătoarelor 
întrebuințat în ari. 807 al. 1 ce. civ, în. 
(718 al. 1 ce. civ. rom.), se înţelege valoarea 
obiectelor mobile din succesiune. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 407, 
nota 6, 408, nota 1). 

3, Moştenitorul beneficiar nu este obli- 
gat de drept la darea. cauţiunei prevăzută 
de art. 807 c. civ. fr. (718 c. civ. rom), ci 
numai la cererea părţilor interesate. (De- 
molombe, XV, No. 241; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VI, $ 618, text şi nota 68, p. 46%; 
Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 660; 
Laurent, X, No. 126; Baudry et Wahl. Suc- 
cessions, II, No. 2076, 2077; Alexandresco, 
ed. 2-a III, partea II, p. 408, nota 4; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu. III, No. 917). 

A. Numai părțile interesate cari au 
cerui cauţiunea, profită de ea. (Demo- 
lombe, XV, No. 241; Aubry et Rau, ed. 
4-a. VI, $ 618, p. 462; Dalloz, Rep. Suppl., 
Succession, No. 660; Laurent, X, No. 136; 
Baudrv et Wabl, Successions, II. No, 
2076, 2077). 

5, Nu este necesar ca toţi creditorii şi 
legatarii să ceară depunerea cauţiunei de 
către moștenitorul beneficiar, ci este sufi- 
cient dacă cere numai unul dintre dânșii. 
(Demolombe, XV, No. 241; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 618, p. 462; Dalloz, Rp. 
Suecession, No. 876; Suppl., Succession, 
No. 660: Laurent, X, No. 126; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2076, 9077; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 408). 

G. Chiar creditorii şi legatarii cu ter- 
min sau condiţiune, au dreptul să ceară 
depunerea  cauţiunei.  (Demolombe, XV, 
No. 241; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, 
p. 462; Dalloz, Rp, Suppl., Suecession, 
No. 660; Laurent, X. No. 1%: Baudry ei 
Wabhl], Successions, II, No. 2076, 2077). 

„ Cauţiunea garantează numai obiec- 
tele prevăzuie de art. 807 c. civ, fr, (718 
c. civ. rom.). iar nu toate obligaţiile mo- 
ştenitorului beneficiar. (Demolombe, XV, 
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No. 245; Dalloz, Râp., Succession, No. 878; 
Suppl., Succession, No. 661; Laurent, X, 
No. 127; Huc, V, No. 245; Planiol, III, 
No. 2154; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 409, nota 1; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 917). 

9, Astfel cauţiunea nu garantează fruc- 
tele culese sau ce se vor culege din succe- 
siune de către moşienitorul beneficiar, 
(Demolombe, XV, No. 245; Dalloz, B&p, 
Suecession, No. 878: Laurent, X, No, 127; 
Huc, V, No. 245; Planiol, III, No. 2134; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, 
p. 409. nota 1). 

9, Deasemenea cauţiunea nu garantează 
administrația succesiunei de către moşte- 
nitorul beneficiar. (Derolombe, XV, No. 
245; Dalloz, Râp., Suppl., Sucecession, No. 
661: Laurent, X, No. 127; Huc. V, No.24; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2081; 
Planiol, III, No. 21534; Alexandresco, ed. 
2-a.: III, partea II, p. 409, nota 1; C. Ha- 
mangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 917). 

10. Cauţiunea pe care trebuieşte s-o 
deă moştenitorul beneficiar va îndeplini 
condiţiunile cerute de lege în materie de 
cauţiune. (Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 662: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 408, 409; C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 917). 

(4. Moştenitorul beneficiar obligat să 
deă cauţiune, poate, potrivit dispoziţiunilor 
art. 2041 c. civ. fr. (1676 c, civ. rom,, să 
deă un amanet sau ipotecă, sau altă asigu- 
rare, suficientă în locul cauținnei. (Demn- 
lombe, XV, No. 247: Dalloz. Râp., Suppl. 
Succession, No. 662; Laurent, X, No. 1%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
408, nota 5, 409). 

12. După altă părere, moștenitorul be- 
neficiar nu poate dă în loc de cauţiune 
o garanţie ipotecară. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 618, p. 462). 

(3, In cazul când moştenitorul bene- 
ficiar nu dă cauţiune în destulătoare în 
termenul determinat, tribunalul nu-l poate 
lipsi de dreptul de administraţie asupra 
bunurilor suecesorale ci îl poate obligă 
numai, să vândă obiectele mobile din suc- 
cesiune şi să depuie prețul lor împreună 
cu porțiunea nedelegată din preţul imo- 
bilelor la Cassa de depuneri şi consemna- 
tiuni pentru. a. se întrebuinţă la achitarea 

sarcinelor suiecesorale. (Demolombd, XV, 
No. 248; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $618, 
p. 462; Dalloz, Rep., Suppl., Successon, 
No. 663; Laurent. X, No. 129; Huc, V, No. 
245; Baudry et Wahl, Successions, Il, No. 
2085, 2151; Alexandresco, ed. 2-a. III, par" 
tea II, p. 410: C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 917). 

14. Orice moştenitor beneficiar, chiar 
în cazurile când acceptarea sub beneficiu 
de inventar este silită, şi indiferent de sol 
vabilitatea sa, poate fi obligat la dare de 
cauțiune. (Demolombe, XV, No. 240; Cha- 
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bot, Successions, II, Ari. 807, No. 2: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 610, p. 48; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
408, nota 4). 

15, Cauţiunea garantează şi sumele de 

DESPRE SUCCESIUNI Art. 719 

bani incasate de moştenitorul beneficiar 
dela debitorii succesiunei. (Mourlon, II, 
No. 299; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
TI, p. 409). 

Art. 719. — Dacă unii din creditori se opun, eredele bene- 
ficiar nu poate plăti decât după ordinea și chipul regulat de 
judecător. 

Dacă creditorii nu se opun, eredele plătește creditorilor și 
legatarilor, după rândul cererei. (Civ. 720 urm., 1719 urm., 1790 

"urm.; Pr. civ. 450 urm., 455, 573 urm., 585 urm.; Com. 789 urm.; 
Civ. Fr. 808). 

Tezt. fr. Art. 808. — Sil y a deserâanciers opposants, Lhsritier bântfi- 
ciaire ne peut payer que dans lordre et de la manitre râgles par le juge. 

Sil n'y a pas de er&anciers opposants, il paie les er&anciers et les l6ga- 
taires ă mesure qu'ils se prâsentent. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Inventar 27, 
Ipotecă 9, 12, 25, 26, 
Legatari 2, 3, 4, 5,7,8, 

urm. 13, 16, 17, 20, 24—28, 
Compensaţie 16, 17, 30. . Mobile lucruri 1. 

Acceptarea sub beneficiu 
de inventar 1 urm, 

Beneficiu de inventar 1 

Condiţiune 3. Moștenire 1 urm, 
Convenţiune 10. Opoziţie 1,2, 4, 5, 6,10—29. 
Creditori 1—11, 13—29, 31. | Ordinea plăţii 24, 25. 
Creditori chirografari 1,9, | Poprire 5. 

25, 26. „| Preferinţă 25, 26, 28, 
Creditori ipotecari şi pri- | Prejudiciu 14, 15. 

vilegiați 9, 12, 25, 26. Prescripţie 21, 22. 
Cunoştinţă personală 6, reţ 1, 

28, Privilegiu 9, 12, 25, 26. 
Rang 9. 
Relativitate 13. | 
Repetiţiune 18—22. 
Responsabilitate 14, 15. 
Restituire 18—22, 
Succesiune î urm. 
Tablou de distribuţie 8, 

10, 11, 12, 15. 
Termin 3, 21, 22, 

Decădere din beneficiul 
de inventar 14. 

Peliberare 27. 
Distribuţia preţului 8, 10, 

11, 12, 15, 
Dividende 15. 
Imobile 1. 
Impozite 12, 
Intenţiune 4, 6. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 808 c. civ. 
îr. (719 c. civ. rom.), preţul obiectelor mo- 
biliare şi a imobilelor neipotecate, banii a- 
flaţi în succesiune precum şi cei plătiţi de 
debitorii succesiunei, se vor plăti de mo- 
ştenitorul beneficiar, creditorilor neipo- 
tecari şi neprivilegiați ai succesiunei, după 
cum ei au făcut sau nu vre-o opozițiune 
la plată. (Dalloz, Rep., Succession, 'No. 910: 
Suppl., Suecession, No. 677; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 411 „412; C. Ha- 
mangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 920 urm). 

2, Dispoziţiunile art. 808 c. civ.fr. (719 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea nu 
numai creditorilor succesiunei ci şi lega- 
tarilor cari deasemeni au dreptul să facă 
opozitiune la plată. (Demolombe, XV, No. 
297, 507, 528: Marcade, Art. 808; Demante 
et Colmet de Santevre, III, No. 152: Aubry 
et Rau, ed. 4-a. VI, $ 618, p. 457; Dalloz. 

Râp., Suppl., Succession, No. 677; Laurent, 
X, No. 175; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 2000; Planiol, III, No. 2148; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 410, 
nota 3. 412, nota 5). 

3, Dispoziţiunile art. 808 e. civ. fr. (719 
c. civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea şi în 
cazul când creditorii şi legatarii sunt cu 
termin sau condiţiune. (Demolombe, XV, 
No. 298; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 677; Laurent, X, No. 155, 175; Baudry 
et Wah], Successions, II, No. 2001; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 412, 
nota 5). | 

4, Opoziţiunea de care vorbeşte art. 
808 c. civ. fr. (719 e. civ. rom.), poate re- 
zultă după o părere, din orice act juridic 
prin care creditorul sau legatarul își mani- 
festă întenţiunea faţă de moștenitorul be- 
neficiar, de a fi plătit din banii suecesi- 
unei. (Demolombe, XV, No. 299; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, p. 459; Dalloz, 
Rep. Succession, No. 911; Suppl., Suc- 
cession. No. 678: Baudry et Wabhl, Succes- 
sions, II, No. 1988 urm.; Planiol, III, No. 
2147; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 415, nota 1; C. Hamangiu, L. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. No. 921). 

5, După altă părere, opoziţiunea tre- 
buieşte făcută în forma unei propriri. 
(Laurent, X, No. 157; Huc. V. No. 245). 

6. Cunoştinţa personală pe care moşte- 
nitorul beneficiar ar avea-o asupra exi- 
stenței unui creditor al succesiunei mu 
poate fi asimilată unei opoziții, ci trebu- 
ieşte un act al acestui creditor prin care 
să-şi manifeste intențiunea de a fi plătit 
din banii succesiunei. (Datloz, Rep., Suppl, 
Suecession. No. 679: Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, II. No. 1994; Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea II, p. 415, nota 1; Contra: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III. No. 921). 

7. Dispoziţiunile art, 808 ce. civ. fr. 
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(719 c. civ. rom.), își găsesc aplicaţiunea, 

chiar dacă legatul a cărui plată se cere, 

are de obiect un corp cert şi determinat. 

(Huc, V, No. 245; Alexandresco, ed. 2-a 

III, partea II, p. 412, nota 2). . 

8. In tabloul de distribuţie vor fi tre- 

cuţi întâi creditorii şi apoi legatarii. (Demo- 

lombe, XV, No. 296;. Mass€ ei Verg& sur 
Zachariae, II, $ 586, p. 552; Mourlon, II, 
No. 502; Demanie et Colmet de Santerre, 
III, No. 129; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 618. p. 458; Laurent, X, No. 155, 171; 
Alexandresco, ed. 2-a, III,. partea II, p. 
414). 

9. In ceeace priveşte creditorii succe- 
siunei, întâi vor fi plătiți creditorii pri 
vilegiaţi şi ipotecarii după rangul lor şi 
apoi vor fi plătiţi creditorii chirografari 
fiecare proporţional cu creanţa sa în ca- 
zul când activul succesiunei nu ajunge 
pentru plata tuturor creanţelor chirogra- 
fare. (Demolombe, XV, No. 295; Laurent, 
X, No. 155; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 414; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 921). 

10. Cureditorii oponenți, dacă sunt toţi 
majori şi capabili, pot stabili, prin bună 
înţelegere între ei, și de acord cu moşte- 
nitorul beneficiar, distribuirea preţului 
“bunurilor succesiunei.. (Demolombe XV, 
No. 294; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, 
p. 457; Dalloz, Rep., Succession, No. 910; 
Suppl., Succession, No. 677; Laurent, X. 
No. 159; Huc, V, No. 245; Baudry et Wabl, 
Successions, II, No. 2051;  Alexandresco, 
ed. 2-a, IL], partea II, p. 415). 

1... Opoziţiunea creditorilor formează 
un obstacol la plata datoriilor suecesiunei 
fără tablou de distribuţie, chiar pentru da- 
toriile succesiunei către moștenitorul bene- 
ficiar, (Dalloz, Rp... Suppl., Succession, 
No. 681; Baudry et Wabhl, Successions, II, 
No. 2007). 

12, Piata impozitelor către stat poate 
fi făcută, fără tablou de distribuţie, cu 
toate că există opoziția creditorilor suc- 
cesiunei, deoarece statul are un privilegiu 
special. (Dalloz, R&p., Succession, No. 915), 

13, Opoziţiunea nu - profită decât cre- 
ditorilor: şi legatarilor cari au făcut-o. 
(Demolombe, XV, No. 296; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 618, nota 56, p. 458; Dalloz, 
R&p., Suppl., Succession, No. 682; Laurent, 
X, No. 158; Huc, V, No. 245; Baudry ei 
Wahl, Suecessions, II, No. 2002; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 412, nota 5). 
14, Dacă moștenitorul beneficiar, nu 

ține seama de opoziţiunea făcută de cre- 
ditori, el nu este decăzut din beneficiul 
de inventar însă va fi obligat să repare 
prejudiciul ce a cauzat creditorilor opo- 
neaţi. (Demolombe, XV, No. 501; Aubry et 
Rau, VI, $ 618, nota 55, p. 458; Dalloz, 
Râp., Şuccession, No. 915; Suppl., Sueces- 
sion, No. 684; Laurent, IX, No. 415: X, No. 
161; Huc, V, No. 245; Planiol, III, No. 
2150; Alexandresco, ed. 2-a, I[I, partea II, 

DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

p. 414, 416; C, Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 921), 

15. In acest caz prejudiciul creditoru- 
lui oponent va fi egal cu dividendul ce 
l-ar fi obţinut dacă s-ar fi făcut o dis- 
tribuire regulată a sumelor. rezultate, iar 
nu cu totalitatea creanţei sale. (Demolombe, 
XV, No. 301; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 155 bis, IL; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 618, text şi nota 55, p, 458; 
Dalloz, Rep., Suppl.. Succession, No. 68; 
Laurent, X, No. 158; Huc, V, No. 24; 
Baudry et Wahl, Sucecessions, II, No. 2014; 
Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 922). 

16. Opoziția creditorilor sau legatarilor 
împiedică compensaţia în beneficiul debi- 
torilor moştenirei cari sunt în acelaş timp 
şi creditorii ei. (Huc, V, No. 245; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 446, 417). 

14. Compensaţia dobândită anterior opo- 
ziţiei îşi produce efectele, deoarece opoziţia 
nu are efect retroactiv. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 417). 

18. Moştenitorul beneficiar care ne- 
ținând seama de opoziţia creditorilor. a plă- 
tit pe alţi creditori, are drept, după o pă- 
rere, să ceară dela acești creditori plătiţi, 
excedentul peste cota parte ce li s'ar 
fi cuvenit dacă s-ar fi făcut plata prin o 
distribuire regulată între toţi creditorii 
succesiunei. (Demolombe, XV, No. 304; 
Demante et Colmei de Santerre, III, No. 
153 bis, II; Baudry et, Wabhl, Successsions, 
II, No. 2008). 

19. După altă părere, în acest cas, 
moștenitorul mu kre dreptul să facă o 
acţiune în repetițiune în contra credito- 
rilor plătiţi, deoarece nu se poate preținde 
că s-a plătit ceva nedatorat. (Dalloz, Rp. 
Suppl., Succession, No. 686; Laurent, Ă, 
No, 161). 
20, Creditorii oponenți au -o acţiune 

directă şi personală în contra celor cari 
au fost plătiți, în disprețul opoziţiei ce 
a fost făcută, pentru a li se plăti și lor 

- dividendul 'ce li sar fi cuvenit dacă sar 
fi făcut plata prin o distribuire regulată; 
legatarii oponenți însă, nu au această ac- 
țiune în contra creditorilor plătiţi, ci nu- 
mai contra celorlalţi legatari cari au fost 
plătiți în disprețul opoziţiei lor. (Demo- 
lombe, XV, No. 505; Demante et Colmei 
de Santerre, III, No. 155 bis, II; Aubry 
et Rau, ed, 4-a, VI, $ 618, nota 54, p. 458; 
Dalloz, Rep.. Suppl., Suecession, No. 687; 
Laurent, X, No. 161; Baudry et Wabl, Sue- 
-cessions, ÎI, No. 2014, 2015; Planiol, Il, 
No. 2151; Comp.: Alexandreseo, ed. 2-a, 
LII, pariea II, p. 415 text şi nota 1, 46; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu și 
Băicoianu, III, No. 922). 

24. lermenul în care creditorii 0po- 
nenţi pot cere dela moștenitorul benefi- 
ciar, care a plătit pe alţi creditori în dis- 
preţul opoziției făcută, repararea prejudi- 
ciului cauzat este de treizeci ani care curge 
dela data plăţii făcute iar nu' dela data 
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opoziţiei. (Dalloz, Râp., “Suppl., Succes- 
sion, No. 688; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, II, No. 2012). | 
99, |n dreptul civil român recursul 

creditorilor oponenți se prescrie conform 
art. 722 ce. civ. prin trei ani. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 416, nota, 422). 
23. Plăţile făcute anterior opozitiei 

rămân valabile deoarece opoziţia nu are 
efect retroaciiv. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 417). 

94, Potrivit dispoziţiunilor art. 808 c. 
civ. în. (719 c. civ, rom.), în cazul când 
creditorii nu fac nici o opoziţie, creditorii 
şi legatari vor fi plătiţi în ordinea în care 
cer plata. (Demolombe, XV, No. 309; Mour- 
lon, II, No. 504; Marcade, Art. 808; Dal- 
loz, R€p., Suecession, No. 919; Suppl., Suc- 
cession, No. 689; Laurent, X, No. 171; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
417, 418; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu. LI, No. 923). 
25, Creditorii privilegiați şi ipotecari 

asupra imobilelor vor fi plătiţi cu prefe- 
rință înaintea creditorilor chirografari şi 
legatarilor chiar dacă nu există opoziţie. 
(Alexandresco, ed. 2-a, II], partea II, p. 
417, text şi nota 4; C. Hamangiu, I. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
923). ; 

268. După altă părere, în caz când nu 
există opoziţie, legatarii şi creditorii chi- 
rografan diligenți, vor puteă fi plătiţi 
din prețul imobilelor chiar înaintea cre- 
ditorilor privilegiați sau  ipotecari. (De- 
molombe, XV, No. 309, 311; Mourlon, II, 
No. 504; Laurent, X, No. 164; Planiol, III, 
No. 2156). 
97, Când nu există creditori oponenți, 

moşienitorul beneficiar poate plăii dato- 
viile şi sarcinile succesiunei chiar dacă 
nu a expirat termenul pentru facerea in- 

DESPRE SUCCESIUNI Art, 720 

sentarului şi pentru deliberare. (Mass et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 586, nota 31, 
p. 5352; Dalloz, Râp.. Suppl., Succession, 
No. 689; Baudry et Wabl, Successions, II, 
No. 2056; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea ÎI, p. 418, nota 1). 
98. In cazul când moşienitorul bene- 

ficiar are cunoştinţă că activul succeso- 
ral este absorbit de creanţele succesorale, 
el poate refuză plata legatelor, chiar dacă 
nu există creditori opozanți, deoarece cre- 
ditorii succesiunei trebuiesc plătiţi cu pre- 
fevință faţă de legatari. (Demolombe, XV, 
No. 296; Demanie et Colmet de Santerre, 
III. No. 155 bis. IV; Dalloz, R€p., Suppl. 

Suceession. No. 690; Contra: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 418, 419). | 
29, In cazul când moștenitorul bene- 

ficiar este creditorul succesiunei, el poate 

să-şi încaseze cel dintâi creanța “sa, dacă 

nu există creditori oponenți. (Demolombe, 

XV, No. 310; Aubuy et Rau, ed. 4-a, VI, 

$ 618, p. 459; Dalloz, Rep. Suceession, 

No. 921; Suppl., Succession, No. 689: Lau- 

rent, X. No. 165; Baudry et Wabhl, Sucees- 

sions, II, No. 2039, 2040: Planiol, III, No. 

2155; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

p. 418, 419). | 
30, Deasemenea moștenitorul benefi- 

ciar va puteă compensă creanţa sa în con- 

tra succesiunei cu datoriile sale ce le are 

faţă de succesiune. (Alexandrescu, -ed. 2-a, 
III, partea LL, p. 419). 

34, Moştenitorul beneficiar trebuieşie 

să facă plata creanţelor ce se prezintă de 

îndată ce are bani, fără a aşteptă ca să 

se transforme toate bunurile succesorale 

în bani, (Demolombe, XV, No. 513; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 418, 

nota 1). ! 
39, A se vedeă: art. 1152 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art, 1120. — Creditorii ce nu se opun şi cari se prezintă 
după lămurirea socotelilor şi plata reliquatelor, nu au recurs decât 
în contra legatarilor; aceia cari se preziată înaintea lămurirei soco- 
telilor și plăței reliquatelor, vor aveă recurs şi în contra credi- 
torilor plătiţi înaintea lor 1). (Civ. 714, 719, 893, 896, 902, 905, 
909, 1743, 1837; Civ. Fr. 809 $ 1). 

„Tezi. fr. Art. 809 Ş 1. — Les er€anciers non opposants qui ne se prâsentent 
gu'apr&s lapurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours ă 

exercer que contre les l&gataires. 

Doctrină. 

4, Creditorii şi legatarii cari nu au fă- 
cut opoziţie şi cari se prezintă după ce 
activul suecesoral este epuizat sau este.in- 
suficient de a acoperi creanţele lor, din 
cauza plăţilor făcute de către moştenito- 

  

rul beneficiar nu au nici o acţiune de 
despăgubire în contra acestuia. (Pothier, 
Successions, VIII, p. 131 urm.; Demolombe, 
XV, No. 516; Daălloz, R€p., Suppl., Succes- 
sion, No. 692; Laurent, X, No. 168; Huc, - 
V, No. 246; Baudry ei Wahl, Successions, 
II, No. 2049; Planiol, FII, No. 2156; Ale- 

1) Ultima frază a acestui articol, lipseşte în textul francez. 
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Art. 721 

xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 420; 
C. Hamangiu, J. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IlI, No. 924, 925). 

9, In cazul însă, când moștenitorul be- “ 
neficiar a plătit datorii neajunse la seca: 
denţă, creditorii cari au făcut opoziţie, 
au o acţiune în despăgubire îr contra 
moştenitorului beneficiar, dacă activul 
succesoral este epuizat sau este insuficient . 
pentru acoperirea creanţelor dim cauza 
plăţilor făcute, cari nu le sunt opozabile. 
(Demolombe, XV, No. 509; Dalloz, Rp. 
Suppl., Succession, No. 690; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2042). 

3, Legatarii cari nu au făcut opoziţie 
nu au nici o acţiune nici chiar în contra 
celorlalţi legatari cari au primit dela mo- 
ştenitorul beneficiar plata legatelor lor. 
(Demolombe, XV, No. 528; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 155 bis, IV, 
V; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, p. 
459; Dalloz, Râp.. Suppl., Succession, No. 
6%: Laurent, X, No, 175: Planiol, III, No. 
2158: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 492; Contra: Marcadă, Ari. 809, No. 3; 
Mass et Verg6 sur Zachariae, II, $ 586, 
nota 56, p. 355; Comp.: C. Hamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 925), | 

4, Prin cuvântul: „reliquat“ se înţelege 
ceeace rămâne în mâinele  moştenitoru- 
lui după încheierea definitivă a socoteli- 
lor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 410, nota 6, 420). | 

5, Creditorii neoponenţi cari ,se pre- 
zintă după încheierea definitivă a socote- 

Art. 121. — Creditorii ce se 
eredelui !). (Civ. 715, 719, 720). 

Doctrină. 

|. Art. 721 ce. civ. rom. lipseşte din co- 
dul civil fracez, însă, şi în dreptul civil 
francez dispoziţiunile acestui articol îşi 
găsesc aplicaţiunea deoarece dacă moște- 
nitorul plăteşte, cu toate că există opoziţie 
din partea creditorilor şi legatarilor el co- 
mite o greşală gravă pe care este dator ao 
repară. (Demolombe, No. 501; De- 
mante et Colmet de Santerre, IIî. No. 
155 bis II; Aubry et Rau, Ed. 4-a. VI, $ 618; 
p. 458: Laurent, X, No. 161; Planiol, III, 
No. 2150; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
[. p. 411, nota 1. 422, nota 1). 

2. La cuvântul: „creditorii“ întrebuin- 
tat în art. 721 ce. civ. rom, trebuieşte a- 
dăugat şi cuvântul: „legătarii“, (Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 411, nota 1), 

8, Dacă moștenitorul beneficiar -nu ţine 
seamă de opozițiunea făcută de creditori, 
el nu este decăzut din beneficiul de inven- 
tar însă va fi obligat să repare prejudi- 
ciul ce a cauzat creditorilor oponenți. 
(Dalloz, Rep., Suecession, No. 915; Suppl.. 

  

1) In codul civil francez lipseşte acest articol. 
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lilor şi după plata reliquatului, nu au nici 
un recurs în contra celorlalţi creditori 
plătiţi deoarece sunt în culpă că nu au 
făcut opoziţie sau cel puţin nu s-au pre- 
zentat înainte de a se fi terminat lichida- 
rea succesiunei; ei au însă recurs în con- 

“tra legatarilor plătiți deoarece ei nu au 
dreptul să fie plătiţi decât în urma cre 
ditorilor. (Demolombe, XV, No. 517; Mar- 
cad6, Art. 809; Aubry et Bau, ed. 4-a, VI, 
$ 618, text şi nota 65, p. 461; Laurent, X, 
No. 169; Alexandresco, ed. 2-a, Ili, partea 
II,"p. 421; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 994... 

6. Creditorul neoponent care se pre- 
zintă înaintea lămurirei socotelilor şi a 
plăţii reliquatului, va aveă dreptul să ceară 
ceeace a mai rămas din activul succeso- 
ral şi în cazul când creauja sa nu este 
îndestulată el nu poate să se întoarcă în 
contra moştenitorului ci numai în contra 
legatarilor şi a creditorilor plătiţi înaintea 
lui. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 421, 422: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi A]. Băicoianu, III, No. 924, 95). 
„Za Creditorul neoponent care se pre- 

zintă după lămurirea socotelilor însă îna- 
inte de plata reliquatului, ve aveă dreptul 
să ceară ce a mai rămas din activul suc- 
cesora] şi în cazul când creanţa sa nu este 
îndestulată nu poate să se întoarcă în con- 
tra moștenitorului nici în contra credito 
rilor. ci numai în contra  legatarilor. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, vartea II. 
p. 422; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănesca 
şi Al. Băicoianu, III, No. 924). 

opun vor aveă recurs şi în contra 

Succession, No. 684; C. Hamangiu, |. 
Roseiti-Bălănescu şi AJ. Băicoianu, II], 
No. 922). 

d, În acesi caz prejudiciul creditoru- 
lui oponent va fi egal cu dividendul ce 
l-ar fi obţinut dacă sar fi făcut o distri- 
buire regulată a sumelor rezultate, iar nu 
cu totalitatea creanţei sale. (Demolombe. 
XV, No. 301; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 155 bis, II; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VI, $ 018, text şi nota 55, p. 58; 
Dalloz, R&p., Suppl., Suecession, No, 684; 
Laurent, X. No. 158; Huc, V, No. 24, 
Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 2011; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 922). : 

5, La finele art. 721 ce, civ. rom, tre- 
buiesc adăugate cuvintele: „şi în contra 
legatarilor şi a celorlalţi creditori plătiţi 
în mod arbitrar“, (Alexandresco, ed.. 7-a; 
III, partea II, p. 411, nota 2, 445, text şi 
nota 1). 

6. A se vedeă: art. 719 din codul civil 
cu notele respeciive. 
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Codul civil DESPRE SUCCESIUNI Art. 792—724 

Art. 1192. — In toate cazurile prevăzute de art. 719 și 720%), 
recursul se prescrie după expirarea termenului de trei ani, care 
începe din ziua lămurirei socotelilor și a plăţei reliquatului. (Civ. 
714, 719; Civ. Fr. 809 $ 2). 

„Text. fr. Art. 809 Ş 2. — Dans Pun et Lautre cas le recours se preserit 
par le laps de trois ans, ă compter du jour de l'apurement du compte et du 
paiement du reliquat. 

Doctrină, 

|, Art. 722 c. civ, rom. vizează din e- 
roare articolele 719 şi 720 în loc de arti- 
colele 720 și 721 ce. civ. rom. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 411, nota 5, 492). 

2, Potrivit dispoziţiunilor art. 809 $ 2 
c. civ. fr. (722 c, civ. rom.), recursul se 
prescrie prin trecere de trei ani, care în- 
cepe a curge din ziua lămurirei socotelilor 
şi a plăţii reliquatului iar în cazul când 
aceste două operaţiuni nu s-au făcut în 
acelaș timp, prescripția va începe a curge 
dela data celei din urmă operațiuni. (De- 

molombe, XV, No. 519, 520; Mass ei Verge 
sur Zachariae, ÎI, $ 586, nota 58, p. 55; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, nota 
65, p. 461; Dalloz, Rep., Suppl., Succes- 
sion, No, 692; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 425, nota 1; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 927). i 

3, După altă părere dacă operaţiunile 
lămurirei socotelilor și a plăţii reliquatu- 
lui nu s-au făcut în acelaş timp termenul 
prescripţiei de trei ani, va curge dela data 
primei operaţiuni, (Duranton, VII, No. 55). 

„Art. "1123. — Cheltuelile pentru peceţi, pentru facerea inven- 
tariului şi pentru darea socotelilor, privesc succesiunea (Civ. 681, 
7108 urm., 714, 730 urm., 919, 1729; Pr. civ. 145, 656 urm., Civ. 
Fr. 810). 

Text. fr. Art. 810, — Les frais de scell6s, sil en a 6t€ appos6, d'inven- 
taire et de compte, sont &ă la charge de la suecession. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 810 c. 
civ. fr. (725 c. civ. rom), cheltuielile fă- 
cute cu aplicarea şi ridicarea sigiliilor, cu 
facerea inventarului, cu înmormântarea de- 
functului şi cele făcute cu adminisira- 
rea şi lichidarea succesiunei, sunt în sar- 
cina succesiunei şi se vor scădeă dinac- 
tivul succesoral înainte de plata credito- 
rilor şi legatarilor. (Demolombe, XV, No. 
541 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a VI, $618, 
p. 455; Laurent, X, No. 180; Huc, V, No. 

948; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ]], 
p. 424; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 918). 

9, Dispoziţiunile art. 810 c. civ. fr, 
(725 c. civ. rom.), sunt enunciative iar nu 
limitative.  (Demolombe, XV, No. 542; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 618, nota 
59, p. 455; Huc, V, No. 248; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 424). 

3, Taxele de înregistrare pentru stră- 
mutarea proprietăţii sunt în sarcina suc- 
cesiunei. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 425) 

Secţiunea IV. — Despre succesiunile vacante. 

Art. 124, — Dacă, după expirarea termenelor pentru facerea 
inventariului și pentru deliberațiune, nu se prezintă nimeni ca să 
reclame succesiunea, și dacă nu este nici un erede cunoscut, sau 
dacă erezii cunoscuţi s'au lepădat de succesiune, succesiunea 
este privită ca vacantă. (Civ. 695, 704, 706, 725 urm., 1882, 1883; 
Civ. Fr. 81%). 

Tezt. fr. Art. 811. — Lorsquapris lexpiration des dlais pour faire in- 
ventaire et pour d6libârer, il ne se prâsente personne qui r6elame une succession, 

1) Din eroare se vizează aci art. 719 şi 720 când trebuesc vizate art. 720 şi 721 c. civ. 
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Art. 725 DESPRE SUCCESIUNI Codul civil 

qu'il î'y a pas d'heritier connu, ou que les hâritiers connus y ont renones cette 

succession est r&put6e vacante. 

Bibliografie (continuare). 

(CONSTANTINESCU JAG. N., Despre succesiuni, p. 126; 

Liăzănesou EM. ALEX., Des droits du conjoini survivant, p. 69. 

Doctrină. ca vacantă, irebuieşte, „după o părere, ca 
toţi moştenitorii din primul grad să fi re- 

„ Nu trebuieşte să se confunde sueces-  nunţat la succesiune, nefiind necesar ca 

siunea vacantă cu succesiunea în părăsire moştenitorii cunoscuţi din gradul urmă- 

(en dâshârence) deoarece succesiunea în tor să fi renunţat deasemenea la succesi- 

părăsire se dobândeşte de stat dela justi- une. (Demolombe, XV, No. 408; Mourlon, 

ţie, iar succesiunea vacantă nu se cere II, No. 314; Marcad€, Art. 811; Demante 

de nimeni deoarece nu există moştenitor et Colmet de Santerre, III, No, 155 bisIll; 

cunoscut, caz în care numai se numeşte  Huc, V, No. 250; Planiol, TII, No. 2058). 

un curator. (Duranton, VII, No. 56, 57; G. După altă părere, atât timp cât 

Demolombe, XV, No. 415; Aubry et Rau, există moştenitori cunoscuţi din orice grad, 
ed. 4-a, VI, $ G41, p. 750: Laurent, X, No. cari nu au renunțat la succesiune, succe: 
189 urm.; Planiol, III, No. 2056; Alexan-  siunea nu poate fi privită ca vacantă, 
dresco, ed. 2-a, ITI, partea II, p. 452: Tra-  (Duranton, VII, No. 63; Aubry et Rau, 
ian lonaşcu, p. 158; Comp.: C. Hamangiu, ed. 4-a, VI, $ 641, text şi nota 5, p. 227: 
1 Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, Laurent, X, No. 187; Baudry et Wabl, 
No. 700). Successions, II, No. 2529; Comp.: -Ale- 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 811 ce.  xandresco, ed. 2-a, III, partea IL,p. 41, 
civ. fr. (724 e. civ. rom), pentru ca o suc- nota 1), Ş 
cesiune să fie privită ca vacantă se cere 7, Moștenirea in realitate nu este va- 
ca să fi expirat termenele pentru face-  cantă decât în urma prescripției dreptu- 

“rea inventarului şi pentru a deliberă. (Dal- lui de a acceptă succesiunea al tuturor 
loz, R&p., Suppl., Succession, No. 717; moștenitorilor, caz în care succesiunea, 
Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, potrivit dispoziţiilor art. 715 c. civ. fr. 
p. 429; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu (646 c. civ. rom.), se cuvine statului. (De 
şi Al. Băicoianu „III, No. 701; Traian Ilo-  molombe. XV, N. 445 urm,, Aubry et Rau, 
naşcu, p. 159). ed. 4-a, VI, $ 641, nota 1, p. 725; Laurent, 

93, Apoi pentruca o succesiune să fie  X, No. 188; Alexandresco, ed. 2-a, III, par 
privită ca vacantă, trebuiește ca să nu se tea II, p. 452). 
prezinte nimeni ca s-o reclame; dacă se 8. O succesiune mu poate fi declarată 
prezintă cineva care reclamă succesiunea, vacantă decât dacă sunt îndeplinite con- 
indiferent dacă moştenitorul care se pre-  dițiunile prevăzute de art. Si1 c, cir. În. 
zintă este: regulat sau neregulat, sau un (724 c. civ. rom.) In cazul când se declară 
legatar universal, ea nu poate fi privită o succesiune vacantă în afară de aceste 
ca vacantă. (Demolombe, XV, No. 407 condițiuni, toate actele făcute de cura- 
urm.: Mass et Verg6 sur Zachariae, Il. torul numit cu privire la succesiune nu 
$ 410, p. 443: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, sunt valabile şi opozabile moştenitorilor 
$ 641, p. 726, 7350; Dalloz, Râp., Succession, chiar dacă ei ar renunță la succesiune. 
No. 594, 978; Suppl., Succession, No. 717;  (Demolombe, XV, No. 417; Aubry et Rau. 
Laurent. X, No. 185, 190: Planiol, III, No. ed. 4-a, VI, $ 642, text şi nota 24, p. 737; 
2057: Alexandresco. ed. 2-a, III, partea îl,  Dalloz, Râp., Succession, No. 977; Suppl., 
p. 450, nota: C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bă-  Succession, No. 721; Laurent, X, No. 209; 
lănescu şi Al. Băicoianu, IMI, No. 701;  Baudry et Wabl, Successions, II. No. 252; 
Traian Ionașcu, p, 159). Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

4, O altă condiţiune pentru ca o suc- II, p. 436). 
cesiune să fie privită ca vacantă, trebu- 9. In caz de renunțarea moștenitorului 
ieşte ca să nu existe nici un, moştenitor din primul grad la succesiune, actele fă- 
cunoscut sau_ dacă există moştenitori cu- cute de curatorul succesiunei înainte sau 
noscuţi, ei să fi renunţat la succesiune. după renunțare, vor puteă fi declarate va- 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 717;  Jabile de tribunale cari vor apreciă 
Alexandresco, ed.. 2-a, [II, partea II, p. după împrejurări, luându-se în conside 
429, 450, 451; C. Hamangiu, I. Rosetti-  raţie buna credință a celor cari au con- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 701;  tractat şi greutatea în care se aflau de 2 
Traian Ionașcu, p. 158, 159). puteă cunoaște pe aceşti moştenitori. 

5, Pentru ca o succesiune să fie privită  (Dalloz, Râp., Succession, No. 927). 

Art. 125. — Tribunalul de întâia instanță din districtul în care 
succesiunea este deschisă, numește un curatore după cererea per- 
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Codul civil DESPRE SUCCESIUNI Art. 125 

soanelor interesate, sau după aceea a procurorului. (Civ. 95; Pr. 
civ. 80 urm., 129 $ 6, 706; L. din 29 Oct. 1877 pentru atribu- 
țiunile ministerului public; Civ. Fr. 812). 

Tea. fr. Art. 812. — Le tribunal de premitre instance dans l'arrondisse- 
ment duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes 
int6resses, ou sur la r6quisition du procureur du Roi. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 126. 

INDEX ALFABETIC . 
(la doctrină). 

Absenţă 1. 
Acţiune 6, 10. 
Administrator 12, 
Apel 9, 10. 
Bună credinţă 11, 12. 
Competenţă 2, 3, 4, 5. 
Contradictor 10. 
Creditorii succesiunei 6. 
Curator î urm. | 
Debitorii succesiunei 6. 
Deces 5, 
Deschiderea succesiunei 

2, 3. 
Domiciliu 5. 
Drepturi 6. | 
Erede aparent 11, 12. 
Hotărire 9, 10. 
Incetare din viaţă 5. 
Intervenţie 10. 
Judecătorii de ocoale 3. 

  

Locatari 6. 
Ministerul Public 1, 
Moarte 3. 
Moştenire 1 urm. 
Moștenitor aparent 11, 12. 
Nulitate 12, 
Oficiu 7, 
Pârât 10, 
Parchet 1. 
Persoane interesate 1, 6, 

10. 
Pluralitate de curatori 8, 
Procuror 1. 
Rea credință 12, 
Reşedinţă 5. 
Succesiune 1 urm, 
Succesiune vacantă 1 urm, 
Succesor aparent 11, 42. 
Vacantă succesiune 1 

urm, 

Legatari 6. 

Doctrină. 

|, Potrivit dispoziţiunilor art. 812 c.. 
civ. fr. (725 c. civ. rom.), poi cere numi- 
rea unui curator la o succesiune vacantă 
orice persoană. interesată şi ministerul 
public, care reprezintă pe absenţi. (Dalloz, 
Râp., Succession, No. 984; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea II, p. 435, 434; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi 
coianu, III, No. 702; Comp.: Lraian lo- 
naşcu, p. 159). 

2, liibunalul competent ca să nu- 
measeă un curator la o succesiune va- 
cantă este acel al locului deschiderei suc- 
cesiunei. (Dalloz, Rep, Succession, No. 
984; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. 
p. 435, nota 5; C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 702; 
Traian Ionașcu, p. 159). 

3, Potrivit dispoziţiunilor art. 54 din 
legea judecătoriilor de ocoale, pentru suc- 
cesiunile până la o anumită valoare, ju- 
decătorii de ocoale sunt competenţi să 
numească curatori. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 455, text şi nota 5, 435, 
nota 1; C. Hamangiu, I, Roseiti-Bălănescu 
şi A]. Băicoianu, LII, No. 702). 

d, Numai tribunalul judeţului în care 
succesiunea este deschisă are competenţa 
să numească curatorul. (Duranton, Vl, 
No. 66; Demolombe, XV, No. 425; Chabot, 
Successions, II, Art. 817, No. 5; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 435, 

nota 5; Comp.: C. Hamangiu, ÎI. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 703; 
Traian lonaşcu, p. 159). 

5, In cazul când defunctul nu aveă un 
domiciliu fix, curatorul va fi numit de 
tribunalul reşedinţei sale, iar în caz de 
lipsă de reşedinţă, de tribunalul locului 
unde a încetat din viaţă. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 435, nota 5). 

6. Prin persoane interesate cari pot 
cere numirea unui curator se înţeleg toţi 
acei cari ar aveă de exercitat în contra 
succesiunei vacante, drepturi sau acţiuni, 
cum sunt: creditorii şi debitorii succesi- 
unei, legatarii, locatarii bunurilor succe- 
sorale etc. (Demolombe, XV, No. 421; 
Chabot, Successions, II, Art. 812, No. 4; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 642, nota 1, 
p. 752; Laurent, X, No. 193; Huc, V, No. 
251; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 434, nota 2; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 70; 
Comp.: Traian Ionașcu, p. 159). 

Z,„ Nu se poate numi din oficiu un cu- 
rator unei succesiuni vacante. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 454). 

8. Iribunalele nu pot numi pentru 
aceeaş succesiune vacantă mai mulţi cu- 
ratori, ci numai unul singur. (Demolombe, 
XV, No. 426; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 454, nota). 

9. Tribunalul se pronunţă asupra cere- 
rei de numire a unui curator, unei succe- 
siuni vacante prin o sentinţă care este su- 
pusă apelului conform dreptului comun. 
(Demolombe, XV, No. 425; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 642, p. 752; Huc, V, No.254; 
e xandreseo, ed. 2-a, III, partea II, p. 
55), 

10. In acţiunea de numire a curatorului 
unei succesiuni vacante nu există contra- 
dictor, însă părţile interesate au dreptul 
de intervenţie şi de apel în contra sentin- 
fei pronunţate. (Demolombe, XV, No. 495; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 68,p. 
752; Carr et Chauveau, Lois de la pro- 
câdure, VI, pariea II, Question 5244; 
Fe Mili ed. 2-a, III, partea II, p. 

455), 

|. Actele făcute de curatorul unei suc- 
cesiuni care nu eră în realiiate vacantă, 
după o părere sunt valabile şi opozabile 
moștenitorului, deoarece trebuiesc asimi- 
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late cu actele făcute de un moștenitor a- 

parent. (Demolombe, XV, No 416; Mass6 

"et Verg€ sur Zachariae, II, $ 410. p. 44; 

DESPRE SUCCESIUNI Codul | civil 

au lucrat cu el nu pot fi consideraţi de 
bună credinţă deoarece trebuiau să cerce- 
teze situațiunea succesiunei. (Laurent, X, 

Aubry et Bau, ed. 4-a, VI, $ 642, p. 758). No. 209; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
49, După altă părere, toate actele fă- II, p. 455, text şi nota 4; Comp.: Matei 

cute de curatorul unei succesiuni care în Cantacuzino, p. 245, 244: C. Hamangiu, 
wealitate nu eră vacantă sunt radical, nule,  I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, 
deoarece curatorul nu este un moștenitor No. 702). î 

aparent ci un administrator, şi cei cari 

Art. "1726. — Curatorele unei succesiuni vacante, trebue 
înainte de toate, să constate printr'un inventariu succesiunea; el 
exercită și urmărește drepturile ei; răspunde la cererile făcute în 
contră-i; administrează sub îndatorire de a vărsă numerariul suc- 
cesiunei, ca şi sumele adunate din vânzarea mobilelor şi imobi- 
lelor, în casa de consemnațţiuni și depozite și în fine sub aceea 
de a da socoteli. (Civ. 111, 391, 406, 504, 701 $ 2, 705, 721, 
897; Pr. civ. 145, 668 urm., 675, 677 urm., 681 urm., 704; Civ. 
Fr. 813). 

Teat. fr. Art. 813. — Le curateur ă une suecession vacante est tenu, avant 
tout, d'en faire constater l'€tat par un inventaire: il en exerce et poursuit les 
droits; il r&pond aux demandes formâes contre elle; il administre, sous la charge 
de faire verser le numâraire qui se trouve dans la suecession, ainsi que les deniers 
provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur 
de la râgie royale, pour la conservation des droits, et ă la charge de rendre 
eompte ă qui il appartiendra. 

INDEX ALFABETIC : lombe. XV. No. 427: Alexandresco, ed. 
(la doctrină). 2-a, III, partea II, p. 457, nota 1). 

Acceptarea succesiunei 6, 
Act de conservare 29. 
Acţiune 12, 17, 28. 
Acţiune pauliană 28, 
Adjudecare 25, 
Administraţie 5, 7, 10, 13, 

29, 
Autorizaţie 8—11, 24, 27, 
Beneficiu de inventar 8, 

14, 20. 
Capitaluri 20, 21, 23, 24, 30, 
Casa de depuneri 30, 31. 
Cauţiune 3. i 
Compromis 26, 27. 
Conservare 29. 
Creanţe 20, 21, 30. 
Creditori 5, 9, 13—17, 25. 
Creditori ipotecari 25. 
Curator 1 urm. 
Dare în plată 8, 9, 10. 
Dată certă 18,19. 
Depunerea banilor 30. 
Dobânzi 22. 
Fraudă 2%, 
Incasarea creanţelor 20, 

».30. 
Inchiriere 29. 
Inscripţie ipotecară 29. 
Intervenţie 17. 
Intreruperea prescripţiei 

29 ” 
Inventar 4, 30. 
Invocare 11. 
Jurământ 2.   

Legate 31. 
Lichidare 5, 16, 
Licitaţie 25, 
Locaţiune 29, 
Mandate de plată 31, 
Moştenire 1 urm. 
Moştenitor beneficiar &, 

» 20. 
Nulitate 11. 
Opozabilitate 18, 19. 
Ordonanţare 31. 
Pârit 12, 
Partaj 8, 9, 10. 
Persoane interesate 11, 
Poprire 15, 16. 
Prescripţie 6, 29. 
Preţ 23. 
Primirea capitalurilor 20, 

» 30. 
Proces 12, 17, 28, 
Rate 22. 
Reclamant 12. 
Refuz 1. , 
Renunţare 6. 
Reparaţii 29, 
Revenire asupra renun- 

țării 6, 
Succesiune vacantă 4 urm, 
Terţe persoane 18, 19. 
Tranzacţie 8, 9, 10, 26, 27, 
“Tribunal 8, 24, 27, 31. 
Urmărire silită 15, 16. 
Venituri 22, 

Doctrină. 

1. Curatorul numit unei succesiuni va- 
cante nu este obligat să primească însăr- 
cinarea' dată, ci poate so refuze. (Demo- 

2, La intrarea în administraţia arerti 
succesorale, curatorul nu depune jurământ. 
(Demolombe. XV, No. 454; Huc, V, No. 
952: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il. 
p. 457). 

3, Curatorul unei succesiuni vacante 
au poate fi obligat a depune vreo cauti- 
ane pentru garantarea administraţiei sale. 
(Duranton, VII, No. 70; Demolombe, XV, 
No. 4535; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $0%, 
text şi nota 6, p. 752; Dalloz, Râp. Suc 
cession, No. 995; Laurent, X, No. 196; Huc, 
V, No. 252; Alexandresco, ed. 2-a, [ll 
partea II, p. 437). , 

4, În cazui când înainte de numirea 
curatorului unei succesiuni vacante, S€ 
făcuse un inventar de către un moştenitor 
sau un legatar universal, nu este necesar 
a se face un alt inventar ci numai 0 Ye 
rificare a celui dejă făcut. (Dalloz, REp- 
Succession, No. 988). 

5. Curatorul succesiunei vacante, IEpre 
zintă, cu privire la administraţia și lichi- 
darea succesiunei, atât pe creditori cât ȘI 
pe moştenitorii ce s'ar prezentă după DU- 
mirea sa. (Dalloz, Rep., Suppl., Successi0n- 
No. 725). 

6. In cazul când un moştenitor care 4 
renunțat la succesiune, retractează renti- 
tarea sa, curatorul succesiunei are: drep- 
tul să-i opue că actele constitutive ale
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retractării au fost făcute după prescrip- 
ţia dreptului de a acceptă succesiunea, 
(Demolombe, XV, No. 56, 57; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. fii bis, IV; 
Baudry et Wabhl, Successions, II, No.. 2497, 
2566; Alexandresco, ed, 2-a, III, pariea II, 
p. 440). 

7. Curatorul unei succesiuni vacante 
nu poate face decât actele prevăzute de 
art. 815 c. civ. fr. (726 e. civ. rom), el 
neavând decât puteri de administraţie, 
(Dalloz. Rep., Suppl., Succession, No. 724; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 459; C. Hamangiu, [, Rosetti-Bălă- - 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 705). 

8. Curatorul unei succesiuni vacante, 
după o părere, poate să facă, cu autoriza: 
ţia tribunalului, actele pe care le poate 
face un moştenitor beneficiar, cu îndepli- 
nirea unor anumite, condițiuni, cum sunt: 
pariajul darea în plată sau tranzacţia 
(Demolombe, XV, No. 442, 445; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 137 bis I; 
Dalloz. Rep., Suppl., Succession, No. 724). 

9. După altă părere, curatorul poate 
face aceste acte însă cu autorizaţia credi- 
torilor. (Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 724; Laurent, X, No. 199, 202). «+ 

10. După a treia părere, curatorul nu 
poate fi autorizai să facă nici un act care 
îi este interzis de lege ci numai actele pre- văzute de lege. (Dalloz, Rep., Suppl,, Suc- 
cession, No. 724; Huc, V, Ne 252; Baudry 
et Wabhl, Successions, Il, No. 2576, 2609; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL p. 457. 440, 44; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 705). 

|. Toate actele făcute de curatorul 
unei succesiuni vacante în afară de limai- 
tele prevăzute de art. 815 c. civ. fr. (726 
c. civ. rom.), şi fără autorizaţiile necesare, 
sunt lovite de o nulitate absolută care 
poate fi invocată de orice persoană intere- 
sată şi chiar de către curator. (Demolombe, 
XV, No. 456; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 642, p. 758; Dalloz, Râp., Succession, 
No. 996; Suppl., Succession, No. 724; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 441), 

12. Curatorul reprezintă în justiţie 
succesiunea atât ca reclamant cât şi ca 
pârît. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
II, p. 459; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu, şi Al. Băicoianu, III, No. 705). 

13, Toate actele făcute de curatorul 
succesiunei vacante în limitele prevăzute 
de art. 815 c. civ. fr. (726 ce. civ. rom.), 
după o părere, sunt opozabile creditorilor 
și moştenitorilor cari sau prezentat mai în 
urmă, deoarece el îi reprezintă pe aceştia. 
(Demolombe, XV, No. 455; Mourlon, II, 
No. 519; Demante et Colmet de Saniterre, 
III, No. 157 bis, II; Aubry et Rau, ed. 
4a, VI, $ 6042, p. 757; Dalloz, Rep., Suc- 
cession, No. 1000, 1004; Suppl., Succes- 
sion, No, 725; Laurent, X, No. 208; Huc, 
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V, No. 252; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 459). - 

14. După altă părere, curatorul este 
numai reprezentantul legal al succesiunei, 
însă ca și moştenitorul beneficiar nu re- 
prezintă pe creditorii succesiunei decât 
în limita în care un debitor poate repre- 
zentă pe creditorul său. (Dalloz, Rep,, 
Suppl., Succession, No. 725; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 2562). 

15, Creditorii, după o părere, .pot face 
urmăriri individuale asupra bunurilor suc- 
cesiunei vacante, cum ar fi o poprire în 
mâinile debitorilor succesiunei, cu toate 
că ei sunt reprezentaţi de curatorul suc- 
cesiunei. (Demolombe, XV, No. 457; Dal- 
loz, Rep. Suppl., Suecession, No. 731; 
Laurent, X, No. 204; Huc, V, No, 253; 
Baudry et Wabl, Suecessions, Il, No. 2589). 

16. După altă părere, creditorii suece- 
siunei vacante, nu pot face popriri în 
mâinile debitorilor succesiunei, deoarece 
lichidarea succesiunei se face de curator. 
(Dalloz, Râp., Succession, No. 1000; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 444). 

17. În instanţele angajate de curatorul 
succesiunef vacante, creditorii pot inter- 
veni pentru a-şi apără drepturile lor. (De- 
molombe, XV, No. 455, 444; Laurent, X, 
No. 200; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 459, 444). 

18. Curatorul unei succesiuni vacante, 
după o părere, reprezintă succesiunea, 
deci pe defunct, aşă încât toate actele care 
erau opozabile defunctului îi sunt opoza- 
bile și curatorului fără a puteă invocă 
lipsa de dată certă a acestor acte întrucât 
nu este un terț faţă de defunct. (Demo- 
lombe, XV, No. 457; Baudry et Wabl, 
Successions, II,. No. 2571:  Guillouard. 
Trait6 des contracts alâatoires, No. 165; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
440). 

19, După altă părere, curatorul poate 
opune lipsa de dată certă a actelor făcute 
de defunct sau mai bine zis, actele făcute 
de defunct nu vor fi opozabile curatorului 
succesiunei vacante decât din ziua de când 
au dobândit data certă, deoarece el este 
considerat ca terță persoană faţă de a- 
ceste acte. (Laurent, X, No. 206). 
20. Curatorul ueni succesiuni vacante 

nu poate primi capitalurile şi creanţele 
aparținând succesiunei; deoarece el are, 
în principiu, aceleaşi puteri ca și moşte- 
nitorul beneficiar. (Dalloz, Rep., Succes- 
șion, No. 989; Suppl., Succession, No. 725, 
729). 

2. În dreptul civil român curatorul 
unei succesiuni vacante poate primi direct 
banii dela debitorii fondurilor succesorale. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
440, 445), 3 
29, :Curatorul unei succesiuni vacante, 

nu poate, în principiu, să primească ve- 
niturile, dobânzile şi ratele bunurilor suc- 
cesorale. (Demolombe, XV, No. 446; Dal- 
loz. Râp., Suppl., Succession, No. 729), 
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23, Curatorul unei succesiuni vacante 

nu poate mânui fondurile, de orice natură: 

ale succesiunei. (Dalloz, R&p., Suppl., Sue- 
cession, No. 730). 
04, In practică însă, se derogă adeseori 

dela aceste regule principiale, cu autori- 

zaţia tribunalului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 

VI, S 642, p. 734; Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession, No. 729, 730). 
96. Adjudecaiarii imobilelor unei suc- 

cesiuni vacante se pot liberă în mod vala- 
bil plătind preţul în mâinile creditorilor 
ipotecari înscrişi. (Demolombe, XV, No. 
451; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 642, text 
şi nota 16, p. 735). 
"28. Curatorul unei succesiuni vacante 
nu poate face tranzacţii şi compromise cu 
privire la averea succesorală. (Mass et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 411, p. 445; 
Laurent X, No. 199; Alexandresco, ed. 2-a, 
JII, partea II, p. 437). , 

07. După altă părere, curatorul unei 
succesiuni vacante ar puteă face o _tran- 
zacție, cu autorizaţia justiţiei. (Demo- 
lombe, XV, No. 445). 
28. Curatorul unei succesiuni vacante 

reprezentând succesiunea nu poate să exer- 
cite acţiunea pauliană în privința actelor 
frauduloase emanate dela defunct. (Lau- 
rent, X, No. 205; Alexandresco, ed. 2-a, 
TII, partea II, p. 440). 

29, Curatorul unei succesiuni vacante 
poaie face toate actele de conservare şi 
de administraţie cu privire la bunurile 

succesorale cum sunt: luarea şi reînoirea 

unei  inscripțiuni, întreruperea  preserip- 

ției, reparaţiunile de întreţinere, închiri- 
erea imobilelor succesorale însă numai 

pe termen de cinci ani, etc. (Alexandresco, 

ed. 2-a, III, parea II, p. 440; C. Haman: 
giu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 705; Traian lonaşcu, p. 159). 
20. Curatorul unei succesiuni vacante 

trebuie să verse la Casa de depuneri și 
consemnațiuni, banii ce a găsit la facerea 
inventarului şi cei ce i-a încasat în urmă. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, - partea II, 
p. 445; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al, Băicoianu, III, No. 705; Traian 
Ionașcu, p. 160). 

34, Legatele se vor plăti de curatorul 
succesiunei vacante prin eliberare de man- 
date de plată care se vor ordonanţă de 
către tribunal la Casa de depuneri pe 
numele legatarilor. (Demolombe, XY, No. 
454: Mourlon, II, No. 549; Dalloz, R&p. 
Suppl., Succession, No. 727; Laurent, Ă, 
No. 202; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 445). | 
39, A se vedeă: art. 727 din codul civil 

cu notele respective). : 

Art. 1121. — Dispoziţiunile secțiunei III din acest cap. asupra 
formelor cerute pentru facerea inventariului, asupra modului de 
administrațiune şi asupra socotelilor ce eredele beneficiar este 
dator să dea, sunt îndatoritoare și pentru curatorii succesiunilor 
vacante. (Civ. 705, 714 urm., 719 urm.; Civ. Fr. 814). 

„_ Tezt. fr. Art. 814. — Les dispositions de la section III du prâsent cha- 
| LE . , ._. . pitre, sur les tormes de linventaire, sur le mode d'administration et sur les 

comptes ă rendre de la part de l'hsritier ben6ficiaire, sont, au surplus, communes 
aux curateurs ă suecessions vacantes. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare sub beneficiu Indemonitate 4, 5, 11. 
de inventar 1, 2, 10, 11, Inventar 12. 

A | , Legatari 1. 
Administraţie 3, 10. Lichidare 6. 
Beneficiu de inventar 1, Mandatar 14. 

2, 10, 11, 12. Mandate de plată 1. 
Cauţiune 2. Minister Public 9, 
Creditori -4.. Moştenire vacantă 1 urm. 
Curator 1 urm. Negligenţă 9. 
Desărcinare 8. '| Rea credinţă 9. 
Greşeli uşoare 41. Responsabilitate 10. 
Hotărîre 4. 
Incapacitate 9. 
Incetarea funcţiunei cura- 

torului 6, 7, 8,9. 

Revocare 9. 
Salar 4, 5, 11, 
Socoteli de gestiune 3. 
Succesiune vacantă 1 urm 

Doctrină. 

|. Creditorii şi legatarii unei succesiuni 
vacante vor fi plătiţi după regulele pre- 
văzute la succesiunea acceptată sub bene- 
ficiu de inventar; curatorul va plăti pe 
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creditori şi legatari prin liberarea manda- 
telor de plată. (Demolombe, XV, No. 44: 
Mourlon, II, No. 519; Dalloz, Rep. Supple 
Succession, No. 727; Laurent, X, No, 2%; 
e xandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI. p: 

5). 

2. Curatorul unei succesiuni vacante, 
spre deosebire de moştenitorul beneficiar, 
nu este obligat să dea cauţiune, deoarece 
el nu are la dispoziţie fondurile succes0 
rale pentru a le puteă mânui. (Duranton 
VII, No. 70; Demolombe, XV, No. 4%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 642, text fi 
nota 6, p. 732; Dalloz, Rep. Succession 
No. 995; Laurent, X, No. 19%; Huc, V, No- 
252; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il. 
p. 457). 

3, Ca şi moștenitorul beneficiar, Cură- 
torul unei succesiuni vacante trebuiește 
să dea socoteala de gestiunea succesiune» 
părților înteresate, (Demolombe, XY. 

6 —
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462, Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 642. p. 
756; Dalloz, R&p., Suppl., Succession, No. 
741; Laurent, X, No. 206, 207; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 459; C. 
Hamangiu, I.:Hosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 705). 

Aj, Prin hotărirea de numire a curato- 
rului unei succesiuni vacante sau prin 0 
hotărîre ulterioară, se va fixă o indemni- 
tate acestui curator. (Demolombe, XV, No. 
452; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 642, texi 
şi nota 20, p. 736; Dalloz, Rep... Suppl. 
Succession, No. 759; Laurent, X, No. 194; 
Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 
2651, 2632; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea II, p. 458; Comp.: C. Hamangiu, 
I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 703). 

5. Onorariul curatorului nu poate de- 
păşi 10% din venitul net al bunuriloi ad- 
sinistrate, după aprecierea instanțelor de 
fond. (Aiexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 458, nota 5). 

6. Odată cu lichidarea succesiunei va- 
cante, încetează şi funcțiunile curatorului. 
(Demolombe, XV, No. 465, 466; Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 741; Laurent, 
X, No. 207; Planiol, III, No. 2045; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 445; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 704). 

7. Dacă se prezintă un moştenitor care 
reclamă succesiunea declarată  vacaniă, 
funcțiunile euratorului încetează. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession,' No. 741; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 4%; 
C, Hamangiu, |. bHosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, INI, No. 704). 

8. Curatorul 'unei succesiuni vacante 
are dreptul. să ceară descărcarea sa, (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Succession, No. 741; 
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Laurent, X, No. 19%; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 442). - 

9, Curatorul unei succesiuni vacante 

poate fi revocat de tribunal după cererea 
părților interesate sau ministerul public, 
pentru incapacitate, neglijenţă sau rea 
credinţă. (Demolombe, XV, No. 405, 465; 

Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 642, p. 
755; Dalloz, Rep. Suppl., Succession, No, 
za: Baudry et Wahl, Successions, II, No. 
2617 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea TI, p, 442), 

10, Responsabilitatea curatorului în 
administrarea succesiunei vacante este mai 
întinsă decât aceea a moştenitorului care 
a acceptat succesiunea sub beneficiu de 
inventar. (Dalloz Râp., Succession, No. 
995; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 459; Traian Ionașcu, p. 159, 160). - 

11. Spre deosebire de moștenitorul be- 
neficiar care nu răspunde decât pentru 
greşeală gravă, curatorul unei succesiuni 
“vacante, care este un mandatar salariat. 
răspunde potrivit dreptului comun, chiar 
pentru greşeli ușoare. (Demolombe, XV, 
No. 451; Mourlon, II, No. 319; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 
157 bis, V; Masse et Verg6 sur Zachariae, 
II, $ 41, p. 445; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 642, p.736; Dalloz, Rep., Succession, 
No. 995; Suppl., Succession, No. 740; Lau- 
xent. X, No. 195; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, II, No. 2615; Planiol, III, No. 2042; 
Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 
459; Traian Ionaşcu, p. 159, 160). , 

19. Formele inventarului sunt acele 
prevăzute de Jege pentru moștenitorul be- 
neficiar. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par-.- 
tea, II, p. 457; Comp.: Traian lonaşcu, 
p. 159). 

12, A se vedeă: art. 726 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

CAPITOLUL VI. 

Despre împărţire şi despre raporturi. 

Secţiunea 1. — Despre împărțirea succesiunei. 

Art. 1128. — Nimeni nu poate îi obligat a rămânea în indi- 
viziune !). Un coerede poate oricând cere împărțeala succesiunei, 
chiar când ar există convențiuni sau proibițiuni contrarii. 

Se poate face învoire pentru suspendarea diviziunei pe ter- 
men de cinci ani. După trecerea acestui timp, învoirea se poate 
reînoi. (Civ. 5, 593, 598, 729 urm., 736, 7177, 948, 966, 968, 1008 

1060, 1291, 1373, 1529, 1530, 1825; Pr. civ. 494, 691 urm.; Com. 

505; L. Jud. oc. 34; L. Timbr. 21 $ 1; Civ. Fr. 815). 

Tect fr. Art. 815. — Nul ne peut tre contraint ă demeurer dans lindi- 
vision; et le partage peut tre toujours provoqu€, nonobstant prohibitions et 
conventions contraires. 

1) In vechile legiuiri starea de: „indiviziune“ se numeă „derălmășie“. 
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On pent cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps 
limită: cette convention ne peut âtre obligatoire au-delă de cinq ans; mais elle 
peut tre renouvelee. 

Bibliografie (continuare) 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 127 urm., 131 urm, î4i urm.: 
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Uz comun 18, 
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Doctrină. 

1. Dispoziţiile sectiunei | cu privire la 
împărţeala succesiunei îşi găsesc aplica- 
țiunea nu numai la succesiuni ci şi la orice 
indiviziune sau coproprietate, rezultată 
din orice cauză. (Demolombe. XV, No. 
471, 472; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 158 bis; Mass6 et Verge sur Za- 
chariae, II, $ 588, p. 557; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 452, nota 5; 
Comp.: C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
și Al. Băicoianu, III, No. 755). 

9, „Indiviziunea, comunitatea sau co= 
proprietatea (părtăşia, copărtășia sau de- 
vălmăşia, după cum o numese vechile 
noastre legiuiri), este starea în care se 
găsesc, înainte de împărțeală, coproprie- 
tarii aceluiaş lucru“. (Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea II, p. 445; Comp.: C. Ha- 

S. III, ce. c., 1627 din 4 Decembrie 1995, Jur. 

mangiu, Î. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 751, 752; Traian lonaşcu, 
p. 218, 219). 

3, „Impărtţeala sau diviziunea, pe care 
uneori legea o numeşte partaj (art. 667, 
674 etc), este actul care face să înceteze 
indivizuinea. determinând bunurile ce 
fiecare 'moşienitor sau coproprietar este 
presupus a aveă direct încă dela defunct“. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 454; Comp.: C. Hamangiu, Î. Rosetti» 
Bălănescu şi Al, Băicoianu, III, No. 752). 

4, „Impărţeala poate fi definită: opera- 
ţia prin care fiecare coproprietar primeşte 
o partie determinată în locul părţii nede 
texminate ce el are asupra lucrurilor pose: 
date în comun“. (Alexandresco, ed. 2-a, Il, 
partea Îl, p. 454; Comp.: C. Hamangiu 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, “ll, 
No. 752). 

5. Dacă într”'o acţiune în împărteală 
se ridică vreo contestaţie în privinţa ca- 
lităţii de moştenitor a unuia dintre co- 
părtaşi, în acest caz există o chestiune 
'prejudicială, petiția de ereditate, după 
rezolvarea căreia apoi se va procedă la 
împărţirea succesiuni, (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 455, nota 5, 45, 
nota 2). , AR 

G. Pe baza acţiunei de eşire din indivi- 
ziune, copărtaşii au dreptul să ceară W- 
ființarea unui sechestru judiciar, (Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea [I, p. 458; C. 
Hamangiu. [, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 754). , 

7. Moștenitorii cari nu au sezina, după 
o părere, nu pot exercită acţiunea în îm- 
părțeală nici să fie siliți a răspunde la 
această acţiune, înainte de a fi trimiși in 
posesiunea averei ce o moştenese. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a,. II], partea IL, p. 459). 

8. După altă părere, în cazul când mo- 
ştenitorul îşi exercită un drept sau acţiune 
proprie, în virtutea calităţii sale de mo 
ştenitor, cum ar fi acţiunea în împărteală, 
iar nu un drept sau acţiune care aparține 
defunctului, el nu are nevoie să fie în 
prealabil trimes în posesiune. (N. Geor- 
gean, Studii jutidice, II, p. 155, 154). 

9. Coproprietarii sub o condiţiune sus- 
pensivă nu pot cere împărțeala înainte de 
îndeplinirea condițiunii (Alexândresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 459). 

10. Tribunalul chemat să judece o ac 
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țiune în împărţeală, nu poate refuză ju- 
decarea sub nici un motiv deoarece potri- 
vit dispoziţiunilor art. 815 c. civ. fr. (728 
c. civ. rom.), nimeni nu poate fi obligat 
a rămâne în indiviziune; aceste dispoziţi- 
uni sunt de ordine publică. (Demolombe, 
XV, No. 487; Demante et Colmet de San- 
tere, LII, No. 159; Mourlon, II, No. 524; 
Dalloz, Rp... Suppl.. Succession, No. 986; 
Laurent, X, No. 228; Alexandresco, ed. 
2-a, LII, partea II, p. 455, 456; N. Stănescu, 
Despre partaj şi rezervă, p. 15; C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 736). , 

41. Nuzii proprietari ai unor bunuri 
succesorale grevate de uzufruct pot cere 
împărțeala acestor bunuri. (Dalloz, Rep., 
Succession, No. 1527; Suppl.. Succession, 
No. 984). J 

49, Loate bunurile de _ orice natură, 
pot face, în principiu, obiectul unei îm- 
părțeli. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
LI, p. 486). 

12. Cavourile de familie aflate în cimi- 
tire sau pe proprietăţi private, nu pot fi 
împărţiie între comoștenitori deoarece 
făcând parte dintre fundaţiunile pioase 
constituesc excepțiune la drepturile cuiva 
de a cere împărţirea lucrului comun, ele 
fiind indivizibile prin destinaţiunea lor. 
(Demolombe, XV, No. 700; Dalloz, Rep. 
Suppl. Succession, No. 978; Huc, V, No. 
279; Planiol, III, No. 2366 bis; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 487: C. Ha- 
mangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, LIl, No. 790). _ 
(4, Portsetele şi suvenirile de familie 

pot face obiectul unei împărțeli. (Planiol, 
III, No. 2366 bis; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 487; Comp. Contra: 

- Demolombe, XV, No. 700). . , 
15. Serviiuţile atât active cât şi pasive 

sunt în principiu indivizibile prin natura 
lor. (Duranton, V, No. 149; VII, No. 77; 
Demolombe, XV, No. 492; Aubry et Rau, 
ed. 5-a, II, $ 221 ter. p. 588: Dalloz, Rep. 
Succession, No. 1519; Suppl., Succession, 
No. 978; Huc, V, No. 279; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II. p. 487; Comp.: C. 
Hamanșiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu: III, No. 790). 

16. Servituţule puc însă fi împărtite în 
privința modului lor de folosință. (Du- 
ranton, V, No. 149; VII, No. 7Z; Demo- 
lombe, XV, No. 49; Aubry et Rau. d. 5-a, 
II, $ 221 ter., p. 588; Huc. V, No. 239; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
487). 

17. Uzul şi abitaţianea sunt în principiu 
indivizibile, mai cu seamă când cel care 
le-a constituit le-a privit ca atare. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Succession, No. 978; Huc, V, 
No. 279). 

18. Lucrurile afectate la uzul comun 
a două sau mai multe imobile cari apar- 
tin la proprietari deosebiți. nu pot fi îm- 
părțite. (Demolombe, XV, No. 49; Aubry 
ei Rau, ed. 5-a. Îl, $ 224 ter. p. 58%; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2757; 
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Guillouard, Sociât€. No. 585, 404; Alexan-. : 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 48; C. 
Hamangiu, 1. Hosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 790; Contra: Laurent, X, 
No, 255). 

19, Astfel nu pot fi împărţite, un drept 
de intrare, o curte comună, o alee sau un 
drum care duce la două proprietăţi ală- 
turate, dacă nu există un alt mijloc de 
exploatare a lor. (Dalloz, Rep., Succession, 
No, 519, 1524; Suppl., Succession, No. 982; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
488; C. Hamangiu, Il. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 790). 
20. In cazul precedent. uzul comun al 

lucrului indiviz se exercită cu dreptul de 
coproprietate iar nu de servitute. (Demo- 
lombe, XV, No. 492; Dalloz, Râp., Suppl.. 
Suecession, No. 981; Huc, V, No. 279; 
Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 
2757). 

9, Poirivit dispozițiunilor art. 815 al. 
2 c. civ. fr, (728 al. 2 c. civ. rom.), părţile 
majore şi capabile pot face învoire pentru 
suspendarea împărţelei pe timp de cinci 
ani. (Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
968; Traian Ionaşcu, p. 224). 
29, Din art. 815 c. civ. fr. (728 c. civ. 

rom.), rezultă că legea opreşte numai în- 
diviziunea silită, nu însă şi indiviziunea vo- 
luntară; prin urmare dacă moştenitorii nu 

“cer împărţeala succesiunei, ei pot rămâne 
în indiviziune oricât de mult timp. (De- 
molombe, XV, No. 487; Laurent, X, No. 295; 
Alexandresco, ed. 2-a, IL, partea II, p. 
455). 

23, După cum părțile nu poi conveni 
să rămâie în indiviziune perpetuă, nici tes- 
tatorul nu poate impune legatarilor ca să 
rămâie veşnic în indiviziune. (Dalloz: Rep.. 
Succession, No. 1504; Suppl., Succession, No. 
972; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 736). 
24. Un testator poate, după o părere, 

să impue moștenitorilor săi o indiviziune 
pe cel mult cinci ani, cu condiţiunea ca 
să nu se aducă atingere drepturilor mo- 
ştenitorilor  rezervatari; în cazul când 
clauza care opreşte împărțeala este mai 
mare de cinci ani. ea va fi redusă la acest 
termen. (Pothier, Successions, VIII, p. 154; 
Duranton, VII, No. 80; Demolombe, XV, 
No. 511; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 62: 
p. 555; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs et testam. No. 181; Succession, No. 
1507). 

25. După altă părere, iestatorul nu 
poate impune moştenitorilor săi o indivi- 
ziune chiar limitată la termenul de cinci 
ani deoarece suspendarea împărţelei nu 
poate fi făcută decât de moştenitori prin 
convenţiune. (Mourlon, II, No. 524; Cha- 
bot, Suceessions, II, Ast. 815, No. 3: 

ass€ et Verge sur Zachariae, II, $ 279, 
nota 19, p. 75, $ 589, nota 5, p. 564; De- 
mante et Colmeit de Santerre, III, No. 
159 bis, II; Daltoz, Rep. Suppl., Sueces- 
sion. No. 975: Laurent, X, No. 258, 245; 
Huc, V, No. 284; Baudry et Wahl, Succes.
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sions, II, No. 2774; Alexandresco, ed. 2-a, 

II], partea II, p. 456, 465, nota; Nacu, II, p. 

145; N. Titulescu, Impărţeala moşteniri- 
lor, p. 41 urm.; N. Stănescu, Despre par- 
taj şi rezervă, p. 18). 
28, Clauza care suspendă împărțeala 

cuprinsă întrun partaj de ascendent făcut 
sub formă de donațiune este valabilă, 
(Dalloz, Rp., Suppl., Suecession, No,_973; 
Laurent, X, No. 444; Baudry et Wabhl, 
Successions, IL: No. 2775; Contra: Huc, V 
No. 284). 

927, Dispoziţiunile art. 845 c. civ. fr. 
(728 c. civ. rom.), cari prevăd că nu se 
poate face învoire pentru a rămâne în in- 
diviziune pe mai mult de cinci ani, nu-şi 
găsesc aplicaţiunea în materie de socie- 
tate, deoarece constituirea societăţilor nu 
ar mai fi posibilă, dacă asociaţii ar puteă 
în orice moment să ceară împărţirea bu- 
nurilor indivize. (Demanie et Colmet de 
Santerre, III, No. 159 bis IV; Dalloz, Râp., 
Succession, No. 1535; Suppl., Succession, 
No. 976; Laurent, X, No. 235; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 459, text şi 
nota 4). 

98, Acesie dispoziţiuni însă, îşi găsesc 
aplicaţiunea la simplele asociaţiuni de 
fapt cari nu formează societăţi propriu 
zise. (Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 
977; Huc, V, No. 289; Baudry et Wabl, 
Successions, II, No. 2755; Comp.: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 459). 

29, Deasemenea aceste dispoziţiuni 
nu-și găsesc aplicaţiunea la convenţiunile 
făcute în contractul de căsătorie de viito- 
rii soți. (Demolombe, XV. No. 472, 508; Au- 
bry et hau, ed. 5-a, Li, 8 221, p. 552; Dal- 
loz, Rep., Suppl.. Succession, No. 976; Lau- 
rent, X, No. 233; Hue, V, No. 283; Baudry et 
Wah!, Successions, II, No. 2752; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
456, 459). 

20. Aceste convenţiuni însă nu-şi produce 
efectele decât numai în timpul cât durează 
căsătoria. (Dalloz, Râp.. Suppl., Succes- 
sion, No. 976; Huc. V, No. 283). 

23|. Suspendarea împărţelei pe timp de 
cinci ani poate fi făcută în scris sau ver- 
ba]. Dovada convenţiunei de suspendare 
nu poate îi făcută decât poirivit dreptu- 
lui comun. (Demolombe, XV, No. 504; Dal- 
loz, Râp., Succession, No. 1515; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 465, 466; N. 
Stănescu, Despre partaj şi rezervă, p. 15). 
29. După altă părere, convenţia de sus- 

pendarea împărţelei pe timp de cinci ani 
nu poate fi făcută verbal ci numai în 
seris. (Chabot, Successions, II, Art. 8i5, 
No. 7; Vazeille, Successions, I, Art. 815, 
No. 11)., 

323, Convenţiunea de suspendarea îm- 
părțelei pe mai mult de cinci ani, chiar 
pentru o durată nedeterminată, după o 
părere, este valabilă însă reductibilă Ja 
iermenul de cinci ani. (Masse et Verge€ 
sur Zachariae, II, $ 279, nota 20, p. 73; 
Marcad€, Art, 815; Dalloz, Râp. Suppl. 
Sucecession, No. 969; Huc, V, No. 285; 
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Baudry et Wabl, Successions, II, No. 
2769; Planiol, III, No. 2326). 
34. După altă părere, convenţiunea 

de suspendarea împărţelei pentru un timp 
nedeterminat este nulă; însă convenţiunea 
de suspendarea împărţelei pe un termen 
determinat mai mare de cinci ani este va- 
labilă însă reductibilă la termenul de cinci 
ani. (Duranton, VII, No. 81; Demolombe, 
XV, No. 501, 502; Mourlon, II, No. 323; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
159 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4a, 
VI, $ 622, text şi nota 5, p. 552; Dalloz, 
R6p., Suppl., Sucecession, No. 968; Lau- 
rent, X, No. 240; Titulescu, Impărţeala 
moştenirilor, p. 39; Comp.: Alexandre: 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 466, nota). 
35, Convenţiunea de suspendarea îm- 

părțelei poate fi făcută numai de o parte 
dintre comoştenitori şi ea are de efect de a 
opri pe comoştenitorii cari au încheiat-o 
să ceară împărţeala însă comoştenitorii cari 
nu au luat parte la încheerea convenţiunei 
au drepiul să ceară împărţeala bunurilor 
succesorale, (Dalloz, Rep., Succession, No. 
1514). 
36. Beînoirea convențiunei de susnen- 

darea împărţelei nu poate să aibă loc decât 
după expirarea primului termen. (Marcad:, 
Art, 815; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
II, p. 467; Traian lonaşcu, p. 224; Comp.: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 757). 

37. In cazul când convenţiunea de sus- 
pendarea împărţelei este reînoită înainte 
de expirarea termenului, noul termen va 
curge, după o părere, dela data nouei con- 
vențiuni iar nu dela expirarea primului 
termen, deoarece potrivit dispoziţiunilor 
ari. 815 c. civ. fr. (728 c. civ. rom.), îm: 
părțeala nu poate fi suspendată decât P* 
cel multi cinci ani. (Demolombe, XV, No. 
500; Marcade, Art. 815; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 159 bis, III; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 622, texi şi noia 4, p.53%3; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, P. 
467, nota 2). . IRI 
38, După altă părere, tribunalele vor 

apreciă în mod suveran, de când irebuie 
să curgă noul termen de suspendare. 
(Mass€ et Verg6 sur Zachariae, Il, $ 38% 
p. 562; Comp.: Traian lonaşcu, p. 224). 

239. Convenţiunea  suspensivă de în- 
părţeală nu este opozabilă creditorilor ipo- 
tecari anteriori  încheierei  convențiunei. 
(Demolombe, XV, No. 509; Aubry et Rau: 
ed. 4-a, VI, $ 622, p. 555; Dalloz, Rep» 
Suppl., Suecession, No. 974; Alexandresco, 
ed, 2-a, ÎlI, partea II, p. 467). 

40. In ceeace priveşte creditorii chiro- 
grafari ai moştenitorilor, după o părele 
convenţiunea de suspendarea împărtelei 
nu este opozabilă creditorilor chirografari 
fie ei anteriori sau posteriori încheierei 
convenţiunei. (Dalloz, Rep, Suppl., Suc 
cession, No. 974; Laurent, X, No. 24; Huc, 
V, No. 285; Baudry et Wahl, Successions 

II, No. 2942; Comp.: Alexandresco E 
2-a, INI, partea II, p. 458, 467, text şi nota 
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5; Nacu, II, p. 145; Titulescu, Impărţeala 
moştenirilor, p. 40, 4; N. Stănescu, Des- 
pre partaj şi rezervă, p. 17). 
41. După a doua părere, convenţiunea 

de suspendarea împărţelei este opozabilă 
numai creditorilor chirografari posteriori 
încheierei convenţiunei iar nu şi creditori- 
lor chirografari anteriori acestei convenţi- 
tiuni. (Dalloz, Rep., Successon, No. 15:5; 
Suppl., Succession, No. 974), 
42. După a treia părere, convenţiunea 

de suspendarea împărțelei este opozabilă 
creditorilor chirografari, fie ei anteriori 
sau posteriori încheierei convenţiunei. (De- 
molombe, XV, No. 509; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 622, text şi nota 3, p. 533; Dal- 
oz Rep., Suppl, Succession, No. 974, 
975), 
43. Convenţiunea de suspendarea îm- „părțelei nu mai poate fi reînoită după 

expirarea termenului de cinci ani, dacă 
creditorii au făcut opoziţie la această re- înocire. (Dalloz, Rep. Suppl., Succession, 
No. 975), . 
44. Creditorii au dreptul să atace con- 

vențiunea de suspendarea împărţelei fă- 
cută de debitorul lor în frauda drepturi- 
lor lor, dacă ceilalți comoștenitori sunt 
complici la fraudă. (Dalloz, Rep., Succes- 

-sion, No. 975). 
45, Dispoziţiunile art, 815 ce. civ. fr. 

(728 c. civ. rom.). sunt de ordine publică 
şi de interes general şi se aplică chiar con- 
vențiunilor de suspendare a împărţelei 
încheiate între străini, în ceeace priveşte 
bunurile cârmuite de legea franceză (ro- 
mână). (Laurent, Droit civil international, 
VII, No. 25; Huc, V, No, 315; Despagnet, 
Precis, No. 570, p. 1068; Weiss, Traite, IV, 
p. 652; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 468, 541). ă 
46, In ceeace priveşte capacitatea străi- 

nilor de a face pariajul se va aplică sia- 
tutul personal. (Huc, Y, No. 515; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 468, 469). 
47. Tribunalele franceze (române) sunt 

compelenie să facă partajul succesiunei 
unui străin, dacă el a încetat din viaţă în 
țară; In cazul când succesiunea de împăr- 
țit cuprinde şi imobile aflătoare în străi- 
nătate, tribunalele franceze (române), nu 
sunt, în principiu, competente să împartă 
aceste imobile. (Huc, V, No. 516; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p.. 469), 
48. In privința procedurii partajului 

succesiunilor străinilor încetați din viaţă 
în țară se va aplică legea țării unde se 
face partajul. (Huc, V, No,- 315; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, [II, partea II, p. 469, 545). 
49. A se vedeă: art. 729, 750 şi 756 din 

codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până Ia 1927). 

1. Decretarea suprafeţei expropriabile 
până la maximum de 2.000,000 Ha, şi de- 
clararea indisponibilităţii acestei suprafeţe 
nu implică câtuşi de puţin, că legiuitorul 

96101. — Codul civil adnotat. — VI 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Art, 728 

a voit să creeze o stare, de indiviziune, în- 
tre Stat şi proprietari, ci numai să oprea- 
scă înstrăinările spre a se puteă realiză 
expropiierea întinderii generale de mai 
sus. (Cas. II, 196, din 1 Aprilie 1925, Pand. 
Săpt. 17/1925), 

2. In acţiunile de ieşire din indiviziune 
punându-se în discuţiune stabilirea drep- 
turilor fiecăruia dintre coproprietari în 
averea comună, fiecare din aceştia are la 
rândul său atât calitatea de reclamant cât 
şi aceea de pârit şi ca atare în cazul când 
cererea sau apelul s'a făcut împreună de 
mai mulţi dintre coproprietari fiecare vine 
în această cerere cu drepturile sale dis- 
tincte, neputând fi reprezentaţi unul prin 
altul neexistând nici un vapori de solida- 
ritate între dânşii; - 

Astfel fiind, întrucât doi din recurenţi 
ipsesc, deşi procedura cu dânșii este în- 
deplinită, recursul lor se respinge ca ne- 
susținut — interesele lor cât timp recu- 
rentul prezent, nu are procură din partea 
lor, neputând fi reprezentate de acesta, 

În ce priveşte pe recurentul prezent, mo- 
iivele referindu-se la neindeplinirea proce- 
durii, în instanța de apel, faţă cu recuren- 
ţii ce astăzi lipsesc şi au lipsit şi acolo, 
dânsul pe baza acelorași consideraţiuni nu 
are dreptul a se prevală de neîndeplinirea 
procedurii faţă de alte persoane, din par- 
tea cărora nu are mandat ca să le sus- 
țină interesele. (Cas. 1, Dec. 1852 din 8 Mar- 
tie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1465). 

3, In fapt: Decujusul lasă ca avere de 
împărţit diferite imobile rurale între cari 
şi un lot în suprafaţă de 2 ha. dela împro- 
prietărire. Soţia, pe baza art, 684 cod, civ. 
cere ieşirea din indiviziune. Un ascendent 
şi un colateral privilegiat singuri moşteni- 
tori legitimi, în speţă cer respingerea de 
plano a acţiunei care cuprindeă şi teren 
dela împroprietărire pentru care trebuie 
urmată o procedură specială care să evite 
divizibilitatea loturilor. 

Sa găsit soluţia intermediară. Sa scos 
din calculul mesei succesorale bunul dela 
împroprietărire şi sa dispus continuarea 
acţiunei pentru restul bunurilor după drep- 
tul comun. 

In drept: După art. 126 din legea agrară 
pământul dela împroprietărirea din 1921 
nu se poate divide prin succesiune decât 
până la 2 ha. iar textele următoare stabi- lesc, în vederea acestei nedivizibilităţi o 
procedură specială prin derogare dela cod. civil, procedură care să ducă la recunoa- 
şterea calităţii de proprietar cu titlu de 
succesor universal asupra unei porțiuni care 
să nu fie mai mică de 2 ha, şi care să 
revină aceluia pe care sorțul îl va alege. 

Caracterul acestei derogări este esenţial- 
mente de ordine publică, nevoia, izvorul 
legei agrare fiind de această ordine, şi 
peniiu a se evită fărămiţirile la infinit a 
unor bunuri a căror suprafaţă trebuie men- ținută în limita impusă d legiuitor, ea se 
impune judecătorului cu tăria imperative- 
lor categorice care nu lasă să te abaţi dela 
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aceste dispoziţiuni. (Jud. ocol. Titu, jur 
nal din 15 Aprilie 1926, Jur. Gen, 1926 
No. 741). 

Codul civil 

4. A se vedea: art. 786, nota 47; art. 
974, notele 1 şi 3. 

Art. 129. — Diviziunea poate îi cerută chiar când unul sau 
mai mulţi din erezi au posedat părți separate din succesiune, dacă 
nu a îost act de împărțeală sau dacă nu se poate opune pres- 
cripțiunea 1). Civ. 728, 730, 1167, 1190, 1837, 1846, 1847, 185, 
1890 urm.; Civ. Fr. 816). 

Tezi. fr Avi. 816. — Le partage peut âtre demand, mâme quand lun 
des cohâritiers aurait joui separement de partie des biens de la suecession, siilny 
a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acqutrir la prescription. 
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Doctrină. 

4. Orice persoană care se află în indi- 
viziune poate cere împărţirea lucrului co- 
mun, afară de excepţiunile prevăzute de 
lege. (Dalloz, Râp., Succession, No. 1569; 
Suppl., Succession, No. 1000; Alexandreseo, 
  

cription“. 

ed. 2-a, III, partea II, p. 455, 459, 460, 4%; 
Comp.: Traian lonaşcu, p. 229). 

9. Orice persoană care are dreptul la 
o cotă parte din succesiune, fie cu titlul 
de legatar, fie cu titlul de donatar, poate 
introduce acţiune în împărțeală, (Demo: 
lombe, XV, No. 620: Aubry et Rau, ed. 42, 
VI, $ 621 bis, p. 511; Dalloz, Rep, Sucee 

sion, No, 1575; Suppl, Succession, No. 
1005; Laurent, X, No. 256; Huc. V, No.%i; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, P. 
455, 478; Traian lonaşcu, p. 229). 

3. Cesionarul de drepturi succesorale are 
dreptul să introducă acţiunea în partaj 
în numele său. (Demolombe, XV, No. 62%: 
Mass6 et Verg& sur Zachariae, Il. $ 5% 
text şi nota 3, p. 558: Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 621 bis, p, 514; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 1570, Suppl., Succession, NO. 
1001; Laurent, X, No, 253; Huc, V, No. %I: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, P: 
479, 480; Traian Ionaşcu. p. 229), „| 

4. Cesionarul unei părți indivize dir 
irun obiect - determinat din succesiune DU 
poate introduce acțiune în împărțeală În 
numele său a acestui obiect ci poate numa! 
să introducă acţiune în împărteala între- 
gei succesiuni în numele cedentului. e 
molombe, XV, No. 624; Massâ et Vert 
sur Zachariae, II, $ 588, nota 5, p.2 | 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 621 bis, ioz 
şi nota 8, p. 512; Dalloz, Rep. Supp:- 
Succession, No. 1001; Laurent, X, No. 22: 
Huc, V, No. 281; Alexandresco, ed. da. 

TII, partea II, p. 481, 482). , > de 
5. Moştenitorii acţionaţi în judecată i. 

către cesionar pentru împărțirea suocei 
unei nu vor puteă îndepărtă pe cesionă:: 
plătindu-i prețul cesiunei deoarece, lega 
torul român a eliminat din codul civil 

INEU * . . '83- 
1) Art, francez 816 corespunzător se exprimă astfel: „ou possession suffisante pour acqudrir ta pr 
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pozițiunile art. 841 c. civ. fr., care auto- 
riză exercitarea  retractului  succesoral. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 
480, nota 1; Comp.: Traian Ionașcu, p. 
217, 218, 229). 

6. Cumpărătorul sau locatarul unui bun 
determinat dintr'o succesiune neîmpărţită, 
are dreptul să introducă în numele vânză- 
torului sau locatarului, acțiunea de împăr- 
teală pentru ca în cazul când acel bun ar 
cădeă în lotul vânzătorului sau locataru- . 
lui să se poată folosi de el. (Dalloz, Rep. 
Succession, No, 1574). 

7. Creditorii poi cere împărţeala în nu- 
mele debitorului lor prin acţiune indirectă. 
(Demolombe, XV, No. 623, 625; Mass€ et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 588, nota, 21,p. 
588; Aubry et Rau, VI, $ 621, bis, p. 512; 

„Laurent, X, No. 254, 519 urm.; Huc, V, No. 
281; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 458, 482; V, p, 200, text şi nota 3). 

8. Creditorii moștenitorului minor când 
cer împărțeala în numele debitorului lor, 
nu au nevoie de autorizaţia consiliului de 
familie, autorizaţie care trebuieşte so 
ceară numai intorul când exercită acțiunea 
de partaj. (Laurent, X, No. 255; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 485). 

9. Creditorii unei femei măritate când 
cer împărţeala în numele debitoarei lor, 
nu au nevoie de autorizaţia bărbatului de- 
bitoarei lor. (Alexandresco, ed. 2-a, II, 
partea II, p. 485), , 

10. Cheltuielile acţiunei de împărţeală 
făcute de creditori când exercită acţiunea 
în numele debitorilor lor cad în sarcina 
debitorului ;or sau mai exact a succesiunei. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, pag. 
484). 

11. Acţiunea în împărțeală poate fi 
exercitată în numele unui copil conceput 
care este moştenitor sub condiţiunea de a 
se naşie viu. (Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea LI, p. 485). € 

19. Nu există indiviziune şi deci nu 
poate aveă loc împărțeala între uzufruc- 
tuar şi nudul proprietar deoarece nu există 
indiviziune decât între părţi cari au asu- 
pra unui lucru drepturi de aceeaş natură 
iar nu drepiuri reale, distincte şi indepen- 
dente unul de altul cari poi fi înstrăinate 
şi_ipolecate în mod separat, (Demolombe, 
XV, No. 488; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 621 bis, p. 512; Dalloz, Re&p., Succession, 
No. 1572; Suppl., Succession, No. 1005: Lau- - 
rent, X, No, 230, 232; Huc, V, No, 278; 
Baudry et Wabl, Successions, II, No. 2830; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
445, nota 2, 454, noia 2, 460, nota 1; N. Stă- 
nescu, Despre pariaj şi rezervă, p. 13; 
Traian lonaşcu, p. 230). 

13, Chiar dacă uzufructuarul este co- 
proprietarul nudei proprietăţi a lucrului, 
nu există indiviziune între uzufruciar şi 
coproprietarul nudei proprietăţi. (Demo- 
ombe, XV, No. 488; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VI, $ 621 bis, p. 512; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 1005; Laurent, X, 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Art. 729 

No. 230, 232; Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 2830). 

14. Deasemenea chiar dacă uzufructul 
cuprinde totalitatea bunurilor succesorale, 
nu există indiviziune între uzufructuar şi 
nudul proprietar al succesiunei. (Dalloz, 
Râp.. Suppl., Succession, No. 1006; Baudry 
et Wabl, Eu cessionas. II, No. 2823). 

15. Deasemenea nu există stare de in- 
diviziune când uzufructul cuprinde o cota 
parte din succesiune. In cazul când există 
mai mulţi coproprietari şi bunurile sunt 
partajabile, la împărțeala bunurilor se vor 
formă atâtea loturi câţi  coproprietari 
există, în plus unul peniru uzufructuar şi 
se: vor trage la sorţi iar după decesul uzu- 
fructuarului, lotul său va formă obiectul 
unui partaj complimentar între coproprie- * 
tari. (Dalloz, R€p., Suppl., Succession, No. 
1007; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 525). 

1G. In cazul precedent dacă bunurile 
nu sunt partajabile în natură, după o pă- 
rere, nu se pot vinde la licitaţie deoarece 
nu există drepturi indivize între uzufruc- 
tuar şi coproprietari. (Demolombe, XV, 
No. 490; Laurent, VI, No. 588), 

17. După altă părere, uzufructuarul nu 
se poate opune la vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor cari nu pot fi împărţite în na- 
tură. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 621 bis, 
p; 515; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 1008). 

18. După a treia părere, în acest caz, 
întrucât bunurile nu pot fi împărțite în 
natură, se va vinde plina lor proprietate 

rin licitație publică. (Dalloz, Rep., Suppl., 
uccession, No, 1008; Baudry et Wabhl, Suc- 

cessions, II, No. 2826), 
19. In acest caz uzufructuarul îşi va e- 

Xercită dreptul său de uzufruct asupra por- 
țiunei corespunzătoare a preţului ieşit la 
licitaţie, (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 621 
bis, p. 513; Dalloz, Rep., Suppl., Suecession, | 
No. 1014). 

20. Dacă există mai mulţi uzufructu- 
ari sau mai mulți nuzi proprietari, uzufruc- 
tuarii se găsesc în indiviziune între ei, şi 
nuzii proprietari se găsese deasemenea în 
indiviziune între ei şi se poate provocă îm- 
părteala fie a uzuiructului. fie a nudei 
proprietăți. (Demolombe, XV, No. 488, 489; 
Dalloz, Rep. Succession, No. 1587; Suppl., 
Suecession, No. 1005; Laurent, X, No. 229 
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 445, nota 2, 454, nota 2, 460; N. Stăne- 
scu, Despre partaj şi rezervă, p. 15; Tra- 
ian Ionașcu, p. 230). , 

92|. Nu există stare de indiviziune şi 
deci nu poate aveă loc împărțeala, între 
proprietarul suprafeţei şi proprietarul - 
subsolului. (Dalloz, Rep., Suppl., Succes- 
sion, No. 1016). 

929, Deasemenea nu există stare de in- 
diviziune şi deci nu poate aveă loc împăr- 
țeala între proprietarii diverselor etaje ale 
unei case. (Dalloz, Rep, Suppl., Succes- 
sion, No. 1016; Huc, V, No. 278; Alexan- 
dresco. ed. 2-a: III, partea II, p. 445, nota 
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2; N. Stănescu, Despre partaj şi rezervă, 
13). . 

P a: Acţiunea în împărţeală este indivi- 
zibua, trebuind să fie introdusă în contra 
tuturor comoştenitorilor iar nu în contra 
numai a unei părţi din ei. (Demolombe, 
XV, No. 617; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 
621 bis, p. 512; Dalloz, Râp., Succession, No. 
1578; SuppL, Succession, No. 1020; Lau- 
rent. X, No. 258; Huc, V, No. 282; Baudry 
et Wabl, Successions, II, No. 2865; Guil- 
louard Sociât€, No. 342; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 485). 
94, Împărţeala făcută fără participa- 

vea unuia dintre copărtaşi este inexistenta 
deoarece fiecare copărtaş are un drept im- 
diviz în fiecare bun din averea comună 
şi împărteala făcută de ceilalți copăriaşi 
fără participarea unuia dintre ei consti- 
tue o dispoziţiune asupra unui lucru străin. 
(Demolombe, XV, No. 6iz; XVII, No. 388, 
400; Demante ei Colmet de Saniterre, III, 
No. 231 bis; Laurent, X, No. 258, 290, 404; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
485, 489). 

95, Deoarece acţiunea în împărţeală 
este indivizibilă apelul făcut în termen de 
unul dintre ei, contra hotărirei de admitere 
a îmvărţelei, profită di copărtaşul care 
nu a făcut apel sau a făcut un apel tardiv. 
(Laurent, X, No. 259; Huc, V, No. 28; 
Alcxandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
486; Titulescu,  Impărțeala. moştenirilor, 
p. 517). 
28. Codul civil român nu cunoaşte: ca 

cel francez, împărțeala legală a folosinţei 
(e partage provisionnel) după care împă- 
țeala definitivă care este nulă pentru ne- 
îndeplinirea formalităţilor cerute de lege, 
se consideră ca o împărțeală a folosinţei. 
(Alexandresco: ed, 2-a, III, partea II, p. 
461, nota; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 769; Comp.: 
Traian lonaşcu, p. 228). 
27. Deşi codul civil român nu vorbeşte 

nimic de împărţeala folosinţei, după cum 
vorbeşte codul civil francez, nimic nu se 
opune însă ca comoştenitorii să-şi împarță 
folosinţa, lăsând proprietatea bunurilor 
neatinsă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 460, nota 5; N. Titulescu, Impărţeala 
mostenirilor, p. 64, 65; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 769: Traian Ionașcu, p. 228). 
28. Această învoială trebuie însă să se 

alăture unei prealabile convenţiuni de a 
rămâne în indiviziune, conform art. 728 
c. civ. rom. (C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi AJ. Băicoianu, III, No. 769). 
29, Actiunea în împărțeală trebuieşte 

exercitată în contra celor cari şi ei au 
dreptul s'o exercite deoarece ea este o ac- 
tiune reciprocă. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 478, 484). 
__380. Pentru a se puteă admite acţiunea 
în impărţeală nu este nevoie ca pâriţii 
să poseadă bunurile cari compun suece- 
siunea. (Laurent, X, No. 257; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 484, 485). 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil 

23|. Acţiunea în împărţeală poate fi in. 
irodusă în contra unui copil conceput, 
deoarece el este moştenitor sub condiţiu- 
nea de a se naşte viu. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea, II, p. 485). 
39, Potrivit dispoziţiunilor art. 816 c. 

civ. îr, (729 c. civ. rom.), acţiunea în îm- 
părțeală nu mai poate fi primită dacă a 
fost act de împărţțeală sau dacă a existat 
o_ posesiune suficientă pentru a preserie, 
(Duranton, VII, No. 88; Demolombe, XV, 
No. 517, 518; Dalloz, R€p., Suppl., Succes 
sion, No. 989; Laurent, X, No. 265; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 461, text 
şi nota 1: Traian lonaşeu» p. 224, 225), 
23. Impărțeala nefiind un act solemn, 

ea poate fi contractată între părţi atât în 
mod scris cât şi în mod verbal şi deci poate 
fi dovedită intre părți potrivit dreptului 
comun, deoarece expresiunea de „act“ în- 
trebuinţată de legiuitor în art. 816 c. cir, 
Îr. (729 c. civ. rom.), trebuieşte înţeleasă 
în sensul de operaţiune juridică iar nu de 
instrument probator. (Demolombe, XY, No. 
516, 521; Mourlon, II, No. 526; Demante 

“et Colmet de Santerre, III. No. 140 bis]: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, -$ 625, text 
şi nota 9, p. 558 urm.; Dalloz, Rep., Suppl, 
Succession, No. 990; Bonnier, Trait& des 
preuves, No, 181; Laurent. X, No. 262,304, 
302; Huc, V, No. 286; Baudry et Wahl, 
Suecessions, II, No. 2795 urm.; Planiol, Ji, 
No. 2554; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, p. 7%: 
III, partea II, p. 461. 462. 494, 4B;N. 
Titulescu, p. 70, 71; N. Stănescu, p. 20, 21; 

Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III. No. 770: N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, vol. I, p. 160), 

324. După altă părere, deoarece art. 816 
ec. civ. îr. (720 ce. civ. rom.), vorbeşte de 
act de împărțeală, împărţeala nu poate fi 
dovedită decât prin act scris. (Duranton, 
VII, No. 96 bis: Chabot, Successions, Il. 
Art. 816. No. 1; Mass6 et Verge sur Zacha- 
riae, II, $ 590, nota 10, p. 565; Marcadt, 
Art. 816). , 
25, Impărțeala poate rezultă din orice 

act care are de obiect să facă să înceteze 
indiviziunea, fie el calificat de act de vân 
zare, de schimb, de tranzacţie, etc. (Dalloz 
Râp., Succession, No. 1636; Suppl., Succes 
sion, No. 1055; Alexandresco, ed. 2-a, Il 
partea ÎI, p. 454, nota 2). DR 
36. Peniru ca un act de împărteală si 

constitue o piedică la admiterea unei ac 
țiuni de împărţeală, trebuieşte ca el să Îi 
fost privitor la proprietatea bunurilor suc- 
cesorale iar nu numai la folosinta lor. 
(Duranton, VII, No. 88; Demolombe, AY, 
No. 517, 518; Dalloz, Rep., Succession, Neo. 
1558, Suppl., Succession, No. 990; Laurent: 
X, No. 265; Alexandresco, ed. 2-3, UI 
partea II, p. 461, nota 1). j 
37, Pentru a se puteă decide dacă păr- 

tajul făcut eră. definitiv sau numai de 10 
losință, se va cercetă intențiunea părțile! 
contractante după împrejurările de fapt. 
(Dalloz, Râp., Succession, No. 1545). 
88. Dacă după împărțeală, comoşte 

— 484 —



  

Codul civil 

nitorii s'ar folosi mai departe în. comun de 
bunurile împărţite, nu este locul a se face 
un nou partaj, ci se va cere numai exe- 
cutarea partajului făcut. (Dailoz, Rep. 
'Succession, No. 1548). 

39. Acţiunea în partaj este impreserip- 
tibilă cât timp toţi moştenitorii se folosesc 
în comun de bunurile successorale. (De- 
molombe XV, No. 523: Aubry et Rau, ed. 
5-a, II, $ 221, p. 585; Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. _ 1537; Suppl.. Succession, No. 994; 
Laurent. X, No. 260; Planiol, III, No. 2358; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
457, nota 35: 460, 464: C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
756, 742; Traian lonaşcu, p. 224). 
40. Dacă nu există act de împărţeală, 

peniru ca unul dintre copărtaşi să poată 
prescrie o parte sau întreaga avere de îm- 
părțit. se cere ca posesiunea sa să îndepli- 
nească condițiunile cerute de dispoziţiunile 
art. 2228 şi 2229 ce. civ. fr. (1846 şi 1847 c. 
civ. rom.), substituindu-se  posesiunei de 
comunist, o posesiune exclusivă cu titlul 
de proprietar; o posesiune care nu ar în- 
deplini aceste condițiuni nu poate duce la 
prescripţie, trebuind să fie considerată nu- 
mai ca o posesiune de toleranţă sau ca o 
împărţeală de folosinţă, oricât de înde- 
lungată ar fi. (Demolombe, XV, Ne. 323, 
525 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $62, 
p. 554; Dalloz, Re&p., Suppl.. Succession, No. 
991, 993; Laurent, X. No. 264 urm.; Huc, 
V, No. 287; Baudry et Wahl. Successions, 
II. No. 2799, 2800; Planioi, III, No. 23414 
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 460 urm.; C. Hamangiu, |. Rosetti 
Bălănescu, şi Al. Băicoianu, III, No. 736; 
N. Georgean, Studii juridice, vol. 1, p. 
161). 

41|. Pentru intervertirea posesiunei sale 
de comunist în aceă de exclusiv proprie- 
tar, moștenitorul trebuieşte să-şi manifeste 
întențiunea sa şi, pretențiunea sa de a se 
conduce ca singur şi unic proprietar al 
bunurilor ce le posedă, prin acte de dis- 
pozitie şi de administraţie care să nu lase 
nici o nesiguranță în această privinţă. (De- 
molombe, XV, No. 527 urm.; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 140 bis, II: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 622, text şi 
nota 8, p. 554; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession. No. 992; Laurent, X, No. 264, 265; 
Huc, V, No. 287; Baudry et Wabl, Succes- 
sions: II, No. 2801: Planiol, III, No. 254; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
465). 
49, Intervertirea posesiunei fiind o che- 

stiune de fapt va puteă fi dovedită prin 
orice mijloace de probă. Ea va puteă re- 
zultă din reparaţiuni făcute de moştenitor 
în numele său personal, din închirierea 
imobilelor; din înscrisuri în roluri pe nu- 
mele său, ete, (Demolombe, XV, No. 52; 
Dalloz, Rep.. Suppl., Succession, No. 992; 
Huc V, No. 287; Baudry et Wahl, Succes- 
sion, II, No. 2804). 

438, Dispoziţiunile art, 816 ce. civ. fe. 
(729 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 799 

nu numai în cazul când un singur moşte- 
niior sa folosit de o parie din bunurile 
suecesiunei ci şi în cazul când toţi como- 
ştenitorii s'au folosit separat de bunuri 
din succesiune. (Demolombe, XV, No. 543; 
Demante_et Colmet de Santerre, III, No. 
140 bis V; Dalloz, R6p.. Succession, No, 
1555; Suppl.. Succession, No. 999; Lau- 
rent: X, No. 267; Huc, V, No. 288). 
44, Deasemenea dispoziţiunile acestui 

articol îşi găsesc aplicaţiunea când unul 
dintre moştenitori s'a folosit singur de 
toate bunurile din succesiune, (Demolombe, 
XV, No, 545; Demante et Colmet de San- 
tere, III, No. 140 bis, V; Dalloz, Râp., Suc- 
cesion, No. 1553: Suppl., Suecession, No. 
999; Laurent, X, No. 267; Huc, V, No. 288). 
45. Moştenitorul care a prescris anu- 

mite bunuri din succesiune, nu are dreptul 
să ceară partajul succesiunei în contra ce- 
lorlalţi comoştenitori, raportând la masă 
bunurile prescrise. (Demolombe, XV, No. 
558; Demante et Colmei de Santerre, III, 
No. 140 bis. IV; Dalloz, Rep. Suppl, Sue. 
cession, No. 994; Laurent. X, No. 269; Huc, 
V, No. 288: Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 2815; Conira: Marcadă, Art. 816, 
No. 3). 
46. Prescripțiunea prevăzută de art. 

816 c. civ. fr. (729 c. civ. rom.), după o pă- 
rere este pur achizitivă. (Dalloz, R&p., 
Suppl., Suceession, No. 995; Laurent, X, 
No. 265; Huc, V, No. 288; Baudry et Wahl, 
Successions II, No. 2812; Planiol, III, No. 2540: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 462; “Titulescu, Impărţeala moşieniri- 
lor, p. 46). 
47, După a doua părere, prescripțiunea 

este pur extinctivă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 622, nota 8, p. 554; Dalloz, R&p, Suppl., Suceession. No. 995). 
48. După a treia părere, prescripțiunea 

este atât achizitivă cât şi extinctivă, (De- 
molombe, XV, No. 525; Dalloz, R€p., Suppl., 
Succession, No. 993) 
49. Durata prescripțiunei va fi de trei- - Zeci ani; prescripțiunea de zece sau două zeci ani nu-și găsesc aplicațiunea în acea- stă materie deoarece moștenitorul nu are 

nici un titlu, (Demolombe, XV, No. 259; 
Demante et. Colmet de Santerre, III, No. 
140 bis, VI; Marcad6, Art, 846; Dalloz, Rep,, Succession, No. 1531; Suppl, Sue- 
cession. No. 995: Laurent, X, No. 265; Pla- 
niol, III, No. 2541; Alexândresco, ed, 2-a, 
II, partea IL, p, 465, 464; Titulescu, Im- 
bărțeala  moştenirilor, p. 47; Stănescu, 
espre pariaj şi rezervă, p. 23), 
50. Un comoştenitor care stăpâneşte 

un imobil succesoral :ca proprietar exciu- 
Slv nu poate invocă faţă de comoştenitorul 
său decât prescripțiunea achizitivă de 
treizeci ani şi aceasta în baza dispoziţi- 
unilor art. 700 şi 729 c. civ. rom; când 
însă imobilul astfel posedat de către co- 
moșienitor este transmis unui moştenitor 

său, cu titlu universal, acest moştenitor 
cu tiilu' universal, începând în persoana 
sa o nouă posesiune: deosebită deaceea a 

— 485 —



Art. 7929 

autorului său, calitatea sa de moştenitor 
poate constitui un just titlu care unit cu 
buna sa credinţă, să ducă la prescripţiunea 
acelui imobil prin o posesiune de zece sau 
douăzeci ani, prescripțiune care poate fi 
opusă comoştenitorilor autorului său. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, XI, p. 139; N. Geor- 
gean, Studii juridice, II, p. 152). 

54. Cesionarul drepturilor succesorale 
dela unul dintre coproprietari, va puteă 

- prescrie acţiunea în pariaj, după cum o 
puteă prescrie cedentul, tot prin trecere 
de treizeci ani. (Demolombe, XV, No. 535; 
Dalloz, Rp. Suecession, No. 1562; Suppl., 
Succession No. 996; Laurent, X, No. 269; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 2807). 
52. Dispoziţiunile art, 2279 ce. civ. îr. 

(1909 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplicaţi- 
unea în materie de posesiune de lucruri 
mobile din succesiune, exercitată de către 
un comoştenitor, Prin urmare posesiunea 
unei generalităţi de lucruri mobile din 
succesiune va trebui să fie exercitată de 
către comoştenitor.. timp de treizeci ani, 
pentru a se puteă prescrie acţiunea în îm- 
părțeală. (Demolombe, XV, No. 530, 551; 
Demante et Colmet de Saniterre, III, No. 
140 bis, V; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 622, p. 534; Dalloz, Rep., Succession, No. 
1567; Suppl., Succession, No. 995; Laurent, 
N, No 265, 266; Huc, V, No. 287; Baudry 
et Wahl, Successions, If, No. 2805; Planiol. 
III, No. 2341; Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea ÎI, p. 464; Titulescu, Impărţeala 
moștenirilor, p. 48; N. Stănescu, Despre 
partaj şi rezervă, p, 25; Contra: Duran- 
ton, VII, No. 96). 
53. Prescripția de treizeci ani începe 

a curge din momentul intervertirei pose- 
siunei: adică din momentul când comoşte- 
nitorul şi-a manifestat intenţiunea de a po- 
sedă cu titlul de singur proprietar. (Du- 
ranton. VII. No. 88; Demolombe, XV, No. 
530; Masse et Verg6 sur Zachariae II, 
$ 279, p. 75; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 622, p. 534; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 997; Laurent, X, No. 266; Huc, 
V, No. 287; Baudry et Wabhl, Successions, 
II, No. 2805; Alexandresco, ed. 2-a, III 
partea ÎI p. 464). 

54. Cauzele de întrerupere şi de sus- 
pendare a preseripției prevăzute de drep- 
tul comun îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
prescripția_ acţiunei în împărieală. (De-. 
molombe, XV, No. 555, 536; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 140 bis, VI; 
Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 998; 
Laurent, X, No. 266; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 465, nota 5; N. Stănescu, 

espre partaj şi rezervă, p. 24). 
55. Intreruperea prescripţiei faţă de 

unul sau mai mulţi moştenitori nu are 
efect faţă de ceilalţi moştenitori. (Demo- 
lombe, XV, No. 555, 546; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 622, text şi nota 1î,p. 535; 
Dalloz, Rep., Succession, No. 1565, 1564; 
Suppl., Succession, No. 99%; Laurent, X, 
No. 269; Huc, V, No. 287; Baudry et Wahl, 
Successions, II, No. 2809, 2840). 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Codul civil 

56. Unui dintre copăriaşi nu poate dis- 
pune în mod valabil în propriul său folos. 
de imobilul indiviz, fără consimţământul 
celorlalţi copăriaşi, aşă încât unul dintre 

copărtaşi, poate să se opue la actele de 
administraţie, săvârşite de copărtaşii săi 
cum ar fi de exemplu: închirierea bunu- 
lui, comun, putând chiar cere şi obține 
anularea contractului încheiat fără con- 
simțământul său. (Demolombe, XV, No. 
485; Aubry et Rau, ed. 5-a, V, $ 564, text 
şi nota 7; Dalloz, Rep., Louage. No. 5; 
Suppl., Louage, No. 40; Laurent, X, No. 
217: Baudry et Wahl, Douagze, i No. 4; 
Guillouard, Louage, I, No. 54; Alexandre 
sco, ed. 2-a, III, partea Î, p. 251, nota 3; 
III, pariea II, p. 450, nota 5, 452; IX,p. 
54, 55; Nacu, îl, p. 140; III, p. 5%; N, 
Georgean, Studii Juridice, [, p. 161; N 
Titulescu,  Impărţeala  moştenirilor, p. 
25, 26; N. Stănescu, Despre partaj şi re- 
zervă, p, 12). 

57. În timpul indiviziunei, coproprie- 
tarii neavând un drept exclusiv asupra 
unei porţiuni distincte dintr'un imobil in- 
diviz, dânşii nu pot în raporturile dintre 
ei, să exercite o acțiune în revendicare 
peniru un asemenea bun, decât numai în 
cazul când coproprietarul ar fi stăpânit 
imobilul indiviz sau o porțiune deterni- 
nată timp de treizeci ani, intervertind ast- 
fel titlul sau caracterul iniţial al posesiunei 
de comunist, în posesiune exclusivă, condu: 
când la dobândirea proprietăţii. (Alexan: 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 48; N. 
Georgean, Studii Juridice, ], p. 159). , 
58, Aceeaş situaţiune juridică există şi 

deci nu este loc la acţiunea în revendicare, 
ci la partaj şi în cazul când un 
dintre  comoştenitori şi-a vândut par. 
tea sa indiviză unui terţ şi această 
situațiune juridică a părţilor nu este 
modificată în sensul de a se face admi- 
sibilă acţiunea în revendicare, nici în ca” 
zul când vânzătorul părţii indivize a in- 
tervenit în procesul de revendicare inten- 
tat în contra cumpărătorului de către c2 
lălalt coproprietar şi s'a alăturat acestuia, 
penirucă _intervenientul ne mai având 
nici o calitate cu privire la partea vân 
dută, intervenţia lui este lipsită de vre-un 
interes legitim şi actual şi ca atare nu 
poate fi vorba de o acţiune în revendi- 
care pe care moştenitorii ay intenta-0 
contra _terţului deţinător. (N. Georgean, 
Studii Juridice, I, p. 159; Comp.-: Laurent, 
X, No. 214; Alexandresco, ed, 2-a, III, par- 
tea II, p. 448). ' 
59, Deasemenea un coproprietar nu are 

exerciţiul acțiunilor posesorii contra co 

devalmaşilor săi, deoarece posesiunea. sa 
este echivocă, neexclusivă şi promiseuă Și 
care nu poate conduce la prescripţie; î- 
tunci însă când coproprietarul a interrer” 
tit posesiunea sa de comunist, acţiunea po 
sesorie devine admisibilă. (N. Georgean 
Studii Juridice, ], p. 159; Contra: Aubry €! 
Rau, ed. 5-a, II, $ 221 ter, p. 590; Alexan- 
dresco, IX, p. 542). 
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60. Prescripţia de treizeci ani trebuie- 
-şte invocată cu ocazia admiterei în prin- 
-cipiu a cererei de împărțeală; dacă ea este 
“invocată după ce admiterea în principiu a 
rămas_ definitivă, trebuieşie respinsă ca 
tardivă. (Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
|, p. 463, nota 4). 

Gi. A sc vedeă: art. 728, 730, 785 şi 786 
„din codul civil cu notele respective. 

INDEX ALFABETIC 
(la jurisprudenţă), 

Act de conservare 1. 
Act de împărțeală 6, 7. 
Acţiune posesorie 5, 10, 

:“Conservare 11. 
Destinaţie 5. 

Mobile lucruri 4, 
Partaj 4 urm, 
Partaj de folosinţă 7. 
Partaj. parţial 3, - 
Posesiune 3, 7, 8, 10. 

„Dotă 10, Posesorie acţiune 5, 10. 
Dovadă 6, 7. ia Prejudiciu 5. 
“Inceput de dovadă scrisă 6. Prescripţie 1, 7, 9, 10. 
Interogator 6, 7. "| Prezumpţie 1, 4. - 
AIntervertirea posesiunei „Probă 6, 7, 

10, :. - Revendicare 2, 3. 
Termen 4, 9. | 

"Y Tulburare de posesiune 5. 
Vindere-cumpărare 3, 

  

„Just titlu 9. 
'Marturi 6, 7. 
„Mărturisire 6, 7, 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până 1a 1927). 

4. Privitor la prescripția mobilelor suc: 
-cesiunei prevăzută de art. 729 cod civ. sa 
susținut, fără temei juridic, de unii au- 
tori, că posesiunea separată a mobilelor de 
către unii din comoştenitori ar implică 
„Prezumția unui partaj verbal, că preserip- 
ia instantanee prevăzută de art. 1909 alin, 
1 cod. civ. ar operă în asemenea caz; însă 
părerea cea mai juridică şi care a preva- 
lat este că, o asemenea prezumție nu poate 
„există, că art, 1909 nu se aplică în speţă 
pentrucă e vorba de o generalitate de mo- 
bile, caz în care niciodată nu-şi poate aveă 
“aplicare art. 1909 alin. 1 cod. civ.; că în 
asemenea caz neputându-se invocă regula 
„en fait de meubles“ trebuie să se aplice 
“prescripția de 50 de ani, care prescripţie 
este singura ce sar puteă opune. ca fine de 
neprimire. (Judec. ocol. Câmpu-Lung, 158 
„din 11 Aprilie 1924, Jur. Gen, 1926 No. 757). 

2, Coproprietarii unei averi indivize nu 
pot întentă unul contra celuilalt acţiune în 
revendicare relativă la aceă avere indiviză; 
ei nu pot face decât o acțiune de ieşire din 
indiviziune, deoarece nici unul din ei nu 
e proprietarul unei porţiuni distincte şi 
determinate din bunul succesoral, fiecare 
din ei având drepiul asupra fiecărui mo- 
Hecule din bunul indiviz, aşă că nici unul 
din ei nu poate invocă un drept exclusiv 
„ca acela ce-l prezumă o acţiune în reven- 
-dicare, 

Prin urmare, în speţă, constatându-se în 
fapt, că reclamanţii nu au pierdut lucrul 
în litigiu, nici nu a fost dat pâritului în 
depozit, nici nu i l-a închiriat şi nici nu-l 
reține pe baza unui delict: ci este proprie- 
tatea indiviză a ambelor părţi din proces; 
ca rămas de pe urma defunctului, autorul 
lor. comun, decedat acum opt ani, copro- 
prietarii unei averi indivize nu pot intentă 
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unul contra celuilalt acţiune în revendi- 
care, ci ei nu put face decât o acţiune de 
ieşire din indiviziune. Deci în speţă, acţiu- 
nea în revendicare este inadmisibilă. 
(Jud. ocol Câmpulung-Muscel, cartea de 
jud. civ. 158 din 11 Aprilie, 1994, Jur. 
Gen, 1926, No. 757; Judec. ocol. Urban 
Craiova, 821 bis din 16 Aprilie 1926, Ju- 
rispr. Gen. 1926, No. 1405). 

3. Conform ari. 729 e. civ., diviziunea 
poate fi cerută şi atunci când unul sau 
mai mulţi erezi au posedat părţi separate 
din succesiune. Deasemenea deşi există şi 
altă avere, necuprinsă în masa succesorală, 
prevăzută în acţiunea de împărţeală, ni- 
mic nu împiedică pe moștenitor a cere par- 
tajul parţial numai asupra acelui bun din 
moştenire, de vreme ce el este comod par- 
tajabil. In acest din urmă caz, cumpără- 
torul unei părţi din succesiune, care nu 
poate aveă mai multe drepturi decât au- 
torul său, nu poate împiedică pe ceilalţi 
moştenitori să ceară pariea lor din bunul 
vândut, cu toate că ar mai fi şi altă avere 
de împărţit. (Cas. 1, Dec. 1907 din 4 Noem- 
brie 1924, Jur. Gen. 1925, No. 4538). 

4. Un moştenitor nu poate dobândi 
prin prescripţie un imobil indiviz faţă cu 
comoştenitorii săi, decât dacă se stabile- 
şte că a stăpânit pro-diviso, ca proprietar 
exclusiv, în condiţiile prevăzute de art. 
1847 c. civ., adică să fie vorba ' de o pose- 
siune continuă, neturburată, publică şi 
animo-domini. (Cas. II, 136 din 24 Martie 
1925, Pand. Săpt. 23/1925, Pand. Rom. 
19925, II], 146, Dreptul 1/1926, Pand,. Rom. 
1926, III, 3). | 

5. Printr'o regretabilă lacună legiuito- 
rul civil a scăpat din vedere să reglemen- 
teze materia comunităţilor sau a indivi- 
ziunilor, cum au făcut vechile noastre le- 
giuiri şi unele legiuiri moderne. 

Coproprietarii în indiviziune atâta timp 
cât dăinuește starea lor de codevălmăşie 
sunt datori a respectă natura şi destinația 
lucrului comun, şi nici unul din ei nu este 
în drept a face acte prin care să prejudi- 
cieze dreptul celuilalt. 

Quid în caz de tulburare de posesie, co- 
proprietarii sau comuniştii pot exercită 
unii faţă de alţii acţiunea posesorie ? 

Chestiunea deşi este controversată, însă; 
majoritatea doctrinei şi a jurisprudenţei 
sa pronunţat în sensul că dacă coproprie- 
tarii sau codevălmaşii au față de terţi 
exerciţiul acţiunei în posesiune, faţă unii 
de alţii nu-l au, ca şi acţiunea în revende- 
care, fiindcă nici unul din ei nu este pra- 
prietar pe o porțiune distinctă din imobil, 
nici unul din ei nu este posesor exclusiv 
asupra unei porţiuni de teren, perfect in- 
dividualizată. 
Posesiunea este o stare de fapt, care con- 

sistă în determinarea unui lucru întrun 
mod exclusiv şi pe baza ei se pot îndeplini 
aceleaşi acte materiale de întrebuințare şi 
folosință ca şi pe baza unui titlu de pro- 
prietate. 

Prin urmare, în speţă, nici reclamantul, 
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nici pâritul nefăcând acte materiale de 
stăpânire, de folosinţă, de întrebuințare 
asupra porțiunei pe care o stăpânesc în 
indiviziune, acţiunea posesorie este inadmi- 
sibilă, (Jud. ocol. Tulnici-Puina, 78 din 
7 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, No, 1089; Ju- 
dec, ocol urban Craiova, 821 bis din 16 
Aprilie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1405). 

6. Pariajul, ca orice convenţie în gene- 
ral, în conformitate cu dispoziţiile art. 
1191 din codul civil, nu se poate dovedi 
prin martori când averea împărţită este 
mai mică decât 150 lei vechi. 

Deşi ari. 729 din codul civil vorbeşte de 
„act de împărţeală“. partajul se poate do- 
vedi prin martori, când din mărturisirile 
uneia dintre părţi făcute cu ocazia intero- 
gatorului ce i sa luat în instanță, rezultă 
un început de dovadă scrisă care potrivit 
dispoziţiilor art. 1197 c. civil, face a fi 
crezut faptul pretins, (Jud. ocol rural Tg. 
Ocna, Carte de judecată No. 205 din 28 
August 1925, jur. Gen, 1925, No. 1936). 

7. Dacă din mărturisirile părților nu 
rezultă o împărţeală şi din depunerile mar- 
torilor nu se stabileşte în mod neîndoios 
că posesiunea asupra unor terenuri ce fac 
parte din o succesiune, îndeplineşte con- 
diţiunile cerute de ari. 1846 şi 1847 din co- 
dul civil, posesiunea oricât de îndelungată 
ar fi ea, nu poate duce la concluzia că 
între părţi a avut loc un act de pariaj, 
nici nu poate duce la prescripţie, această 
posesiune trebuind să fie considerată nu- 
mai ca o împărțeală de folosinţă. (Jud. 
ocol rural Tg. Ocna, Carte de judecată, 
No. 205 din 28 August 1925, Jur. Gen. 1925 
No. 1991). 

8. Obiectul principal al unei acţiuni 
de ieşire din, indiviziune fiind în mod prin- 
cipal împărțirea proprietăţii. indiferent de 
faptul posesiunei, care este numai unul 
din modurile de exercitare ale atributelor 
dreptului de proprietate, urmează că, se 
poate împărți în mod legal, fie de bună voie, 
fie prin justiţie, un bun chiar dacă unii 
dintre coproprietari nu-l posedă €fectiv. 

> 
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(C. Apel laşi s. II, 9 Febr. 1926, Dreptul 
15/1926). | LL 

9. Un comoşienitor poate să invoace 
contra comoștenitorului său, pe baza art. 
700 şi 720 cod. civ., prescripția de 30 de ani. 
dacă posesia sa a fost exclusivă. Preseripţia 
de 10 ani însă nu o poate invocă contra co- 
moştenitorului, fiindcă el nare un just 
titlu de faţă de acesta, titlul ambilor fiind 
comun. Această prescripţie poate însă să fie 
invocată de erezii comoșştenitorului, față 
de celălalt comoşienitor. Erezii vin cu un 
titlu al lov, titlu «de erede», care nu mai 
este comun cu titlul autorului lor. (Lrib. 
Dâmboviţa, 222 din 6 Octombrie 1926, Pand. 
Săpt., 35/1926). | 

10. In principiu acţiunea posesorie este 
inadmișibila între  comoştenitori pentru 
motivul că comuniștii, cari posedă în in: 
diviziune un imobil determinat, nu pot fi 
consideraţi între dânşii decât ca posesori 
cu tiilul precar, atâta vreme cât posesorul 
nu interverteşte posesiunea sa de comunist, 
contestând posesiunea celorlalţi. , 

Întrucât prin act dotal sa constituit re- 
clamantei dotă de către autorul comun un 
imobil, posesiunea reclamantei nu mai este 
atinsă de viţiul precarităţii, — vițiu care 
face ca între comunişti să nu se poată 
exercită acţiunile posesorii, — și în conse- 
cinţă este susceptibilă a fi apărată pe calea 
acţiunei posesorii. , 

Acţiunea fiind deci admisibilă în prin- 
cipiu, urmează a se încuviinţă proba cu 
martori pentru dovedirea posesiunei, (Jud. 
Urbană Piteşti, dos. No. 1251 din 925, Jur. 
Gen. 1926, No. 820). , 

1. Conform principiilor de drept orice 
comoștenitor aflat în indiviziune este în 
drept a face orice act de conservare rela 
tiv la întregul patrimoniu al succesiunii şi 
că în această privinţă el poate cere perso- 
nal şi obţine dela şustitie, luarea. ori căror 
dispozițiuni relativ la acest patrimoniu Și 
cari pot profită şi celorlalți comoşieni- 
tori indivizi. (Cas, Î, 5504 din 15 Lulie 1936, 
Pand. Săpt. 55/1926). , 

192. A se vedeă art. 786, notele 9 şi 10. 

Art. 180. — Dacă toţi erezii sunt prezenţi și majori, se pot 
împărți între dânşii ori 
formalități. 

cum ar voi, fără îndeplinirea vreunei 

__ Dacă toţi erezii nu sunt prezenţi sau dacă între dânşii sunt 
minori sau interzişi, atunci se vor pune peceţi pe efectele succe- 
siunei în cel mai scurt termen, sau după cererea erezilor, sau 
după aceea a procurorului tribunalului de prima instanţă. (Civ. 9, 
100, 342, 392, 421 urm., 434, 723, 729, 731, 747 urm., 197, 916, 
969; Pr. civ. 63, 651, 654 urm, 657; C. p. 19% urm; L 
ministerului public din 29 Oct. 1877; L. Timbr. 
$ 12; L. agrară, 128; Civ. Fr. 819). 

„p. atrib. 
18 $ 20, 21 $ 9, 24 

„Teat. fr. Art. 819. — Si tous les hâritiers sont presents et majeurs, l'ap- position de scelles sur les effets de la suecession n'est pas nâcessaire, et le par” 
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tage peut &tre fait dans la forme et par tel acte que les parties interess6es ju- 

gent convenables. 
Si tous les hâritiers ne sont pas prâsents, sil y a parmi eux des mineurs 

ou des interdits, le scell€ doit tre appost dans le plus bref delai, soit ă la re- 

quâte des heritiers, soit ă la diligence du -procureur du Roi prăs le tribunal de 

premitre instance, soit d'office par le juge de paix dans Larrondissement duquel 
Îa suceession est ouverte. 
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|. Imvpărteala unei succesiuni se poate 

  
face în două feluri: de bună voie sau prin 
justiţie. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

ÎI, p. 488; C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălăne- 
scu şi AJ. Băicoianu, III, No. 769; Traian 
Tonaşeu, p. 225 urm., 228 urm.). 

2, Numai moştenitorii capabili şi pre- 
zenți pot să facă o împărțeală convenţio- 

nală. (Alexandesco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 488, 489; Traian Ionașcu, p. 225). 

4, Pentru valabilitatea unei împărțeli, 
nu este necesar să se facă un act scris, ci 
poate fi făcută şi în mod verbal şi deci 
poate fi dovedită între părţi potrivit drep- 
tului comun. (Demolombe, XV, No. 516, 521; 
Mourlon, Il, No. 326; Demante et Colmet 
de Santesre, III, No. 149 bis, |; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 625, text şi nota 9, p. 
558; Dalloz, Râp., Succession, No. 1621; 
Suppl.. Succession, No. 990, 1045; Lau- 
rent „X, No. 262 3,01 urm, 306; Huc, 

V, No. 286: Baudry et Wahl, Successions, 
II, No. 2788, 2789, 2795 urm.; Planiol, 
III. No. 2554; Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, 
p. 756; III, partea II, p. 461, 462, 491, 492; 

C. Hamangiu, |. Rosctii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IlI, No. 770; N. Georgean, 
Studii Iuridice. IL. p. 160; Contra: Duran- 
ton, VII, No. 96, 96 bis). 

4, Impărțeala convenţională se poate 
face prin act autentic sau prin act s 
semnătură privată. (Demolombe, XVI, No. 
611; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 401; C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 770). 

5. Lu cazul când împărțeala se face pe 
act scris, se vor face atâtea exemplare câţi 
copărtaşi sunt deoarece împărţeala este_o 
convenţiune  sinalagmatică. (Laurent, X, 
No. 504; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
Îl, p. 49%, nota 4). 

G. În caz când convenţiunea de împăr- 
ţeală nu a. fost semnată de toţi copărtaşii, 
ea nu poate constitui o dovadă nici în 
privinţa copărtaşilor cari au semnat-o, ci 
în acest caz dovada împărțelei se va face 
conform dreptului comun. (Laurent, X, No. 
505; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 
49. nota 4). : 

7. Actul de împărțeală este opozabil 
terțelor persoane fără a fi transcris de- 
oarece legea cere transcrierea numai a ac- 
telor translative de proprietate iar nu şi 
a celor declarative de drepturi cum e îm- 
părţeala. (Demolombe, XVII, No. 312; Huc, 
V, No. 459; Planiol, III, No. 2405; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 492, 493). 

8. Impărţeala poate rezultă din orice 
act care are de scop să facă să înceteze 
indiviziunea, cum ar fi o donaţiune, o vân- 
zare, un schimb, o tranzacţie, etc. (Dalloz, 
Rp. Succession, No. 1636; Suppl., Succes- 
sion, No. 1055; Alexandresco, ed. 2-a, ITI, 
partea II, p. 490). 

9. Cei puşi sub consiliu judiciar pot 
procedă la o împărţeală de bună voie, 
după o părere, chiar fără asistența consi- 
liului, (Duranton, VII, No. 127; Roiland de 
Villarpues, R€p., Partage de successions, 
No. 79; Laurent, V, No. 570; X, No. 2%; 
Huc, III, No. 553; V, No. 292; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 475, 50, 
nota 2; Comp,: C. Hamangiu, ]. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 744). 
„10. După altă părere, cei puşi sub con- 

siliu judiciar trebuiesc asistați de consi- 
liul lor pentru a face o împărțeală de bună 
voie, (Demolombe, VIII, No. 733; XV, No. 
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562; Mourlon, 11, No. 531; Demante et Col- 
mei de Sanierre, ÎII, No. 144; Aubry et 
Rau, ed. 5-a, I, $ 140, text se nota 17, p. 
876; Planiol, I, No. 2135, III, No. 2335). 

14. O împărţeală de bună voie poate 
fi făcută şi prin mandatari cu procură spe- - 
cială, (Demolombe, XV, No. 599; Mourlou, 
II, No. 3535; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 147 bis I; Daloz, Rep., Suc- 
cession, No. 1638; Laurent, X, No. 297; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. : 
490, nota). , 

12, Impărţeala fiind un act juridic, 
poate fi supusă la toate modalităţile la 
care pot fi supuse actele juridice în gene- 
ral; astfel ea poate fi supusă unei condi- 
tiuni suspensive sau rezolutorie. (Dalloz, 
R€p., Succession, No. 1654; Suppl., Sueces- 
sion, No. 1051; Laurent, X, No. 293, 459 
urm.; Huc, VII, No. 250; Baudry et Wabi, 
Sucecessions, II, No. 3035, 5054; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 490, nota 1). 

128. După altă părere, condițiunea re- 
zolutorie la care este supusă o împărțeală, 
aduce nulitatea împărțelei. (Demolombe, 
XV, No. 614). 

14. Convenţiunea de împărţeală supusă 
unei condițiuni suspensive nu este valabilă 
decât pentru cinci ani. (Dalloz, R6p., Suppl, 
Succession, No. 1052; Baudry et Wabl, 
Successions, II, No. 2034. . | 

15. La o convenţiune de împărţeală 
condițiunea rezolutorie nu este sub înţe- 
leasă ca la celelalte contracte sinalagmatice. 
(Demolombe, XVII, No. 508; Laurent, X, 
No. 460; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea: 
II, p. 490, nota 1). 

16. Când moştenitorii nu se înţeleg în- 
ire ei sau sunt între ei moştenitori absenţi 
sau neprezenţi sau minori, chiar emanci- 
paţi sau interzişi, împărţeala nu se poate 
face decât prin justiţie. (Alexandresco, ed. 
'2-a, III, partea II, p. 489, 501; C. Haman- 
giu, Î. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 772; Traian lonaşcu, p. 229). 

17. La împărţeala prin justiţie legea pre- 
vede următoarele regule: 1) Punerea şi ri- 
dicarea peceţiilor şi facerea inventarului; 
2) tribunalul competent pentru facerea 
împărțelei; 3) procedura acţiunei. de îm- 
părțeală; 4) prețuirea mobilelor şi imobile- 
lor şi vânzarea lor; 5) lichidarea masei de 
împărțit şi a drepturilor copărtaşilor; 
6) formarea şi compunerea. loturilor; 7) -tra- 
gerea loturilor la sorți; 8) omologarea 
împărțelei de justiţie; 9) executarea îm-: 
părţelei. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 49%; Comp. C. Hamangiu, I. Ro- 
setti-Bălănescu şi A]. Băicoianu, III, No. 
774 urm.). 

18. La împărțeală trebuiese chemaţi 
toţi copărtaşii; împărţeala făcută fără par- 
ticiparea unuia dintre copărtaşi - este 
inexistentă deoarece fiecare copărtaș are un 
drept indiviz în fiecare bun din averea 
comună și împărieala făcută de ceilalţi 
copărtaşi fără participarea unuia dintre ei 
constitue o_dispoziţiune asupra unui lu- 
cru strein. (Demolombe, XV, No. 617; XVII, No. 588. 400; Demante et Colmet de San- 
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terre, III, No. 251 bis; Laurent, X, No. 258,. 
290, 464: Alexandresco, ed, 2-a, III, partea. 
II, p. 485, 490, nota 1). Ă 

19. Peniru valabilitatea împărţelei. nu 
este nevoie a se cuprinde toate bunurile- 
succesiunei, ci ea este valabilă dacă se 
mărginește . numai la o parte din aceste 
bunuri.  (Demolombe, XV, No. 615, 646,;. 
Mass€ et Verg€ sur Zachariae, Il, $ 590, 
text şi nota 8, p. 364; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 623, p. 537; Dalloz, R€p., Sucees- 
sion, No. 1628; Suppl.; Suceession, No. 
1049; Laurent, X, No. 291; Baudry et Wahl,. 
Successions, II, No. 5051; Alexandresco.. 
ed. 2-a, III, partea II. p. 490, nota 1: C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 771; Comp.: Traian Io- 
naşcu, p. 228). 

20. La împărțeala făcută prin justiţie 
trebuiesc prevăzute toate bunurile cari: 
compun întreaga succesiune. (Alexandre. 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 490, nota 1). 

21, Punerea peceţilor este ogligatorie: 
numai când unul dintre moștenitori 
sunt absenţi, mneprezenţi. minori sau in- 
terzişi. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea: 
II, p. 494). 
29, Dacă împărţeala se face de bună 

voie, punerea peceţilor este facultativă 
iar nu obligatorie. (Alexandresco, ed. 2-a,. 
III. partea ÎI, p. 489). 
23. Dacă unul dintre comoştenitori se 

prezintă prin mandatar investit cu puteri 
suficiente, el este considerat ca prezent, 
(Mourlon, II, No. 535; Demante et Colmet- 
de Santerre, III, No. 147 bis, [; Aubryet 
Rau, ed, 4-a, VI, -$ 625, nota 4, p. 5%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
494, nota 4). , 

94. Punerea peceţilor. care trebuieşte: 
să aibă loc în cel mai scurt timp dela de- 
ces, se face asupra lucrurilor mobile ale 
succesiunei, de către unul dintre judecă- 
torii tribunalului sau prin delegaţi de ju- 
decătorul de ocol. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea ÎI, p. 495), - 
25, Judecătorii de ocoale sunt compe-: 

tenți să puie peceţile în succesiunile de: 
competența lor când ele sau deschis în 
ocolul lor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 495; C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 775). 
26. Punerea peceţilor se face după 

cererea persoanelor interesate „cari sunt: 
moştenitorii, legatarii, excutorii testamen- 
tarii şi creditorii defunctului cu act scris: 
şi chiar din oficiu. (Alexandresco, ed. 2-a: 
III, partea II, p. 495; C. Hamangiu, |. Ro-: 
sotii Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 
775). 
27. La punerea. peceţilor se va între-. 

buință pecetea tribunalului sau a judecă-- 
toriei de ocol. (Alexandresco, ed. 2-a, III,- 
partea ÎI, p. 495). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
i. Femeea dotală este capabilă ca, fără: 

autorizaţia justiţiei şi numai cu cOnsim- 
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tământul bărbatului său, să proceadă la 
împărţirea convențională a bunurilor cu- 
prinse în succesiunea ce îi este deferită, 
-deoarece dispoziţiile art. 750 şi 747 din co- 
dul civil cari arată în ce cazuri şi în ce 
anume condițiuni împărţeala  trebuiește 
făcută cu autorizaţia justiţiei, nu se pot 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art, 731—"732 

(C. Apel laşi s. I, 92 din 26 Mai 1924, Drep- 
tul 5/1925). 
„2. Cu ocazia judecării cererii de ieşire 

din indiviziune, se judecă toate contesta- 
țiile” şi petiţiile de ereditate. (Cas. I, 4844 
din 14 Dec, 1925, Pand. Săpt., 23/1926). 

9. A se vedeă: art. 494, nota 8. 
aplică prin analogie şi femeei măritate. 

Art. 131. — Creditorii pot şi ei să ceară punerea de peceţi 
în virtutea unui titlu executoriu, sau a unei permisiuni judecă- 
toreşti. (Civ. 730 $ 2, 732, 780, 974, 1016, 1173, 1719; Pr. civ. 
371, 637, 655, 656; Civ. Fr. 820). 

  
Text. Jr. Art. 820. — Les er6aneiers peuvent aussi requtrir l'apposition 

„des scellâs, en vertu d'un titre ex6cutoire ou d'une permission du juge. 

Bibliografie (continuare). 

Doctrină. 

d. Creditorii defunctului au dreptul să 
ceară punerea peceţilor deoarece ei au in- 
teres să nu se sustragă averea mobilă a 
„defunctului care urmează să servească la 
îndestularea creanţelor lor. (Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 494, nota î, 4%; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 775). 

9. Nu numai creditorii chirografari ai 
succesiunei ci şi creditorii ipotecari pot 
cere punerea peceţiilor, deoarece se poate 
întâmplă ca suma rezultată din vânzarea 
“imobilului ipotecat să nu acopere creanţa 
lor sau să le fie contestată validitateu 
iipotecei. (Alexandresco, ed. 2-a, Il, par- 
tea II, p. 496, nota 3). , 

2, Cu toate că în art. 820 c. civ. îr. (751 

c. Civ. rom.), se prevede că punerea pece- 
“ilor nu poate fi făcută decât la cererea 
creditorilor cari au un titlu executor, îo- 
1uș astăzi nu se mai cere existenta unui 

(CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 131 urm. 

titlu executor, ci este de ajuns dacă credi- 
torii au un titlu scris autentic sau sub 
semnătură privată deoarece dispoziţiile 
acestui articol au fost modificate prin art. 
656 pr. civ. română. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea ll, p. 494, nota 2, 495, 496: 
E Stănescu, Despre partaj şi rezervă, p. 

4, Dacă creditorii suecesiunei nu au 
un titlu scris, ei vor puteă cere punerea 
peceţilor cu permisiunea preşedintelui 
tribunalului locului unde sa deschis suc- 
cesiunea. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 496), 

5, Creditorii moştenitorilor au dreptul să 
ceară punerea peceţilor în numele debito- 
rilor lor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 495). 

G,. Cheltuielile făcute cu ocazia punerei 
peceţilor, facerea inventarului, etc. cad 
în sarcina succesiunei, (Alexandresco, ed. 
2-a, (II, partea TI, p. 497). 

Art. 782. — După punerea peceţilor, creditorii pot îace opo- 
zițţiune și fără a aveă titluri executorii sau permisiunea justiţiei. 
(Civ. 731; Pr. civ. 656, 666 urm., 671; Civ. Fr. 821). 

Tei. fr. Art, 821. — Lorsque le scell6 a 6t6 appose, tous er€anciers peu- 
vent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre ex6cutoire ni permis- 
sion du juge. 

Les. formalitâs pour la levee des scelles et la confection de Vinventaire, 
sont regltes par les lois sur la procâdure, 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 20 urm., 131 urm. 
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Doctrină. 

1. Nu numai creditorii chirografari ai 
succesiunei,. ci şi creditorii ipotecari au 
dreptul să facă opoziţie. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 496, nota 3). - 

2. Creditorii -vor face opoziţia lor sau 
printr'o declaraţie în procesul verbal de 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil 

pus punerea peceților. (Alexandresco; ed, 
2-a, INI, partea II, p. 496, nota 4). 

3. Opoziția creditorilor are de scop a 
nu se ridică peceţile în absenţa lor. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II. p, 496), 

4. În cazul când creditorii oponenți nu 
au un titlu legitim, ei vor fi condamnați 
la cheltueli şi după împrejurări chiar la 

punerea peceţilor sau prin o cerere adre- daune. ((Alexandresco, ed. 2-a, III, par- sată preşedintelui tribunalului care a dis- tea II, p. 496, 497). 

Art. 133. — Dacă vreunul din coerezi nu consimte la facerea 
împărțelei, sau dacă se ivesc contestaţiuni, ori în privința modului 
de procedare, sau asupra chipului dea o termină, tribunalul se 
pronunță în mod sumar sau numește, de cere trebuinţa, pentru 
operațiunile împărţelei, pe unul din judecători, după raportul cărui 
judecă contestaţiunile. (Civ. 728 urm., 746, 747, 1388 urm.; Pr. civ. 
63, 96, 691 urm.; Civ. Fr. 823). “ 

Text. fr. Art. 623. — Si Pun des cohtritiers refuse de consentir au par- tage, ou sil s'€lăve des contestations soit sur le mode dy proebder, soit sur la 
maniăre de le terminer, le tribunal prononce comme en matiâre sommaire, ou 
commet, s'il y a lieu, pour les opârations du partage, un des juges, sur le rap- port duquel il decide les contestations. 

Bibliografie (continuare). 
BănescU EFTIMIE, Notă sub Judec. ocol Parincea-Bacău, 99/1923, Jur. Gen. 1925, No. 2032; GEoRGEAN N., Studii Juridice, vol. |, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 163 urm, 

Doctrină. 

4. Cuvintele: „în mod sumar“ întrebu- 
inţate în art. 755 c. civ. rom,, contrar ca 
în dreptul francez au înţeles că judecata 
trebuieşte să aibă loc de urgenţă, deoarece 
legiuitorul român nu a reprodus procedura 
sumară din drepiul francez. (Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 500, nota 2, 502 
text şi nota 2; Matei Cantacuzino, p. 263; 

. Hamangiu, LI. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 772), 

2. Potrivit dispoziţiunlor art, 825 c. 
civ. în. (725 ce. civ. rom), tribunalul se 
pronunţă în mod sumar. Procedura acea- 
sta sumară (de urgenţă în dreptul civil 
român) se aplică numai asupra contestaţii- 
lor privitoare la forma însăş a partaju- 
lui şi asupra chipului de a procedă iar nu. 
și la contestaţiunile asupra fondului Pro- 
cesului cum sunt cele privitoare la calita- 
tea părţilor, la prescripția acţiunii de îm- părțeală, la calitatea disponibilă, la ra- 
pori, la restituirea obiectelor sustrase etc. (Demolombe, XV, No. 657; Mourlon, II, 

0. 339; Demante et Colmet de Santerre, III, No. 155 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 624, text şi nota '2, p. 545; Dalloz, 
Rep. .Succession. No. 1679; Suppl., Succes- sion, No. 1076: Laurent, X, No. 512; Huc, V, No. 299; Baudry et Wabhl, Successions, II. No. 5164; Alexandresco, ed, 2-a, III, III, partea II, p. 505, nota 1; C. Haman- 

giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
III. No. 772). : 

38. Iribunalele au facultatea de a apre- 
ciă dacă trebuieşte sau nu să numească 
un judecător comisar. (Demolombe, XV, 
No. 658; Mourlon, II, No. 540; Demante 
et Colmet de Sanierre, III, No. 155 bis; 
Laurent, X, No. 314; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea ÎI, p. 505, nota î; C. Haman- 
giu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 776). j 
W Ba În dreptul român, procedura împăr- 
țelei unei averi succesorale se compune din 
două faze distincte şi anume: aceea până la 
admiterea-ta. principiu şi aceea a formării 
loturilor şi tragerei lor la sorţi, In trecut 
chestiunea eră controversată dacă încheie- 
rea de admiiere în principiu constituiă 
sau nu o hotărîre asupra fondului proce- 
sului de împărțeală şi această nedumerire 
eră provocată, în afacerile de competenţa 
judecăteriilor de ocoale, din cauza că Ie- 
giuitorul în expunerea de motive a legei 
Judecătoriilor de ocoale din 1908, a arătat 
că încheierile de orice fel, chiar şi cele de 
admitere în principiu la împărteală, nu 
se vor puteă atacă deosebit ci numai deo- 
dată cu hotărîrea prin care se va desăvârși 
impărțeaia; ori această preseripțiune fiind 
un simplu deziderat, deoarece nu a fost 
trecută în lege, nu poate fi ținută în seamă, 
Astăzi această controversă aproape nu mak 
există şi se admite aproape în mod con- 
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stant în doctrină şi în jurisprudentă că în- 
cheerea prin care instanța de fond, într”o 
acțiune pentru ieşire din indiviziune, sta- 
bileşte calitatea părţilor şi drepturile res- 
pective la succesiune, precum şi masa suc- 
cesorală de împăriit, constitue adevărata 
hotărîre dată asupra fondului afacerei, sta- 
bilind bazele pe temeiul cărora are a se 
face împărțeala, care urmează să fie ata- 
cată de cei nemulţumiţi pe căile prevăzute 
de lege pentru reformarea hotărîrilor. Așă 
dar. dacă o asemenea hotărîre nu a fost 
atacată în termenul prevăzut de lege, ea 
rămâne definitivă şi constitue autoritate 
de lucru judecat între părţi, aşă încât 
prescripţia şi chiar chestiunea incompe- 
tenței ratione materiae nu ar mai puteă fi 
propuse față de această hotărîre, cu ocazia 
formării loturilor şi tragerei lor la sorti.- 
(Alexandresco, ed. 2-a, II. partea II, p. 
519, text şi nota 1, 552, 555, text şi nota 1; 
Corneliu Botez. Noul codice de şedinţă, 
ed. 1908, p. 1016, 1017; ed. 1922, No. 1865 
e N. Georgean, Studii Juridice,]. p 

d]. o 

6, Competența tribunalului în mate- 
rie de împărțeală în dreptul civ. român 
va fi guvernată de art. 65 pr. civ. deoarece 
legiuitorul român nu a reprodus în codul 
civil dispoziţiunile art. 822 c. civ. Îr..(Ale- 
xandresco, ed. 2-a. INI, partea ÎI, p. 497; 
C. Hamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 791; Traian lonaşcu, 
p. 251). 

G. În cazul când după săvârşirea împăr- 
țelei, au mai rămas unele lucruri din suc- 
cesiune nedivizate, împărteala lor se va 
cere, pentru lucruri mobile la tribunalul 
domiciliului pârîtului, iar pentru imobile 
la tribunalul situaţiunei lor. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 497, nota 4; 
N. Stănescu, Despre partaj şi rezervă, p. 
55, 56; Comp.: C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 791). 

7. A se vedeă: art. 747 din codul civil 
cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4_ Prin încheierea dela 3 Mai 1925, jude- 
cătoria Parincea, admite în principiu ac- 
tiunea de ieşire din indiviziune introdusă 
de Flena Vaslas şi numeşte un expert 

„pentru formarea loturilor. luând act de 
declaraţiunea părților că renunță la drep- 
iul de apel. 
După depunerea raportului de expertiză, 

judecătoria constată atât din cuprinsul 
acţiunii cât şi din raportul de expertiză 
că averea asupra căreia se cereă ieşirea 
din indiveziune. întrece ca suprafaţă 10 ha 

şi ca valoare 15.000 lei şi la termenul fixat 

pentru tragerea loturilor işi declină com- 

petința pe baza art. 55 legea judecător. 
ocoale combinat cu 109, pr. civilă şi tri- 
mete dosarul la Tribunal, conform art. 
108 procedura civilă pentru judecarea a- 
facerii. (Jud. oc. Parincea-Bacău, cartea 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE Şi RAPORTURI Ari, 733 

de judecată civilă No. 99 din 925, Jur. 
Gen. 1925, No. 2052). 

9, În materie de împărţeală, ceea ce dă 
caracterul definitiv al partajului, este nu- 

mai determinarea în mod distinct pe teren 

a drepturilor fiecărui codevălmaș şi omo- 

logarea tribunalului, iar nu hotărîrea de 

admitere în principiu peniru ieşire din in- 

diviziune, care nu face aliceva decât să 

recunoască părților dreptul de proprietate 

în averea indiviză, stabilind masa succe- 

scrală de îmnărţii şi ordonând ieşirea din 

indiviziune, fără ca prin aceasta să facă 

să înceteze starea de indiviziune existentă. 

(Trib. Buzău s. Il, 74 din 10 Martie 1924, 

Dreptul 17/1925). _ 

2. Evaluarea stabilită de expert după 

admiterea în principiu întrun proces de 

partaj, nu influenţează cu nimic asupra 

competenţei ratione materiae. (Judecăto- 

ria ocol rural Segarcea-Dolj, 20 Decem- 

rie 1924, Justiţia Olteniei 6-7/1926). 

4 Judele de ocol, sesizat de o acţiune 

e împărțeală, odată ce a admis-o în prin- 

cipiu pe temeiul competinţei fixate după 

valoarea arătată în cerere, nu-şi mai poate 

declină competința pe motiv că sar fi 

constatat de expert o valoare mai mare, 

care excede: competinţa .sa ci urmează a 

procede mai departe la desăvârşirea îm- 

părțelii, de care a fost sesizat în regulă. 

(Cas. 1, 601. din 6 Martie, 1925, Pand. 

Rom. 1926, III, 1; Cas. L, 1510 din 9 lunie 

1925, Pand. Săpi. 29/1925; Cas. 1. 5284 din 

9 Iulie 1996, Jurispr. Rom. 17/1926). 
5, In fapt: Acţiune de partaj admisă 

în” principiu în urmă continuând operați- 

unile partajului sa dat sentinţa în fond, 
care după cum constată Curtea de Apel, 
a rămas definitivă. 
Recurenta atacă posterior, cu opoziție 

sentința dată asupra admisibilității acţi- 
unii în principiu, pe motivul că s'a dat în 
lipsa sa şi fără o regulată citare a i; 
Curtea de apel decide că, deşi opoziția ar 

fi în termen, admiterea ei însă nu ar fo- 
losi întru nimic recurentei, odată ce sen- : 
tința de fond este definitivă; Solutia a 
fost confirmată de Inalta Curte, 

In drept: Constatarea Curţii de Apel 
că sentința No. -115 dela 24 Aprilie 1914 
prin care Trib. laşi s'a pronunţat în fond 
asupra cererei intimatei în urma regula- 
tei citări a acesteia, a rămas definitivă 
prin neatacarea ei cu opoziţie sau apel, 
după ce i-a fost comunicată în regulă, nu 
este atacată prin motivele de casare for- 
mulate de recurent. 

Astfel fiind, omisiunea imputată Curţii 
de fond dea nu se fi pronunţat asupra 
cererii recurentei de a i se acordă un ter- 
men pentru a atacă cu apel această sen- 
tință, nu poate fi esenţială întrucât faţă cu 
constatarea necontestată a Curţii, recu- 
renia nu mai puteă uză în contra acestei 
sentințe de calea de atac invocată de 
dânsa, 

Deci, odată stabilit că: sentința prin care 
Tribunalul pune în mod definitiv capăt 
stării de indiviziune dintre părți a rămas 
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definitivă, cu drept cuvânt şi cu o exactă 
aplicare a principiilor de lege referitoare 
la materie, Curtea de fond a respins ca 
inadmisibilă opoziţia făcută de către re- 
curentă în contra hotărțrei de admitere în 
principiu a acţiunii de partaj, întrucât, 
puterea lucrului judecat, pe care ultima 
sentinţă a dobândit-o, nu poate fi dărâ- 
mată prin retractarea sau reformarea pri- 
mei sentinţe. (Cas. I, dec. 1521 din 22 Mai 
1925, Jur. Gen. 1925, No. 1790). , 

6. Prin hotăririle de admitere în prin- 
cipiu a împărțelei trebuie să se determine 
între alte puncte calitatea de copărtaşi 
cum şi bunurile ce vor compune massa su- 
pusă împărielei; de aci urmează că atunci 
când în cadrul soluționării unor cereri de 
împărțeală, s'ar ridică contesiaţiuni refe- 
ritoare la calitatea de succesor a vreuneia 

__din părţi, sau la faptul dacă un imobil 
aparţine sau nu averei comune, în atare 
caz instanța sesizată cu judecarea cererei 
de ieşire din indiviziune are să se pronunțe 
implicit asupra acelor contestaţii, soluţio- 
nând astfel prealabile acţiuni incidentale 
de, peiijiuni de ereditate şi de revendicare, 
căci orice altă procedare ar face imposi- 
bilă o temeinică rezolvare a cererii de îm- 
părțeală ; 
Prin urmare, în speţă, susținerea făcută 

de recurenţi înaintea instanței de fond 
asupra  neadmisibilităţii rezolvării unor 
atari chestiuni în cadrul judecării cererilor 
de împărțeală, fiind în drept neîntemeiata, 
nediscutarea ei de către Curtea de fond 
nu constitue o omisiune cu caracter esen- 
țial, cum se pretinde. (Cas, I, dec. 4044 
din 14 Decembrie 1925, Jur. Gen. 1920, 
No. 1220). 

Z. In fapt: Acţiunea de partaj, îndrep- 
tată în contra femeei, în care însă şi so- 
tul său este chemat atât ca soţ pentru au- 
torizare, cât şi ca deţinător al unei părți 
din averea succesorală, în baza unui act 
de vânzare dela de cujus. 

Tribunalul înglobează în massa sueceso- 
rală şi averea cumpărată de soț, respin- 
gând apărarea lui pe baza actului de vân- 
zare pe cconsideraţia că el, ca soţ pentru 
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autorizare este tert în proces şi judecata 
nu poate ţine seama de actul său, odată 
ce nu a făcut intervenţia conf. art. 247 pr. 
civ. şi nici soţia nu puteă prezentă acel 
act decât numai introducându-l în cauză, 

În drept: Moştenitoarea necontestată a 
cărei avere este de împărţit, aveâ dreptul 
să discute formarea massei succesorale și 
să pună concluziuni pentru scoaterea dia 
massă a averei ce dânsa credeă că trebuie 
exclusă, că aparţinând altuia, în speţă so- 
tului său care o cumpărase dela detunctu 
şi care eră chemat în proces şi personal 
ca cumpărător nu numai ca soţ pentru au- 
torizare. În aceste condițiuni, chiar soţul - 
puteă pune personal concluziuni, şi discută 
dacă terenul stăpânit de el poate sau nu 
să facă parte din massa succesorală. (Cas. 
IL, dec. 942 din 5 Februarie 1926, Jurs. 
Gen. 1926, No. 844). 

8. Jurnalul de admitere în. principii al 
împărțelei are un caracter definitiv şi pre- 
judecă fondul fiind o adevărată hotărire 
în privinţa celor ce a statuat: recunoaşte- 
rea drepturilor de moştenire ale părților 
şi fixarea massei succesorale, ne mai pu- 
tându-se invocă în altă fază a procedurei 
aceleeaşi pretenţiuni. 

In speţă, jurnalul de admitere în prin 
cipiu fiind rămas definitiv, deci masa suc- 
cesorală este definitiv fixată, proba cu 
martori spre a stabili prescripția în fa- 
voarea apelantului şi a înlătură astfel 
partajul, devine astăzi inadmisibilă şi deo 
urmează a fi respinsă ca atare. (Trib. 
Botoşani, Jurnal 1514 din 9 Februarie 
1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1329. , 

9. In principiu: instanța sesizată cu ju: 
decarea admiterii în principiu a unui 
iaj, are căderea să se pronunțe numai asu- 
pra, calităţii părţilor. Când Curtea de. Apel 

ă o hotărîre asupra admisibilității în 
principiu, nu excede competința proce- 
dând şi la desăvârşirea operaţiilor de par- 
taj, când părţile sunt de acord. (Cas, |, 
5107 din 21 Iunie 1926, Pand. Săpt. 
51/1926). ; 

10. A se vedeă: art. 4094, nota 8; art, 
744, nota 1; art. 1201, nota 54. - 

Art. 734. — Estimaţiunea imobilelor se face de experți aleși 
de părţile interesate; de experţi numiţi din oficiu când părțile 
refuză a-i alege. 

Procesul-verbal al experţilor trebue să arate bazele estima- 
țiunei; să indice dacă obiectul estimat poate să fie comod împărțit 
şi în ce chip; să fixeze în fine, în caz de împărțire, fiecare din 
părțile ce se pot formă, precum şi valoarea lor. (Civ. 410—412, 
462 urm., 736; Pr. civ. 211 urm., 685, 694 urm.; Legea timbr. 18 
$ 14, 21 $ 13; Civ. Fr. 824), 

„_Zeat. fr. Art. 824. — LLestimation des immeubles est faite par expert choisis par les parties int6resstes, ou, ă leur refus, nommâs d'office. , „Le procăs-verbal des experts doit presenter les bases de Pestimation; il doit indiquer si Vobjet estim& peut &tre commodâment partag€; de quelle ma- 
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nidre; fixer enfin, en cas de division chacune des parts quwon peut en former 
et leur valeur. 

Docţrină. 

|„ Preţuirea se face de unul sau irei 
experți chiar când sunt comoştenitori 
minori sau interzişi. (Demolombe, XV, 
No. 641; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 624, 
nota 9, p. 546: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea 1. p. 504, nota 2). 

2, Când copăriaşii se înţeleg, pot a- 
lege ei pe experţi, când însă ei nu se 
înțeleg sau sunt între ei incapabili, nu- 
mirea experţilor se va face din oficiu. 
(Demolombe, XV, No. 642; Mass€ et Ver- 
g6 sur Zachariae, Îl, $ 591, nota 4, p. 568; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
504, text şi nota 3; Comp.: € 
LI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, 
No. 777). - 

3. Tribunalul, chiar când există moşte- 
nitori minori sau interzişi, nu este obli- 
gat să facă prețuirea prin experţi, ci are 
numai facultatea, el putând să ordcne 
împărțeala mobilelor şi imobilelor din 
succesiune fără o expertiză prealabilă, 
când are elemente suficiente pentru a şti 
valoarea lor. (Demolombe, XV, No. 
Mass et Verg€ sur Zachariae, Il, $ 391, 
nota 4, p. 568; Mcurlon, Il, No.542; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 504; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 777). | 
4 Tribunalul este obligat să ordone 

expertizarea valorei bunurilor de îm- 
părțit când unul dintre copăriaşi o cere. 
(Laurent, X, No. 518; Alexandresco, ed. 
9-a, III, partea II, p. 505; C. Hamangiu, 
I. Roseiti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, (II, 
No. 777). 

5, In cazul când tribunalul nu este lu- 
minat de expertiza făcută, el poate or- 
donă facerea unei noi expertize, de către 
aceeaşi experţi sau de alţii. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 505). 

G. Avizul experţilcr nu este obligator 
entru tribunal. (Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea II, p. 505). | 
7, Preţuirea trebuieşie să se facă după 

valoarea lucrurilor din momentul. facerei 

Hamangiu, : 

B41; . 

ei, iar nu din momentul deschiderei suc- 
cesiunei. (Demolombe, XY, No. 647; Huc, 
V, No. 301, 448; Alexandrescu, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 504, nota 1). 
„8. A se vedeă: art. 412 şi 755 din codul 

civil, cu notele respective. 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|„ Este valabilă înştiințarea prin seri- 
soare recomandată, făcută de expert, când 
din adeverinţele poştei se constată nu- 
mele persoanei şi localitatea unde sa tri- 
mis recomandată, nefiind necesar ca ace- 
ste adeverinţe să cuprindă întreaga adre- 
să după recomandată, (Trib. Dâmboviţa, 
S. II, 545 din 26 Noembrie 1925, Pand. 
Săpt. 50;.925). 

9, Cu ocaziunea admiterii în principiu 
a partajului, instanța are a se pronunţă 
numai asupra determinării caliţăţii de 
succesori, a părţilor, determinarea bunu- 
rilor ce trebuiesc cuprinse în împărţeala 
şi determinarea fracţiunei cuvenită fie- 
cărui copărtaş individual, sau în cazul 
când moşienirea se deferă prin reprezen- 
taţiune, determinarea fracțiunei cuvenită 
fiecărei tulpini. Potrivit art. 734 cod. civ. 

“Tribunalul pentru a se pronunţă dacă a- 
verea este comod paritajabilă în natură, 
are nevoie de avizul unui expert care să 
cerceteze situaţiunea la localitate şi să-şi 
dea părerea asupra acestei chestiuni cum 
şi asupra formărei loturilor, operaţiune 
care se face după admiierea în principiu 
a partajului; deci prin jurnalul de admi- 
tere în principiu tribunalul nu se poate 
pronunţă asupra formei partajului — prin 
tragere la sorţi sau prin atribuţiune — ne- 
ştiind în prealabil dacă este posibil par- 
tajul în natură, aşă că chestiunea ridicată 
este prematură, urmând a se soluţionă 
cu ocaziunea celorlalte operaţiuni ale par- 
tajului. (Trib. Argeş, $. T Jurnal din 1926, 
Jur. Gen, 1926 No. 749). 

Art. 185. — Estimaţiunea mobilelor trebue să se facă de 

oameni cunoscători şi după adevăratul lor preţ. (Civ. 397, 472 

urm., 722, 734, 772; Fr. Civ. 825). 

Tezi. fr. Art. 825. — IVestimation des meubles, sil n'y a pas eu de priste 

faite dans un inventaire râgulier, doit tre faite par gens ă ee connaissant, ă 

juste prix et sans erue. 

Doctrină, 

1. Din dispoziţiile art. 825 e. civ. fr. 
(755 e. civ. rcm.) rezultă că tribunalul 

este liber să numească pe cine crede ca 
experți, nefiind necesar a se numi func- 

ționari pentru facerea expertizei. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Succession, No. 1085; Bau- 
dry et Wabhl, Successions, II, No. 5133; 
Contra: Demolombe, XV, No. 646). 

9, Dacă lucrurile de împărţit sunt va- 
lcri cotate la bursă, nu este necesar a se 
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numi experţi pentru determinarea valorii 
acestor lucruri, ci evaluarea se va face 
Inându-se de bază cota bursei. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No 1084; Bau. 
dry et ahl, Successions, II, No. 517; 
omp.: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăne- 

"seu şi Al. Băiccianu, III, No. 777). 

8. Preţuirea mobilelor se va face ca şi 
aceea a imobilelor. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 506; C. Hamangiu, Î. Ro- 
zetii- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
777). 

di A se vedeă: art. 754 din codul civil, 
cu notele respective. 

Art. 136. — Fiecare din coerezi poate cere partea sa în natură 
din mobilele sau imobilele succesiunei. Cu toate acestea, de sunt 
creditori sequestranţi sau oponenți, sau dacă majoritatea coerezilor 
socotește necesară vinderea mobilelor pentru plata datoriilor succe- 
siunei, ele se vând public după formele obicinuite. 

Dacă imobilele nu se pot împărți, se vor vinde la tribunal 
prin _licitaţiune. | 

Dacă toate părţile sunt majore, ele pot conveni să facă vân- 
zarea în faţa unui arbitru, numit de dânsele. (Civ. 401 urm., 462, 
urm., 472 urm., 730, 734, 737, 740, 741, 746, 748, 785, 823—828, 
974, 1388 urm.; Pr. civ. 339 urm., 437 urm., 677 urm., 681 urm, 
691 urm., 694 urm., 699; L. Timbr. 44 Ş 2, 61-a; Civ. Fr 826, 827). 

Tezt fr. Art. 826. — Chacun des eohsritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la, succession; n6anmoins, s'il y a des ertan- ciers saisissants ou opposants, ou si la majorit6 des cohritiers juge la vente nâcessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les! meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. 
Tezi fr. Art. 827. — Si les immeubles ne peuvent pas se partager com- modâment, il doit âtre proeâde ă la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. 
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„Doctrină, 
„|. Pcirivit dispozițiunilor art. 8% c. civ. în. (756 al. 1 ce. civ. rom.) vânzarea 

mobilelor succesorule nu poate aveă loc 
decât în cele două cazuri prevăzute de 
acest articol, adică atunci când sunt cre- 
ditori sechestranţi, adică urmăritori, sau 
oponenți, sau când majoritatea coerezi- 
lor socotește necesară vinderea mobilelor 
pentru plata datoriilor suecesiunei. (Dal- 
oz, Reâp., Succession, No. 1689; Suppl+ Succession, No. 1086; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 508: Comp: C. Ha- 
mangiu. |. Rosetti-Bălănescu și AL. Băico- 
ianu, III, No. 728). 
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2, În cazul când unul dintre moşteni- 
tori se oferă să plătească datoriile credi- 
torilor sechestranţi sau oponenți, vânza- 
rea mobilelor poate fi evitată. '(Dalloz, 
Rep., Succession, No, 1689). 

3, Numai creditorii sechestranţi sau oponenți ai succesiunei au dreptul să ceară 
vânzarea mobilelcr. (Dalloz, Rep., Suppl,, 
Succession, No. 1086; Comp.: Laurent, X, No. 520). - 

dis In cazul când sunt creditori urmări- tori sau oponenți, fiecare moştenitor poate cere vânzarea mobilelor din succesiune, 
pentru ca din preţul lcr să se plătească . creditorii. _ (Demolombe, XV, No. 649; Mourlon, II, No. 345; Demante et Colmet de Santerre, III, No. 159 bis: Alexandre- sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 508). 

„ Prin creditori oponenți se înţeleg acei creditori cari au făcut popriri în mâna terţilcr. (Mourlon, II, No. 545: Comp. Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 508, nota 1; Hamangiu, I. Rosetti-Bă- lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 778). 
G. După altă părere, prin creditori o- ponenti se înțeleg creditorii cari se opun a împărțeală. (Ccmp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 508, nota 1). 
7, Pctrivit dispoziţiunilor art. 826 c. 

civ. fr. (756 al. îi ce. civ. rom.) mobilele succesorale se vor vinde dacă majoritatea coerezilor socotește necesară vinderea pentru plata datoriilcr succesiunei. În 
ceeace priveşte calcularea majorităţii; moștenitorilor trebuieşte de făcut o dis- 
tincţiune după cum moştenitorii vin la 
succesiune în virtutea dreptului lor pro- 
priu sau prin reprezentaţie. În cazul când 
mcștenitorii vin la succesiune în virtutea 
dreptului lor propriu, după o părere se „ va aveă în vedere majoritatea moştenito- 
rilor în număr, chiar dacă ar veni la suc- 
cesiune cu drepturi neegale. (Demolombe, 
XV, No. 650; Mcurlon, II, No. 545; De. 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 159 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, p. 
547; Dalloz, Râp., Suppl, Suecession, No. 
1086; Laurent, i No. 520; Huc, V, No. 
305; Baudry et Wabl, Successions, II, No. 
5180: Planicl, III, No. 2361; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 508, 
nota 5; N. Stănescu, Despre pariaj şi re- 
zervă, p. 65: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 778). 

8. După altă părere, în cazul, când 
moştenitorii vin la succesiune în virtutea 
dreptului lor propriu, se va aveă în ve- 
dere majoritatea ler în număr „numai 
dacă vin cu drepturi egale, dacă vin însă 
cu drepturi neegale, se va avea în ve 
dere, la calcularea majorităţei, cotitatea 
loturilor.  (Dalloz, Rep., Suceession, No. 
1689). o , 

3, În cazul când sunt moştenitori cari 
vin prin reprezentaţie, ci nu au, fiecare 
câte un vct la calcularea majorităţii, ci 
fiecare tulpină va avea un singur vot. 
(Demolombe, XV, No. 650; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 159 bis: Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, p. 547: Dal- 

96701, — Codul civil adnotat. —VI. 
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loz, Rep., "Succession, No. 1689; Suppl., 
Succession, Nc. 1086; Laurent, X, No. 520; uc, V, No: 505; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 508, nota 5; Contra: Bau- 
dry et Wahl, Successions, II, No. 5180). 

iQ. In cazul când sunt numai doi mMoş- ienitori şi deci nu se poate formă majo- ritatea, va hotărî tribunalul dacă mobi- lele trebuiesc vândute pentru a se achită datoriile succesorale. (Demolombe, XV, No. 650; Aubry et Bau. ed. 4-a, VI, $ 624, p- 547; Dalloz, Rep, Suppl., Succession, Ne. 1087; Huc, V, No. 503; Baudry et Wabl, Successions, Il, No. 5181; Comp: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 508 nota 5). 

îi. In cazul când nu toți comoşteni torii suni de accrd a se vinde mobilele succesiunei, ci numai majoritatea lor, vân- zarea mobilelor nu se va face decât până 
la concurenţa datoriilor şi sarcinelur «ue- 
cesiunei. (Demolombe, XV, No. 650; Dal- 
oz, R€p., Suppl.. Suecession, No. 1088; Baudry et Wabh], Successions, II, No. 5182; 

Comp.: Alexandreseo, ed. 2-a, Îl, »urtea II, p. 509; C. Hamangiu, I. Rosetti Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 778). 

12. În cazul când nu este necesară 
vânzarea tuturor mobilelor  succesiunei 
pentru a se plăti datoriile şi sarcinele suc- 
cesiunei, desemnarea mobilelor ce urmea- 
ză a fi. vândute, se va face, după o pă-- 
rere, de majoritatea moștenitorilor. (De- 
molombe, XV, No. 654: Dalloz, RE - Suppl. 
Succession, Ne. 1088; Comp.: Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 509, nota 1). 

« După altă părere, în acest caz, de- 
semnarea mobilelor ce urmează a fi vân- 
dute, se va face de tribunal. (Dalloz, Rp. 
uppl., Succession, No. 1088; Baudry ct 

Wabl, Successions, II, No. 5182). 
14. În cazul când unul dintre mcşteni- 

tori sau minoritatea moștenitorilor se o- 
feră să plătească datoriile succesorale, 
vânzarea mobilelor poate fi evitată; Da- 
toriile însă trebuiesc plătite în întregime 
şi vânzarea nu va puteă fi evitată dacă 
minoritatea moștenitorilor sar oferi să 
plătească numai partea sa din datorii. 
(Demolcmbe, XV, No. 655; Demante et 
Colmei de Santerre, III, No. 159 bis; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, text şi nota 
16, p. 548: Dalloz, Rep., Suppl., Succes- 
sion, No. 1089; Laurent, X, No. 520; Bau- 
dry et Wabl, Successions, II, No. 5184; 
Alexandrescc, ed. 2-a, III, partea II, p. 
509: Contra: Mourlon, II, No. 546: Mar- 
cad€. Art. 826). , 

15. Vânzarea mobilelor succesorale nu 
poate avreă loc în afară de cele două ca- 
zuri prevăzute de art. 826 ce. civ. fr. (756 
al. 1, c. civ. rom:), decât dacă toţi comoş- 
tenitorii ar cere-o. (Demolombe, XV, Nc. 
651; Demante et Colmet de Santerre, II], 
No. 159 bis; Dalloz, Râp., Suppl., Succes 
sion, No. 1090; Baudry et Wabhl, Succes- 
sions, II, No. 5186; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea II, p. 509). , Ă 

16. Dacă sunt însă mobile cari sunt su- 
puse deteriorării, vânzarea lor se va pu- 
teă tace în urma cererei numai a unora 
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dintre moştenitori. (Dalloz, Rep, Suppl, 
Suecession, No. 1090). , 

17, In ceeace priveşte obiectele din 
succesiune cari au mai mult o valoare 
morală, constituind suveniruri de familie 
cum sunt: portretele şi tiilurile de fami- 
lie, diplomele, decoraţiile, manuscrisel:, 
corespondenţa, eic., dacă moştenitorii nu 
se înțeleg în privința împărţirei lor, după 
o părere, se vor atribui celui mai mare 
dintre moştenitorii masculini.  (Dalloz, 
Rep, Suppl-, Succession, Nc. 1093). 

18, După altă părere, în acest caz, se 
va iace licitaţia lor numai între comoşte- 
nitori. cu dreptul pentru cei cari nu le 
vor fi obţinut. la licitaţie să ia câpii sau 
reproducţii după aceste obiecte. (Aubrv 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 621, text şi ncta 5, 
p. 510; Dalloz, Rep., Suppl:, Succession, 
No. 1092; Comp:: Planiol, III, No. 2566 
bis; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 487). 

19. După a treia părere, în acest caz 
se vor aplica dispozițiunile art. 842 ce. civ. 
îr. (750 c. civ. rom.) şi tribunalul va hc- 
tări căruia dintre moştenitori trebuiesc a- 
tribuite aceste obiecte. (Demolombe, XV. 
No. 700; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 1092; Laurent, X, Nc. 5539; Baudry et 
Wahl, Successions, I[, No. 2857, 2858). 
2Q. |n ceeace priveşte manuscrisele 

cari urmează a fi tipărite, ele fac parte 
din succesiune, deoarece au o valoare ma- 
terială şi nu pot fi atribuite unui singur 
dintre moştenitori, ci urmează a îi împăr- 
țite. (Demolombe, XV, No. 700; Dalloz, 

€p., Succession, No. 1851: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 487) 

2 4. Deasemenea şi brevetele de inven- 
țiune și proprietatea literară. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 487, 488). 
29, Fondul de comerţ neputând fi îm- 

părțit în natură, se va supune licitaţiei 
sau va fi atribuiţ unuia dintre copărtaşi: 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

23, Din dispoziţiunile art. 827 c. civ. fr. 
(736 al. 2 şi 3 c, civ. rom.), rezultă căimo- 
bilele succesorale se vor vinde la Licitaţie 
numai când ele nu se pot împărți comod 
în natură sau când toți moştenitorii majori 
şi capabili, hotărăsc vânzarea lor prin lici- 
tație, deoarece principiul legiuitorului este 
ca ele să fie împărţite în natură. (Dalloz, 
Râp., Suppl.. Suecession, No. 1100; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 509, 510: 
511; C. Hamangiu: I. Rosetti-Bălănesea și 
AL. Băicoianu, il, No. 778; Comp.: Tra- 
ian lonaşcu, p. 229). 

924, Prin urmare, în afară de aceste uouă 
cazuri, vânzarea prin licitaţie publică a 
imobilelor succesorale nu poate aveă loc, 
de exemplu, când majoritatea moşienitorilor 
ar hotărî-o pentru a se achită datoriile suc- 
cesiunei. (Demolombe, XV, No. 655, 656: 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
160; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 024, p. 
548; Dalloz, Râp.. SupplL, Suecessmon No. 
1100; Laurent, x No. 521; Huc, V, No. 305; 
Baudry et Wahl, Successions, II. No. 5192 
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urm: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 512, nota 1). - 
25. Prin cuvintele: „dacă imobilele nu 

se pot împărţi”, întrebuințate de legiui- 
tor în art. 827 c. civ. fr. (736 al. 2 c. civ. 
rom.), se înțelege o împărţeală care să poa- 
tă permite să se formeze loturi egale sau 
pe cât este posibil egale pentru fiecare mo- 
ştenitor. (Dalloz, Rep., Succession, No. 1733; 
Suppl. Succession, No. 1101; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 510; 
C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 780). 

268. Cu toate că împărțirea materială a 
imobilelor ar fi posibilă, totuş ele se vor 
vinde prin licitaţie în cazul când prin îm- 
părțeală imobilele ar suferi o mare depre- 
ciere, sau folosinţa lor ar fi foarte îngreu- 
nată sau prin formarea loturilor ar irebui 
să se fixeze sulte considerabile. (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 1724; Suppl,, Sucees- 
sion, No. 1101; Colin et Capitant, III, p. 
517; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 510; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, FI. No. 780). 
97. Imobilele succesorale se vor so- 

coti că pot fi comod împărţite, chiar dacă 
la formarea loturilor ar trebui să se con- 
stitue o servituie în sarcina unui lot şi în 
folosul altui lot, însă cu condiţie să nu 
fie prea oneroasă. (Demolombe, XV, No. 
658; Dalloz, Rep., Succession, No. 173%; 
Suppl., Succession, No. 1105; Laurent, Ă, 
No. 521; Baudry et Wabhl, Successions, Il, 
No. 5202; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 528; N. Stănescu, Despre partaj 
şi rezervă, p. 66). 
28. Prin împărţirea imobilelor în na 

tură, tribunalul nu va puteă să greveze 
-de uzufruct un imobil în profitul unuia din- 
tre comoștenitori. (Demolombe, XV. No. 
659; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
1105;  Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 528). , 
29. Pentru egalizarea loturilor şi deci a 

uşură partajul în natură, tribunalele vor 
puteă să împartă în mod neegal, pasivu 
succesoral. (Demolombe, XV, No. 675; Dal- 
loz, Rp. Suppl.,: Succession, No, -110; 
Huc, V, No. 507; Baudry et Wabl, Succes- 
sions, II, No. 5204; Alexandresco, ed. .7-â; 
III, paâriea II, p. 528). ba , 
20. Deşi tiecare imobil în parte din 

succesiune nu se poate împărți comod în 
natură, însă dacă totalitatea imobilelor pot 
fi împărţite, ele nu se vor vinde ]a licitaţie. 
(Demolombe, XV. No. 657; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 624, p. 548; Dalloz, RE. 
Suppl., Succession, No. 1102; Laurent, 4 
No. 522; Huc, V, No. 303; Baudry et Wabl. 
Successions, II, No. 3200; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 510, nota 1). . 
„81. In cazul când există în succesiune 
imobile prin destinaţiune şi imobile prin 
natura lor, tribunalele sunt autorizate sâ 
împartă pe cele dintâiu în natură, iar pe 
celelalte să le vândă prin licitaţie dacă 
ele nu pot fi împărţite comod în natură 
sau invers să vândă prin licitaţie imobilele 
prin destinaţiune, dacă nu pot fi împăr- 
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ţite în natură şi să împartă imobilele prin 
natura lor. (Dalloz, Râp., Suppl., Succes: 
sion, No. 1108; Baudry et Wabl, Succes- 
sions, II, No. 5208; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 507). 
29, Partajul în natură a imobilelor suc- 

cesorale poate aveă loc în principiu chiar 
dacă ele sunt supuse unui drept de uzu- 
fruci. (Dalloz, Rep., Suppl.. Succession, No. 
1104; Laurent, X."No- 51; Huc, V. Noi 
200; Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 
5201). . 

33, Deasemenea pariajul în natură poate. 
aveă loc chiar dacă unul dintre imobilele 
succesorale ar fi grevait de un drept de 
servitute reală. (Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 1104; Laurent, X, No. 521; Huc, 
V, No, 303: Baudry ei Wabhl, Successions, 
II, No. 5201). 
24, Deasemenea existenţa unei rente con- 

stituite cu ipotecă asupra unuia din imo- 
bilele succesorale, nu poate impiedecă par- 
tajul în natură a imobilelor suecesorale. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 1104; 
Laurent .X, No. 521; Huc, V, No. 505; Bav- 
dry et Wabhl, Successions, II, No. 5201). 
35. Pentru a se vedeă dacă imobilele 

succesorale sunt sau nu comod partajabile 
în natură se va luă în consideraţie momen- 
tul când se face operaţia de împărţeală, 
iar nu momentul deschiderei succesiunei. 
(Dalloz. Râp., Suppl., Succession, No. 1103; 
Baudry et Wahl, Successions, II, No. 3197). 

26. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă imobilele sunt sau nu comod 
partajabile în natură. (Demolombe, XV, 
No. 657; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 1109; Laurent: X, No. 521; Baudry 
et Wahl, Successions, II, No. 3195; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 509, 
nota 5: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 779). 

27. In cazul când partajul imobilelor 
uimează a se face între copăritaşi can 
aparțin la mai multe tulpini, după o părere, 
partajul se va face în natură dacă imo- 
bilele se pot împărţi comod în natură pe 
tulpini, chiar dacă subdiviziunea în na- 
tură nu sar puteă face între copărtaşii ace- 
leiaş tulpini. (Demolombe, XV, No. 685; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 
165 bis: Dalloz: Râp., Succession, No. 1735). 
28. După altă părere, în acest caz îm- 

părteala imobilelor nu se va puteă face 
în natură, ci prin licitaţie publică. (Lau- 
rent, X, No. 321; Huc, V, 503). 
39. In cazul când partajul urmează a 

se face în dauă linii, după o părere, par- 
tajul nu se va face în natură ci prin lici- 
tație dacă imobilele nu se pot împărți co 
mod în patură între toţi moştenitorii ce 
formează ambele linii deşi ele se pot îm- 
părţi comod în două linii. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 624, noia 55, p. 553; Dalloz, 
Re&p., Suppi., Succession No. 1112). 
40, După altă părere, tribunalele vor 

apreciă în mod suveran şi vor ordonă sau 
nu llcitaţia imobilelor şi nu vor admite-o de- 
cât în cazul când prin partajul în natură 
ar fi grav compromise interesele uneia din- 
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tre linii. (Demante ei Colmet de Santerre, 
III, No. 136 bis; Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession, No. 1112; Comp.: Demolombe, XY. 
No. 684). 

41. Oricât de mică ar fi partea unuia 
dintre copărtaşi el are dreptul să ceară par- 
tajul prin licitaţie, în cazul când imobilele 
nu sunt comod partajabile în natură. (Dal- 
loz, Râp., Succession, No. 1757). 
49, A se vedea: art. 728, 741 şi 748 

din codul civil cu notele respective. ” 

Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

„|. Contestaţiile, conf. art. 400 pr. civ., 
trebuiesc adresate instanţei care a încuviin- 
țat executarea, cărora nu li se aplică disp. 
art. 525 pr. .civ., pentrucă art. 689 pr. 
civ. nu-l declară comun acestei secţii, cu 
alte, cuvinte ele nu pot fi contestaie de cei 
interesaţi înaintea adjudecării la Tribuna- 
lul vânzării, care nu are decât o delegaţie 
limitată de a execută hotărîrea instanţei 
sucesiunei, prin urmare, orice contestaţie 
relativă la proprietatea imobilului ce se 
vinde, trebuie adresată instanţei respective, 
care a dispus atribuirea bunurilor cuprinse 
în massa succesorală, fiindcă prin acest 
contestaţii se tinde la modificarea hotă- 
rîrii care a admis diviziunea şi vânzarea. 
(Trib. Dorohoi, 18 Iunie 1924, Pand. Rom. 
1926, II, 52). . 

2, Nici un text de lege nu acordă drep- 
tul de apel în contra ordonanţei de ad- 
judecare ce se dă cu ocaziunea vânzării 
pentru ieşire din indiviziune, Dacă sar 
admite dreptul de apel, atunci, prin efec- 
tul devoluiiv al apelului, Curtea ar urmă 
să refacă lucrările ce trebuiau executate 
de Tribunal şi prin consecință să procea- 
dă dânsa la vânzarea prin licitaţiune pen- 
tru ieşirea din indiviziune, ceeace ar ieși 
din atribuţiunile sale judecătoreşti. 
Dacă ordonanța definitivă nu este su- 

pusă apelului cu atât mai mult nu pot fi 
atacate pe această cale încheierile Tribu- 
nalului premergătoare licitaţiunei defini- 
tive. (Cas. II, decizia civilă 180 din 27 Mar- 
tie 1925, Jur. Rom. 11/1925, Pand. Săpt. 
10/1925). 

8, În conira ordonanţelor de adjude- 
care a imobilelor vândute prin licitaţie pu 
blică, pentru ieşire din indiviziune, proct- 
dura civilă nu acordă dreptul de recurs în 
Casaţiune. Acest sistem al legii se explică 
prin aceea că o asemenea vânzare nu este 
decât o vânzare voluntară, făcută sub pri- 
vigherea justiţiei, care nu implică un con- 
flict de interese opuse şi nu angajează nici 
un litigiu, aşa că neregularităţile sau neob- 
servarea formelor esenţiale ale urmărirei pot . 
fi reparate pe calea acţiunii principale. iar 
nulitatea convenţiunei de vânzare, pe calea 
dreptului comun, şi deci nu se poate invocă 
dreptului de recurs, pe temeiul noului prin- 
cipiu din art. 105 al actualei Constituţii, - 
care presupune un litigu în care a interve- 
nit o hotărîre judecătorească, (Cas. IT. 209 
din 7 Aprilie 1925, Pand. Săpt. 14/1925, Cu- 
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rier Judiciar 28/1925, Pand. Rom. 1926, I, 
50, Jur. Rom, 11/1925, Dreptul 51/1925). 

4, După art. 736 combinat cu art. 7483, 
din codul civil, când imobilele unei suc- 
cesiuni nu se pot împărți comod în na- 
tură, se vor vinde înaintea tribunalului 
prin licitaţie publică cu fermele prescrise 
pentru vânzarea . bunurilor minorilor. 

Art. 689 din procedura civilă pus sub 
secțiunea care tratează despre vânzarea 
bunurilor nemișcătoare ale minorilor, de- 
clarând comune acestei secțiuni mai mul- 
te articole din aceeaşi procedură relative 
la vânzările silite, nu citează şi art. 559 
şi urm. care prevede dreptul de recurs 
în contra ordonanţelor de adjudecare, de 
unde urmează că această cale de atac 
nu este deschisă contra orrlonanţelor de 
adțudecare pronunţate pentru ieşire din 
indiviziune; Că aceasta a tost voinţa legii 
rezultă şi din expunerea de motive asu- 
pra art. 689 proc. civilă revizuită la 1900, 
unde se -arată categorie că s'a menţinut 
sistemul vechiului cod de procedură din 
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1865 de a nu acordă dreptul de recurs 
în  casaţiune contra  ordonanţelor de 
adjudecare voluntară a bunurilor imo- 
bile vânduie prin licitaţie publică pen- 
tru ieşire din indiviziune; Sistemul legei 
se explică prin aceea că vânzarea pen- 
tru ieşire din indiviziune nu este de- 
cât o vânzare voluntară făcută sub supra- 
vegherea justiţiei, care nu implică un 
conflict de interese opuse şi nu an- 
gajează un litigiu, aşă că  neregn- 
larităţile sau  neobservarea formelcr e- 
senţiale ale urmărirei pot fi reparate pe 
calea acţiunei principale în nulitatea con- 
venţiunei de vânzare, potrivit dreptului 
comun şi prin urmare nu se poate invocă 
dreptul de recurs pe temeiul noului prin- 
cipiu constituţional din art. 105 al actua- 
lei ecnstituţiuni care presupune un liti- 
giu în care a intervenit o hotărîre jude- 
cătorească. (Cas. II, decizia civilă 440 din 
50 Septembrie 1925, Jur. Rom. 2/19%, 
Pand. Săpt. 27/1925, Dreptul 7/1926), 

E, A se vedeă: art. 797, nota 1. 

Art. 731.— După ce mobilele și imobilele s'au estimat şi s'au 
vândut, judecătorul, de cere trebuinţa, trimite pe părţi la un arbitru, 
numit cu consimţimântul lor, sau numit de a dreptul de dânsul, 
când părţile nu se unesc pentru numirea lui. 

Se procede înaintea acestui arbitru, la facerea socotelilor ce 
copărțitorii pot îi datori a-și da unii altora, la formarea activului 
şi pasivului eredităţei, la compunerea părţilor și la restituţiunile ce 
erezii ar trebui a-şi face între dânşii. (Civ. 410—412, 733 urm, 
138, 743, 746, 116, 1171; Pr. civ. 339, 341, 694, 700; L. Timbr. 46; 
L. impoz. pe moşteniri, (Mon. of. 91/921), Art. 5, 6; Civ. Fr. 828). 

Text fr. Art. 828, — Aprăs que les meubles et immeubles ont &t6 esti- 
mes et vendus, sil y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant va 
notaire dont elles conviennent, on nomm€ d'office, si les parties ne s'aceordent 
pas sur le choix. 

On procâde, devant cet officier, au comptes que les copartageants peuvent 
se devoir, ă la formation de la. masse gântrale, ă la composition des lots, et 

* 
aux fournissements ă faire ă chacun des copartageants. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre succesiuni, p. 232 urm.; 
GEOBGEAN N., Studii Juridice, voi. | »Fartaj. Diverse chestiuni“, p. 165 E] NICcoLEANU G. HrevoLrre, Nofă sub Cas. 1, 5 Decembrie 1923, Pand. Rom. 1995, 1. 88. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Arbitru 1. | Greşeală 8. 
Beneficiu 3. Impărțeală 3, 4, 5, 6, îi. 
Cheltueli 2, 7, Lichidare 11, 
Comoară 3. Licitaţie 10. 
Compunerea masei 9, 10 Loturi 11. 
U. Mobile lucruri 10. 

Datorii 4, 9, 10, Pagube 2, 8. 
Daune 2, 8. Partaj, 3, 4, 5; 6, 11, Facultate 1, Socoteli 2. 
Folosinţă 6. Venituri 4, 6, 
Fructe 4, 6. 

Vindere prin licitaţie 10, 

Doctrină. 

1. In dreptul civil român trimiterea 
înaintea arbitrului este facultativă. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 51% 
nota 5; C. Hamangiu, [.  Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 781): 

2. Socotelile ce copărtaşii pot să-și dea 
unii altora sunt privitoare la: 1) ceeace 
au primit pentru succesune; 2) ceeace 
au cheltuit pentru succesiune; 5) pasu- 
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bele ce au cauzat bunurilor succesorale. 
(Dalloz, Re€p., Succession, Nc. 1769; Comp.: 
Alexandresco, ed 2-a, III, partea II, p. 
518; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 
AL Băicoianu, III, No. 784). 

3. Orice beneficiu a tras unul dintre 
moştenitori cu: privire la succesiune, tre- 
buieşte să-l împartă cu ceilalţi comoşte- 
nitori. (Dalloz, R&p., Suceession, No. 1770). 

d. Moştenitorul trebuieşte să împartă cu 
ceilalți comoştenitori, sumele de bani ce 
le-a primit dela cumpărătorii bunurilor 
succesorale şi dela debitorii succesiunei, 

"precum şi fructele şi veniturile produse 
de bunurile succesorale şi pe care le-a 
încasat.  (Dalloz, R€p., Succession, Nu. 
1770). 

5. În cazul când unul dintre moşteni- 
tori a găsit în fondul succesoral o comoa- 
ră, jumătate din această comoară i se va 
cuveni lui ca descoperitor, iar cealaltă 
jumătate se va împărţi între el şi como- 
stenitorii săi. (Dalloz, Rep., Succession, 
No. 1778; Baudry et Wahl, Successicns, 
III, No. 5854). 

6. Dacă unul dintre comoştenitori s'a 
folosit de bunurile succesorale, în nod 
exclusiv, dela deschiderea succesiunei, el 
e dator să împartă fructele şi veniturile 
cu ceilalţi comoştenitori. (Dalloz, Râp, 
Succession, No. 1773). 

7. Cheltuelile făcute de unul dintre 
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comoştenitori în folosul suecesiunei, tre- 
buiesce să-i fie râmbursate de “ceilalţi co- 
moştenitori. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
1779: Suppl., Sucecession, No. 1156). 

8. Dacă unul dintre moştenitcri ă cav- 
zat bunurilor succesorale vreo daună 
prin faptul sau greșeala sa, el este dator 
so repare. (Dalloz. Rep., Suecession, No. 

„1784; Laurent, X, No. 225; Huc, V, No. 
571; Baudry et Wahl, TIT, 
No. 5852). 

9. Compunerea masei succesorale se 
face fără a se scade datoriile, la plata 
cărora sunt ţinuţi copărtaşii, potrivit dis- 
poziţiunilor art. 875 c. civ. fr. (777 ce. civ. 
rom.). (Dalloz, Rp., Succession, Nc. 1787; 
Suppl., Succession, No. 1159; C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 284). 

10. În cazul când mobilele succesiu- | 
nei au fost vândute pentru a se plăti da- 
toriile succesorale, datoriile se vor scade 

Successions, 

la compunerea masei succesorale. (Dal- 
loz, R€p., Succession, No. 1787). 

41. Lichidarea  succesiunei precede 
fcrmarea loturilor, deoarece pentru ca 
masa generală succesorală să poată fi 
împărţită trebuieşte mai întâi să fie com- 
pusă. (Dalloz, Rep., Succession, No. 1793; 
Comp.: C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 781). 

Art. 138.—Fiecare erede reportă la masa succesiunei, coniorm 
cu regulile mai jos prescrise, donaţiunile ce a primit şi sumele ce 
este dator către succesiune. (Civ. 739, 751 urm., 758, 764, 845 
urm.; Civ. Fr. 829). 

Text fr. Art. 629. — Chaque cohtritier fait rapport ă la masse, suivant 
les răgles qui seront ci-aprts 6tablies, des dons qui lui ont €t6 faits, et des 
sommes dont il est d&biteur. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 159 urm., 168 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Fructe 14, 15. 
Greşeală de redacţiune 1. 
Imprumut 4. IN 
Intreruperea  prescripţiei 

18, 

Accesoriu 7, 
Alternaţie 12, 
Beneficiu 9, 
Competenţă 19. 
Condiţiune 10, 11. 
Creditori 22, 23, 28, 

" Cuasi-contrăct 6, 
Cuasi-delict 6, 
Datorii 1—8, 10—28, 
Degradări 14, 15. 
Delict 6. 
Descendenţi 1—8, 13, 

16—18. 21—23, 25, 28, 
Dobândă 4, 21, 26, 27. 
Donaţiune 1, 8, 16, 19. 
Dovadă 20, 
Efect 24—28. 
Ertarea datoriei 8. 
Eventualitate 10, 11. 
Exigibilitate 24, 25. 
Fidejusiune 7. 
Foloase 9, 

Legatari 22, 
Liberalitate 1, 8, 16, 19. 
Lichidare 11. 
Partaj 11. . 
Pluralitate de descendenți 

2. 
Preferință 28. 
Prescripţie 17, 18. 21. 
Probă 20. , 
Raport succesoral 1 urm 
Redacţiune greşită 1. 
emitere de datorie 8. 

Scadenţă 24, 25. 
Solidaritate 13. 
Şuccesiune 16. 
Terţe persoane 9. 
Vindere-cumpărare 4, 5.   

Doctrină. 

|. Axt. 758 c.- civ. român este greşit re- 
dactat, deoarece nu fiecare erede rapor- 
tează liberalităţile şi datoriile, ci numai 
descendenţii defunctului după cum se a- 
rată în art. 751 c. civ. român. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 600, 601; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 828; Comp: Traian 
lonaşcu, p. 216). 

9, Pentru ca un descendent să rapor- 
ieze o datorie, se cere ca să existe mai 
mulți comoştenitori descendenţi, deoare- 
ce dacă nu este alt moştenitcr decât des- 
cendentul debitor, datoria se stinge prin 
confuziune. (Alexandresco, ed. 2-a, [II], 
partea II, p. 602). 

3, Deasemenea pentru ca datoria des- 
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cendentului să fie raportată, se cere ca 
el să fi rămas dator defunctului cu o su- 
mă de bani sau cu lucruri certe şi de- 
terminate. (Planicl, III, No. 2302; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II,.p. 602, 607; 
Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 877). 

4, Datoria descendentului ce trebuieşte 
raportată poate rezultă, după o părere, 
dintrun împrumut sau alt contract în 
care defunctul eră chiar interesat, cum 
ar îi preţul unei vânzări, un împrumut 
cu dobândă, etc. (Aubry et Bau, ed. 4-a. 
VI, $ 6027, text şi nota 8, p. 606, $ 631, 
text şi nota 22, p. 626; Dalloz, Râp., Suppl., 
Succession, No. 846; Laurent, X, No. 641: 
Colin et Capitant, III, p. 563; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 602, text şi 
ncta_3; Matei Cantacuzino, p. 278; Tra- 
ian Ionașcu, p. 215; Comp.: C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
No. 877). , 

5. După aliă părere, obligaţia de ra- 
pori nu se aplică la datoriile rezultate 
din contracte cneroase,. cum ar îi o vân- 
zare, etc. (Demolombe, XVI, No. 354, 580, 
586, 470, 471; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 187 bis, VII, VIII; Huc, V, 
No. 369; Baudry et Wabl, Successions, III, a 
No. 5831, 5832; Planiol, III, No. 2305; 
Comp.: C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, IIl. No. 877). 

6. Datoria descendentului de raportai 
poate rezulia dintrun cuasi-contract, de- 
lict sau cuasi-deliet. (Demolombe, XVI, 
No. 474; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 187 bis, VII; Dalloz, Râp. Suppl., 
Succession, No. 848; Huc, V. No. 369; Bau- 
dry et Wahl, Successions, III, No. 3845; 
Colin et Capitant, III, p. 565; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 602, 603: 
Stănescu, Despre partaj şi rezervă, p. 
170; Matei Cantacuzino, p. 278; Traian 
Icnaşcu, p. 215; Comp-: C. Hamangiu, 1. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 877). 

I„ Chiar dacă datoria descendentului 
ar fi accesorie, adică având o obligaţie 
de_ fidejusiune, ea trebueşte raportată 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
605). 

9. Descendentul este obligat să rapcr- 
teze datoria, chiar dacă ea a fost ertată 
de defunct, deoarece ertarea datoriei 
constitue o denaţiune indirectă. (Deman- 
te et Colmet de Santerre, III, No. 187 bis, 
XII; Laurent, X, No. 640; Planiol, III, No. 
2255, 2304; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 557, nota 605; N. Stănescu, Des- 
pre pariaj şi rezervă, p. 159; C. Haman- 

iu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 380). 

9. Yoloasele ce descendentul ar fi trac 
din convențiile încheiate cu terţii, cu pri-: 
vire la succesiune, nu se raportează. (Lau-. 
rent, X, No. 224; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 603). 

„ Nu se raportează datoriile even- 
tuale sau condiţionale, deoarece existen. 

ta datoriei este nesigură. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea Ii, p. 605). 

f |. In acest caz însă, tribunalul poate 
amâna efectuarea partajului până la li- 
chidarea datoriei. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IL, partea II, p. 604). | 

12. Datoriile alternative se raportea- 
ză, alegerea obiectului făcându-se con- 
form  Convenţiunei. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 604). 

13. Datoriile solidare ale descenden- 
tului şi terţi, se vor raporta numai pen- 
tru partea descendentului. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea I[Î, p. 604). 
"14. Datoriile cari au luat naștere pos- : 
terior deschiderei succesiunei, cum ar fi 
cele rezultate din perceperea fructelor, 
degradări aduse imobilelor succesorale, 
etc., după o părere, trebuese raportate. 
(Demolombe, XVI, No. 475; Demanie et 
Colmet de _Santerre, III, No. 162 bis V; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, ext şi 
nota 27, p. 549, 550; Dalloz, R&p., Suppl. 
Succession, No. 857, 858; Huc, V, No. 341: 
Baudry et Wahl, Successions, III. No. - 
5851; Colin et Capitant, III, p. 563; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 604; 
N. Stănescu, Despre partaj şi rezervă, p: 
170, 175), _ 

15, După altă părere, datoriile către 
succesiune, contractate posterior. deschi: 
derei ei, nu sunt supuse raportului. (Du- 
ranton, VII, No. 312; Dalloz, R&p., Suppl» 
Succession, No. 857; Laurent, X, No. 68; 
Planiol, III, No. 2515, 2514; C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Îl, 
No. 820). 

16. Raportul liberalităţilor şi al dato- 
riilor are loc numai în cazul când des- 
cendentul a primit lucrul direct dela de- 
funct; prin urmare, dacă descendentul a 
devenit debitorul aşscendentului prin moș 
ienirea unei persoane care era debitorul 
acestuia din urmă, raportul nu are loc. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
605; Comp.: C., Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 880; 
Comp. contra: Demolombe, XVI, No. 43: 
Dalloz, Rep» Suppl-, Succession, No. 84; 
Laurent, X. No. 64i; Huc, V, No. 56; 
Baudry et Wahl, Succesions, III, No. 5846). 

7„ Dacă datoria descendentului către 
defunct este stinsă prin prescripţie Înâ- 
inte de deschiderea siuccesiunei, ea nu 
poate fi raportată, deoarece numai CăiS- 
tă datorie. (Demolombe, XVI, No. 38% 
457, 465; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 627, 
text, şi nota 10, p. 607; Dalloz, Rep, Suc- 
cession, No. 1211; Suppl., Succession, NO. 
851; Laureni, X, No. 639; Huc, V. No. 320, 
575; Baudry et Wahl, Successions, III, No. 
3909:  Alexandresco, ed. 2-a, [II, partea 
II. p. 605, 609; Comp.: C. Hamangiu, | 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, „b» 
No. 880). . o 

18, În cazul când prescripția datoriei 
descendentului nu era îndeplinită în mo- 
mentul deschiderei  suceesiunei, ea Ya 
continua să curgă în folosul descendentu- 
lui, deoarece decesul creditorului nu În- 
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trerupe prescripţia.  (Alexandresco, ed. 
2-a, II], partea.Il, p. 605, nota 3; Comp... 
Contra: Demolombe, XVI, No. 385, 46; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 627, p. 607; Dal. 
loz, R€p., Succession, No. 1212; Suppl., Suc- 
cession, No. 851; Laurent, X, No. 659; Hue, 
V, No. 370). . 

19. Acţiunile privitoare la raportul 
donaţiunilor şi datoriilor se introduc la 
tribunalul locului deschiderei succesiu- 
nei: (Aexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 588, 608, 609). 
20. Comoştenitorul care cere raportul 

va trebui să dovedească, prin orice mij- 
loace de probă, existenţa datoriei. (Dal- 
loz, Re&p., Suppl., Succession, No. 5911; 
Laurent, X, No. 5%; Huc, V, No. 570; 
Baudry et Wahi, Successions, III, No. 
3911; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 609; Comp.: C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
guănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 836, 

0). 
2 |, Dobânzile ajunse la scadență după 

deschiderea succesiunei, la datoriile des- 
cendentului către defunci, se prescriu, 
potrivit dreptului comun, prin trecere de 
cinci ani. (Alexandresco, ed: 2-a, III, par- 
tea II, B 09). 
29, Descendentul debitor al succesiu- 

nei datoreşte raportul datoriilor — con- 
trar ca la donaţiuni — nu numai celor- 
lalţi comoştenitori ci şi creditorilor suc- 
cesiunei şi legatarilor, deoarece datoria 
sa face parte j acţiunile  succesiu- 
nei. (Duranton, VII, No. 512; Chabot, Suc. 
cessions, ÎI, Art. 845, No. 25; Laurent, X, 
No. 656: Alexandresco, ed: 2-a, III, par- 
tea JI, p. 609, 610; Comp.: Planiol, III, 
No. 2259, 2512; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al.. Băicoianu, III, No. 834, 
876: Traian lonaşeu, p. 217; Contra: De- 
molombe XVI, No. 264). 

23, Creditorii comoştenitorilor  des- 
cendentului debitor, au drepiul să ceară 
raportul în numele debitorilor lor. (Du- 
ranton, VII, No. 267; Demolombe, XV, 
No. 282; Mourlon, II, No. 408; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 102 bis; 
Aubry et Rau, VI, $ 630, text şi nota 15, 
R: 619, text şi nota 19, p. 620; Laurent, 
X. No. 586: Huc, V, No. 575; Planiol, III. 
No. 2242; Alexandresco, ed. 2-a, [li, par- 
tea ÎI, p. 585, 610; C. Hamangiu, |. Ro- 
setli- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
831). . 

24, Raportul datoriilor are de efect, 
după o părere, că datoriile devin exigi- 
bile din momentul deschiderei succesiu- 
nei, chiar dacă ele erau cu termen şi nu 
ajunseseră la scadenţă. (Demolombe, XVI, 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Art. 739 

No. 461, 4601 bis; Chabot, Suecessions, II, 
Art. 845, No. 23; Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 187 bis, VIII; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 627, p. 607; Dalloz, 
Râp., Suppl., Succession, No. 8%, 846; 
Huc. V, No. 570; Colin et Capitant, JII, 
p; 565; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 

I, p. 610; Matei Cantacuzino, p. 278; Tra- 
ian Ionașcu, p. 216). 
„25, După altă părere, datoriile nea- 
junse la scadenţă în momentul deschide- 
rei succesiunei, nu devin exigibile decât. 
la termenul fixat, deoarece descendentul 
nu poate fi obligat a plăti înainte de ter- 
min. (Laurent, X, No. 657, XI, No. %; 
Planiol, III, No. 2303, 2311; C. Hamangiu, 
]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, Îl, 
No. 877). ” 
28, Raportul datoriilor mai are de e- 

fect, după o părere, că datoria produce 
de drept dobândă din ziua  deschiderei 
succesiunei, chiar dacă în actul de creanţă 
nu se stipulaseră dobânzi. (Demolombe, 
XVI, No. 462; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 187 bis, VIII: Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession, No. 833; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 624, nota 27, p- 550, 8 627, 
p 605; Huc, V, No. '370, 572; Baudry et 

ahl, Successions, III, No. 5876; Planiol, 
IN, No. 2309; Alexandresco, ed. 2-a, LII, 
partea II, p. 611; C. Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
878: Traian lonaşcu, p. 216). ” 

27, După altă părere, în cazul când 
în actul constitutiv al creanţei nu s'au 
stipulat dobânzi, ele nu pot fi datorite, 
deoarece nu se poate îngreună situaţia 
debitorului. (Laurent, X, No. 637). 
98. Un alt efect al raportului dato- 

riilor esie că partea succesorală a des- 
cendentului debitor va fi afectată la exe- 
cutarea raportului cu preferința înaintea 
creditorilor descendentului debitor. (De- 
molombe, XVI. No. 464 urm.; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 162 bis, 
IV; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
837: Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, 8 624, nota 
25, p. 549; Huc, V, No. 575; Baudry «et 
Wahl, Successions, III, No. 3905; Planiol, 
III, No. 2310; Colin et Capitant,. li, p. 
562; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 611, 612, 613, 614; N. Stănescu, Despre 
partaj şi rezervă, p. 174; Comp.: C. Ha- 
mangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 831, 876; Traian Ionașcu, 
p. 216; Contra: Duranton, VII, No. 512: 
Laurent, X, No. 528, 638, 642; XI, No. 36). 
29. A se vedea: art. 739, 751 urm. e. 

civ. cu notele respective. 

Art. 139.— Dacă reportul nu se face în. natură, coerezii căror 
li se datorește, iau mai întâiu o parte egală din masa succesiunei. 

Aceste preluări se fac, pe cât este posibil, în obiecte de: 
aceeași natură și calitate cu acelea ce erau să îie date în natură. 
(Civ. 737, 738, 762 urm., 765, 769; Civ. Fr. 830). 
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“Teat fr. Art. 630. — Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohtri- 
tiers ă qui il est dâ, prelăvent une portion gale sur la masse de la succession. 

Les prâlăvements se font, autant que possible, en objets de mâme nature, 
qualit€ et bont& que les objets non rapportâs en nature. 

Doctrină. 

|. Regulele prevăzute de art. 829 şi 850 
ec. civ. îr. (758 şi 759 c. civ. rom.) își gă- 
sesc aplicațiunea nu numai la succesiu- 
nile ab intestat, ci şi la succesiunea tes- 
tamentară, la împărțirea oricărui lucru 
indiviz şi la societăți: (Laurent, XXVI, 
No. 408; Guillouard, Societe, No. 547; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 614: 
Comp.: C. Hamangiu, |. Posetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, [IL No. 88; Contra: 
Huc, V, No. 575: Planiol, III, No. 2315, 
2514). 

2, Dispoziţiunile art. 850 e. civ. fr. (739 
€. civ. rom.) își găsese aplicaţiuni atât 
la raportul imobilelor, cât şi la acel al 
mobilelor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 615). . 

3, Raportul 'corpurilor certe şi deter- 
minate se face sau în natură, adică adu- 
cându-se acele lucruri la masa succesn- 
rală, sau prin luare mai puţin. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 612, 613; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 857, 858; Traian lo- 
nașcu, p. 209). 

4. În cazul când raportul se face prin 
luare mai puţin, comoştenitorii cari au 
drept la raport, vor lua mai întâi din 
masa succesorală o parte egală cu aceea 
pe care trebuia s'o raporteze descenden- 
tul, pe cât se poate din obiecte de acs- 
iaş natură, calitate şi valoare, iar restul 
se împarte între toţi. (Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 615; Comp: C. Ha: 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
soianu, III, No. 858; Traian lonaşeu, p. 
210). 

B, Este necesar consimţământul tuturor 
comoştenitorilor, pentru ca raportul care 
urmează a se face în natură să se efec- 
tueze prin luare mai puţin şi invers, pen- 
tru ca raportul care urmează a se face 
prin luare mai puţin, să se efectueze în 
natură. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
|, p. 612. nota 4; Comp.: C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 859). 

G. In cazul când datoria de raportat 
este o sumă de bani, raportul se face 
prin luare mai puţin. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 615; Traian Ionașcu. 
p. 214). 

6. In cazul când datoria de rapoitat 
este o sumă de bani şi în masa succeso- 
rală nu există bani suficienți pentru ca 
ceilalți comoştenitori să facă preluări, ei 
vor lua o valoare egală din mobilele sau 
imobilele succesorale. (Laurent, X, No. 
527; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, 
p. 615; Traian lonaşeu, p. 214). 

8. Raportul prin luare 'mai puţin se 
poate face şi prin imputare sau compen- 
sare. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
II, oh 656; Comp.: Traian Ionașcu, 
p. 210). 

9. A se vedea: art. 758, 764, 765 din 
codul civil cu notele. respective. 

Art, 1140.—După preluări, se formează din restul masei succe- 
siunei, atâtea părți egale câţi sunt şi erezi sau stirpe împărțitoare. 
(Civ. 667, 674, 737, 741 urm., 745; Civ. Fr. 831). 

Tezi fr. Art. 831. — Aprăs ces prâlovements, il est 
reste dans la masse, ă la composition d! 

procâd6, sur ce qui 
autant de lois 6gaux quil y a dheri- 

tiers copartageants, ou de souches copartageantes. 

Bibliografie (continuare). 

ConsTANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 232 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Mamă 10, 11, 
Neegalitate 7, 8, 9. 
Partaj 3, 7—12. 
Peceţi 2. 
Preluări 3, 
Raport succesoral 3. 
Reprezentaţie 6. 

Administraţie 2, 
Apreciere 9. 
Cheltueli 2. 
Copil conceput 12. 
Descendenţi 3. 
Drepturi neegale 7, 8,9. 
Formarea loturilor, a se 

vedeă cuvântul: <Lo- Sigilii 2. 
turi>, Socoteli 2. 

Anventar 2, Sorţi 7. 8, 9, 10, 
Linie succesorală 10, 11, Stirpe |, 
Loturi 2, 4—ţ2, Subdiviziune 5, 8, 11, 

Tată 10, 11 
Tragere la sorţi 7, 8,9. 10, 
Transmiterea succesiunei 6. 

Tribunal 9. 
Tulpină 1, 4,5. 

Doctrină. 

1. Prin cuvântul: «stirpe» întrebuințat 
“în art, 740 ce. civ. rom. se înțeleg tulpi- 
nele. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
UI, p. 519, nota 2), 

2. Potrivit dispoziţiunilor art. 851 €. 
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civ. Îr. (740 c. civ. rom.) nu se poate pro- 
cedă la formarea  loturilor decât după 
regularea chestiunilor cu privire la soco- 
telile ce trebuiesc să-şi dea copărtașii pri- 
vitoare la cheltuelile de administraţie, 
punerea peceţilor şi facerea inventarului, 
la raporturi şi la preluări. (Dalloz, Râp.. 
Succession, No. 1793; Suppl., Succession, 
No. 1145; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 520, 521; C. Hamangiu. [. Ro- 
setti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
781). 

3, După ce descendenţii cari au drepti 
la raport, au făcut preluările, restul se 
împarte între toţi comoștenitorii. (Ale= 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 615: 
Comp.: C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, ÎIl, No. 781). 

A, Potrivit dispoziţiunilor art. 831 c. 
civ. îr. (740 ce. civ. rom.) se vor formă a- 
tâtea loturi câţi moştenitori sau tulpine 
suni. (Demolombe, XV, No. 676; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 166; Au- 
bry et Rau, ed. 4a, VI, $ 624, p. 552; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Succession, No. 1144; 
Laurent. X, No. 555; Planiol, III, No. 2565; 
Alexandresco, ed. 2-a, ÎlI, partea II, p. 
521: C. Hamangiu, LI. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 785). 

5. Când formarea loturilor are loc pe 
tulpine, se _ va procedă ulterior, potrivit 
dispoziţiunilor art. 836 c. civ. fr. (745 e. 
civ. rom.), la formarea subdiviziunilor 
între copărtaşii aceleiaşi tulpine. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 1144; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, Lil, partea II, p. 521). 

6. Dispoziţiunile art. 851 c. civ. fr. 
(740 c. civ. rom.) cu privire la formarea 
loturilor când moştenitorii vin prin _re- 
prezentaţie, îşi găsesc aplicaţiunea și la 
cazul unei succesiuni prin transmitere. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 1150; 
Baudry et Wabhl, Successions, II, No. 5254 
bis). 

7. În cazul când moştenitorii vin, la 
împărțeală cu drepturi neegale, după o 
părere, se va formă un număr suficient 
de loturi, pentru a fi posibilă tragerea 
lor la sorţi; în acest caz se vor formă 
loturi egale cu partea celui mai mic moş: 
tenitor. Astfel dacă de exemplu sunt „doi 
moştenitori, din cari unul are două părți 
iar celălalt o parte, se vor formă trei lo- 
turi egale. (Mourlon, ÎI, No. 549; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, text și nota 32, 
55. 54. p. 552, 553; Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No. 1799; Suppl., Succession, No. 
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1144, 1145; Laurent, X, No. 534; Huc, V, 
No. 505; Baudry et Wabl, Successions, II, 
No. 5255, 3255: bis; Comp.: Planiol, "III, 
No. 2565; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 522). 

8. După a doua părere; se vor formă, 
în acest caz, loturi egale cu partea cea 
mai mică şi după tragerea la sorţi şi a- 
tribuirea unui lot moştenitorului care are 
partea cea mai mare, se va procedă la 
formarea loturilor părţilor cele mai mici 
şi tragerea lor la sorţi, (Dalloz, Rep, 
Succession, No. 1798; Suppl., Succession, 
No. 1145; Comp.: Demolombe, XV, No. 
682; Marcad6, Art. 831, No. 1). 

9. După a treia părere, tribunalele vor 
apreciă care dintre aceste două sisteme 
este mai preferabil, luându-se în consi- 
deraţie împrejurările particulare de fapt, 
uumărul moștenitorilor, calitatea lor, im. 
portanţa şi natura bunurilor succesorale 
cu privire la faptul dacă pot fi sau nu 
comod împărţite în natură. (Demolombe, 
XV, No. 682, 784; Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 165 bis, ], nota 1; Dal- 
loz, Rep. Succession, No. 179; Suppl., 
Succession, No. 1145), 

10. in cazul când o succesiune trebu- 
eşte împărţită între moştenitorii din linia 
tatălui şi moştenitorii din linia mamei, 
se vor formă atâtea loturi câţi moştenitori 
sunt şi la formarea loturilor se va lua ca 
unitate partea succesorală cea mai mică, 
astfel încât la tragerea la sorţi se va a- 
tribui fiecărui moştenitor unul sau mai 
multe loturi, după importanța drepturi- 
lor sale. (Demolombe, XV, No. 683; Au. 
bry ei Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, text şi nota 
55, p. 555; Dalloz, Rep., Suppl., Succes- 
sion, No. 1146; Laurent, X, No. 553; Hue, 
V, No. 505; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 524). 

11. După altă părere, în acest caz, se 
vor formă două loturi, unul pentru linia 
tatălui şi altul pentru linia mamei. (Bau- 
dry et Wahl, Successions, II, No. 5254). 

[2, In cazul când la formarea loturi- 
lor, soția defunctului este însărcinată, 
se va formă un lot pentru copilul conce- 
put: dacă mai târziu soția defunctului va 
naşte mai mulţi copii, fiecare din copii 
se va consideră omis şi se va procedă la 
o_ nouă împărțeală. (Demolombe, XIII, 
No. 189; Alexandresco, ed. 2-a, Lil, par- 
tea ÎI, p. 485, 521, nota 5). 

(2, A se vedeă: art. 684 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 141. —La formarea. şi compunerea părților, trebue să se 
dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaş cantitate de mobile, 
de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare. 

Se va evită însă, cât va sta prin putință, îmbucătățirea peste 
măsură a eritagelor!) și diviziunea exploataţiunilor. (Civ. 412, 734, 
736, 742, 743, 110, 1176, 1060, 1062; L. agrară, 126, 129; Civ. Fr. 832). 

1) Adică: a fondurilor nemişcătoare. 
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Tezt fr. Art. 832. — Dans la formation et composition des lots, on doit „6viter, autant que possible, de morceler les hâritages et de diviser les exploi- tations: et il convient de faire entrer dans 
quantit& de meubles, d'immeubles, 
valeur. 

Bibliografie 
CONSTANTINESCU JAC. N., 

ehaque lot, sil se peut, la mâme 
de droits ou de ertances de mâme nature e 

(continuare). 
Despre testamente, p. 163; GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. I, „Partaj. Diverse chesiuni“, p, 152; IoANID D. C., „Teoria partajului-lichidare“, 

NICOLEANU G, Hreeoryre, Notă sub Cas. I, 

Doctrină, 

[. Potrivit dispoziţiunilor art. 852 ce. Civ. în. (741 ce. civ. rom:) fiecare lot va trebui să cuprindă, în principiu, aceeaş valoare în bunuri de aceeaş specie, legea cerând pe cât e posibil egalitatea în valoa- re şi egalitatea în natură. (Demolombe, XV, No. 673; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 624, p. 555; Dalloz, R€p., Succession, No. 1801; Suppl., Succession, No. 1151; Huc, V, No. 306; Baudry et Wabl, Successions, Ti, No. 3269; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea II, R 525, 526; C. Hamangiu, |. Ro- setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III; No. 778, 782: Traian Ionaşeu, p. 228). 
2. Tribunalele vor apreciă în mod su- Veran şi vor formă loturile după înpre- jurări şi natura bunurilor. (Dalloz, Rep. uccession, No. 1803; uppl,, Succession, No. 1152; 

XV, No. 672; Alexandresco, ed. 2-a p: 525, nota 1). 
« În cazul când regula prevăzută de art. 832 e. civ. fr. (Z41 e, civ. rom.), ar a- duce o depreciere a bunurilor de împăr- țit, sau orice alt inconvenient pentru moş- tenitori, ea nu-şi mai găseşte aplicațiunea. (Dalloz, Nâp., Suppl., Succession, No. 1152: audry et Wabl, Successions, II, No. 3261; omp-: Alexandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 57; C amangiu, I. Rosetti-Bălă- nescu şi A]. Băicoianu, III, No. 782). „Au Tribunalele nu pot îndepărtă regu- lele prevăzute de art, 852 e. civ. fr, (741 . 70m.) pentru formarea loturilor în cazul când în acţiunile de partaj sunt Minori sau alți incapabili. (Dalloz, Rep. Suppl., Succession, No, 1155). - Ba Dispoziţiunile art. 832 €. civ. fr. (Z41 e. civ. rom.) pentru formarea loturi- lor nu sunt de ordine publică şi neob.- servarea lor întrun partaj în care figu- rează minori sau alți incapabili, nu: aduc inexistenţa partajului, ci numai anularea lui la cererea reprezentantului incapabi- 

Art. 742. — Inegalitatea 

retour, soit en rente, soit en argent. 

părților date în natură prin bani. (Civ. 737 Ş 2, 741, 1737 L. agrară, 129, 130; Civ. Fr. 833). 
Text. jr. Art. 833. — L'in€galit6 des lots 

band. Rom. 1926. IV, 4;" 
5 Decembrie 1923, Pand. Rom. 1925, 1, 8, 

lului; această nulitate poate fi acoperită prin confirmarea minorului ajuns la ma joritate. (Dalloz, Rep. Suppl., Succession, No. 1155; Huc, V, A 307; Baudry ei Wabl, Successions, II, No. 5264). 
6. Dispoziţiunile art, 832 e. civ. fn. (244 c- civ. rom.) pentru formarea loturilor, nefiind de ordine publică, pot fi înlătu- rate de moştenitorii majori _ capabili a dispune de drepturile lor. (Dalloz, R&p, Suppl., Succession, No. 1155: Baudry ei Wabhl, Successions. II, No. 5621; Alexan- dresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 525, nota 1, 526, nota 3), | , 7, Potrivit dispoziţiunilor art. 832 c, cir. 

în. (741 c. civ. rom.) se va evită, cât va sta 
prin putinţă, îmbucătăţirea pesie măsură a eritajelor, adică a fondurilor; astfel dacă de exemplu urmează a se împărți între doi moştenitori, două case şi două moșii, nu se va da fiecărui moştenitor câte o parte din fiecare casă şi din fiecare moşie, ci se va da fiecărui moştenitor câte o casă şi 
câte o moşie, iar în cazul când ele nu au aceeaş valoare se va compensă surplusul de 
valoare prin o sultă în bani, (Laurent, Ă, No. 331; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p.. 526, text şi nota 5; Comp.: C. Ha- mangiu. Î. Roseiti-Bălănescu şi Al, Băico- ianu, III, No. 782), | 8. Potrivit dispoziţiunilor art. 832 c. cit, 
în. (741 c. civ. Tom.) se va evită, pe cât va fi cu putință, divizarea exploataţiunilor; astfel când mai multe fonduri vor cădeâ în 
acelaş lot se va căută a se pune fondurile vecine în acelaş lot pentru ca ele să poată formă o singură exploatare, evitându-se 
cheltuelile şi uşurând agricultura. (Pothier, 
Successions, VIII, p. 185; Demolombe, XV, No. 674; Alexandresco, ed. 2-a, IL, partea II, p. 527, text şi nota 1; Comp.: C. Ha- 
nfangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- ianu, III, No. 782). , l 9. A se vedeă: art, 729 şi 736 din codu 
civil cu notele respective. 

se compensă 
$ 3, 1741; L. Timbr. 44 $2; 

en nature se compense par un 
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Bibliografie (continuare). 

Consranminescu JAc. N., Despre succesiuni, p. 214. 

Doctrină. 

4. Peniru ca dispoziţiunile art. 855 ce. 
civ. fr. (742 c. civ. rom.) să-şi găsească apli- 
caţiunea, adică pentru ca să se poată com- 
pensă prin bani inegalitatea loturilor date 
în natură, trebuieşte ca această inegalitate 
să nu fie prea însemnată. (Dalloz, Rep. 
Succession, No. 1806). | 

2, Sulta în bani produce dobânzi de 
drept deoarece aceste dobânzi reprezintă 
compensaţia folosinţei lotului care plăte- 
şte sultă. (Dalloz, Râp., Succession, No. 
1809; Suppl., Succession, No. 1157; Laurent, 
X, No. 532; Huc, V, No. 507; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 529; Contra: Tro- 
plong, Privil&ges et hypotheques, 1, No. 
240). 

3. In cazul când bunurile cari exced 
lotul care plăteşte sulia nu produc fructe, 
nici sulta nu va produce dobânzi. (Dal- 
loz, R€p., Suppl., -Succession, No. 1157; 

Laurent, X, No. 552; Huc, V, No. 307; Bau- 
dry et Wahl, Successions, Il, No. 326; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea [I, p 529). 

A, Dobânzile suliei vor începe a curge 
din ziua partajului sau din ziua punerei 
în posesiune. (Dalloz, Rep., Succession, 
No. 1810). 

5. Plata sultei va fi garantată, potrivit 
dispoziţiunilor art. 2105 ce, civ. în. (1757 
e. civ. rom.), prin un privilegiu asupra 
imobilelor succesunei. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 529; X, p. 495 urm.). 

G. lInesalitatea loturilor se mai poate 
compensă punând în lotul mai mare o 
parte mai mare din datoriile succesiunei. 
!Demolombe, XV, No. 675; Chabot, Suc- 
cessions, II, Art. 853, No. 5; Mourlon, II, 
No. 350; Huc, V, No. 507; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 528). 

7. A se vedeă: art. 736 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Art. 148. — Părţile se formează de unul dintre coerezi sau 
de altă persoană, dacă toți erezii sunt de acord în alegere şi 
dacă cel ce a fost ales acceptă însărcinarea; în caz contrariu 
părţile se formează de.un expert numit de judecător. 

Părţile apoi se trag la sorți. Dacă însă erezii vin.la moș- 
tenire cu părți inegale, autoritatea judecătorească decide de 
trebue să se proceadă prin tragerea la sorți în parte, sau prin 
darea părţilor în total. (Civ. 412, 733, 734, 736, 737, 742, 144; 
Pr. civ. 211 urm., 700; Civ. Fr. 834; Civ. Ital. 996). 

Tezi. fr. Art. 834. — Les lots sont faits par lun des cohlritiers s'ils 
peuvent convenir entre eux sur le choix et si celui qu'ils avaient choisi accepte 
la commission: dans le cas contraire les lots sont faits par un expert que le 
juge commissaire dâsigne. 

Il sont ensuite tires au sort. 
Test. îtal. Art. 996. — Le quote si formano dauno dei eoeredi o da altra 

persona, se tutti coneordano nella. scelta e se colui che & stato eletto aecetta la 
commissione: in caso contrario si formano da un perito nominato d'uffieio. | 

Le quote vengono in seguito estratte a sorte. Se perd gli eredi non con- 
corrono in parti eguali, Pautorită giudiziaria, decide se si debba procedere per 
estrazione o per attribuzione in tutto o in parte. 

Bibliografie (continuare). 

BuzouGaN V. Ga., Discurs, Dreptul 7/1926, Curier Jud. 3/1926; 
CONSTANTINESCU JAc. N., Despre succesiune, p. 214, 215; 

GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. ], „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 461 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Consiliu judiciar 8. Incomnetenţă 14. 
Construcţiuni 3. Indivizibilitate 19. 

  

Contestaţie 17. Interdicţiune 5, 7,8, 14 
17. Absenţă 5, ti. Autoritate de lucru jude- Eroare 20, _ 

„Admitere în principiu 14. cat 14, 20. Expert 4, 5. | Judecător comisar 4. 
Apel 15, 18, 19, Competenţă 14. Hotărtre 11 bis, 14, 18, 20. Judecătorii de ocoale 14 

Aribuţiune 9, 10, 11, 11 bis. Compunerea masei 2, 3. Imobil 2. Lichidare 1. 
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Art. 43 

Procuror 8, 
Raport succesoral 42, 15. 
hezervă succesorală 13, 
Sorţi 2, 3, 6, 7, 8, 14 
Testament 12, 13, 
Tragere Ia sorţi 2, 3, 6, 7, 

8, 14 : 

Loturi 1, 5—8, 11, 12,14, 
Minister public 8, 
Minoritate Ș 7, 8, 11, 17. 
Omologare 16. 
Partaj EPA 16, 17, 18, 20. 
Partaj prin atbuţiune 9, 

10, 11 
Prescripţie 14. 
Procedură 44. | 

» 14. , 
Vindere-cumpărare 2, 

Docţrină. 

|. Formarea loturilor, trebueşte să fie 
precedată, în principiu, de lichidarea suc- 
cesiunei. (Dalloz Rep., Suppl., Succession, 
No. 1164; Baudry et Wabl, uccessions, 
II, No. 5251; Comp.: C. Hamangiu: [. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
7831). 

2, Chiar dacă un imobil din succesiu- 
ne a fost înstrăinat înainte de partaj de 
către unul dintre copărtaşi, el va intra 
în compunerea masei succesorale şi deci 
va fi tras la sorţi. (Dalloz, Rep.. Succes- 
sion, No. 1855; Suppl., Succession, No. 1172; 
Laurent, X, No. 536; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, II, No. 3295), 

3, Dacă unul dintre copărtaşi a făcut 
0 construcţiune, înainte de partaj, pe un 
teren care face parte din succesiune, a- cest teren va intra în compunerea masei 
succesorale şi va fi tras la sorți. (Dalloz, Rep., Succession, No. 184; Suppl., Suc- 
cession, No. 1172; Laurent, X, No. 3%: Baudry et Wabl, Sucecessions, ÎI No. 3293), 4, Expertul ce se va numi de judecă- 
torul comisar trebueşte să fie o persoană străină de succesiune, iar nu unul dintre comoştenitori. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 529). 

5. Dacă între moştenitori există inca- pabili, absenţi sau neprezenţi, loturile se vor formă totdeauna de experţi. (Alexan- dresco, ed. 2-a, II], pariea II, p. 529, 550). 
6. Când toţi copărtașii, deşi majori, nu Sunt de acord, loturile se vor trage totdeauna la sorți. (Dalloz, Rep, Suppl., Succession, No. 1166). 
7. Când între copărtaşi există minori sau alți incapabili, loturile se vor trage totdeauna la sorţi. (Dalloz, Rep... Succes- sion, No. 1845; Suppl., Succession, No. 1167), 8. Dacă între copărtaşi există minori, interzişi sau persoane puse sub consiliu judiciar, tragerea la sorți va fi făcută în asistenţa ministerului public. (Alexandre- sco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 550, nota 1). 9. In cazul când toți moştenitorii sunt majori şi capabili de a dispune de drep- turile lor, pot înlătura: tragerea la sorţi a loturilor şi să convie ca repartizarea loturilor să se facă pe cale de atribu- țiune. (Demolombe, XV, No. 669; Demante et Colmet de Santerre, III, No. 165 bis, ; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 624, p. 354; Dalloz, Rep. Succession, No. 1835: Suppl., Succession, No. 1166; Laurent, X, No. 556; Huc, V, No. 505; Baudry et Wabhl, uccessions, II, 5295 urm. Alexandresco, ed. 2-a, Il], partea IL, p. 555; Comp: C. Hamangiu, ? Rosetti-Bălănescu şi AJ. Băicoianu, III, No. 789). 
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10. Dispoziţiunile art. 745 $ 2 e, civ, rom, privitoare la atribuirea loturilor sunt luate din art, 99 ce. civ. italian. (A- lexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 554, notele 5, 4; C. Hamangiu, |, Rosetti-Bă. lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 788). 1. În dreptul civil român, în caz de inegalitatea loturilor, tribunalul are drep- tul să facă partajul prin atribuţiune, fără formalitatea tragerei loturilor la sorți, chiar Când între moştenitori ar exista in. capabili sau neprezenţi, (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 535, 556, 557; Ti- tulescu, Impărţeala moştenirilor, p. 516; N. Stănescu, Despre pariaj și rezervă, p. 74, 75; C. „Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, II, No. 788, 789; Matei Cantacuzino, p. 264). 
14. bis Tribunalele sunt obligate să con- state în hotăririle lor, necesitatea atribuirei loturilor, fără tragerea lor la sorți. (Ale- xandresco, ed. 2-a, I[I, partea II, p. 532). 12. Inegalitatea loturilor poate fi pro- dusă, fie printr'un testament care avan. tajează pe anumiți moştenitori, fie în ca zul art. 674 ce. civ. rom., când comoşteni- torul care datorează un raport succesiu- HEI, Operează raportul prin imputaţiune. „Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu .și Al. Băicoianu, ÎI No. 788). - 13. Detunctul poate suprima necesita. tea tragerei loturilor la sorţi, chiar în privința mostenitorilor rezervatari, cu condițiune ca rezerva lor să nu fie atin- să. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Ii. pP. 555, nota 1). 

A4, În dreptul român procedura în- Părțelei unei averi succesorale se icom- pune din două faze distincte şi anume: acea până la admiterea în principiu. şi acea a formării loturilor şi tragerei lor 
la sorţ. In trecut Chestiunea era contr versată dacă  încheerea de admitere în principiu constituia sau nu o hotărire a- supra fondului procesului de împărţeală şi această nedumerire era provocată, în afacerile de competința judecătoriilor de ocoale, din cauză că legiuitorul în expu- nerea de motive a legii judecătoriilor de ocoale din 1908, a arătat că încheieril= de. orice fel, chiar şi cele de admitere în principiu la împărțeli, nu se vor putea atacă deosebit, ci numai deodată'cu ho- tărirea prin care se va desăvârși împăr- țeala; or această prescripțiune fiind un simplu deziderat, de oarece nu a fost ire- cută în lege, nu poate fi ținută în seamă: Astăzi această controversă aproape nu mai există şi se admite aproape în mod constant în doctrină şi jurisprudență că încheierea prin care instanța de fond în- tr'o acţiune pentru ieșire din indiviziune stabileşte calitatea părţilor şi drepturile lor respective la succesiune precum “şi masa succesorală de împărţit, constitue adevărată hotărîre dată asupra fondului afacerei, stabilinq bazele pe temeiul că- rora are a se face împărțeala, care ur mează să fie atacată de cei nemulțumiți pe căile prevăzute de lege pentru refor- 
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marea hotăsirilor. Aşa dar, dacă o ase- 
menea hotărâre nu a fost atacată în ter- 
menul prevăzut de lege, ea rămâne de- 
finitivă şi constitue autoritatea de lucru 
judecat între părţi, astfel că prescripţia 
şi chiar chestia incompetenței  „ratione 
materiae” nu ar mai putea fi propusă 
față de o asemenea hotărîre cu ocazia 
formării loturilor şi tragerei lor la sorţi. (D. 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 519, 
text şi nota î, p. 552, 535, text şi nota îi; 
Corneliu Botez, Noul codice de şedinţă, 
ed. 1908, p. 1016, 1017: ed. 1922, No. 1865, 
1866, 1867, 1871, 1874, 1877, 1878, 1880, 
urm; N. Georgean, Studii Juridice, 1, p. 

5). 

15. Cererea de a se obliga pe un moş- 
tenitor la raport, poate îi propusă pentru 
prima oară în apel, însă înainte de a se 
procede la tragerea la sorţi a loturilor. 
această cerere constituind un mijloc de 
apărare, iar nu o cerere nouă. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 551, 58; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 856).: ” 

16. In cazul când copărtașii majori şi 
capabili de a dispune de drepturile lor, 
aprobă împărțeala, ea nu trebuieşte omolo- 
gată de tribunal. (Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea II, p. 557). 

43. In cazul când între copăriaşi există 
incapabili, împărţeala trebuieşte omologată 
de tribunal după ce se vor fi judecat toate 
contestaţiunile făcute de părţi. (Alexandre- 
seo, ed. 2-a, Ii, partea II, p. 537; Comp.: 
C. Hamangiu, Î, Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III» No. 786). 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 744 

18. Hotărirea de omologarea împăiţelei 
este supusă apelului potrivit dreptului co- 
mun. (Alexandresco, ed. 2-a, [II], partea II, 
p. 557). 

19. Acţiunea în împărţeală fiind indivi- 
zibilă, apelul făcut de unul dintre copăr- 
taşi profită şi copărtaşilor cari nu au făcut 
apel sau care au făcut un apel tardiv. (Lau- 
rent, X, No. 259; Huc, V, No. 282; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 4%, 
Hi: Titulescu, Impărţeala moştenirilor, p. 
517). 
20, Impărţeala definitivă, are puterea de 

lucru judecat şi nu se mai poaie reveni asu- 
pra ei pentru a se îndreptă o eroare săvâr- 
sită cu ocazia facerei împărţelei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, ILI, partea II, p. 557, 558; 
Comp.: C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 787). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Când o parte dintre moştenitorii în 
proces, de acord-cu cumpărătorii de drep- 
iuri reale, pentru ceilalți moştenitori, con- 
vin ca partajul să se facă prin atribuţiune, 
art. 745 cod. civil îşi are aplicaţiunea chiar 
atunci când celălalt moştenitori care a vân- 
dut o parte din averea de succesiune sar 
opune, pentrucă opunerea lui ar ocaziona 
o pagubă cumpărătorilor de care el, vânză- 
torul, este ţinut răspunzător de evicţiune, 
conform art. 1559 din codul civil. (C. Apel 
Bucureşti S. [, 46 din 6 Martie 1926, Bul. 
C. Apel 10/1926). 

Art. "744. — Mai înainte de a seprocedela tragerea părţilor 

la sorţi, fiecare compărţitor este admis a propune reclamările 

sale în contra formărei părţilor. (Civ. 733, 743, 746; Pr. civ. 700; 

Civ. Fr. 835). 

Tezi. fr. Art. 885. — Avant de procâder au tirage des lots, chaque co- 

partageant est admis ă proposer ses reelamations contre leur formation. 

Bibliografie (continuare). 

Baciu C., Notă sub Trib. Buzeu S. 1, 162 din 11 Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1174; 
CoxsrANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 156, 

Doctrină. 

|. Dacă există reclamaţie în contra for- 

mărei loturilor: tribunalul va procedă po- 

trivit regulelor prevăzute de art. 857 e. civ. 

fr.- (746 c. civ. rom.) şi dacă reclamaţia este 

fondată va ordonă o nouă formare a lotu- 
rilor printrun expert numit din oficiu. 

-(Mouslon, Îl, No. 350; Dalloz, R&p., Succes- 

sion, No. 1847; Alexandresco, ed. 2-a, III, 

partea II, p, 550, 551, notele 1, 2; Comp.: C. 
Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu și Al. Băi- 
coianu, III, No. 785). 

9, Reclazaţiile copăriaşilor au de scop 
să îndrepte greșelile făcute cu ocazia fa- 
cerei loturilor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 53; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 785). 

3, Reclamaţiunile copărtaşilor se vor a- 
dresă judecătorului comisor care le prime- 
şte şi le înaintează tribunalului pentru a fi 
judecate. (Mourlon, II. No. 350; Alexandre- 
seo, ed. 2-a, III, partea II. p. 531, nota 1; C., 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu- şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 785). 

4. După ce sa făcut tragerea loturilor 
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la sorţi nu poate fi admisă nici o reclamaţie. 
(Demolombe, XV, No. 669; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 530, nota 1). 

5. După împărţeala prin atribuţiune, ca 
şi după tragerea loturilor .la sorți, nu mai 
poate fi admisă nici o reclamaţiune. (Ale- . 
xandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 551). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|, Potrivit art. 744 cod. civil, fiecare 
coerede fiind admis a propune reclamările 
sale în contra formării loturilor până în 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI “Codul civil 

momentul tragerei la sorţi, oricare din coe- 
vezi poate reclamă şi în instanţa de apel 
că nu sau cuprins toate bunurile succe- 
siunei în împărţeală, atât timp cât nu sau 
tras loturile. Şi nu se poate spune că esie 
loc în acest caz la un partaj suplimentar 
întrucât erezii nu sunt în eroare asupra 
bunului omis, iar aducerea la împărțeală 
în apel este în acord şi cu principiul de- 
voluiiv al apelului, întrucât prin aceasta 
nu se schimbă obiectul acţiunei, care este 
împărţirea întregului patrimoniu rămas pe 
urma lui decujus şi nici nu se face o cerere 
nouă. (Trib. Buzeu S. [, 162 din îi Mau 
1926, Jur. Gen. 1926, No. 1174). 

Art. '/45. — Regulile stabilite pentru împărțirea masei de 
moștenire, se vor observă în sub-diviziunile ce se vor face între 
stirpele compărţitoare. (Civ. 728 urm., 736 urm., 740, 749; Pr. civ. 
692 urm.; Civ. Fr. 836). 

Text. Jr. Art. 836. — Les r&gles €tablies pour la division des masses ă 
partager, sont egalement observtes dans la subdivision ă faire entre les souches 
copartageantes. 

Doctrină. 

4, Potrivit dispoziţiunilor art. 856 ce. civ. 
fu, (745 c. civ. rom.), se vor formă atâtea 
loturi câte tulpini sunt, şi apoi lotul care 
cade fiecărei tulpini se sub-împarte la 
rândul lui în atâtea loturi câţi moșşteni- 
tori formează tulpina. (Alexandresco, ea. 

„2-a, INI, pariea II, p. 521). 

9. Impărţeala principală se poate face 
prin justiţie iar sub-împărţirea între co- 
părtaşii ce formează aceeaş tulpină să se 
facă de bună voie sau invers. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 521). 

2, A se vedeă: art. 740 din codul ciril 
cu notele respective. 

Art. 1746. — Dacă asupra operaţiunilor trimise înaintea arbi- 
trului se fac contestaţiuni, arbitrul încheie proces-verbal pentru 
dificultăţile și zisele părţilor, şi le trimite înaintea judecătorului 
pentru împărțeală. (Civ. 733, 737, 744; Pr. civ. 694; Civ. Fr. 837). 

Tei. fr. Art. 837. — Si dans les opârations renvoyâes devant un notare 
il s€love des contestations, le notaire dressera procăs-verbal des difficultes et 
des dires respectifs des parties, les renverra, devant le commissaire nomme pour 
le partage; et, au surplus, il sera procâdă suivant les formes preserites par les 
lois sur la proeedure. 

Doctrină. 

I. In cazul când asupra operaţiunilor 
trimise înaintea arbitrului, copărtaşii fac 
contestaţiuni în privința raporturilor, soco- 

înainiă judecătorului comisor, care la rân- 
dul său îl trimete tribunalului pentru jude- 
care conform dispoziţiunilor art. 825 c. C1Y. 
în. (735 c. civil rom.). (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 519). . 

telilor, preluărilor sau compunerei lotu- 
rilor, arbitrul va încheiă un proces-verbal 
constatând pretenţiunile lor, pe cari îl va 

D, A se vedeă: art. 737 din codul civil 
cu notele respective. | 

„Art, 141. — Dacă toţi coerezii nu sunt prezenţi, sau de sunt 
intre ei interziși sau minori, fie şi emancipaţi, împărţirea trebue 
să se facă înaintea tribunalului, observând regulele prescrise în 
articolele precedente din această secţiune. 
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Dacă şunt mai mulți minori cu interese contrarii la împărțeală, 
se va da fiecărui dintr'înşii un tutore special. (Civ. 99, 342 urm., 
409 urm., 421 urm., 427, 430, 435, 454, 748, 749; Pr. civ. 692 

urm., 700, 701; L. jud. ocoale 34; L. agrară 128; Civ. Fr. 838). 

Text. fr. Art. 838. — Si tous les cohtritiers ne sont pas presents, ou sil 
v a parmi eux des interdits, ou des mineurs, mâme 6mancips, le partage doit 
âtre fait en justice conformement aux răgles preserites par les articles 819 et 
suivants jusques et compris Particle prâcedent. Sil y a plusieurs mineurs qui 
tient des intârâts opposes dans le partage, il doit leur &tre donn6 ă chacun un 
auteur special et partieulier. 

Doctrină. 

4. In cazul când toţi copărtaşii sunt 
prezenţi şi sunt capabili de a dispune de 
„drepturile lor, împărţeala se poate face prin 
înţelegerea lor sub orice formă vor voi. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
500, 501). i 

9, Când toți copărtaşii deşi prezenţi şi 
capabili: nu se înţeleg între ei, împărțeala 
se va face prin justiție. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 502). 

2, In cazul când unul dinire copărtaşi 
este absent sau neprezent, sau minor, chiar 
-emancipat sau interzis, împărţeala se va 
face prin tribunalul sau: judecătoria de ocol 
a locului deschiderei succesiunei după for- 
mele prevăzute de lege pentru incapabili şi 
absenţi, sub pedeapsă de nulitate. (Alexan- 
„dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 501; C. 
Hamangiu. ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
„coianu, III, No. 772). 

4, In cazul când întro acţiune de îm- 
părțeală există mai mulţi minori sau mai 
mulți interzişi cu interese contrare şi sub 
aceeaşi tutelă, se va numi fiecăruia dintre 
ei câte un tutor ad-hoc, luându-se avizul 
consiliului de familie şi concluziunile mi- 
nisterului public. (Planiol, II, No. 2331; 

Alexandresco, ed. 2-a, LII, partea II, p. 
475, 501; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 741). 

5, In cazul când într'o acţiune de partaj 
"figurează un minor şi iutorul său, se va 
numi minorului un tutor ad-hoc. (Dalloz, 
Râp., Succession, No. 1596). 

6. A se vedeă: art. 749 din codul civil 
cu notele respective. 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|, Nuliiatea care ar isbi o sentință de 
ieşire din indiviziune, pe motiv că. una 
dintre părţi — interzisul — nu a fost lesgal- 
mente citat şi că instanţa nu a fost con- 
slituită cu Ministerul Public, departe de 
a viciă şi a atrage nulitatea şi a acelorlalte 
acte judecătoreşti cari i-au urmat, este din 
contră acoperită, dacă cei în drept, în loc 
de a o atacă pe căile legale: s'au prezentat 
şi au luat parte la toate actele cari au 
urmat până la desăvârşirea împărțelei, ast- 
fel că nu mai pot veni a cere pe cale prin- 
cipală anularea acelei sentinţe. (Irib. Ilfov 
S. I ce. c., 536 din 27 Maiu 1926, Dreptul 
24/1926). 

9. A se vedea: art. 448, nota 3. 

Art. 148. — In cazul articolelor precedente, licitaţiunea, de 
este trebuință, nu se va puteă face decât înaintea tribunalului, cu 
formele prescrise pentru înstrăinarea bunurilor minorilor. Străinii 
vor fi totdeauna admişi. (Civ. 401 urm., 404, 736, 747, 1388 urm.; 

  
Pr. civ. 677 urm., 681 urm., 694, 696; Civ. Fr. 839). 

Tezi: fr. Art. 839. — Sil y a lieu ă licitation dans le cas du prâcedent 
article, elle ne peut âtre faite qu'en justice avee les formalites preserites pour 
Vali6nation des biens des mineurs. Les €trangers y sont toujours admis. 

Doctrină. 

|. Vânzarea imobilelor din succesiune se 
va face la tribunalul situaţiunei imobilului 
prin licitaţie publică. (Alexandresco, ed. 2-a, 
ATI, partea IL, p. 511, 516). , | 

9, Când moştenitorii sunt toţi prezenți 

şi capabili de a dispune de drepturile lor, 
ei pot conveni ca licitaţia să se facă In 
faţa unui arbitru ales de ei. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 516). 

8, In cazul când între copărtaşi figu- 
rează minori sau îinterzişi sau neprezenți 
persoanele străine vor fi totdeauna admise 
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5, A se vedeă: art. 736 din codul civil 
cu notele respective. 

la licitaţie. (Alexandresco. ed. 2-a, INI, par- 
tea II, p. 511; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi A]. Băicoianu, Lil, No. 772). , 

A. Când toţi moştenitorii sunt prezenţi şi 
capabili de a dispune de drepturile lor. per- 
soanele străine nu sunt admise la licitaţie 
decât dacă vor cere părţile interesate. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 516). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|„ A se vedeă: art. 756, notele 2,3 şi 4; 
art. 1588 cu notele respective. 

Art. 1149. — Impărțirile făcute conform cu regulile mai sus 
prescrise, sau de tutori cu autorizațiunea consiliului de familie, 
sau de minori emancipaţi, azistaţi de curatorii lor, sau în numele 
absenţilor, sunt definitive. (Civ. 99, 119, 408—413, 425, 427, 430, 
450, 454, 747, 951, 952, 1166; Civ. Fr. 840). 

Tezi. fr. Art. 840. Les partages faits conformement aux râgles ci-des- 
sus prescrites, soit par les tuteurs, avee Vautorisation d'un conseil de famille, 
soit par les mineurs 6mancip6s, assistes de leur curateurs, soit au nom des ab- 
sents ou non-prâsents, sont dâfinitifs; il ne sont que provisionnels, si les râgles 
preserites n'ont pas 6t6 observâes. 

Bibliografie (continuare). 

LĂZĂRESCU EM. ALEX,, Des droţis du conjoint survivant, p. 165. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Absenţă 9, 10, 14, 12. Mandat 12, 14, | 
Administraţie legală 4, 4 Minoritate 1, 2, 3, 4, 

bis Neprezenţi 10, 11, 12, 
Nuiitate 1. 

  

Adminstrator provizor 8, 
Alienat 8. Opoziţie 10. 
Anulare 1. Ospiciu de alienaţi 8. 
Autontate de lucru juds- Partaj 1 urm. 

cat 15,   Parta) convenţional 5, 6, 
Confirmare 1, 2: 12, 
Consiliu judiciar 5, 6, 7, 
Curator 9, 11, 
Dosă 14, 
femee măritată 13, 14. 
Hotărire 15. 
Impărțeală 1 urm, 
Interdicţiune 8. 

Partaj definitiv 15, 

ă 
Parta) provizional 3, 
Ratihicare 1, 2. 
Tată 4, 4 bis, 
Tutelă 4 bis, 

Doctrină. 

|. Partajul făcut fără îndeplinirea for- 
malităților cerute de lege fiind numai a- 
nulabil, poate fi ratificat de către mino- 
rul ajuns la majoritate. (Dalloz, Rep. 
Succession, No. 9255: Suppl., Succession, 
No. 1424; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 475; C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 773; 
Traian Ionașcu, p. 227). 

9. Ratificarea  partajului, făcut 
îndeplinirea formalităţilor cerute de lege, 
poate avea loc din partea minorului a- 
Juns la majoritate şi în mod tacit şi să 
ezulte din fapte de executare din par- 
tea minorului ajuns major, (Demolom- 
be, XV, No. 692; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 625, p. 545; Dalloz, Rep., Succession, 
No. 2255; Suppl., Succession, No. 1494: 
Baudry et Wabl, Successions, II, No. 5025; 

„. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 773: Contra: Laurent, 
X, No. 283, 286). 

Partaj judiciar 1—4,7—41, 
3, 14. 

fără” 

3. În dreptul român nu există ca în 
dreptul francez, împărţeală provizională 
legală, deoarece legiuitorul nostru a su- 
primai în art: 749 c, civil partea finală a 
art. 840 din codul civil francez. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 460, nota 
5, 470, nota 2; Comp.: Traian lonaşcu, p. 228). 
„du Tatăl administrator legal al bunu- 

rilor copilului său minor, va puteă să re- 
prezinte pe acesta într'o acţiune în îm- 
părţeală, fie ca reclamant, fie ca părât, 
fără nici o autorizaţie. (Laurent, IV, No. 
512: Planiol, ], No. 1714; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pariea II, p. 472 bis), 

d bis. După altă părere, regulele dela 
tutelă se aplică şi tatălui administrator le- 
gal. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 621 bis, 
p. 514). 

5, Persoana pusă sub consiliu judiciar 
pentru a face o împărţeală de bună voie, după o părere, trebuieşte să fie asistată 
de consiliul său, (Demolombe, VIII, No. 
755; XV, No. 562; Mourlon, II, No. 551;.. Demante et Colmet de Santerre, III, No. 144; Aubry et Rau, ed. 5-a, Î, $ 140, text şi nota 17, p. 876; Planiol, Î, No. 21%; 
HI, No; 2553), 

6. După altă părere, persoana pusă 
sub consiliu judiciar poate face un par: 
taj de bună voie, fără asistența consiliu- 
lui său, deoarece împărțeala nu consti-- 
tie uu act de înstrăinare. (Duranton.- VII. No. 127; Rolland de Villargues, Rep. 
Partage de successions, No. 79; Laurent, 
V, No. 370; X, No. 296; Huc, III, No. 355: 
V, No. 2%; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea |, p. 108, text şi nota 3; III, par- tea II, B 475; Comp.: C. Hamangiu, 
Rosatti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, [Il No. 741), 
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1, Pentru împărţeala prin justiţie, per- 
soana pusă sub consiliu judiciar va avea 
nevoie de asistența consiliului său, „de- 
oarece ea nu poate pledă singură. (Huc, 
V, No. 292;  Alexandresco, ed. 2-a, Îl, 
partea li, p. 474; Comp:: C. Hamangiu, 
1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, 
No. 744). 

8. Persoanele neinterzise şi aşezate în- 
irun ospiciu de alienaţi, vor fi reprezen- 
tate în acţiunile de împărţeală prin ad- 
ministratorul provizor. (Planiol, III, No. 
2554; Alexandresco, ed. 2-a, IlI, partea 
IL, p. 474: C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 741). 

9. Cei presupuşi absenţi vor fi repre- 
zentaţi în acțiunea de împărțeală prin 
curatorul numit de tribunal. In celelalte 
perioade ale absenței, cei puşi în pose- 
sie provizorie sau în posesiune definitivă, 
vor reprezentă pe absent în acţiunea de 
împărțeală. „(Demolombe, XV, No. 564, 
567: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p 474, text și nota 53: C. Hamangiu, |, 
osetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 

No. 741: Comp.: Laurent, X, No. 279). 
10. Persoanele neprezente însă a că- 

ror existență nu este îndoielnică, vor pu- 
teă fi acţionate în împărțeală, citându-se 
la domiciliul lor şi judecându-se în lipsă 
cu drept de opoziţie, conform dreptului 
comun. (Demolombe, XV, No. 564; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 170 
bis, IL: Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 
II. p. 475). 

(4. In dreptul civil francez, după altă 
părere, — inadmisibilă în dreptul nos- 
tru — se decide că cei neprezenţi vor fi 
reprezentaţi în acțiunea de împărţeală 
printr'un curator ca şi cei presupuşi ab- 
senți. (Duranton, VII, No. 110; Laurent, 
X. No. 250; Comp. Contra: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 475, nota 2). 

(2, In caz când cel neprezent la do- 
” miciliul său va aveă un mandatar cu- 

noscut, acesta va puteă luă parte la îm- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI 

„VII, No. 127; XV, N 

Art, 750 

părțeală făcută de bună voie între co- 
părtaşi, în numele mandantului său. (Du- 
ranton, VII, No. 110; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 170 bis, II; Laurent, 
X, No. 250; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 475, nota 1). 

13. Femeea măritată peniru a procede 
la o împărțeală judiciară, trebuieşte să 
fie autorizată de soțul său sau de jus- 
iiție. (Demolombe, IV, No. 294; Laurent, 
X, No. 251; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 475; C. Hamangiu, |. Ro- 
iti Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 
741). 

(4. Femeea, chiar în privinţa averei 
dotale, va trebui să figureze ca parte în 
acţiunea de împărţeală, prezența numai 
a soţului nefiind suficientă, dacă acest 
drept nu i-a fost conferit prin contractul 
de căsătorie sau prin procură. (Duranton, 

o. 396; Demolombe, 
XV, No. 584; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 146 bis, IV; VI, No. 221 bis: 
IV; Aubry et Rau, V, $ 555, nota 12, p: 
547; VI, $ 621 bis, p. 515; Laurent, XXIII, 
No. 476; Huc, IX, No. 459; Planiol, II, No. 
1514;  Guillouard,  Contrat de mariage, 
IV, No. 1787; Baudry et Surville, Contrat 
de mariage, III, No. 1625; Alexandresco, 
ed, 2-a, IlI, partea II, p. 476, 477; C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, Jil, No. 741; Contra: Masse et 
Verge sur Zachariae, IV, $ 668, nota 9, 
p. 225; 'T'roplong, Contrat de mariage IV, 
No. 5108 urm.), | 

15. Prin cuvântul: «definitive» între- 
buinţat în art. 840 c. civ. fr. (749 c. civ. 
rom.), se înţelege că împărţelele făcute 
cu observarea regulelor prescrise de lege, 
suni mnestrămutate sau au tăria legală. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
470, nota 2). 

183, A se vedeă: art. 408, 409, 410, 425 
şi 427 din codul civil francez cu notele 
respective. 

Art. 150. — După împărțeală se va remite fiecărui din com- 
părțitori titlurile particulare obiectelor ce i s'au dat. 

Titlurile unei proprietăţi împărţite se țin de acela ce a luat 
partea cea mai mare, cu îndatorire de a le reprezentă când 
compărțitorii, având trebuință de ele, i le vor cere. 

Titlurile eredității întregi se ţin de acel erede pe care toți 

      
l-au ales ca depozitar, cu îndatorire de a le reprezentă la orice 
cerere. | 

Dacă nu este unire pentru această alegere, atunci titlurile 
se depun în arhiva Statului și judecătorul liberează de pe dânsele 
fiecărui din erezi câte o copie legalizată !). (Civ. 1188, 1315, 1591 
urm.; Civ. Fr, 842). 

1) Art. francez 842 nu cuprinde acest al 4-lea aliniat decât în fraza următoare: „sil y a difficulit sur 
ce choix, il est regle par le juge“. 

96701. — Codul Civil adnotat. — VI. — 513 — s
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Tezt. fr. 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI 

Amt. 842. — Aprâs le partage; 

Codul civil 

emise doit âtre faite ă chacun 

des eopartageants, des titres partieuliers aux objets qui lui seront 6ehus. 

Les titres dune propriât divis6e restent a celui qui a la plus grande 

part, ă la charge d'en aider eeux de ses copartageants 

- îl en sera requis. 

qui auront intârât, quand 

Les titres communs ă toute Phâr6dits sont remis ă celui que tous les h6- 

pitiers ont ehoisi pour en tre le depositaire, ă la charge d'en aider les co- 

partageants, ă toute requisition. 

Sil y a difficulte sur ce choix, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Impărțeală 1 urm. 

Linie succesorală 3. 
Majoritate 4. 
Parta; 1 urm. 
Preluare 8. 
Reiuz 6; _ 

Reprezentarea titlurilor 3; 

Acte de proprietate 1. 

Acţiune indirectă 10. 
Acţiune personală 7. 

Brevete 2. 
Cheltueli 8, 9, 10. 

Compensaţie 8. 
Competenţă 7. 
Contestaţie 9. 
Copii 6. 
Creditori 10. 

Titluri 1—7. 
Unanimitate 4. 

Doctrină, 

1, Titlurile de care se ocupă art. 842 

c. Civ, fr. (750 ce. civ. rom), după o pă- 

rere, sunt numai actele cari constată 

drepturile defunctului asupra bunurilor 

cari au făcut obiectul împărţelei: (Demo- 

lombe. XV, No. 699; Aubry et Bau, ed: 

4-a, VI, $ 624, p. 535; Dalloz, Rep. Suppl., 

Suceession, No. 1176, 1178; Laurent, X, 

No. 559; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 

tea II, ;: 539; Comp.: C. Hamangiu, |. 

Rosetti-Bălănescu şi AL Băicoianu, II, 

No. 787), 
2, După altă părere, dispoziţiunile art. 

845 c. civ. în. (750 e, civ. rom.) îşi găsesc 

aplicaţiunea şi la alte titluri în afară de 

cele care constată drepturile defunctului 

asupra bunurilor succesorale, cum suni 

țitlurile cari au o valoare morală ca: di- 

plomele, brevetele ete. (Dalloz, Râp.. 

uppl., Succession, No: 1178). 

2, Când titlurile privesc numai una din 

liniile de moştenitori, păstrarea titluritor se 

va regulă numai între mostenitorii a- 

cestei linii. (Demolombe XV, No. 695, 697; 

Aubry et Bau, ediția 4-a, VI, $ 624, 

nota 6, p. 545; Dalloz, Reâp., Succession, 

No. 18553; Baudry et Wabhl, Successions, 

II, No. 3505, 5506). 

4, Titlurile privitoare la întreaga m0- 

ştenire se vor da în păstrarea moşteni- 

ivrului care. a fost ales de unanimitatea 

copăriaşilor; majoritatea copărtaşilor nu 

poate impune minorităţii alegerea depozi- 

tarului. (Demolombe, XV, No. 695; Dalloz;: 

Re&p., Suppl., Succession, No. 1176; Baudry 

et Wahl, Sucecessions, II, No. 5304). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 8942 c. 

il est râglă par le juge. 

civ. fr, (750 e, cir. rom), depozitarul ti- 

tlurilor este obligat să le reprezinie când 

vor fi cerute de ceilalți copărtaşi: (De- 

molombe, XV, No. 697; ialloz, Rep. Suc- 
cession, No. 1855; Alexandresco, ed. 2-a, 

II, partea IL, p. 539; C. Hamangiu, |. 

Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, [ll 

No. 787). 

6. Dacă depozitarul refuză să producă 

uitlurile la cererea copărtaşilor, tribuna- 

lul poate să ordone să se libereze copii 

de pe ele şi să condamne pe depozitar 

la daune interese, (Demolombe, XV, No. 

697; Dalloz, Repi, Succession, No. 1855; 

Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

559, nota 5). 
7, Cererea de reprezentarea actelor se 

va face la tribunalul domiciliului depo- 

zitarului, deoarece constitue o acţiune 

personală. (Bioche.  Dictionnaire de pro- 

c&dure, Partage, No. 20%; Dalloz, R&p.. 

Suecession, No. 1856). 

8, Toate cheltuelile cu facerea împăr- 

țelei fiind făcute în interesul tuturor co- 

părtaşilor, vor fi suportate de ei propor- 

ional cu partea fiecăruia, aşa încât YO 

fi preluate asupra masei de împărțit, ne- 

putând fi compensate între părți. ” 

olombe XVI, No. 619; Dalloz, Rep. Suc- 

cession, No. 1858; Suppl., Succession, NO. 

1179; Laurent, X, No. 340; Baudry et Wabl, 

Succession, No. 5512: Alexandresco, ed 

2-a, Til, partea II, p. 540). 

9, În cazul când în cursul acţiunei de 

partaj, unul dintre comoştenitori ridică d 

contestaţie nefondată, cheltuielile ocazlo- 

nate de judecarea acestei contestaţii, Yo 

cădeă în sarcina sa. potrivit dreptului 

comun. (Dalloz, R&p., Succession, No. 1563; 

Suppl., Succession, No, 1180; Comp.: Ale 

xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 544) 

19, Creditorul care. în numele debi- 

torului său copărtaș, introduce 0 acţiune 

în împărțeală, nu va suportă cheltuielile 

împărțelei, ci ele: se_vor suportă tot I 

către succesiune.  (Dalloz, Rep» Suppl- 

Succession, No. 1184; Laurent, A, No, 349 

Baudry et Wabl, Successions Il, Noe 

3316; Comp.: Alexandresco, ed. 2a, ll 

partea Ti p. 54). 

Secţiunea, II. — Despre reporturi. 

Art. 951. — Fiul sau descendentele cari vine la succesiune, 

chiar sub beneficiu de inventariu, împreună cu îraţii ori surorile 
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Codul civil DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 751 

sale, sau cu descendenţii acestor, trebue a reportă coerezilor 
săi, tot ce a primit dela defunct prin dar, atât direct cât şi in- 
direct, afară de cazul când donatorele a dispus altfel ). (Civ. 650, 
658, 704 urm., 738, 739, 752 urm., 757, 758, 761, 763, 840, 845 
urm., 946, 1191, 1282, 1914; L. agrară, 134; Civ. Fr. 843; Civ. 
Ital. 1001). 

Tezt. fr. Art. 843. — 'Tout hâritier, mâme ben6ficiaire, venant ă une sucees- sion, doit rapporter ă ses cohtritiers tout ce qu'il a recu du defunt, par donation entre-vifs, direetement ou indirectement;: il ne peut retenir les dons ni r&elamer les legs ă lui faits par le dâfunt, ă moins que les dons et legs ne lui aient 6t6 faits expressâment par puciput et hors part, ou avec dispense du rapport. 
Tezi fr. Ari. 543 (Modificat prin legea din 24 Martie 1898). — 'Tout 

heritier, mâme bânficiaire, venant ă une succession, doit rapporter ă ses coh&- 
vitiers tout ce qu'il a regu du dâfunt par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons ă lui  faits par le detunt, ă moins 
qwils ne lui aient 6t€ faits expressâment par prâciput et hors part, ou avee 
dispense de rapport. 

Les legs faits ă un heritier sont reputes faits par prâciput et hors part, 
ă moins que le testateur n'ait exprim6 la volont6 contraire, auquel cas le l&ga- 
taire ne peut râelamer son legs quen moins prenant. 

Tezt. ital. Avt. 1001. — II figlio o discendente il quale venga alla. sueces- 
sione ancorehă con beneficio dinventario, insieme co'suoi fratelli o sorelle loro 
discendenti, deve conferire a; suoi coeredi tutto cid che ha ricevuto dal defunto 
per donazione si direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il 
donante abbia altrimenti disposto. 
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INDEX ALFABETIC Șreditori 10. Donaţiune manuală 2, x atorii 38—41, 53, „29. 
(ia doctrină) Definiţie 2, Donaţiune oneroasă 23, Acceptarea'suecesiunei 16, Caz tortuit 46. Descendent 2, 4, 3, 6, 8,9, Donaţiune prin persoană Act autentic 31. Cod italian 1. 10, 29, 30, interpusă 32, 33. 

Acţiune în raport 8, 11. Colaterali 7. a Dispensă de raport 24,27, Donaţiune remuneratorie 
Admitere în principiu 14. Consihu de familie 55, 33, 35, 36, 41, 48, 49, 32, 23, 24, 25. 
Adopţiune 6. - Contract de căsătorie, a se 53, 55—58, Dotă 10, 12, 20, 21, 22, 31, Apel 14, 15. vedeă cuvântul „Dotă“. Distrugere 46. 46, 47, 53. 
Apreciere suverană 36, | Copii, a se vedea cuvân- Divorţ 45. Dovadă 28, 37, 40, 44, 31, 57, 58. tul: .„Descendenți“. Dovaţiune 1 urm, 52, 54. 
Ascendenţi 2, 7, 29, 30. i Copil adoptat 6. Donaţiune deghizată 34— Ertarea datoriei 38—44, Asigurare pe viaţă 29,30, | Copil natural 5. 37, 34 Excludere dela succesiune Beneficiu de inventar 16, | Cotitate disponibilă 48, Donaţiune indirectă 29, 32, 
Căsâtorie 55. 53 5 55 37, 42, 54. Executare silită 46, 

1) Acest articol 751, de şi împrumută ceva din cuprinsul art. francez 843, este mai mult reproducerea art. 1001 din proiectul Codului Civil Italian al Ministrului Pissanelli din 1863, promulgat tocmai în 1866. A se vedeă şi notele dela textul art. 1, 828 şi 1718,
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Expropriere 46, 
Femee văduvă 10. 
Forţă majoră 46. 
Imobile 21, 25, 46, 47. 
Indoială 56, 58, 
Ingratitudine 18. 
Interdicţiune 55. 
Jtahan cod 1. 
Legatari 10, 48, 49, 50. 
Mamă naturală 5. 
Marturi 28, 37, 54. 
Masa succesorală 53, 54, 
Ministerul public 55. 
Moștenire 1 urm. 
Nedemnitate 17, 18, 
O bligaţie 7. 
Obligaţie naturală 31. 
Parchet 55. 
Partaj 2, 3, 41 —15, 19, 21, 22, 
Partaj de ascendent 19, 22, 

moşteni- Pluralitate de 
tori 3. 

Prescripţie 11, 12, 
Prezumpţiuni 28, 37, S4. 
Probă, a se vedeă cuvân- 

tul: „Dovadă“,   

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI 

Procuror 55. 
Raport 1 urm. 
Raport în natură 22. 
Reducţiune 15. 
Remitere de datorie 38— 41. 
Renunţare 42, 43, 44. 
Revocare 18. 
Rezervă 48, 53, 54. 
Rude, a se vedeă cuvin- 

tele: „Ascendenţi“; „Co- 
laterali:;, „Descendenți“. 

Sarcine 23, 24, 25 
Soţie 10. 
Succesiune 1 urm. 
Succesiune ab iatestat 3, 

9 
Suverană apreciere 36, 57, 

53, 
Termini sacramentali 56, 

58, 
Terţe persoane 54. 
Testament, 4 se vedea cu- | 

vântul: „Legatari“, 
Urmărire silită 46. 
Văduvă săracă 10, 
Vindere-cumpărare 46, 47. 

Doctrină. 

|. Dispoziţiunile art. 751 c. civ. româp 
sunt luate de legiuitorul român din ari. 
1001 şi 1014 din proiectul codului civil ita- 
lian al ministrului Pissanelli, din 1865, 
promulgat abiă în anul 1866, iar nu din 
art. 845 c. civil francez corespunzător, dela 
care legiuitorul român a înţeles să se 
depărteze. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea Îl, p. 546; N. Georgean Studii Ju- 
ridice, II, p. 156, 157). 

9, „Raportul, în materie de succesiuni, 
poate fi definit: o operaţie preliminară 
a împărțelei, prin care un descendent gra- 
tificat de ascendentul său, aduce la massa 
comună liberalităţile directe sau indirec- 
ie primite dela ascendeniul său (art. 751) 
sau banii ce el datoreşie acestui ascen- 
dent (Ari. 758)“. (Alexandresco, ed. 2-a, 
VII, partea II, p. 546; Comp.: Demolombe, 
AVI, No. 150, 242, 248; Aubry et Rau ed. 
5-a, X, p. 259; Planiol, III, No. 2205; Matei 
Cantacuzino, p. 270; C. Hamangiu. ]. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
821; Traian lonaşcu, p. 198; N. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 156). 

3, Pentru a puteă aveă loc raportul 
se cere ca să existe mai mulţi moşteni- 
tori cari vin la împărţeala aceleeaș suc- 
cesiuni ab intestat, căci dacă există un 
singur moştenitor nu are cine cere ra- 
portarea donaţiunei deoarece nu poate 
aveă loc împărţeala. (Demolombe, XVI, 
No. 242, 248; Planiol, IiI, No. 2203; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 546, 
554, nota 2, 590, nota 1; C. Hamangiu. |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 821). 

4, Spre deosebire de dreptul civil fran- 
cez, în dreptul civil român, raportul nu 
este datorit decât de către moştenitorii 
în linie dreaptă descendentă. exan- 
dresco ed. 2-a III, partea II, p. 546, 54, 
548, 552, nota 4, 555; C. Hamangiu I. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
995, 828, 830; Traian lonaşcu, p. 199, 204; 
N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 157). 

Codul civil 

5, Descendenții naturali când vin la 
succesiunea mamei lor naturală datorese 
raportul. (Alexandresco, ed. 2-a, [Il par- 
tea II, p. 547, nota 5, 555; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, 
No. 828; N. Georgean, Studii Juridice, II, 
p. 157, 158). 

G. Copiii adoptați când vin la sucee- 
siunea adoptatorului datoresc raportul. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. p: 
547, nota 3, 553, text şi nota 3; N. Siă- 
nescu, Despre partaj şi rezervă, p. %; 
N. eoreean, Studii Juridice, II, p. 157, 
158). 

7, Defunctul donator nu poate impune 
obligaţiuni de raport, moștenitorilor săi 
ascendenți şi colaterali. (Matei Cantacu- 
zino, p. 272; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 825, 828). 

8. Acţiunea în raport aparţine tuturor 
descendenților succesibili. (Alexandresco, 
ed. 2-a, [II, partea II, p. 585; Traian lo- 
naşcu, p. 204). 

9. Raportul este datorii de fiecare des- 
cendent în mod individual şi fiecărui des- 
cendent individual. (Planiol, III, No. 2256; 
Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, partea ÎI, p. . 
536; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi 
AJ. Băicoianu, III, No. 830). 

(0. Numai moştenitorii copii sau des- 
cendenţi şi creditorii lor personali, au 
dreptul să ceară comoștenitorilor lor să 
facă raportul bunurilor primite prin dar 
dela defunct; prin urmare, soția defunc- 
tului neintrând în această categorie de 
moştenitori, ci având numai un drept de 
moştenire în uzutruct la succesiunea s0- 
ului său, când este văduvă săracă, nu 
are dreptul a cere ca moștenitorul să ra- 
porieze ceeace a primit prin dar dela 

defunct pentru a se calculă porțiunea să 
de uzufruct; deasemenea nu au dreptu 
să ceară raportul nici legatarii chiar u- 
niversali, nici creditorii succesiunei, Nici 
donatarii prin contractul de căsătorie a 
întregei succesiuni sau ai unei porțiuni 
din succesiune. (Alexandresco, ed. 2-a 
Til, partea Il, p. 580 urm; N. Georgean» 
Studii Juridice, II, p. 159). , 

||. Acţiunea în raport este impresciip- 

tibilă ca şi acţiunea de împărțeală căreia 

îi formează una dintre operaţiuni. (Law 
rent, X, No. 590; Alexandresco, ed. 22 
III, partea II, p. 586). 

|2, Fiica înzestrată nu poate opune 
comoştenitorului său, uzucapiunea tere- 

nului dăruit şi scoaterea lui din masa de 
împărţit, chiar dacă ea ar fi stăpânit te- 
renul, înainte de deschiderea succes“ 
nei mai bine de 350 ani, deoarece dreptul 
celuilalt copărtaş de a cere obligaţia ce 
luilalt copărtaş la raport, este Împr€- 
scriptibil ca şi acţiunea în împărțeală- 
n orice caz prescripţia extinclivă Du 
poate curge mai înainte ca dreptul să se 
fi născut şi prin urmare, nici cu privire 

la raport, nu se poate susține că pre 
scripțiunea a început înainte ca să Se 
fi deschis succesiunea. (Alexandresco, ed. 
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2-a, III, partea II, p. 58; N. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 161). 

13. Chestiunile privitoare la raport 
nu pot fi discutate decât cu ocazia par- 
tajului între comaoştenitori, deoarece ra- 
portul este o operaţiune care nu poate 
fi izolată de operaţia împărţelei bunuri- 
lor mobile şi imobile din succesiune, am- 
bele operaţiuni formând un iot care are 
de scop a împărţi bunurile între comoş- 
tenitori şi a egaliză loturile lor; până 
la împărţeală şi la cererea raporiului cu 
această ocaziune, donatarul se consideră 
proprietar exclusiv al bunului dăruit, 
(Demolombe, XVI, No. 242, 248; Planiol, 
IL, No. 2205; Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea II, p. 546, 554, nota 2; N. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 158). 

14. Deoarece raportul are de scop e- 
palizarea loturilor comoştenitorilor, cere- 
rea de raport poate fi făcută pentru pri- 
ma oară în apelul introdus în contra ho- 
tărirei de admitere în principiu a îm- 
părțelei care fixează masa succesorală 
de împărţit; această cerere nu ar mai 
puteă fi făcută însă pentru prima oară 
în apelul introdus în contra hotărirei 
prin care Sau tras la sorţi loturile, după 
ce hotărârea de admitere în principiu, 
prin care sa fixat masa succesorală, a 
rămas definitivă. (Alexandresco, ed. 2-a, 
JI, partea II, p. 588; N. Georgean, Studii 
Juridice. II, p. 158). 

15. Cererea de a supune pe unul din- 
tre comoştenitori care vine la succesiune, 
la raportul bunurilor dăruite de defunct. 
diferă de cererea de reducţiune a unei 
donaţiuni primite dela defunct, atât prin 
obiect cât şi prin cauză; prin urmare 
dacă înaintea primei insianțe s'a cerui 
raportul bunurilor dăruite de defunct, nu 
se poate formulă pentru prima oară 
înaintea instanței de apel o cerere de 
reducţiune a donaţiunei acestor bunuri, 
deoarece reducţiunea constitue o cerere 
nouă pe care art, 527 din codul de pro- 
cedură civilă română o oprește de a fi 
făcută pentru prima oară în apel. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 585, 
nota 1; N. Georgean, Studii juridice, II, 
p. 158, 159). 

16. Din dispoziţiunile art. 845 c. civ. 
în. (751 c. civ, rom:), rezultă că raportul 
este datorit atât de moștenitorul pur şi 
simplu, cât și de moștenitorul care a ac- 
ceptat succesiunea sub beneficiu de in- 
ventar. (Demolombe, XVI, No. 176; Dal- 
loz, Re€p., Succession, No. 1037; Laurent, 
X, No. 554; Huc, V, No. 536; Alexandre- 
ssco, ed.. 2-a, IlI, partea II, p. 554, text şi 

“nota 1; Traian lonaşcu, p. 199; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, II, p. 157). 

17. Moştenitorul care este exclus dela 
succesiune ca nedemn, nu este obligat la 
raport. (Demolombe, XVI, No. 264; Dalloz, 
Rep., Suppl... Succession No. 749; Huc, 
V, No. 545; Baudry et Wabhl, Successions, 
III, No. 5503; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 562). 

8, In cazul când moștenitorul este 
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exclus dela succesiune pentru cauze de 
nedemnitate, ceilalţi moştenitori ai dona- 
torului au dreptul să ceară revocarea do- 
naţiunei pentru cauza de inpatitudine. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 749). 

19. Când ascendentul îşi împarte a- 
verea sa descendenților săi conform dis- 
poziţiunilor art. 1075 urm. c. civ. fr. (704 
urm. €. civ. rom.), raportul nu mai are 
loc, (Demolombe, XVI, No. 248; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 245 bis I: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 632, nota 12, 
p. 659; Alexandresco, ed. 2-a III, partea 
II, p. 555, nota). 
20. Domnaţiunile făcute prin contractul 

de căsătorie sunt supuse raportului. (Ale- 
Xxandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 551, 
nota, 555, nota 2, 589; C. Hamangiu, |. Ro- 
set Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
838). 

92|. Imobilele constituite dotă înainte 
de împărțeală trebuiesc raportate atunci 
când înzestrata, precum şi orice alt dona- 
tar, vine la succesiunea înzestrătorului, 
afară de cazul când acesta a dispus dis- 
pensa de raport; raportul este datorit 
chiar în cazul când averea succesorală 
ar constă numai din imobilul constituit 
dotă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
| p. 561, 589, 594 urm.; N. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 160, 161; Comp.: 
Demolombe, XVI, No. 322, 586; Baudry 
et Wahl, Successions, UI, No. 2748; Pla- 
niol, I, No. 854; INI, No. 2246, 2249). 

929, Dacă înainte de facerea unui par- 
taş de ascendent, părintele constituise dota 
unei fiice a sa un imobil, fără dispensă 
de raport, la decesul părintelui, fiica este 
obligată să raporteze în natură imobilul 
dotal la massa succesorală, pentru a se 
face împărțeala, deoarece în acest caz efec- 
tele doialităţii încetează şi dota este po- 
trivit dispoziţiunilor art. 751 şi 758 ce. cir. 
rom. supusă raportului ca orice altă dona- 
țiune, (N Georgean, Studii Juridice, II, p. 
169; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 635). a 
23. După părerea generală, donaţiunile 

oneroase sau remuneratorii sunt, în prin- 
cipiu, supuse raportului. (Demolombe, XVI, 
No. 518 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 631, p. 625; Dalloz, R6p., Succession, No. 
1105; 'Suppl., Succession, No. 774; Lau- 
rent, X, 594, 595; IHuc, V, No. 350; Bau- 
dry et Wabl, Successions, III, No. 5555 
urm.; Planiol, III, No. 2248; Alexandre 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 557, nota, 
589; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 858; Traian lona- 
şcu, p. 206; Contra: Vazeille, Successions, 
Art. 845, No. 25; Comp.: Toullier, V, Nu. 
186). 
94. |n cazul unei donaţiuni remunera- 

torii, după o părere, donatarul va raportă 
numai excendentul valorii obiectelor da- 
ruite asupra valorii serviciilor făcute sau 
sarcinelor. (Demolombe, XVI, No. 518 urm.; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 651, p. 633; 
Dalloz, Rep., Suecession, No. 1100, 1105; 
Suppl., Succession, No. 774; Laurent, X,
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No. 594, 595; Huc, V, No. 350; Baudry et 

„Wabl,  Successions, „_No. 3555 urm., 

Planiol, IL, No. 2248; C. Hamangiu, L. Ro- 

setți- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 

858; Traian - lonaşcu, p. 206; Comp.: Ale- 

xandresco, ed. 2-a, Îl, partea II, p. 557, 

nota). UL _ , 
25. După altă părere, în cazul unei 

donațiuni remuneratorii, donatarul va ra- 

portă obiectele dăruite, însă va aveă o ac- 

țiune pentru a i se rembursă valoarea ser: 

viciilor făcute sau a sarcinilor ce şi-a im- 

pus. (Dalloz, Rep., Succession, No. 1105). 

2G. Darurile manuale, după părerea ge- 

nerală, sunt şi ele supuse raportului, (Du- 

ranton, VII, "No. 303, 
XVI, No. 255, 328; Mourlon, II, No. 401; Lro- 
plong, Donaiions et testaments, II, No. 
765; Mass et Verg& sur Zachariae, II, 
S 598, p. 405; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 632, p. 645; Dalloz, Râp., Succession, No. 
1106; Suppl., Succession, No. 779; Lau- 
vent, X, No. 596, 597: Huc, V, No. 34, 
350; Baudry et Wahl, Successions, LII, No. 
3618: Planiol, III, No. 2246, 2251; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 556, 
nota 1, 589; Stănescu, Despre partaj şi re- 
zervă, p.- 135; C. Hamangiu, I, Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 838; 
N. Georgean, Studii Juridice, IL, p. 162). 
27, După altă părere, darurile manuale 

sunt scutite de rapori în mod virtual. 
(Taulier, Thorie raisonn6e du code civil, 
il], p. 516; Vazeille. Successions, [, Art. 
845, No. 20). 
98. Descendenții cari cer raportul, pot 

dovedi prin orice mijloace de probă, chia:; 
prin martori şi prezumpţiuni, existenţa da- 

- rurilor manuale. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 587; Comp.: C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 836). 
29, Asigurarea pe viaţă constituită de 

un ascendent în folosul unui descendent 
moştenitor este o donaţiune indirectă su- 
pusă raportului, (C. Hamangiu, Î. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 843; 
Traian lonaşcu, p. 207). 

32Q,. In cazul precedent există discu- 
țiune ce trebuieşte raporiat: capitalul sau 
totalul primelor vândute de decujus? După 
părerea generală; zaporiul nu este da- 
torii pentru capital decâi numai în cazul 
când cuantumul său ar îi inferior totalu- 
lui primelor adunate. În principiu, descen- 
deniul nu va raporită decât primele văr- 
sate. (C. Hamangiu, 1. Roseiti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 845; Traian lo- 
naşeu, p. 207). 

_ BI. Cu toate că art, 815 din codul ci- 
vil, arată că toate donaţiunile se fac prin 
act autentic, sa decis totuş, că atunci 
când se stabileşte că un părinte a făcut 
copilului său o liberalitate, care sa exe- 
cutat, în scopul de a-l înzestră, aceasta 
constituind îndeplinirea unei îndatoriri 
naturale, poate formă cauza unei obliga- 
tiuni civile şi e valabilă între părţile 
contractante chiar dacă nu e cuprinsă 
într'un act autentic, ci numai întrun în- 
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scris sub semnătura privată şi chiar fără 
act sub semnătură privată. “(Aubry ct 
Rau, ed. 5-a, VII, $ 297, text şi nota 6; 
p. 7; ed. 4-a, V, $ 500, text şi nota 6, p. 
293: ed. 5-a, VII, $ 500, text şi noia 5, p- 
457 Planiol, ed. 6-a, I, No. 853; Contra: 
-Demolombe, XX, No. 45; XVIII, No. 245; 
Laurent, XII, No. 555; XVIII, 15, 50; XXI, 
„No. 159; Baudry et Barde, Obligations, 
IL. No 1668; Alexandresco, [, ed. 2-a, ». 
697, 698; IV, partea ÎI, ed. 2-a, p. 5%; VI, 
ed. i-a, p. 10; VIII, partea I, ed. 2-a,p. 
186; Comp.: N. Georgean, Studii Juridice, 
II, p. 161, 162). 

9, Donaţiunile făcute prin persoane 
interpuse, după părere dominantă, sunt 
supuse raportului deoarece constituesc li- 
beralităţi indirecte. (Delvincourt, II, p: 
330, nota 2; Toullier, IV, No. 42; Du- 
ranton, VII, No. 516; Demolombe, AVI, 
No. 253; Mourlon, II, No. 402 bis; De- 
mantie et Colmet de Santerre, III, No. 187 
bis, V, VI; Dalloz, Rep., Succession, No. 
1114; Șuppl. Succession, No. 784; Lau- 
rent, X, No. 605; Huc, V, No. 341; Bau- 
dry et Wahl, Successions, III, No. 3543; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI], p. 
559, nota, 589; C. Hamangiu, I- Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No, 865, 
ae N. Georgean, Studii Juridice, II, p- 

33. După altă părere, donaţiunile fă- 
cuie prin persoane interpuse nu suni su- 

puse raportului, deoarece sunt presupuse 
făcute cu dispensă de raport, afară de dis- 
poziţiunile contrarii. (Mass6 et Verg& sur 
Zachariae, II, $ 598, nota 17, p. 395; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 652, p. 659 urm; 
Dalloz, Rep., Suppl., Suecession, No. 784 
Comp.: Traian lonaşcu, p. 203). - 
34, Donaţiunile deghizate sub forma 

contractelor cu titlu oneros, după o pă- 
rere, sunt supuse raportului, deoarece nu 
au fost dispensate de rapori. (Demolombe, 
XVI, No. 253, 5394; Mourlon, IL, No. 4%: 
Dalloz, Rep., Succession, No. 1121; Suppl» 
Succession, No. 786; Laurent, X, No, 581 
urm.; FHuc,.V, No. 541; Baudry et Wabl, 
Suecessions, III, No. 3512, 36%; Planiol, 
III, No. 2250; Alexandresco, ed. 2-3, Iil, 
partea II, p. 557, nota, 559, nota 589; C 
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 845, 846; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, II, p. 163). MR 
25. După a doua părere, donaţiunile 

deghizate sub forma de contracte cu titlu 
oneros sunt în mod virtual scutite de 78- 
port din cauza deghizării lor, afară de 
cazul când :se dovedeşte că donatori 

supus donaţiunea la raport, raport care 
a fost acceptat de către donatar, ca 9 
condiţiune a donaţiunei. (Aubry et Rau, | 
ed. 4-a, VI, $ 652, text şi nota Î7, P. i 
Dalloz, Râp., Sucecession, No. 1120; Dup!» 
Succession, No. 785; Comp.: Traian lo 
naşcu, p. 205, 206). mil 
36. După a treia părere, donațiuni€ 

deghizate sub ' forma de contracte CU a 
tlu onezos nu sunt de drept scutite de ani 
port, însă tribunalele vor. puteă să ab! 
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-cieze în mod suveran dacă există inten- 
țiune din partea donatorului de. a le 
scuti de raport. (Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 187 bis, V, VI, Dalloz, 
Rep., Succession, No. 1123; Suppl., Suc- 
cession, No. 787; Colin et Capitant, III, 
p. 547; Matei Cantacuzino, p. 275; Comp.: 
Traian lonaşcu, p. 205), 
27. Descendenții vor puteă să dove- 

dească prin orice mijloace de probă, chiar 
prin martori şi prezumpțiuni existența do- 
naţiunilor indirecte sau deghizate, dena- 
rece au fost în imposibilitate de a-şi fi pro- 
curat o probă scrisă. (Laurent, X, No. 
592, 605, 604; Planiol, III, No. 2245; Ale 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 58, 
Comp.: C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăneseu 
şi AL. Băicoianu, III, No. 856). 
28. O datorie iertată de către defunct 

trebuieşte raportată, deoarece remiterea da- 
toriei constitue o donaţiune. (Dalloz, R€p.. 
Succession, No. 1149; Supal: Succession, 
No. 806, 855; Planiol, III, No. 2255; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 557, 
nota; N. Stănescu, Despre partaj şi re- 
zervă p. 159; C. Hamnagiu, [. Roseiti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 841; 
Traian lonaşcu, p. 207). 

389. In cazul când datoria este stinsă 
prin remiterea titlului de creanţă, ea va 
trebui să fie supusă raportului, dacă se 
va dovedi că remiterea titlului este con- 
secința unei donaţiuni iar nu a plăţii crean- 
ei.  (Dalloz, Râp. Suppl., Succession, 
No. 854; Laurent, X, No. 611; Huc, V, No. 
352; Planiol, III, No. 2255; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pariea II, p. 557, nota). 

40. Moşienitorii cari cer raportul vor 
trebui să dovedească că remiterea titlului 
este consecinţa unei liberalităţi, deoarece 
prezumpțiunea este că remiterea titlului s'a 
făcut în urma plăţii creanței. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 652, nota 18, p. 644; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 854). 

41. Remiterea gratuită a datoriei re- 
zultând din emiterea titlului de creanţă 
constitue o _ scutire tacită de raport. (Dai- 
loz, Râp., Succession, No. 854; Baudry et 
Wahl, Successions, III, No, 5620, 5865). 
49, Renunţarea defunctului în folosul 

unui descendent, moștenitorul său, la o 
succesiune sau la un drept pecuniar, dacă 
a fost făcută cu intenţiunea de a-i face 
o liberalitaie, irebuieşte raportată deoarece 
constitue o donaţiune indirectă. (Demo- 
lombe, XVI, No. 5352 urm.; Demanie et 
Colmei de Santerre, III, No. 187 bis, II; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 631, p. 63; 
Dalloz, Rep., Succession, No. 1157; Suppl., 
Succession, No. 807; Laurent, X, No. 605; 
Huc. V, No. 552; Baudry et Wabhl. Succes- 
sions, III, No. 5575; Planiol, III, No. 2255; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
558, nota; Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
mescu şi Al. Băicoianu, III, No. 84; Tra- 
ian lonaşcu, p. 207)- > 
43, In acest caz, după o părere, exi- 

stă prezumpțiunea că intenţinea renunţă- 
torului o fost de a constitui în folosul mo- 
ştenitorului o  liberalitate. (Demolombe, 
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XVI, No. 532 urm.; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 187 bis, IL; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, 631, p. 628; Dailoz, 
Rep., Suecession, No. 1157; Suppl., Suc- 
cession, No. 807; Laurent, X, No. 605; 
Comyp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 841). 
44. După altă părere, moștenitorii cari 

cer raporiul vor trebui să probeze că 
renunţarea constitue o donațune. (Dal- 
loz, Rep., Suppl., Succession, No. 807; Huc, 
V, No. 352; Baudry et Wahl], Succession, 
III, No. 5575). 
45, Copiii cari în baza dispoziţiunilor 

art. 285 din codul civil român, au dobân- 
dit o jumătate sau a treia parte din averea 
părintească, în caz de divorţ prin con- 
simțimânt mutual sau în contra căruia 
sa pronunţat despărțenia, nu trebuiesc 
să raporteze această porțiune în cazul 
când vin la succesiunea părinţilor lor în 
concurenţă cu fraţii lor născuţi din altă 
căsătorie, deoarece ei au dobândit acea- 
stă avere în virtutea legei, iar nu prin 
voința părintelui lor. (Duranton, VII, No. 
552; Masse et Verg6 sur Zachariae, [II]. 
$ 457, p. 149, 150; Laurent, III, No. 29%; 
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 196, 205, 204; 
III, partea II, p. 624, 625; Nacu, 1], p. 484: 
N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 164; 
Contra: Matei Cantacuzino, p. 706: C. 
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, III, No. 853). 

48, Potrivii dispoziţiilor art. 760 din 
codul civil român (855 c. civ. fr.) imobi- 
lul care sa pierdut din caz fortuit şi 
fără greşeala donatarului. nu este supus 
raportului. Trebuieşte asimilat acestui 
caz şi împrejurarea când un imobil care 
trebuieşte raporiat a fost declarat expro- 
priât pentru cauză de utilitate publică 
caz în care, exproprierea trebuind să fie 
considerată ca un caz de forţă majoră, 
se va raportă numai preţul obținut din 
expropriere. S'a decis chiar că dacă mo- 
ştenitorul obligat la raport, cumpără din 
prețul rezultat din expropriere un alt 
imobil, el va fi obligat a raportă numai 
suma de bani care a constituit prețul 
exproprierei, iar nu chiar imobilul cum- 
părat, deoarece acest caz trebuieşte asi- 
milat cu acela când o persoană a primit 
ca dotă o sumă de bani, cu facultatea de 
a o plasă într'o cumpărare de imobil 
care să devie dotal, iar la raport trebu- 
ieşte să raporteze numai suma primită 
ca dotă, iar nu însăşi imobilul cumpărat 
cu bani dotali; deasemenea şi în cazul 
unei vânzări silite. (N. Georgean, Studii 
Juridice, II, p. 165) 

47, Deşi din dispoziţiunile art. 1247 e 
civ. român, rezultă că imobilul cumpă- 
rat cu bani dotali, conform unei clauze 
de întrebuințare prevăzută în contractul 
dotal, devine doial, totuşi prin aceasta 
nu se schimbă natura juridică a dotei şi 
imobilul devenit dotal continuă să repre- 
zinte o valoare dotală mobiliară;. prin 
urmare, dacă una dintre comoştenitoare 
a primit dela defunct ca dotă o sumă de 
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bani, cu care a cumpărat un imobil care 
a devenit dotal, ea nu va trebui să ra- 
porteze la masa succesorală însăşi. imo- 
bilul, ci numai suma de bani primită ca 
dotă şi cu care sa micşorat în realitate 
patrimoniul defunctului în momentul 
consiituirei dotei. (Matei Cantacuzino, p. 
722; N. Georgean, Studii Juridice, II. p. 
165, 166; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 647, nota 5). 
48, Deoarece art. 751 din codul civil, 

arată că numai donaţiunile între vii sunt 
supuse raportului, s'a decis că atunci 
când moştenitorul rezervatar este în u- 
celaş timp legatarul unei fracțiuni din 
moştenire, care nu întrece cotitatea dis- 
onibilă, el poate reclamă pe lângă pur- 

iunea sa din succesiune şi legatui, chiar 
atunci când în testament nu se prevede 
dispensa de raport, deoarece această dis- 
pensă este cuprinsă în testament în mul 
virtual şi corespunde cu voința prezu- 
mată a defunctului de a avantajă ve le- 
gatar. (Baudry et Wabl, Successions, III, 
No. 2755; Planiol Lil, No. 2212; Contra: 
Demolombe, XVI, No, 158, 165, 302; Mour- 
lon, II, No. 569, 570, 371; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pariea II, p. 567, 568, 614 urm, 
654; Comp.: N. Georgean, Studii Juridice, 
II, p. 167). - 
49. Raporiul nu se datoreşte decât.la 

succesiunea ab intestat, iar nu şi la cea 
testamentară, deoarece raportul este înte- 
meiat pe o presupusă voinţă de egalitate 
a deiunctului şi de îndată ce şi-a mani- 
festat o voinţă contrară prin testamentul 

- său, fără să fi dispus raportul, această 
prezumpţiune a voinței de egalitate dispare. 
(Chabot, Suceessions, Art. 857, No. 3; De- 
molombe, XVI, No. 159, 172; Mourloa, II, 

“No. 579; Demanite et Colmet de Santerre, 
III, No. 192 bis, II; Aubry et Rau, cd. 
4-a, VI, $ 629, p. 612, S 650, p. 614; Lau- 
sent, X, No. 556; Huc, V, No. 536; Pla- 
niol, III, No. 2215; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 555, nota 4). 
50, În dreptul civil român, legatele 

fără dispensă de raport, trebuiesc rapor- 
tate ca şi donaţiunile. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, pariea IL p. 615 urm.; Conira: 

Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 825, 827; Traian lo- 
nâşcu, p. 201) 

54, Descendentul care cere raportul tre- 
buieşte să dovedească existenţa liberalită- 
ţii. (Laurent, X, No. 592; Planiol, III, No. 
2245: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 586; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, Lil, No. 856), 
„898, Dunatarul care pretinde că libera- 

litatea a fost scutită de raport, trebuieşte 
să dovedească alegaţiunea sa. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 586). 
„58, Pentru stabilirea rezervei şi a co- 

tităpii disponibile se procedează în mo- 
dul următor: Se calculează întreaga a- 
vere a defunctului compusă din averea 
care există în ființă la moartea sa, la 
care se adaugă: averea dăruită la dife- 
riie persoane cari nu vin la succesiune, 
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precum şi aceă dăruită la suecesibili cu 
sau fără dispensă de raport; din această . 
masă, după ce se scad datoriile se cal- 
culează rezerva fiecărui  comoştenitor, 
după cum o fixează legea, iar restul 
este coltitatea disponibilă. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III], pariea ÎI, p. 517 urm: IV, 
pariea I, p. 547 urm.; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, II, p. 159, 160). 
„54. Masa succesorală şi prin urmare 

ŞI ceeace comoşienitorii au a-şi raportă 
unul faţă de altul se poate dovedi prin 
orice mijloace de probă, chiar, cu mar: 
tori şi  prezumțiuni deoarece potrivit 
dispoziţiilor art. 1198 c. civ. rom. (1548 
c. civ. fr.), comoştenitorii rezervatari au 
fost în imposibilitate să-şi procure o pro- 
bă scrisă despre ceeace ceilalţi comoște- 
nitori au primit prin dar dela autorul 
lor, cum ar fi o donaţiune indirectă sau 
deghizată, ei fiind consideraţi în acest 
caz ca terțe persoane îaţă cu actele de- 
iunctului, (Laurent, X, No. 592, 603, 604; 
Huc, V. No. 560; Baudry et Wabl, Sueces- 
sions III, No. 2929; Planiol, III, No. 2245; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
587; N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 160). 
„B5, Potrivit dispoziţiilor art. 456 e. 

civ. rom. (5ii ce. civ. îr.), când va sosi 
iimpul a se căsători copilul unui infer- 
zis, doia şi toate celelalte convenjiuai 
privitoare la stabilirea sau căsătoria lui, 
se vor regulă de către consiliul de fami- 
lie, după încuviințarea tribunalului, care 
va. ascultă concluziile procurorului, Con- 
siliul de familie când dotează astfel pe 
un copil al unui interzis, cu bunurile a- 
cestuia, nu are dreptul să dispenseze de 
raport pe copilul dotat, deoarece acest 
drept aparţine numai ascendentului care 
dispune de bunurile sale în limita coti- 
tății disponibile. (Duranton, ÎI, No. 763; 
Demolombe, VIII, No. 589; Aubry et Bau, 
ed, 5-a, Î, $ 126, nota 14, p- 806; Dalloz, 
Repertoire, Înţerdiction, No. 195; Laurent, 
V, No. 297: Huc, III, No. 526; Planiol et 
hipert, I, No. 793; Alexandresco, ed, 2-a. 
Îl, partea 1, p. 4; N. Georgean, Studii 
Juridice, II, p. 167, 168). ” 
56. Dispensa de raport irebuieşte ex- 

primată nu într'o formulă sacramentală. 
însă, în aşă mod încât să nu poată da loc 
la un dubiu. (Planiol; III, No. 2229; C. 
amangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi 

coianu, (Il, 825; Matei Cantacuzino, p. 25; 
Traian lonaşeu, p. 202, 203). 
57, Iribunalele vor apreciă în mod su- 

veran dacă donatorul a înţeles să dispen- 
seze de raport pe donatar. (Traian lona- 
şcu, p. 205). 
58, Dispensa de raport se poate face, 

potrivit dispoziţiilor art. 751 şi 846 c, Civ. 
rom. (845 şi 919 c. civil îr.), fie prin în- 
săşi actul de donaţiune, fie printr'un act 
posterior, învestit cu formele legale, fiind 
deajuns ca voinţa sa de a dispensă de 
raport pe moștenitorul donatar să fie a- 
rătată în mod expres sau să rezulte în 
mod neîndoios din termenii actului, ne; 
fiind nevoie a se întrebuinţă termen! 
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sacramentali; tribunalele apreciază în 
mod suveran dacă există dispensă de ra- 
port. (Demolombe, XVI. No. 227. 229, 23, 
255; Mourlon, II, No. 376, 577; Marcad, * 
III, No. 516, 575; Aubrv et Rau, VI, $ 6%, 
p. 657; Laurent, X No. 573; Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 2795: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IIÎ, partea I[, p. 559, 560, 
text şi nota, 655 urm.; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, II, p. 166). 
59, A se vedeă: art. 738, 739, 752, 757, 

758 şi 759 din codul civil cu notele re- 
spective.- 

Jurisprudenţă 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Potrivit art. 751 şi 765 din codul civil, 
dacă donatarul poate dispune de lucrul 
dăruit oricum crede de cuviinţă. consti- 
iuind asupra lor orice drepturi în favoa- 
vea terţilor. cât timp trăeşte dăruitorul, 
după moartea acestuia însă, donaţiunea 
fără dispensă de raport este numai un a- 
vans din succesiunea supusă raportului, de 
drept erga omnes. 

Prin urmare, un drept de locaţiune con- 
slituit în favoarea unui terţ de către dă- 
ruit, nu poate fi opozabil celorlalţi comv- 
ştenitori din momentul în care sa operat 
în persoana donatarului obligat la raport 
schimbarea de tiilu ordonată de art. 751 şi 
765 din codul civil. (C. Apel laşi S. II, 151 
bis din 9 Octombrie 1924. Pand. Rom. 1925, 
II. 117, Pand. Săpt. 2/1925). 

9, a) Eredele, când cere raportul, poate 
să dovedească cu martori şi prezumpțiuni 
liberalitatea făcută printr'un act deghiza 
de către autorul său unui alt coerede, deşi 
autorul său nu ar fi putut să facă acea- 
stă dovadă pentru actul deghizat. 

Şi aici nu este vorba de un act, care 
să-i atingă rezerva eredelui. Pentru aseme- 
nea acte, eredele poate să facă dovada prin 
martori şi prezumpțiuni, fiindcă pentru re- 
zervă eredele este un terţiu, el având drep- 
tul dela lege, nefiind un succesor al au- 
torului său. Însă, chiar pentru acte, ce nu-i 
ating rezerva, eredele poate să dovedea- 
scă prin martori şi prezumpțiuni, că ele 
sunt deghizate. 

Baza acestei dovezi este art. 1198 cod. 
civ. Eredele se găsiă în imposibilitate mo- 
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rală să-şi procure un act scris. In această 
situaţie eredele poate să dovedească prin 
martori şi prezumpţiuni, că actul încheiat 
de antorul său cu un alt coerede este si- 
mulat, conținând o donaţiune deghizată. 

b) Donaţiunile deghizate sunt şi ele rapor- 
tabile. Acest lucru rezultă din art. 751 cod. 
civ. După art. 751 cod. civ. donaţiunile fie 
directe, fie indirecte se raportează, în a- 
fară de cazurile când donatorul a dispus 
altfel. Apoi iarăşi, când legea a vroit să 
scutească donaţiunile de rapori, a spus-o, 
cum face de ex. în art. 754 cod. civ. 

Deci peniru ca donația să fie scutită de 
raport, trebuie ca scutirea s'o declare sau 
donatorul sau legea. Dacă nu este în nici 
una din aceste situaţii, donaţiunea se ra- 
portează. 

Pe baza acestor spuse, donaţiunile deghi- 
zate trebuie şi ele să fie raportate. Şi nu 
sar puteă spune, că prin faptul că dona- 
torul a recurs la ele, este o prezumpţie că el 
a înţeles să le scutească de raport. Scutirea 
de raport, după cum se exprimă art. 751 și 
846 cod. civ., trebuie s'o declare donatorul, 
ea neputându-se presupune. (Trib. Teleor- 
man Î, jurnal No. 8145 din 28 Octombrie 
1924, Jur. Gen. 1925, No, 529). 

3, Singurul fapt al deghizării, nu con- 
stitue o dispensă virtuală de raport, însă 
din acest fapt, unii şi cu alte circumstanţe 
ale cauzei, poate rezultă o dispensă tacită 
de raport, de natură a face ca bunurile 
să nu mai fie supuse raportului. (C. Apel 
Craiova s. II, 1 din 5 Ianuarie 1925, Pand. 
Rom. 1925, II, 75). . 

4, Bunurile zestrale supuse regimului so. 
cietăţii de achiziţiuni nu irec în proprie- 
tatea comună a ambelor soţi şi deci exi- 
stența acestui regim, nu poate aveă nici. 
o influenţă asupra impunerei la raport a 
unor asemenea bunuri, raport care prin ur- 
mare urmează a avea loc dacă pentru scu- 
tire nu se invoacă decât existenţa acestui 
regim. (Cas. ÎI, 5186 din 50 Iunie 1926, 
Jurispr. Gen. 1926 No. 1661) 

5, Terţiul dobânditor al unui imobil po- 
sterior deschiderei succesiunei nu este obli- 
gat la raport. (C. A. București, Secţia III-a, 
553 din 25 Noemb. 1925, Drepiul 15/1926, 
Bul. C. Apel 2/1926). - 

G. A se vedeă: Art. 285, nota 6; art. 
752, nota 1; art. 770, nota 1; ari. 773, nota 1. 

Art. 152. — Eredele ce renunță la succesiune poate popri 
darul, sau a cere legatul ce i s'a făcut, în limitele părţii disponi- 
bile. (Civ. 695 urm., 701, 706, 751, 763, 811 urm., 841 urm., 846 
urm., 851, 894 urm., 899 urm.; Civ. Fr. 844, 845; Civ. Ital. 1003), 

Text Jr. Ari. 844. — Dans le cas mâme oh les dons et legs auraient 6t€ 
faits par prâeiput ou avec dispense du rapport, Phâritier venant ă partage ne 
peut les retenir que jusqu'ă concurrence de la quotit6 disponible: V'xecâdant est 
sujet & rapport. 

Text fr. Ari. 844 (Modificat prin legea din 24 Martie 1898). — Les 
dons faits par prciput ou avee dispense de rapport ne peuvent tre retenus ni 
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les legs relames par Pheritier venant ă partage que jusquă concurrence de Ja: 

quotit€ disponible: Pexeâdent est sujet ă rapport. 
Text. fr. Art. 845.— Liheritier qui renonce ă la succession, peut; cependant 

retenir le don entre-vis, ou râelamer le legs ă lui fait, jusquă eoncurrence de: 

la portion disponible. 
Text. ital. Art. 1008. — TPerede che rinuncia, alla successione pud tuttaria- 

ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della 

or zione disponibile; ma non pud ritenere o conseguire nulla a titolo di legitima. 

Bibliografie (continuare). 

ConNsTrANTINESCU Jac. N, Despre succesiuni, p. 181, 207 urm.; 
Hozoc D., Notă sub C. Apel Buc. S. LII, 18: din 5 Noembrie 1890. Pand. Rom. 1925, UI, 146: 

Notă sub Cas. L, 460 din 10 Nov. 1906, Pand. Rom. 1926, [, 158; 
LăzănEscu EM. AL., Des droits du conjoini survivant, p. 156, 147; 

MATEESCU L AMBROSIE, Notă sub Trib. Ilfov $. II C. be 481 din 20 Mai 1926, Jurispr, Gen.. 

1926 No. 1805. | . 

INDEX ALFABETIC de raport, nu poate reţine această liberali- 

ua doctrină) tate în limita atât a cotităţii disponi- 

Ascendenţi 10, | Moarte 7, 12, bile cât şi a rezervei sale, adică să cu- 
olaterali 10, oştenire 1 urm. muleze daru Tr nu 

Cotitate disponibilă 1,4,5, | Obligație 3, darul cu rezerva, deoarece e 
Porţiune disponibilă 1, 4 poate reţine darul decât în limita coti- 

6, 11,12. i A ă 

Cumul 4, 9, 10. 5, 6, 11. 12 tății disponibile. (Duranton, VII No.. 287 

  

Datorii 12, Predarea legatului 7. "urm.; Demolombe, XIX, No. 49 urm.; Mour- 
eces 7, 12, aport 3, 7, 9. Ţ, . 4 7 a - 

Deschiderea  succesiunei Renunţare la succesiune lon, IL No. 599; Masse ei Verge sur Zacha 
12. 1 armă. riae, IÎ, $ 402, nota 5, p. 420, 421; Demante: 

Dispensă de raport 4,9—12. | Rezervă 4, 5, 6, 12. et Colmet de Santerre, IV, No. 42 bis, IV; 
Donaţiuni 3—6, 12, 

Succesiune 1 urm. 
Legat 1, 2, 7—10. Testament, a se vedeă cu- bry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 682, nota 5, p. 
Legat particular 2. | vântul: „Legat, 177; Dalloz, Rep., Suecession, No. 1030; 
Legat universal 2. Suppl., Succession, No. 749: Laurent, XII, 

No. 39; ue Xe „No. Ba: VI, No. 14, 147; 
Doctrină. audry i Colin, Donations entre rils 

I, No. 685 urm.; Planiol, III, No. 5079 urm: 

4. Potrivit dispoziţiunilor art- 845 c. civ. Alexandresco, ed. 2-a, AL, „partga 5.'5%i 
fr. (732 e. civ. rom.), descendentul legatar,  um.; Droit ancien et moderne de la Rou- 
care renunţă la succesiune poate_cere le- manie p. 205, text şi nota 1; N. Georzean» 
gatul ce i s'a făcut, în limitele părţii dis-  Syudii juridice, Il, p. 177; Contra: Taulier,. 

ponibile. (Alexandreicor cd. „fra: IL, par Theorie raisonnâe du code civil, III, E 528; 
ua ” , , A X . . ” e i d 0. 

Bălănescu şi AL Băicoianu, II], No. 828; Troplong, Donations et testaments, Îl, 

omp.: 'Lraian lonaşcu, p. 199, 200; N. 5 Dacă ă iu | ŞC „ Dacă un ascendent a făcut o donațiu 
Georgean, Studii sl uridice, II, p. 169). ne "unui descendent succesibil după ce dis- 

2. Dispoziţiunile de mai sus îşi găsesc pusese de cotitatea sa disponibilă, prin ir 
aplicaţiunea fie că legatul este particular, beralităţi anterioare, descendentul donater 

XVI NE cu fiu universal (Demolorahe, care renunţă la succesiune nu poate reține 
partea Ii, p. 507 Pa rii pi „ 2-8, Il darul, nici limita cotităţii disponibile de- 

a. Cu Pie ăi & nota Î)._ oarece eră dejă epuizată, nici în limita 1€ 
ar 845 e Ci 1 (753 rivit_dispozițiunilor  zervei sale deoarece a renunţat la succesiune 

ri, CIV. ÎL. c. civ- rom.) moşie- şi nu mai are calitatea de moştenitor. le- 
nitorul poate popri darul, fără a fi supus la  xandresco. ed. 2-a, III partea II, p. 506 
raport, dacă renunţă la succesiune, totuşi G. Liberalitatea făcută unui moştenitor 
defunctul poate să puie condiţiunea că do- care renunţă la succesiune, ja fi totdeauna 
națiunea va fi raportată. chiar dacă mo-  imputată numai asupra cotității disponibile 
ştenitorul ax renunță, la succesiune. (Du- iar nu mai întâi asupra rezervei sale i 

Na Ca masti A 375; Demolombe, XVI, în mod subsidiar asupra cotității disponi- 
$ 0235 uim; ubry et Rau, ed. 4-a, VI: bile. (Demolombe, XIX, No. 55, 6; Ale 

9, p. 615; Dalloz, Rep. Suppl., Suc-  xandresco, ed. 2-a. ÎN, partea ÎL, p. 0: 
cession, No. 748; Laurent, X, No. 556 bis; Contra; Aubry et Rau., VII, $ 684 ter, text 
Huc, Y Ne sad; Baudry et ab Succes- şi nota 59, p. 216). 2 
sions, III, No. 5502; Planiol, I1I, No. 2218; Legatarul va edarea legatu- 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 562, 1ui7 dela e noştenitoa: Segea” nu vorbeşte în 

„ 565). art. 845 c. civ. în. (752 c. civ. rom.) de Tâ- 
portul legatului, ca la donațiune. deva 
rece legatarul nu are în posesiunea să 

Incetare din viaţă 7, 12. . | Rude colaterale 10, Marcad€, Art. 845, No. 2; 919, No. 4; Au- 

| 

| 4, Moștenitorul zezervatar care renunţă 
a succesiune şi oprește darul fără dispensă 
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gatul, întrucât ăreptul său se deschide nu- 
mai la moartea testatorului. (Demolombe, 
XVI, No. 165; Mourlon, II, No. 569; Ale- : 
xandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 567, 
nota 2). 

8. In cazul când moştenitorul legatar 
nu renunță la succesiunea ab intestat, el 
nu mai poate cere legatul. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 567, 616, 617; Con- 
tra: N. Stănescu, Despre partaj şi rezervă, 
p. 86 urm. 

9. Dacă însă testatorul l-a scutit de 
raport, descendeniul legatar poate cumula 
calitatea de moştenitor ab intestat şi cea de 
legatar. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 567, text şi nota 5), 

10. In cazul când testatorul a făcut un 
legat, chiar fără scutire de raport, unui 
ascendent sau unui colateral, acest moşte- 
nitor va puteă cumula legatul cu moşteni- 
rea ab intestat. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 568). ! 

( 1. Lesiuitorul român e eliminat din co- 
dul civil, dispozițiunile art. 844 din co- 
dul civil francez; cu toate acestea, scutirea 
raportului nu-și va produce efeciele decât 
în limita cotității disponibile. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 577, 578). 

12. Pentru stabilirea rezervei şi a co- 
tităţii disponibile, se procedează în mo- 
dul următor: se calculează întreaga a- 
vere a defunctului compusă din averea 
care există în ființă la moartea sa, la 
care se adausă averea dăruită la diferite 
persoane cari nu vin la succesiune, pre- 
cum şi aceă dăruită la succesibili. cu sau 
fără dispensă de raport; din această massă, 
după ce se va scade datoriile, se calcu- 
lează rezerva fiecărui comoştenitor, după 
cum o fixează legea, iar restul este coti- 
tatea disponibilă. (Alexandresco, ed. 2-a. 
TI], partea II, p. 517 urm:; IV. partea |, 
p. 547 urm.). - 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până Ia 1927). 

1. Împotriva unei acţiuni de partaj se 
face cerere reconvenţională din partea 
-unui coerede şi prin care acesta cere să se 
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constate: 1) Că a renunţat la succesiune 
şi că nu mai poate fi obligat la raport; 
2) Că dacă prin darul ce i.sa făcut în 
timpul vieţei de defunct sub forma unei 
ote, sa întrecut coia disponibilă şi s'a 

atacat rezerva celorlalţi mostenitori, a- 
ceştia nu pot cere reducţiunea cotei de- 
cât pe calea unei acţiuni ordinare şi ac- 
țiunea de partaj este inadmisibilă, astfel 
că urmează a ii respinsă şi 5) Că în 
cel mai rău caz, rezerva şi deci partea 
care ar urmă să se dividă între moşie- 
nitori nu este trei pătrimi din averea 
suecesorală (fiind trei moştenitori) ci nu- 
mai jumătate, deoarece defunctul nu eră 
proprietar decât pe o atâta parte din imo- 
bilul rămas, lucru constatat prin actul 
dota] şi prin care acesta a înzestrat pe 
erede renunțător împreună cu soţia sa, 
fără a determină porțiunea fiecăruia, ast- 
fel că conform art. 1257 dota se prezumă 
constituită în porţiuni egale, iar jumăta- 
iea dăruită de mamă fiind încă neparta- 
jabilă, aceasta trăind. 
Tribunalul socotind, că eredele renun- 

țător este scutit de raport însă în limi- 
tele cotei disponibile conform ari. 752 c. 
civ. şi că aceasta trebuie redusă la un 
sfert fiind trei moştenitori; considerând 
că nimic nu se opune ca acțiunea în re- 
ducţiune să opereze pe calea partajului 
şi chiar interesul părţilor cere aceasta 
pentru ca fiecare să-şi aibă dreptul de- 
terminat şi lichidat în fapt si că în fine. 
prezumplia trasă din art. 1257 cod. civil 
este juris tantum, deoarece aceasta e re- 
gula, iar cazurile excepţiei juris et de 
jure sunt determinate expres de lege 
când aceasta declară nul un act sau re- 
fuză o acţiune în justiție, ceeace nu eră 
cazul, iar în speţă dovada conirarie, con- 
stând întrun act autentic din care rezul- 
tă că defunctul eră proprietar exclusiv 
al imobilului succesoral. iar faptul că şi 
soţia sa figură în actul dotal ca consti- 
tuitoare eră o complezenţă, etc., reduce 
cota disponibilă la un sfert admite acţiu- . 
nea de partaj. atribuind moștenitorilor 
rezerva de 3/4 (Tribunalul Ilfov, secţia 
TI, e. e., Sent. .civ. 481 din 20 Mai 1936, 
Jurispr. Gen. 1926, No. 1805). 

Art. 153. — Donatarul care nu va aveă!) calitatea de a 
moșteni în momentul donațiunei, dar care aveă 2) această calitate 
la epoca deschiderei succesiunei, este obligat de a face report, 
dacă donatorele nu l-a dispensat de aceasta. (Civ. 651, 751, 846; 
Civ. Fr. 846). . | 

Teat. fr. Art. 846. — Le donataire qui n'&tait pas hâritier pr6somptif lors 
de la donation, mais qui se trouve successible au ţour de louverture de la 
succession doit 6galement le rapport, ă moins que le donateur ne Len ait dispens€. 

1), 2) Cuvintele „na aveă: şi „ave“, din eroare sunt puse invers unul în locul altuia, aşă 
înțelesul trazei. 

că întunec 
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Bibliografie (continuare). 

ConsrANrINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 185 urm. 

Doctrină. 

|„ Art. 755 ce. civ. rom. priveşte o. sin- 
gură împrejurare: aceea când bunul face 
o donațiune unui nepot de fiu, pe când 
tatăl acestuia era în viață; în acesti caz, 

țjiunei când va veni la succesiunea bu- 
nului său din cauza morţi sau incapa- 
cității părintelui său, dacă nu a fost scu- 
tit de raport. (Alexandresco, ed. 2-a III, 
artea IL p. 568, 569; C. Hamangiu, | 
osetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 

nepotul de fiu va face raportul dona- No. 829). 

Art. 154. — Donaţiunile și legaturile făcute fiului unei per- 
soane, care are calitatea de erede în momentul deschiderei suc- 
cesiunei, sunt presumpte că s'au făcut cu scutirea de report. (Civ. 
651, 669, 751, 755, 756, 763, 846, 1200, 1202; Civ. Fr. 847). 

Text. fr. Art. 847. — Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve 
suecessible a 'epoque de Louverture de la suceession sont toujours reputâs faits 
avec dispense du rapport. 

Le păre venant ă la suecession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. 

Bibliografie (continuare), 

" Buzouâan V. Ga., Discurs, Dreptul 35/1926, Curier Jud. 35/1926: 
ConsrANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 169, 185 urm, 

Doctrină. realitate o persoană interpusă. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VL. $ 631, nota 5, p. 62, 
$ 632, p. 640; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 759; Laurent X, No. 559 urm; 
Huvc, V, No. 546). , 

4. După altă părere, legiuitorul a voit 
să înlăture o prezumpţiune legală că do- 
națiunea făcută fiului moștenitorului este 
considerată ca făcută însăși moştenitoru- 
lui prin persoană interpusă şi prin ur- 
mare ceilalți moştenitori vor puteă do; 
vedi că fiul a fost o persoană interpusă 
pentru a se face o donaţiune tatălui său 
şi deci acesta în acest caz va trebui să 
raporteze darul, el fiind adevăratul do- 
natar. (Demolombe, XVI, No. 189; Dalloz, 
Rep. Succession, No. 1115; Suppl., Suc- 
cession, No. 759; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, III, No. 5511, 5512; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II p. 576, 577). 

5, In această din urmă părere însă, 
dovada că fiul a fost o persoană întel- 
pusă pentru a se face o donațiune tatălui 
său, nu se va puteă face decât potrivit 
dreptului comun, deoarece nu existănici 
o fraudă la lege întrucât adevăratul be- 
neficiar al donaţiunei eră capabil să prl- 
mească  donaţiunea. (Demolombe, XVI 
No. 189; Dalloz, Rep.. Suppl., Succession, 
No. 759; Baudry et Wahl. Successions 
ÎTI, No. 55141, 5542). , 

|. Potrivit dispoziţiilor art. 847 c. civ. 
fr. (754 ce. civ. rom:), părintele chemat la 
o succesiune nu datorește raportul daru- 
rilor făcute copilului său de către defunct, 
deoarece, în principiu nimeni nu trebu- 
ieşte să raporteze ceeace sa dăruit altei 
persoane. (Duranton, VII, No. 255; Demo- 
lombe XVI, No, 189; Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 185; Aubry et Rau, 
ediția 4-a, VI, S$ -6031, p. 621; Dalloz, 
Rep.. Succession, No. 1115; Suppl., Suc- 
cession, No. 751; Laurent, X, No. 559 urm:; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
573, 574; C. Hamangiu, l. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 829; Tra- 
ian lonaşcu, p. 201), 

9, Chiar dacă părintele ar fi cules da- 
rurile din succesiunea copilului său de- 
cedat, el nu datoreşte raportul lor la suc- 
cesiunea defunctului donator. (Dalloz, 
Rep., Suppl.. Succession, No. 751). 

3, Prin cuvintele: «sunt prezumpie că 
s'au făcut cu scutirea de raport> între- 
buinţate în art. 847 c, civ. îr. (754 ce. civ. 
rom.), se înţelege după o părere, că chiar 
dacă în realitate donaţiunea sar fi făcut în 
folosul moştenitorului, iar nu a fiului său, 
această interpunere de persoane consti- 
tue o dspensă virtuală de raport si nu 
sar puteă admite dovada că fiul a fost în 

„Art. 1155. — Fiul care vine cu dreptul său propriu la succe- 
siunea donatorului, nu este obligat a reportă darul făcut părintelui 
său, chiar când ar primi succesiunea acestuia; dar când îiul vine 
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la succesiune cu dreptul de reprezentaţiune, atunci este dator 
sa reporte aceea ce s'a dăruit părintelui său, chiar în cazul când 
ar fi renunțat la succesiunea părintelui. (Civ. 664 urm., 668, 685 
urm., 751, 754; Civ. Fr. 848). 

, Tezt. fr. Art. 848. — Pareillement, le fils venant de son chef ă la sueces= 
sion du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait î, son păre, mâme 
quand il aurait accept la suecession de celui-ci: si le fils ne vient que par 
reprâsentation, il doit rapporter ce qui avait 66 donn6 ă son pre, mâme dans 
le cas oă il aurait repudi€ sa suecession. 

  

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 848 ce. civ. 
fr. (755 c. civ. rom.) fiul care vine cu drep- 
tul său propriu la succesiunea donatorului, 
nu este obligati a raporiă darul făcut părin- 
telui său, chiar dacă ar primi succesiunea 
acestuia, deoarece în principiu, nimeni nu 
trebueşte să raporteze ceeace sa dăruit 
altei persoane. (Demolombe. XVI, No. 181, 
194; Mourlon, II, No. 584; Dalloz, Rep., Suc- 
cession, No. 1045: Suppl., Succession. No: 
751; Laurent, X, No. 557. 562; Huc, V, No. 
547; Colin et Capitant, III. p. 540; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 555, nota 
1, 569; C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 829; Traian lo- 
naşcu, p. 201). - 

9, Dacă însă se dovedeşte că tatăl a 
fosi o persoană interpusă pentru a se face 
un dar fiului său, el datoreşie raportul da- 
rului cules din succesiunea iatălui său. 
(Demolombe, XVI, No. 253: Mourlon, II. 
No. 402 bis; Dalloz, Râp.. Succession, No. 
1115, Suppl., Succession, No. 759; Laurent, 
X, No. 584 urm., 604; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 559, nota, 570). 

3. Poirivit dispoziţiunilor art. 848 c. civ. 
fr. (755 c. civ. rom.) când fiul vine la suc- 
cesiune cu dreptul de reprezenitaţiune, a- 
tunci este dator să raporte aceeace sa 
dăruit părintelui său, chiar în cazul când 
ar îi renunţat la successiunea părintelui. 
(Duranton, VII, No. 230; Demolombe, XVI, 
No. 196; Mourlon. II, No. 584; Dalloz, Rep., 
Succession, No. 1044; Suppl., Succession, 
No. 751; Laurent, X, No. 562; Planiol, II, 

No. 2224; Colin et Capitant III, p.540; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 570; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al- 
Băicoianu, II, No. 829; Traian Ionașcu, p. 
04). 

A Raportul în acest caz se va face 
prin luare mai puţin. (Demolombe, XYI, 
No. 205; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 570, nota 2). 

5, Când moştenitorul vine la succesiune 
prin reprezentaţiune, trebueşte să raporteze, 
pe lângă donaţiunile ce s'au făcut moşte- 
nitorilor pe care îi reprezintă şi donaţiu- 
nile ce i s'au făcut lui personal de către 
defunct. (Duranton, VII, No. 230; Demo- 
lombe, XVI, No. 196, 200; Masse et Verge 
sur Zachariae, II, $ 598, p. 399; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 184 bis, Ii; 
Aubry et Bau, ed. 4-a, VI, $ 651, p. 620, 
$ 6532, p. 622; Dalloz, Rp., Suppl., Suc- 
cession, No. 751; Laurent, X, No. 562; Huc, 
V, No. 346, 547; Baudry ei Wahl], Succes- 
sions, [ll], No. 5523; Plaaiol, III, No. 2225; 
Alexandresco, ed. 2-a, Il, partea II, p. 
571. 572; Traian lonaşcu, p. 202; Comp.: 
Mourlon, II, No. 585, 586). 

G. Chiar dacă fiul, care vine prin repre- 
zentaţia părintelui său, ar fi acceptat suc- 
cesiunea părintelui său sau a decujusului 
sub beneficiu de inventar, el datoreşte ra- 
portul donaţiunilor făcute de către de- 
cujus părintelui său. (Demolombe. XVI, 
No. 204; Mourlon, IL. No. 384: Dalloz. 
Rep., Suppl, Succession, No. 755; Lau- 
rent, X, No. 563; Huc, V. No. 547; Baudry 
et Wahl, Successions. III, No. 3495; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 570). 

Art. 156. — Donaţiunile şi legaturile făcute sotului unui des- 
cendinte succesibil, sunt socotite ca făcute cu scutirea de report. 

Dacă darurile sau legaturile s'au făcut la doi soți împreună, 
din care numai unul este descendinte *) cu drept de succesiune, 
partea dăruită acestuia din urmă este supusă reportului. (Civ. 
763, 1200, 1202, 1282; Civ. Fr. 849; Civ. Ital. 1006). 

Tezt. fr. Art. 849. — Les dons et legs faits au conjoint d'un 6poux suc- 
cessible, sont r6putes faits avec dispense du rapport. 

Si les dons et legs sont faits conjointement ă deux 6poux, dont lun 

  

1) În art. francez 849, lipseşte cuvântul „descendinte“. A se vedeă şi nota sub textele art. 751 şi 828, 
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seulement est successible, celui-ci en rapporte la moiti6; si les dons sont faits 

ă P6poux suecessible, il les rapporte en entier. | 

Tezi. Ital. Art. 1006. — Le donazioni in favore del coniuge di un discen- 

dente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione. 
Si le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno 

solamente si a discendente del donante la sola porzione a questo donata & 
a soggetta ă collazione. 

Bibliografie (continuare). 

BuzpuGaN V. Ga.. Discurs, Dreptul 3/1926, Curier Jud. 5/1926; 
CoNsTANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 185 urm. 

Doctrină. 

4, Potrivit dispoziţiilor art. 849 c. civ. 
fr. (756 c. civ. rom), donaţiunile făcute 
soțului unui descendeni succesibil, sunt 
socotite ca făcute cu scutire de raport, 
deoarece, în principiu. nimeni nu trebu- 
ieşte să raporteze ceeace sa dăruit altei 
persoanei. (Duranton, VII. No. 235; Le- 
molombe, XVI, No. 185 urm.; Demante 
et Colmet de Santerre, II, No. 185 his; 
Dalloz, R€p., Succession No. 1049; Suppl., 
Succession, No. 757; Laurent, X. No. 559 
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 575, 576; C. Hamangiu, [I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 829). 

9, Prin urmare, potrivit principiului 
pus în art. 849 c. civ. fr. (756 c. civ. rom.), 
oricare ar fi regimul matrimonial adop- 
tat de către soţi, fiecare dinire ei rapor- 
tează numai ceeace i sa conferit perso- 
nal. (Demolombe, XVI, No. 206 urm.; Au-. 
bry et Rau, ed. 4-a VI, $ 651, p. 622; Dal- 

Art. 15%. — Reportul nu se poate face decât numai 

loz, Râp., Succession, No. 1049; Suppl. 
Succession, No. 757; Laurent, X. No. 561; 
Succession, No, 759; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, Îl, No. 5518). 

3, Cu toate că potrivit art. 849 c. civ. 
fr. (756 c. civ. rom.), donaţiunile făcute 
soțului unui descendent succesibil, sunt 
socotite ca făcute cu scutire de raport, 
totuşi dacă se dovedeşte că soțul dona- 
tar a fost o persoană interpusă, pentru 
ca în realitate donațiunea să se facă ce- 
luilalt soţ succesibil,  donaţiunea va fi 
raportată.  (Demolombe, XVI No. 189; 
Dalloz, Rep., Succession, No. 1115; Suppl., 
Successions, No. 759 ; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, Ill, No. 3511, 3512; Alexandresco, 
ed. 2-a, Il, partea II, p. 576, 577; Contra: 
Aubry et Bau, ed. 4-a, VI, $ 631, nota 5, 

p. 621, $ 632, p. 640: Laurent, X, No. 559 
urm.; [uc, V. No. 346). | 
"Za A se vedeă: art. 754 din codul civil 

cu notele respective. 

la suc- 

cesiunea donatorului. (Civ. 651, 669, 751, 763, 769, 1273, 1914; 
C. Caragea, P. IV, Cap. 3, art. 17; C. Calimach $ 916, 917, 1010, 
1013; Civ. Fr. 850). 

Text. fr. Art, 850. — Le rapport ne se fait quă la suecession du donateur. 

Bibliografie (continuare). 

ConsrANTINESCU Ac. N., Despre succesiuni, p. 155. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 850 c. civ. 
fr. (757 ce. civ- rom), raportul lucrurilor 
dăruite sau legaie. de un ascendent nu se 
poate face decât la succesiunea acestui 
ascendent, obligația de a raporiă, năsrân- 
u-se la moartea acestui ascendent. (Pot- 

hier, Successions, VIII, p. 163; Demo- 
lombe, XVI, No. 275; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 651, p. 620; Laurent, X, No. 
601; Alexandresco, ed. 2-a, III, paztea II, 
p. 578)- 

2. Cu toate acestea dăruitorul sau te- 
statorul poate să ordone ca raportul să se 
facă la succesiunea unei terţe persoane, 
întrucât el are facultatea să scutească pe 

No. 1050; Suppl., Succession, 

moştenitor de raport. (Alexandresco, ed. 
2-a, Îl], partea II, p. 579). Ş 

2, In cazul când donaţiunea a fost fă- 
cută de mai multe persoane, donatarul va 
raportă la succesiunea fiecăruia dialre do- 
natori, partea cu care a contribuit la fa- 
cerea donaţiunei. (Aubry et Rau, ed. 43; 
VI, $ 631, p. 620; Dalloz, Rep., Succession. 

No. 760; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 579): 

4. Tatăl şi mama cari au dotat împreună 

şi în mod solidar pe fiica lor pot. stipulă 
ca dota să se raporteze în întregime la suc- 
cesiunea acelui dintre soţi, care va _Duri 
întâi. (Huc, V, No. 541; Planiol, III, No. 
878 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea ÎI. p. 579). 

— 526 —



  

Codul civil DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 758 

Art. 158. — Coeredele este dator a reportă aceea ce părin- 
tele a cheltuit cu dânsul dotându-l 1), procurându-i vreo carieră, 
sau plătindu-i datoriile. (Civ. 186, 738, 751, 160, 761, 772, 1090, 
1282; Civ. Fr. 851; Civ. Ital. 1007 $ 1) 

Text. fr. Ari. 851. — Le rapport est dâ de ce qui a 6t6 employ& pour 
l'etablissement d'un des coheritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 

Text. tal. Art. 1007 Ş 1.— E soggetto a collazione ci che il defunto 
ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti per constituire al 
discendente il patrimonio ecelesiastico, per procurargli qualunque ufficio o col- 
loeamento, o pagarne i debiti. 

Bibliografie (continuare). 

C oNsTrANTINESCU JAC. N., Despre succesiuni, p. 169 urm. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Acţiune 10. 
Anulare 7, 
Apreciere suverană 12. 
Asociaţiune 2. 
Căpătuire 1—5, 11. 
Carieră 11, 12, 
Comerţ 2. 
Cuasi-delict 8. 
Datorii 7—412. 
Datori: naturale î. 

| Imprumut 14, 12. 
oc 7, 

| Lichidă 10, 
Moștenire 1 urm. 
Nulitate 7. 
Oficiu ministerial 2, 
Obligaţie naturală 7. 
Prescriyţie 7. 
Prinsoare 7. 
Protesiune 2. 

Delict 8. Raport 1 urm. 
Divorţ 6. Societate 2. 
Donaţiune 1î, 12, Succesiune î urm. 
Dotă 2. Suverană apreciere 12. 
Executare 7. 
Fonduri 4, 3. 
Fond de comerţ 2. 

Terţe persoane 9. 
Urmărire 7. 

| Venituri 4, 5. 

Doctrină, 

4„ Potrivit dispoziţiilor art. 851 c. civ. 
fr. (758 ce. civ rom), trebuesc raportate 
toate sumele de bani întrebuințate de 
decujus la căpătuirea  descendentului. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 825; 
Alexandresco, ed. 2-a III, partea ÎI, p. 
500; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 844, 850; Tra- 
ian lonaşcu, p: 206; N. Georgean, Studii 
Juridice, II, p. 169, 170). Lu 

0. Trebuese considerate ca o căpătui- 
re a descendentului: un fond de comerţ, 
o parte într'o asociaţiune, o dotă, instru- 

mentele necesare pentru exercitarea unei 
profesiuni, etc. (Pothier, Successions, VIII, 

1. 402;  Demolombe XVI, No. 541, 542: 
Dalloz, Rep., Succession, No. 1194; Lau- 
rent, X, No. 598, 625; Huc, V, No. 554; 
Planiol, II]. No. 2247; Alexandresco ed. 
2-a, Îl, partea ÎI, p. 590, 591, text şi nota 
1; N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 170; 

Comp.: C.E 
şi Al. Băicoianu, Îl, No. 844, 850; Traian 
lonaşeu, p. 209). 

3, Sunt raportabile fondurile întrebu- 
ințate de decujus pentru cumpărarea u- 
nui oficiu ministerial pentru descendentul 

  

C. Hamangiu l. Rosetti-Bălănescu 

său. (Demolombe, XVI, No. 542, 424; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI $ 651, nota 15,p. 
625; Dalloz, Rep., Succession, No. 1195; 
Suppl., Succession, No. $25; Laurent, X, 
No. 599;. Huc_V, No. 554; Baudey et Wabhl, 
Successions, III, No. 5556, 5629 urm.). 

4, Cheltuelile făcute cu căpătuirea co- 
piilor sunt, după o părere, raportabilă nu nu- 
mai în cazul când ele sunt făcute din fon- 
durile decujusului, ci şi în cazul când sunt 
făcute din veniturile sale. (Demolombe, 
XVI, No. 406, 408, 409: Demante et Col- 
met de Santerre, [II, No. 188 bis, LI; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Succession, No. 826 828; 
Huc, V, No. 554, 556; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 5567; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 590; N. Georgean, 
Studii Juridice, ÎI, p. 169, 170). 

5%, După altă părere, se vor raportă 
numai cheltuelilor făcute cu căpătuirea 
copiilor. luate din fondurile decujusului, 
iar nu şi cele luate din veniturile sale. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 631, text 
şi nota 41 p. 653; Dalloz, Rep. Suppl, 
Succession, No. 827; Laurent. X, No. 630). 

Ş. Copiii nu sunt obligaţi să raporteze 
partea din avere ce au dobândit-o dela 
părinţi, în caz de divorţ, potrivit dispo- 
ziţiilor art. 285 c. civ. român, deoarece 
ci au dobândit această avere în virtutea 
legei, iar nu ca donaţiune, (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 624, 625; Contra: 
C. Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, I[I, No. 855; Matei Caniacu- 
zino, p. 706). 

7, Potrivii dispoziţiunilor art. 851 c. e. îr. 
(758 c. civ. rom.), comoştenitorul este 
obligat să raporteze ceeace părintele a 
cheltuit cu dânsul, plătindu-i datoriile. 
Prin datorii, ce trebuese raportaie, se 
înţeleg numai acele cari puteau da naş- 
tere unei urmăriri în justiţie, iar nu şi 
cele nule, anulabile, prescrise sau cari 
nu dau loc la o acţiune cum sunt dato- 
riile naturale ca cele care derivă din 
joc sau prinsoare, etc. (Demolombe XVI, 

1) Cuvântul „dotându-l“ din art. 758 nu există în art. corespunzător 851 francez. El este luat după art 
1007 Codul italian. A se vedea şi nota dela textele art. 751 și 828, . . 
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No. 546 urm.: Laurent, X, No. 600; Huc, 
V, No. 355; Planiol, III, No. 2256; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IIL partea II, p. 59; Tra- 
ian lonaşcu, p. 207; N. Georgean, Studii 
Țuridice, II, p. 169, 170; Contra: Mour- 
lon, II. No. 591 nota 1). . 

9. Suma la care a fosti condamnat un 
părinte în virtutea art. 1584 c. civ. îr. 
(1000 e. civ. rom.) pentru un delict sau 
cuasi-delict comis de capabil sau minor, 
nu este supusă raportului, deoarece da- 
toria plătită trebuieşte să fie personală 
descendentului, iar nu ascendentului care 
o plăteşte. (Duranton, VII, No. 367; De- 
inolombe, XVI, No. 543: Mass6 et Verse 
sur Zachariae II, $ 5%, nota 12, p. 40: 
Aubryv et Rau. ed. 4-a, VI, $ 631, p. 695: 
Huc, V, No. 555: Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea Ii p. 592). 

9, Moşteniitorul nu este obligai să ra- 
porteze decât datoriile contractate de el 
personal către defunct iar nu şi datoriile 
contractate către defunct de o terță per- 
soană pe care a moştenit-o. (Demolombe, 
XVI, No.. 475; Alexandresco, ed. 2-a, îil, 
partea II, p. 578. 603. 605; N. Georgean. 
Studii Juridice, II, p. 164). 

10. O datorie a unui comoştenitor că- 
tre succesiunea care nu este lichidă. nu 
poate fi supusă raportului până când ea 
nu va fi reclamată şi lichidată pe calea 
unei acţiuni principale. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 60%, 604; N. 
Georgean, Studii Juridice, II. p. 164, 165). 

11. Pentru ca sumele întrebuințate de 
defunct la procurarea unei caiere sau la 
plata datoriilor descendentului, să fie ra- 
portate se cere ca ascendentul să le fi 
plătit cu titlu de donaţiune, iar nu cu 
titlu de împrumut, deoarece în acest din 
urmă caz descendentul nu datoreşte ra- 
portul, ci plata datoriei. Intre aceste două 

cazuri sunt multe deosebiri. (Demolombe. 
XVI, No. 554, 459; Mourlon, II, No. 5%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 627, p. 607; 
Laurent, X, No. 636; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 592, 593; Comp. 
Planiol, HI. No. 2506). 

49. Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă ascendentul a înţeles să 
facă descendentul său un dar sau un 
împrumut.  (Demolombe, XVI,. No. 555; 
Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, pariea II, p. 
593). 

13, A se vedeă: art. 758 şi 751 din 
codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. In materie de diviziune e necesar a 
se stabili pe lângă calitatea părtilor, şi 
massa succesorală de împărţit, în care 
scop conf. art. 75$ cod. civ.. coeredele 
este dator să raporteze aceeace părin- 
tele său a cheltuit cu dânsul, dotându-i 
procurându-i vreo carieră sau plătindu-i 
datoriile. Că pârita susţinând că Î, H. a 
primit însemnate sume de bani dela de- 
functul E. H. cari au intrat în compune 
rea fondului de comerţ al lui |. H., ce- 
rerea pâritei de a se stabili massa suc- 
cesorală de împărțit prin stabilirea su- 
melor ce are de raportat Î. H. este în- 
temeiată... Că întrucât în raportul Juri- 

dic dintre defunctul E. H. şi fiul său | 
H. pâriia G. H. este terțiu, dovada cu 
martori cerută de ea peniru stabilirea su- 
melor de raportat din partea reclaman- 
tului, ca. cesionar al lui Î. H. este admi- 
sibilă şi prin consecinţă cată a se admite. 
(Trib. Botoşani, jurnalul No. 5041 din 4 
lunie 1920, Jur. Gen. 1926, No. 755): 

Art. 159. — Cheltuelile de nutriment, întreţinere, educaţiune, 
de învățătura unui meşteşug, cheltuelile ordinare pentru îmbrăcă- 
minte şi alte obiecte trebuincioase la intrarea în armată, cheltue- 
lile de nuntă și prezenturile obicinuite nu sunt supuse reportului. 
(Civ. 185, 751, 758, 1266, 1284; Civ. Fr. 852). 
„Tel. fr. Art. 852. — Les frais de nouvriture, d'entretien, d'Education, 

d'apprentissage, les frais ordinaires d'Equipement, ceux de noces et presents 

d'usage, ne doivent pas tre rapportâs. 
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Întreţinere 9—13, 39, 
Invăţătură 14, 15, 20, 
Majoritate 2. 
Meşteşug 14, 20. 
Militar, a se vedeă cu: 

vântul; <Armată». 
Minoritate 2. 
Moştenire 1 urm, 
Nuntă 3, 11, 25, 26, 28,29 

Poziț.e socială 26, 30. 
Profesiune 14. 
Profit 17, 23. 
Raport 1 urm. 
Scutire de raport, a se ve- 

deâ cuvintele: <Dispensă 
de raport>. 

Serviciu militar, a se ve- 
deă cuvântul <Armată». 

Studii universitare 14, 15. 
Succesiune 4 urm. - 
Suverană apreciere 30, 32, 
Taxe militare 24, 
Trusou 28, 
Uniformă 21. 
Venituri 4, 5,9, 16, 

, 

Nutriment 9—13. 
Obicei 30, 
Obligaţie 7. 
Obligație civilă 1. 
Obligaţie naturală 4. 
Pensiune alimentară 10,11, 
Peţiior 29, 

Doctrină. 

„I. Cheltuelile „prevăzute de art. 852 c. 
civ. fr. (759 e, civ. rom.), nu sunt supuse 
raportului. deoarece constituiese achita- 

rea unei obligaţiuni civile sau naturale. 
(Dalloz R&p., Succession, No. 1161: Tra- 
ian lonascu, p. 208; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea II, p. 618: C. Haman- 
siu, L Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. s50; N. Georgean, Sdudii Juridice. 
WI, p.170)., 

2, Clieituelile prevăzute de art. 852 
e. civ. fr. (759 c. civ. rom.) făcute de as- 
cendent suni scutite de raport, indiferent 
dacă descendentul pentru care le-a făcut 
este minor sau este major. (Alexandre. 
sco, ed. 2-a, III, partea Îl, p. 619, 620). 

3. Deasemenea aceste cheltueli nu 
sunt supuse raportului, indiferent dacă 
descendentul este sau nu căsătorit. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 620). 

4. Chiar dacă cheltuelile prevăzute 
de art. 852 ce. civ. Îr. (759 ce. civ. rom.) ar 
fi fost luate de decujus din capitalul său, 
iar nu din venituri, ele nu sunt raporta- 
bile, deoarece în această privinţă trebu- 
eşte să se ia în consideraţie natura chel- 
tuelilor. iar _ nu origina fondurilor cehel- 
tuite. (Demolombe, XVI No. 406, 408. 409, 
417; Mourlon, II, No. 596; Dalloz, Râp. 
Suppl., Succession. No. 814. 826: Laurent. 
X, No. 624; Huc, V, No. 354, 557; Baudry 
et Wahl, Suecessions, IIL. No. 5567; Ale- 
Xandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. îi19; 
Comp.: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălăne- 
scu şi Al. Băicoianu, III, No. 854). 

5. După altă părere, dacă cheltuelile 
au fost făcuie din capitolul decujusului, 
ele pot fi supuse, după împrejurări, la 
raport. (Aubry et Rau. ed. 4-a. VI. $ 631, 
iexi şi nota 41, p. 633; Dalluz, Râp., Suppl., 
Succession, No. 826; Comp.: N. Georgean. 
Studii Juridice, II, p. 170, 171). 

6. Pentru ca  cheltuelile prevăzute de 
art. 852 ce. civ. Îr. (759 c. civ. rom.) să fie 
scutite de raport, trebuește ca ascen- 
dentul să le fi făcut cu titlul de dar căci 
dacă sunt făcute cu titlu de împrumut, 
ele trebuesc supuse raportului, dacă des- 
cendentul are avere personală. (Demo- 
lombe, XVI, No. 412; Laurent, X, No, 624; 
Alexandresco, ed. 2-a, Ii, partea Il p. 
618, 619, text şi nota 1). 

7. Ascendentul poate dispune ca chel 
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tuelile făcute de el, prevăzute de art. 
852 c. civ. Îr. (759 e. civ. rom.). să fie su- 
puse raportu ui: (Dutanton, VII. No. 558; 
Aubry ei Rau ed. 4-a, VI, $ 631, p. 63; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p- 
619. nota 1). 

8, Dispoziţiile art. 852 c. civ fr. (759 
c. Civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea și în 
privința ascendenţilor mai depărtaţi, a- 
fară de părinţi, cari nu au nici o obli- 
gaţie legală faţă de descendenții lor. 
(Planiol, III, No. 2265; Alexandresco, ed. 
2-a III. partea II, p. 618, nota 1, 620, nota 1). 

9, Cheltuelile de nutriment şi de în- 
ireținere sunt scutite de raport, chiar 
dacă descendentul ar aveă personal su- 
ficiente venituri pentru a putei face n- 
ceste  cheltueli. (Demolombe XVI, No. - 
406 urm.: Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 631, 
p. 651: Dalloz, Rep., Supnl.. Succession, 
No, 814: Laurent, X, No. 625 urm.; FHuc, 
V. No. 355: Baudry ei Wabhl. Suecessions, 
III, No. 3630 urm.; Planio!, III, No. 2265; 
Alexandresco, ed. 2-a, III pariea II. p. 
620, text şi nota 1). 

50. Cieltuelile. de nutriment şi de în- 
treținere sunt scutite de raport, atât în 
cazul când ele au avut loc în natură în 
casa decujuşului, cât şi în cazul când 
ele au fost făcute în bani sau -«b forma 
unei pensiuni alimentare. (Demolombe, 
XVI. No. 406 urm.; Aubry et Rau. ed. 
4-a, VI. $ 631, p. 631; Dalloz, Rp, Suppl. 
Succession, No. 814, 815; Laurent, X, No. 
625 urm-: Huc, V, No. 355. 377: Bandry 
et Wabl, Succesions, III, No. 3650 urm; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p, 
620, 621). 

(1. In cazul când părintele, după ce 
căsătoreşte pe un copil al său, se obligă 
a-l ţine în casa sa procurându-i nutri- 
mentul şi întreținerea familiei sale. san 
a-i plăti o sumă de bani sub formă de 
pensiune, aceste cheltueli pot fi conside- . 
rate ca o dotă care irebueşte raportată. 
(Duranton, VII. No. 375; Maread€. (Art, 
852, No. 1; Dalloz, Râp., Succession, Na. 
1166; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 620, nota 5). , 

42. Prin cheltueli de nutriment şi în- 
treținere, trebuesc înțelese şi  cheltue- 
lile făcute cu o boală a descendentului, 
deşi ele nu sunt enumerate în ari. 852 
e. civ. fr. (759 c, civ. rom.). (Dalloz, Rep, 
Suppl., Sucecession, No. 815; Alexandresco 
ed. 2-a, II, partea II, p. 619, nota 5)- 

13. Sunt scutite de raport numai chel- 
tuelile de nutriment şi de întreținere 
făcute în timpul vieţii decujusului. /De- 
molombe, XVI, No- 421; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 651, p. 652; Dalloz, Rep. 
Succession, No. 1164: Suppl., Succession, 
No. 814; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea Il, p. 620). , , 

14. Prin cheltueli de educaţiune şi 
de învăţătura unui meşteşug se înțeleg 
toate cheltuelile cari au de scop de a 
permite descendentului să poată exercită 
o profesiune, cum ar fi cele făcute cu 
“studiile sale universitare. (Demolombe, 

- . 4 
— 529 —



Art. 759 

XVI, No. 425; Aubry et hau, ed. 4-a, VI; 
$ 631, nota 353, p. 631; Dalloz, Rep, Suc- 
cession, No. 1170, 1171; Suppl., Succession, 
No. 817; Laurent, X, No. 625; Huc, V, No. 
558; Baudry et Waul, Successions, III, 
No. 3659; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea Il, p. 619, text şi nota 3: N. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 170; Comp.: C. Ha- 
mangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
soianu, III, No. 852; Traian lonașcu, p. 
209). 

15. In cbheliuelile de educaţiune intră 
şi cheltuelile făcute cu procurarea de 
cărţi pentru studiile descendentului, cari 
nu trebuesc raportate chiar dacă la de- 
cesul decujusului cărţile ar există în 
natură. (Demolombe, XVI, No. 424; Dal- 
loz, Râp., Succession, No. 1169; Laurent, 
X, No. 625; Planiol, III, No. 2265; Alexan- 
dresco ed. 2-a, III, partea II, p. 591, nota 
1, 619, nota 5). 

16. Cheltuelile de educaţiune chiar 
dacă ar fi în disproporție cu averea de- 
cujusului, nu sunt raporiate. (Demolom- 
be, XVI, No. 417; Demante et Colmet de 
Santerre, III, No. 188; Dalloz, Râp., Suc- 

“cession No. 4172: Suppl., Succession, No. 
818; Laurent, X, No. 625; Huc, V, No. 558; 
Baudry_ et Wahl, Successions, III, No. 
5640; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 620). 

17. Această soluţiune are loc chiar 
dacă descendentul ar fi avut bunuri per- 
sonale şi chiar dacă i-ar fi profitat sau 
nu  cheltuelile făcute. (Demolombe, XVI, 
No. 417; Dalloz, Râp., Suppl.. Succession. 
No SI8). 

18. După altă părere, cheltuelile de 
educaţiune chiar disproporționate, nu 
sunt raportabile dacă nu întrec veniturile 
decujusului; în cazul când întrec aceste 
venituri şi au fost luate din capital, se 
va raporiă excedentul. (Dalloz, Râp., 
Suppl., Succession, No. 818). 
„19. După a ireia părere, cheltuelile 

disproporţionate cu averea decujusului 
trebuesc raportate de descendent. (Au- 
bry et Rau, ed. 4a, VI, $ 651 text Şi 
nota 41, p. 653: Comp.: Dalloz, Rp. Suc- 
cession, No. 1172; N. Georgean, Studii 
Juridice, II, p- 170 171). 
20. Sunt scutite de raport numai chel- 

tuejile educaţiunii şi de învăţătura unui 
meşteşug, făcute în timpul vieţii decuju- 
sului. (IDalloz, R&p., Succession, No. 1164: 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 620). 

2|, Potrivit dispoziţiilor art, 852 c. civ. . 
fr. (759 c. civ. rom.), cheltuelile făcute 
cu procurarea obiectelor  trebuincioase 
copilului, la intrarea sa în armată, cum 
sunt: uniforma, armele, calul, etc., nu se 
raportează.  (Demolombe, XVI, No. 427: 
Dalloz_ R€p., Suceession, No. 1173; Jau- 
rent, X, No. 626; Alexandresco, ed. 2-a, 
HI, pariea II, p. 621, 622; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎMI 
No. $52: Traian lonaşcu, p. 209). 
29. Art. 852 c. civ. fr. (759 c. civ. rom.) 

prevede că nu sunt supuse raportului, chel- 
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tuelile ordinare făcute de ascendent pen- 
tru îmbrăcăminte şi alte obiecte trebuin- 
cioase la intrarea descendenului în armată. 
Prin cheltueli -ordinare se înțeleg acele: 
cheltuieli cari sunt în proporțiune cu ave- 
rea ascendentului şi cu gradul descenden- 
tului în armată; dacă cheltuielile sunt dis- 
proporţionate ele sunt extraordinare si 
sunt supuse raportului în măsura în care 
ele sunt disproporţionaie. (Chabot, Sueces- 
sions, II, art. 852, No. 7; Marcads, art. 
852; Laurent, X, No. 626; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 621, text şi nota 2). 
93, Banii de buzunar ce ar da ascen- 

dentul în timpul când descendentul îşi 
face serviciul militar, vor fi supuşi ra- 
portului, afară de cazul cănd sumele date 
sunt prea mici. (Alexandresco,. ed. 2-a, 
II, partea IL p. 622). 
94. Sumele de bani plătite de ascen- 

dent ca taxe militare pentru descendentul 
său, sunt supuse raportului. (Huc, V, No. 
555: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, 
p. 622). 
25, Cheltuielile de nuntă, nu sunt su- 

puse raportului, chiar dacă ar fi în dis- 
proporţie cu averea părinţilor, deoarece 
nu procură nici o îmbogăţire copilului 
care se căsătoreşte. (Demolombe, XYL. No. 
428; Mourlon, II, No. 397; Dalloz Rep. 
Succession, No. 1187; Suppl., Succession, 
No. 823; Laurent, X, No, 627; Huc, V, No. 
360; Planiol III, No. 2266; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea IL p. 622; C. Hamar 
giu, IL. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 852; Comp.: Traian lonaşcu, p. 
209). 

26. Cadourile de nuntă nu sunt su- 
puse raportului când ele sunt proporțio- 
nate cu averea părinților şi poziţiunea 
lor socială.  (Demolombe, XVI, No. 454; 
Aubry et Rau. ed. 4-a, VI $ 631, p. 650: 
Dalloz, Râp., Succession, No. 1187; Suppl., 
Succession, No. 825; Laurent, X, No. 627; 
Huc, V, No. 360; Planiol, III, No. 2267; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎL p: 
624; Comp.: C. Hamangiu, . Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 82; 
raian lonaşcu, p. 209). A 
27, Deasemenea cadourile obişnuite 

cum sunt cele care se dau la anul nou 
său la aniversare, nu sunt supuse rapor- 
tului. (Dalloz, Rep. Suppl., Succession» 
No. 823; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 624; Traian lonaşeu, p. 209 
Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 852). , 
28, Trusoul dat de părinte copilei sale 

este supus raportului dacă a fost trecut 
în contractul de căsătorie; dacă însă nu 
a fost trecut în contractul de căsătorie 
şi dacă valoarea sa nu este prea male 
față de poziţia socială şi averea părților, 
el nu este supus raportului; tot odată 
se va cercetă care a fost intenţia dătrui- 
torului când a dăruit trusoul. (Demolom- 
be, XVI, No. 431, 452; Aubry et Rau, ed- 
4-a, VI, $ 651, p. 652: Dalloz Râp, Suc: 
cession, No. 1191, 1192; Suppl., Suecession, 
No. 824; Laurent, X, No. 627; Huc V, No. 
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560; Baudry et Wabhl, Successions, III, No. 
5655, Planiol, III, No. 2267; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 623, text şi nota 
3; Comp-: Traian lonaşcu, p. 209). 
29. Suma plătită de ascendent peţito- 

vului care a mijlocit căsătoria descenden- 
tului, nu este supusă raportului. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a III, partea Îl, p. 623, 624), 
„80. Tribunalele vor verifică şi apre- 

ciă în mod suveran dacă există obiceiul 
de a se da cadouri şi dacă aceste cadouri 
nu sunt disproporţionate cu averea părin- 
ților luându-se în consideraţie poziţia 
lor socială. (Demolombe, XVI, No. 450; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 631, p, 6%; 
Dalloz, Rep.. Succession, No. 1188; Suppl. 
Succession. No. 823: Laurent, X. No. 627; 
Huc. V. No. 560; Baudry et Wahl. Suc- 
cessions. III, No. 5652; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 624; Comp.: C. Ha- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 760 

mangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, IIl, No. 852). 

31.„ Dacă însă cadourile de nuntă au 
fost trecute în contractul de căsătorie, 
ele vor fi supuse raportului. (Dalloz, R6p» 
Succession, No. 1191; Laurent, X No, 628; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 625; Contra: Dalloz Râp., Suppl, 
Succession, No. 825; Baudry et Wabhl, Suc. 
cessions. III, No. 5651). , 
39, Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran cari cheltueli trebuesc considerate 
ca o căpătuire a copilului şi deci rapor-: 
tate şi care cheltueli trebuese eonside- 
rate ca făcute pentru întreţinerea şi edu- 
cația copilului și deci scutite de raport. 
(Demolombe, XVI. No. 555; Alexandresco,! 
ed. 2-a, III, partea II, p. 595; Traian lo- 
naşcu, p. 209; N. Georgean, Studii Juri- 
dice, II, p. 171). 

Art. 160. — Imobilul care sa pierdut din caz îortuit și fără 
greșala donatorului :) nu este supus reportului. (Civ. 555, 765 urm., 
1015, 1019, 1156 urm., 1183, 1282; Civ. Fr. 855). 

Text. fr. Art. 855. — Lrimmeuble qui a p&ri par cas fortuit et sans la 
faute du donataire, n'est pas sujet ă rapport. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

! Materiat 9. 
Moştenire 1 urm. 
Pierdere 1 urm, 
Pierdere parţială 8, 9, 11, 

2 

Acţiune 14. 
Asigurare 11, 42. 
Caz fortuit 1 urm. 
Clădire 9, 17, 18, 
Culpă 1 urm. 
Dărâmare 9. Plus-valută 18. 
Daune-interese 7. | Preţ 6. | 
Deschiderea succesiunci 2, Prezumpţiune 13, 

4, 5, 7, 10, 15, 17, Probă 19. 
Raport î urm. 
Raport în natură 3, 4, 5. 
Raport prin luare mai pu- 

Desfiinţare 5. 
Distrugere 1 urm. 
Distrugere parţială 8, 9, 

11, 12. 
Donaţiune 1 urm. 
Dovadă 19. 
Forță majoră 1 urm, 
Greşală 1 urm. 
Imobile 1 urm, 
Incendiu 11, 12, 13, 14. 
Inchiriere 13, 14, 
Indemnizaţie 11, 12. 
Instrâinare 4, 5, 6, 7, 16. 
Locaţiune 13, 14. 

un 15, 
Reclădire 17, 18. 
Rezoluț:une 5, 
Succesiune î urm. 
Teren 9. 
Terţe persoane 3, 4. 
Valoare 10, 17. 
Vindere-cumpărare, a se 

vedeă cuvântul: <In- 
străinare> şi 6, 7, 16. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor ari. 855 e. civ. 
fr. (760 c. civ. rom.), imobilul care sa 
pierdut din caz fortuit şi fără greşeala do- 
natarului, nu este supus raportului. (De- 
molombe, XVI, No. 487; Aubry ei Rau, ed. 
4-a, VI, $ 634, p. 651; Dalloz, Râp., Suppl, 

Succession, No. 880; Alexandresco ed. 2-a, 
III, partea Il. a 655, 6600, 661; C. Haman- 
piu, ]. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 862; Traian Ionașcu, p. 210, 211). 

9, Chiar dacă imobilul dăruit s'a pier- 
dut din caz fortuit posterior deschidere: 
succesiunei, el nu trebueşte raportat. (De- 

  

molombe, XVI, No. 487; Aubry ei Rau, ed. 
4-a, VI, $ 634, p. 651; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea îi p. 655, 660. 661). 

2, Chiar dacă imobilul care sa pierdut 
din caz fortuit se află în mâinele unei 
terțe persoane, el nu este supus raportului 
în natură. (Dalloz, Râp., Succession. No. 
1259; Suppl., Succession, No. 880). 

4, Când imobilul, care sa pierdut din 
caz fortuit, se află în mâinele unei terţe 
persoane, el nu este supus raportului în 
natură, indiferenti dacă el fusese înstrăi- 

„nat înainte sau după deschi/erea succe- 
siunei. (Dalloz, Rep., Suppl.  Succession, 
No. 880). 

5, După altă părere, când imobilul dă- 
ruit a fost înstrăinat de donatar poste- 
rior deschiderei sucecesiunei, se va fac 
raportul, deoarece donatarul a înstrăinat 
un lucru ce nu mai puieă fi înstrăinat, 
întrucât donaţiunea a fost desființată. (De- 
molombe XVI, No. 519; Demante et Col- 
met de Santerre, III, No. 196 bis. II; Lau- 
rent, XI, No. 12; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 662, 663). . 

6. Descendentul care a vândut imobilul 
dăruit, nu datoreşte raportul preţului, 
în cazul când acest imobil s'a pierdut din 
caz fortuit. (Pothier, Successions, VIII p. 
175; Demolombe, XVI, No. 518; Mourlon, 
II, No. 415; Demante et Colmet de San- 
terre, „III, No. 190 bis, III; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 654, text şi nota 44. p. 
658; Dalloz, Rep., Succession, No. 1260; 
Suppl., Succession, No. 980, 887; Huc, V, 
587; Baudry et Wahi, Successions, Il, No. 

1) Din eroare se zice „donatorului“ în loc de „donatarului'i, cum este în testul art. 855 francez co- 
xespunzător. 
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3758; Contra: Vazeille, Successions, [, art. 
855, No. 5; Laurent, XI, No. 30; AJexan- 
dresco, ed. 2-a, III, pariea II, p, 662). 

7. Descendentul care a vândut imobi- 
lul dăruit, posterior deschiderii succesiu- 
nei, nu datoreşie daune interese, în cazul 
când acest imobil s'a pierdut din caz fortuit. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 880; 

abl, Successions, III, No. 3696; 
Contra: Laurent, XI, Ne. 12). 

8. In cazul când pierderea, prin caz 
fortuit, a imobilului, a fost parţială. el se 
va raportă în starea în care se află. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI. 8 654, p. 651; Huc, 
V, No. 578; Planiol, III, No. 2279; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 661: C. 
Hamangiu, I. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 862). 

9, Potrivii regulei precedente dacă imo- 
pilui sa dărâmat prin caz fortuit, se va ra- 
portă locul pe care a fosi clădit, precum 
şi materialul rezultat din dărâmare. (Po- 
thier, Successions, VIII, p. 175; Aubry er 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 654, p. 651; Huc, V, No. 
378; Planiol, III, No. 2279; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 661; C. Haman- 
giu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 862). 

10. In cazul când imobilul dăruit sa 
pierdut prin culpa sau prin faptul dona 
farului, el nu va puteă fi raportat în na- 
tură, dar se va raportă valoarea imobilului 
din momentul deschiderei succesiunei. (Po- 
thier, Successions, VIII, p. i7; Demolomle, 
XVI, No. 488, 488 bis; Marcade, art. 855; 
Alexandresco,. ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 
661. .662, 674; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 862; Tra- 
ian Ionașcu, p. 214), 

fi. In cazul când imobilul dăruit sa 
pierdut în total sau în parte printr'un in- 
cendiu, descendentul donatar nu datoreşte 
raportul indemnizaţiei obţinută de la com- 
pania de asigurare la care eră asigurat i- 
mobilul dăruit, deoarece această indemni- 
zație reprezintă echivalentul primelor plă- 
tite de el. (Demolombe, XVI, No. 491; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 634, text şi nota 
19, p. 651, 652; Dalloz, Râp. Succession, No. 
1261; Suppl., Successions, No. 880: Lau- 
rent, XI. No. 12; Huc, V, No. 578; Baudry 
et -Wahl, Sucecessions, III, No. 3699: Pla- 
niol, Îl, No. 2280: Colin et Capitani, III, 
p. 355; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea II, 
p. 665, nota 5; Matei Cantacuzino, p. 277; 

Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi AL, 
Băicoianu, III, No. 865; Comp.: Traian Io- 
nașcu, p. 211, 212), 

12. Chiar dacă contractul de asigurare 
ar fi fost încheiat de defunctul donator, 
descendentul donatar nu datoreşte _rapor- 
tul indemnizaţiei obţinute dela compania 
de asigurare, în cazul când imobilul dă- 
ruit s'a pierdut în total sau în parte prin- 
„run incendiu. (Dailoz, Rep. Suppl., Suc- 
cession, No. 880; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, [II, No. 5699; Contra: Demolombe, 
XVI, No. 491; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 663, nota 5). | 

13. Prezumpţiunea prevăzută de art. 4753 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil 

e, civ. fr. (1455 c. civ. rom.) în materie 
de locaţiune, nu este aplicabilă descen. 
dentului donaiar care ocupă imobilul dă. 
ruit diștrus de un incendiu. (Demolombe, 
XVI, No. 489; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, 
$ 654, text şi noia 20, p. 652; Dalloz, P6 
Suppl., Succession, No. 88; Laurent, YI 
No. 12; Huc, X. No. 520; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, pagina 665, 664: Con- 
tra: Dalloz, Rep., Succession. No. 1262; Du- 
ranton, VII, No. 595; Mass€ et Vergă sur 
Zachariae, Îl, $ 400, nota 20, p. 455). 

14. In cazul când imobilul dăruit, di- 
strus de incendiu eră închiriat, descenden- 
tul donatar va trebui să raporteze acțiu- 
nea sa de despăgubire în contra chiria- 
șului. (Demolombe, XVI, No. 490; Dallez, 
Râp. Succession, No. 1262; Suppl., Suc- 
cession, No. 881; Laurent, XI. No. 12: Bau- 
dry et Wabl, Successions, [II, No. 3694; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, partea 
11, 664, text şi nota 2), 
„i5. In cazul când raportul trebueşte 

să se facă prin luare mai puţin, pierderea 
imobilului prin caz fortuit, după deschi- 
derea succesiunei, nu scuteşte pe descen- 
dentul  donaiar de raport. (Demolombe, 
XVI, No. 519; Demante et Colmet de San- terre, III, No. 19 bis, II; Dalloz, R&p. 
Suppl.. Sucecession, No. 87; Laurent, XI, 
No. 12; Huc, V, No. 587; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 5759). 

16, In cazul când imobilul a fost vân: 
dut de donatar şi el sa pierdut din gre- 
şeala cumpărătorului, donatarul este obligat 
la raport, deoarece el răspunde de faptul 
cumpărătorului. (Dalloz, R6p., Succession, 
No. 1262). 

47. În cazul când clădirea a fost di- 
sirusă şi donatarul a reclădit-o, dacă ea 
sa pierdut prin caz fortuit, el va fi dator 
so raporteze, însă massa succesorală îi va 
rambursă valoarea clădirei din momentul 
deschiderei succesiunei, (Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No, 1277). , : 
„18. In cazul precedent, dacă clădirea sa 

pierdut prin greşeala donatarului, masa 
„ Succesorală îi va rambursă numai plus-va- 

luta clădirei noui asupra celei vechi dis- 
truse. (Dalloz, Râp., Succession, No. 1277). 
„19. Donatarul care invoacă pierderea 
imobilului prin caz fortuit trebueşte să 
dovedească acest lucru, iar moştenitorii 
care invoacă o culpă din partea donata- 
rului trebuesc să o dovedească, (Laurent, XI, No. 12; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 665). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. In caz când imobilul ce trebueşte 
raportat, a fost expropriat pentru cauză 
de utilitate publică, el nu mai poate fi ra- portat în natură, conform principiului sta” 
bilit de art. 760 cod. civil, căci din punci 
de vedere doctrinar, exproprierea silită 
trebueșie considerată ca un caz de forță 
majoră. În acest caz trebueşte să se râ- 
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"Codul civil 

porteze suma rezultată din exproprierea 
imobilului, iar nu imobilul pe care l-a 
cumpărat cu banii dotali rezultați din 
expropriere, căci această situaţiune tre- 
bueşte asimilată cu situațiunea unei per- 
soane care a primit o dotă în numerar, 
pe care ar fi avut facultatea să o plaseze 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 761—769 

întrun imobil care deveniă dotal, în care: 
caz desigur nu eră obligată decât să ra- 
porteze suma primită ca zestre în nume- 
rar, iar nicidecum imobilul cumpărat în 
urmă cu banii dotali. (C. Apel, Bucureşti, 
S. Î, 194 din 15 Aprilie 1925, Bul. C. Apel, 
15/1995). 

Art. "161. — Dacă înzestrătorul ascendinte plăteşte bărba- 
tului zestrea fără asigurări suficiente, fiica înzestrată va îi datoare: 
a reportă numai acțiunea în contra bărbatului 1). (Civ. 651, 751, 
758, 828, 1233 urm., 1244, 1282, 1914; Civ. Ital. 1007 $ 2). 

Tezi. Ital. Art. 1007 Ş 2. — Se il dotante ha pagata la dote al marito: 
senza le sufficienti cautele, la figlia dotata & soltanto obbligata a conferire 
Pazione verso il patrimonio del marito. 

Doctrină. 

|. Ari. 761 c. civil român este iraduce- 
rea art. 1007 $ 2 din codul civil italian. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
594, nota 3). 

2, Potrivit dispoziţiilor art. 761 c. civ. 
rom. în cazul când înzestratorul ascen- 
dent plăteşte bărbatului dota fără asigu- 
rări suficiente fiica înzestrată va îi da- 
toare a raportă numai acţiunea în con- 

1 bărbatului deoarece donatorul a fost 
în culpă sau a comis o neglijenţă că a 
încredinţat dota unui insolvabil sau unui 

risipitor. (C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 859). 

3. Dispoziţiunile art. 761 c. civ. rom. 
îşi găsesc aplicaţiunea oricare ar fi re- 
gimul matrimonial, adoptat de soţi. (C- 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu -şi Al. 
Băicoianu, III, No. 859). 

4, Art: 761 din codul civil va fi expli- 
cat la Art. 1282 din codul civil, deoarece 
ambele articole sunt relative la aceeaşi 
ordine de idei: 

5. A se vedeă: art. 1282 din codul civil 
cu notele respective. 

Art. 162. — Fructele și interesele lucrurilor supuse reportului, 
nu sunt debite decât în 2) ziua deschiderei succesiunei. (Civ. 483 
urm., 522, 523, 527, 552 urm., 651, 751. 759 urm., 854, 1089, 
1276, 1587, 1608; Pr. civ. 139; Civ. Fr. 856). 

Tewt. fr. Art. 956. — Les fruits et les intârâts des choses sujettes ă 
rapport ne sont dus qwă compter du jour de l'ouverture de la suecession. 

Bibliografie (continuare). 

BuzouGan V. Gu., Discurs, Dreptul 5/1927, Curier Jud. 53/1927. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acţiune 42, 15. 
Anatocism 15, 16. 

Fructe civile 2, 
Fructe naturale 2. 

Anulare 7. Indiviziune 17. 
Bani 15, 16. instrăinare 13, 14, 
Cesiune 4. Interese 1 urm. 
Comoştenitori 15, 16, 17. Lichidare 17. 
Culegere 2. Minor 9. 

Moştenire 1 um. 
Notificare 12. 

Derogare 6, 7,8. , 

Deschiderea succesiunei 

Punere în întârziere 12. 
Raport 1 urm. 

Folosinţă legală 9. 
Fructe î urm. 

1 urm, Nulitate 7. 
Dobândire 2. Partaj 8. 17. 
Dobânzi 13, 15, 16, 17. | Percepere 2. 
Dobânzi la dobâvzi 15, 16. Prescripţie 17. 
Donaţiune 1 urm. | Preţ 13. 

i 

  

Raport în natură 10, Sume de bani 15, 16. 
Raport pria luare mai pu- Terţe persoane 4. 

țin 10. Uzufruct 2, 3, 4. 
Societate 11. Uzufruct legal 9. 
Somaţiune 12. Valoare 13, 14. 
Succesiune 1 urm. Vindere-cumpărare 13, 14, 

Doctrină. 

|. Fructele şi interesele lucrurilor su- 
puse raportului, culese de descendentul 
donatar din momentul donaţiunei şi până 
la deschiderea succesiunei, nu sunt su- 
puse raportului. (Demolombe, XVI, No. 
457; Mareade, Art. 8956; Aubry et Rau, 

1) In Codul Civil francez, nu există dispoziţiunile acestui articol cari sunt luate din codul civil Italian. 
A se vedea şi notele dela textele art. 754 şi 828, 

2) Din eroare se zice aci „în“ în loc de „din”. 
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“ed. 4-a. VI, $ 651, nota 45, p. 655; Dalloz 
h€p., Șuppl-, Succession, No. 862; Lau- 
rent, X, NE. 628: Huc V, No. 365; Planiol. 
III, No. 2259; Colin et Capitant, III, p. 

'551; Alexandresco, ed. 2-a, ll, partea II. 
p. 625, 626; C. Hamangiu, [. Rosetti -Bălă- 
nescu și Al. Băicoianu, ȚII, No. 854). 

2. Dobândirea fructelor se va face ca 
:și în materie de uzufruct: fructele ma- 
teriale se vor dobândi prin perceperea 
lor, iar fructele civile se vor dobândi zi 

„cu zi indiferent dacă au fost sau nu per- 
cepute.. (Demolombe, XVI, No. 457, 440, 

'449; Mourlon, ÎI, No. 404: Chabot, Sue- cessions, Art. 856, No. 2: Demante et Col- 
“met de Santerre, III, No. 191; Aubry et Rau ed. 4-a, VI, $ 651, text şi nota 45, p. 635, 654; Dalloz, R&p,, Succession, No. 1220; Suppl., Succession, No. 862: Laurent. 
X, No. 628, 629; Huc, V, No. 365; Baudry et Wahl, Successions. II, No. 3665; Ale- xandresco, ed. 2-a, II]. partea II, p. 626 627; C. Hamangiu, I.. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No. 855). 

3. Chiar dacă obiectul dăruit este un drept de uzufruci, fructele culese înain- te de deschiderea sucecesiunei, nu_trebu- 
ese raportate. (Demolombe, XVI. No. 444; 
ubry et Rau, ed. 4a, VI, $ 631, text şi nota 46, p. 634; Dalloz, Rep. Succession, No. 1221; Suppl, Succession, No. 866; Lau- rent, X, No. 629; Huc, V. No. 565; Baudry et Wabl, Successions, III, No. 3669; Planiol, III, No. 2260; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 627; C. Hamangiu, L Ro- setti- Bălănescu şi AL. Băicoianu, III, No, 20). 

4, Această regulă îşi găseşte aplicaţiu- nea atât în cazul când defunctul a cedat descendentului moştenitor un drept de u- zufruct stabilit asupra lucrului unui ierț cât şi în cazul când defunctul a consti- tuit un drept de uzufruci în favoarea des- cendentului asupra unui obiect al său propriu. (Demolombe. XVI, No. 444; Au- bry et Rau, ed. 4-a VI, $ 651, p. 654; Dal- loz, Rep., Suppl, Succession, No. 866; Laurent, X, No. 629; Huc, V, No. 365; Baudry et Wall, Successions, III, No. 5669: Planiol, III, No. 2260; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 627; Comp.: C- Hamangiu, I. Rosetti-Bălăneseu şi AL Băicoianu, III, No. 856). 
B. Chiar în cazul când obiectul do- națiunei au fost însăşi fructele unui lu- cru, fructele culese înainte de deschide- rea succesiunei, nu  trebuese raportate, (Demolombe, XVI, No. 406, 408. 409, 458: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 651, nota 47, p. 655: Dalloz, R6p.. Suceession, No. 1225. Suppl.. Succession. No. 866; Laurent, X, No. 630; Huc, V, No. 354; Baudry et Wanl. Successions, III, No. 3567, 3676; C. Ha- mangiu Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi. coianu, III, No. 856; Comp.: Planiol, III, No. 2260; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- tea II, p. 611, 67; N. 

Juridice, II, p. 168). 
6. Cu toate că potrivit dispoziţiilor art. 556 e. civ. fr. (760 e. civ. rom.), descen- 

Georgean, Studii 
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dentul donatar este scutit de a raportă 
fructele şi interesele lucrului dăruit per- 
cepute de el până în momentul deschi- 
derei succesiunei, totuşi părțile pot de- 
rogă dela dispoziţiile acestui articol, fie 
prin însuşi actul de donaţiune, fie prin- 
irun aci posterior acceptat de donatar. 
(Demolombe, XVI, No. 457; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 651, nota 43, p. 655; Alexan- 
dresco ed. 2-a III, partea Îi, p. 625). 

„ După altă părere, clauza înserată 
întrun act de donaţiune, prin care do- 
natarul s'ar obligă să raporteze totalita- 
tea fructelor sau veniturilor percepute 
până la deschiderea succesiunei, este 
nulă. (Colin et Capitant, III, p. 54; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăneseu şi Al 
Băicoianu, III, No. 854); 

8. Clauza inserată întrun act de do- 
naţiune, prin care donatorul scuteşte pe 
donatar ca să raporieze fructele şi veni- 
turile percepute până la efectuarea par- 
tajului, este valabilă. (C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 854). 

9, Dispoziţiile art. 856 c. civ. fr. (762 
e. Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi în 
cazul când donaţiunea a fost făcută unui 
minor, iar fructele aparţin uzufructua- 
rului legal. (Alexandreseo, ed. 2-a III, 
partea Il, p. 626). , 

0. Dispoziţiile art. 856 e. civ. în. (762 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
în cazul când raportul se face în natură, 
cât şi în cazul când raportul se face prin 
luare mai puţin. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 630). 

||. Dispoziţiile art. 856 c. civ, în. (702 
c. Civ, rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea în 
materie de societate, (Alexandresco, ed. 
2-a, Il, partea IL p. 550). , 

12, Fructele şi interesele lucrurilor 
supuse raporiului, sunt datorate de plin 
rept din ziua. deschiderei succesiunei, 

fără să fie nevoie de somaţie sau cerere 
în justiţie, deoarece dispoziţiile art. 1135 
e, civ. în. (1088 e. civ. rom.) nu-și găsesc 
aplicaţiunea în această materie. (Demo- 
lombe XVI, No. 475; Dalloz, R&p., Suc- 
cession, No. 1251; Huc, V, No. 571; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 604 
628, 629; Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu si Al. Băicoianu III, No. 94; N. 
Georgean, Studii Juridice, II, p. 168; Con- 
tra: Duranton, VII, No. 512; Laurent, X. 
No. 642). N 

13. Moştenitorul donatar al unui imo- 
bil înstrăinat înainte de deschiderea suc- 
cesiunei, după o părere, datoreşte rapor- 
iul dobânzilor sumei de bani care repre- 
zintă valoarea imobilului. (Laurent, 
No. 28; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p, 629). , 

|4. După altă părere, moștenitorul 
donatar al unui imobil înstrăinat înainte 
de deschiderea succesiunei datoreşte ra- 
portul unei sume egală cu fructele pro- 
duse de imobilul dăruit, cu începere dela 
ziua deschiderei succesiunei. (Dalloz, R6p» 
Succession, No. 1239). 
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„15. Dispoziţiile art. 1154 ce civ. în. 
“1089 c. civ. rom.) privitoare la dobânzile 
la dobânzi îşi găsesc aplicațiunea şi la 
dobânzile sumelor ce trebuesc raportate 
de către descendentul moştenitor cu în- 
cepere delu acţiunea făcută de către cei- 
lalii comoştenitori. (Dalloz, R€p., Suppl,. 
Succession, No. 871; Huc, V, No. 366; Bau- 
dry: et Wahl, Successions III, No. 580%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p- 
p30), 

16. După altă părere, dispoziţiile art. 
1154 ce, civ. fr, (1089 c. civ. rom.) nu-şi 
găsesc aplicaţiunea în raporturile recipro- 
ce dintre copăriaşi, ci numai relaţiuni- 
lor între debitor şi creditor. (C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 

II, No. 856)- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 763 

17. Prescripţiunea prevăzută de art. 
2277 ce. civ. în. (1907 e. civ, rom-) nu curge 
între comoştenitori, în timpul indiviziu- 
rei, cu privire la dobânzile sumelor ce 
trebuesc raportate la succesiune; ea în-- 
cepe însă a curge dela data lichidării de-. 
finitive a __succesiunei. (Troplong, _Pre- 
scription, II, No. 1052; Masse et Verge: 
sur Zachariae II, $ 400, nota 9, p. 412; 
Vazeille, Prescription, Il, No. 616; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 774, p.- 457; Dalloz,. 
Râp., Suppl., Succession No. 872; Huc, V, 
No. 566; Baudry et Wabl, Successions, 
HI, No. 35807; C. Hamangiu, [I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu. III. No. 856; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a III, partea: 
M. p. 630). 

Art. 17683. — Legatarii şi creditorii nu pot pretinde ca erezii 
să facă report. (Civ. 699, 751, 757, 769, 785, 801, 848 urm., 974; 
Civ. Fr. 857). 

Pet. fr. Art. 857.— Le rapport n'est dă que par le coheritier ă son 

coheritier; il n'est pas dâ aux l6gataires ni aux er6anciers de la succession. 

Bibliografie (continuare). 

CoNsrANTINESCU JAG. N., Despre testamente, p. 163; Despre succesiuni, p. 159, 160; 

Hozoc D.. Notă sub C,. Apel Buc. $. (Ii, 186 din 5 Nov. 1890, Pand. Rom. 1925, II, 146; 

Notă sub Cas, |, 460 din 10 Nov. 1906, Pand. Rom. 1926, 1, 158. 

INDEX ALFABETIC 
Ua doctrină). 

Acceptare beneficiară 2, Dotă 11. 

15. Drept individual 14. 

Acceptare pur şi simplă 3. Erezi 16. 
Excludere 13. 
Legatari 7, 8, 9, 10. 
Linie succesorală 14. 
Moștenire 1 urm. 
Nedemnitate 13. 
Raport 1 urm. 
Renunţare 12. 

Acţiune indirectă 4. 
Beneficiu de inventar 2, 15. 
Compensaţie 6. 
Contract de căsătorie 11, 
Creditoni moștenitorului 

4 
Creditorii succesiunei 1,2, 

, 6, Succesiune 1 urm. 

Datorii 3. Tulpină 14, 

Donaţiune 1 urm. 

Doctrină. 

4, Potrivit dispoziţiilor art. 857 c. civ. 
fr. (763 ce. civ. rom.), creditorii suceesiu- 

nei nu pot pretinde ca moştenitorii să 

facă raport. (Dalloz, Râp., Succession, No. 
1083; Suppl., Succession, No. 767; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 580, nota 

1, 582, text şi nota 2, 584; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu III, 
No. 850; Traian lonaşcu, p. 204). 

2. Creditorii succesiunei nu pot . pre- 

tinde raportul chiar dela moștenitorul 

care a acceptat succesiunea sub 

ciu de inventar. (Demolombe, XVI, No. 

500; Mourlon, Il, No. 408; Daltoz, Rep. 

Succession, No. 1085; Laurent, X, No. 587; 

Huc, V, No. 575; Planiol, Îl, No: 2242; 

Alexandresco, ed. 3-a, [If, partea II. p. 
584 text şi nota 4; C. Hamangiu, I. Ro-. 

benefi- - 

seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 
851; 'Traian lonaşcu, p. 204, 205). 

$, Când însă moștenitorul a acceptat 
succesiunea pur şi simplu, creditorii suc- 
cesiunei pot să-şi exercite drepturile lor 
de creanță şi asupra bunurilor supuse la: 
raport, deoarece în acest caz el poate fi 
urmărit şi asupra bunurilor sale perso- 
nale, întrucât este ţinut la plata dato- 
ziilor  succesiunei ultra vires bonoturm: 
(Demolombe, XVI, No. 500; Mourlon, Ii 
No. 408; Demante et Colmet de Santerre, 
ŢII, No. 192 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4a, 
VI, $ 650. p. 615, 620; Dalloz, Rep., Suc-: 
cession, No. 1085; Laurent, X, No. 587: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p: 
584; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu III, No. 854; Traian lo-: 
naşcu, p. 204). 

4, Creditorii personali ai unuia dintre 
moştenitori au dreptul, în virtutea acţiu- 
nei indirecte, să ceară raportul în numele 
debitorului lor sau să se folosească de 
raport când el a avut loc: (Pothier, Suc- 
cessions, VIII, No. 170; Demolombe, XVI, 
No. 182; Mourlon, II, No. 408; Demante 
ei Colmet de Santerre III, No. 192 bis, 
Î, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 650, p. 
619; Dalloz, Râp., Succession, No. 1084; 
Suppl., Suecession, No. 767; Laureni, X, 
No. 586, 587; Huc, V, No. 375; Baudry et 
Wahl. Successions, III, No. 5558; Planiol, 
TUI, No. 2242; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 580, nota 1, 582, text şi nota 

, 
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2, 585, 584; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 831; Tra- 
ian lonaşcu, p. 204). o 

5, Deoarece potrivit dispozițiunilor art, 
857 c. civ. fr. (765 ce. civ. rom.), creditorii 
succesiunei nu pot cere raportul, ei nu 
au dreptul să: profite de raportul făcut 
în urma cererei celorlalţi comoştenitori. 
(Pothier. Successions, VIII, p. 152; Demo- 
lombe, XVI, No. 295; Mourlon, Il, No. 409; 
Laurent, X,: No. 587; Alexandresco, ed. 
2-a, ÎII, partea II, p- 582; Traian lonaşcu, 
p. 204). , 

6. Din dispoziţiunile art. 857 e. civ. fr. 
(705 c. civ. rom.), rezultă că dacă descen- 
dentul donatar supus raportului este în 
acelaş timp creditor al defunctului, nu 
poate face compensație între ceeace tre- 
bueşte să raporteze şi ceeace i se dato- 
reşte de succesiune, deoarece ambele sale 
calităţi dau loc la drepturi şi obligaţii 
deosebite. (Demolombe, XVI, No. 299; 
Laurent, XI. No. 35: Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 582. nota 5). 

7. Potrivit dispoziţiunilor art. 857 “e. 
civ, fr. (763 c civ. rom.) legatarii, chiar 
universali, nu pot pretinde ca moşteni- 
torii să facă raport. (Demolombe, XVI, 
No. 285: Dalloz, Rep, Succession, No. 
1069, 1076;  Suppl., Succession, No. 764; 
Laurent, X, No. 587 bis; Planiol, III, No. 
2237: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. 
p. 581; C. Hamangiu, L. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III No. 852; Traian lo- 
naşcu, p. 205). 

8. Deasemenea potrivit dispoziţiunilor: 
aceluiaş articol, legatarii neputând cere 
raportul, nu au dreptul să profite de ra- 
portul făcut în urma cererei altor como- 
ștenitori. (Dalloz. R€p., Suppl., Succession. 
No. 765; Alexandresco, ed. 2-a III, partea 
II, p. 581, nota 1; Comp.: C. Hamangiu, 
I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 854: Traian Ionașcu, p. 205). 

9, Dispoziţiile art. 857 c. civ. fr. (765 
ce. civ- rom.) nu-şi găsesc aplicațiunea în 
cazul când legatarul este în acelaş timp 
şi moştenitor descendent şi când poate 
cere raportul numai în calitatea sa de 
moștenitor, (Demolombe, XVI, No. 286; 
Aubry et Rau ed. 4-a. VI, $ 650, p. 646; 
Dalloz, Rep., Suppl., Suecession, No. 764; 
Laurent, X, No. 587 bis: Baudry et Wabhl 
Successions, III, No. 2552, 2555; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 581, nota 
i: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi 
AL. Băicoianu, III, No. 832) 
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10. In cazul precedent însă, moştenito- 
rul care a cerut raportul nu poate exer- 
cită asupra bunurilor raportate decât drep- 
turile sale rezultate din calitatea sa de 
moştenitor ab intestat, iar nu drepturile 
sale, rezultate din calitatea de legatar. 
(Demolombe, XYI, No. 286; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 650, p. 616, 617; Dalloz, R&p., 
Suppl., Succession, No. 764; Laurent, X. 
No. 587 bis; Alexandresco, ed. 2a, III, 
partea UI, p. 581, nota 1; C. Hamangiu, [ 
osetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No" 

833). 
(1. Donatarii prin contractul de căsă- 

torie ai întregei succesiuni sau a unei 
părți din ea, nu au dreptul să ceară ra- 
portul. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
II, p. 581, 582). 

12. Moştenitorul care renunţă la suc- 
cesiune nu poate cere raportul, deoarecă 
el este considerat că nu a fost niciodată 
moștenitor.  (Demolombe, XVI, No. 172 
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 6%, p. 610 urm.; Dalloz, Rep., Suecession, No, 
1070; Suppi., Succession, No. 762: Laurent, 
X. No. 584; Huc, V. No. 574: Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 3526; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, partea [l, p. 580; Traian 
lomazeu. p. 204). 

13. Moştenitorul exclus dela succesiu- 
ne peniru nedemnitate, nu poate cere ra- 
portul. (Demolombe, XVI. No. 172 urm; 
Aubry et Rau, ed 4-a, VI, $ 629, p. 610 
urm.; Dalloz, 'Rep.. Suppl., Succession, 
No. 762; Laurent. X, No. 584; Huc, V, No. 
574: Baudry et Wahnl, Successions, III, No. 
3526; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, 
p. 580). 
[4 Fiecare moştenitor descendent are 

dreptul să ceară raportul, chiar când co- 
oştenitorul care trebueşte să raporteze 
aparține unei linii sau tulpine deosebite 
de a sa, deoarece dreptul de a cere Tapor-, 
tul constitue un drept individual. (De- 
molombe, XVI, No. 114, 278; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 629, p. 610 urm.; Dal- 
loz, Rep. Suppl., Succession, No. 765; Lau- 
rent. X, No. 588; Huc, V, No. 574: Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 3529), 

15. Moşienitorul care a acceptat suc- 
cesiunea sub beneficiu de inventar, are 
dreptul să ceară raportul. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 580, nota 7). | 

16. Prin cuvântul: „erezi” întrebuințat 
în ari. 565 c. civ. rom. se înţeleg moșteni- 
torii descendenţi. (Alexandresco, ed. 2-a 
III, partea II, p. 580). 

Art. 164. — Reportul se îace sau în natură, sau scăzându-se 
valoarea sa din partea celui obli gat a face report. (Civ. 738, 739, 
751 urm., 765 urm., 772, 773; Civ. Fr. 858). 

Tezt. fr. Art. 858. — Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Notăsub C. Apel Buc. $. III, 355 din 27 Nov. 1925, Curier Jad. 59/1926; CONSTANTINESCU Jac. N., Despre succesiuni, p. 157 urm. 
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Doctrină, 

|. Potrivit dispoziţiunilor art. 858 c. av. 
fr. (764 c. civ. rom.), raportul se face în 
natură, dacă donatarul are încă lucrul în 
posesiunea sa, sau scăzându-se valoarea 
sa din partea celui obligat a face raport. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, p. 
656; Comp.: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 857; 
Traian lonaşcu, p. 209), 

9, Raportul prin luare mai puţin se 
poate face în două moduri: 1) prin impu- 
tare sau compensare, adică imputând va- 
loarea lucrului asupra porţiunei ce se cu- 
vine descendeniului donatar şi 2) prin 
preluare, adică prin luarea de către cei- 
lalţi comoştenitori din massa succesiunei 
o valoare egală cu aceeace trebueşte ra- 
portată. (Demolombe, XVI, No. 579 urm. 
Demanie et Colmet de Santerre, III, No. 
195: Mourlon, IL, No. 410; Laurent, XI, No. 
1; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
656, 637; Comp.: C. Hamangiu, [. Rosetiti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 858, 
S59; Traian lonașcu, p. 210). 

3, Raporiul prin imputaţiune în sensul 
legei nu poate fi conceput şi aplicat decât 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Ari, 765, 

în caz de partaj voluntar. Ori de câte ori 
se vor trage loturile la sorţi, se va recurge 
la sistemul preluărilor prin atribuţiune efec- 
tuate de ceilalți comoştenitori până la 
concurenţa valorii bunului raportabil; apoi 
din ce rămâne în massa succesorală, se 
vor formă loturi spre a fi trase la sorţi. 
(C. Hamangiu, LI. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 859. 

4. Raportul legatelor are loc prin lasarea 
lor în massa succesorală ca şi cum ele 
nu ar fi fost făcute. (Duranton, VII, No. 
214; Chabot, Successions, Art. 843, No. 10; 
Aubry et Rau, ed. 4-a VI. $ 654, text şi 
nota 1, p. 646; Laurent, XI, No. î; Ale- 
xandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 637). 

5. In cazul când nu există nimic în 
succesiune, raporiul prin luare mai puţin 
nu poate aveă loc, ci el se va face nu- 
mai în natură. (Laurent, XI, No. 2; Pla- 
niol, III, No. 2268; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea Îl, p. 658). | 

G. Modul cum urmează a se face ra- 
portul va fi determinat de voinţa como- 
ştenitorilor cari îl cer. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 638). 

7. A se vedeă: art. 765 urm. din corul 
civil cu notele respective. 

Art. 165. — Reportul se poate pretinde în natură pentru 
imobile; când cel ce a primit imobilul, l-a înstrăinat sau ipotecat *) 
înaintea  deschiderei 
obligator. 

succesiunei, reportul în natură nu: este 

Reportul, în acest caz, se prețueşte după valoarea ce imo- 
bilul a avut în momentul deschiderei succesiunei. (Civ. 651, 736, 
741, 751, 764, 766 urm., 769, 834, 1102; . Civ. Fr. 859, 860; Civ. 

Ital. 1016, 1017). 
Tezt. fr. Art. 859. — Il peut &tre exig€ en nature, ă l'6gard des immeubles, 

toutes les fois que limmeuble donn€ n'a pas 6t6 alien par le donataire, et 

qu'il n'y a pas, dans la succession, d'imimeubles de meme nature, valeur et bont&, 

dont on puisse former des lots a peu prâs 6gaux pour les autres coheritiers. 

Text. fr. Art. 860. — Le rappori na lieu quen moins prenant, quand 

le donataire a alien Limmeuble avant l'ouverture de la suecession; il est dă 

de la valeur de limmeuble ă l'&poque de Louverture. 

Text. tal. Art. 1016. — Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato- 

od ipotecato, la, collazione si fa soltanto coll'imputazione. | | 

Tewt. Ital. Art. 1017. — La collazione per imputazione si fa, avuto rigu- 

ardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta, successione. 
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1) Cuvintele „sau ipotecat* din art. 765, nu figurează în art. francez corespunzător. Ele sunt luate din 
art. 1016 Codul civil Italian. 
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INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). + 

Culpă 22. Mobile 3. 
Moștenire î urm. Derogare 1, 2. A i 
Ordine publică 1. Deschirerea succesiunei 

11, 12, 13, 14, 16, Partaj 18. 
Dispensă 4, 5. Pierdere 22. 
Distrugere 22, Preţ 17. 
Donaţiune 1 urm. Preţuire 5. 

"Raport 1 urm. 
Raport în natură 3, 5,6, 

7, 11, 12, 15, 19 
Racort prin luare mai pu- 

ţin 2, 3, 4, 14, 16, 18, 20, 
22 

Donaţiune deghizată 5. 
Excepţiuni 3, 7. 
Executare silită 19. 
Expropriere 17. 
“Greşală 22, 
Imobile 3, 5 urm. 
“Imobile prin determinarea 

legei 5. 
“Tusolvabilitate 14, 
Instrăinare 5, 8, 9, 11, 12, 

14, 15, 
Instrăinare parţială 13, 

Revendirare 14. 
Schimb 9. 
Societate 10. 
Succesiune 1 urm. 
Terţe persoane 11, 14. 
Urmărire silită 19,   Intenţie 4, 5. Valoare 16. _ 

“potecă 13, 20, 21. ! Vindere-cumpărare 5, 8, 9, 
'Ipotecă legală 21. 1244, 12, 14, 15, 
Licitaţie 18. | 

Doctrină, 

1. Dispoziţiunile prevăzute de art. 859 
şi urm. c. civ. fr. (765 urm. €. civ. rom.) cu 
privire la modul cum trebueşte să se facă 
raportul, nu sunt de ordine publică şi de- 
funciul poate derogă dela ele stipulând 
condițiunile în cari urmează să se facă 
raportul. (Demolombe, XVI, No. 527, 553; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
177 bis; Dalloz, Râp., Succession, No. 1249; 
Suppl., Succession, No. 875; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, 8 634, p. 647; Laurent, XI, 
No. 4; Huc, V, No. 577; Baudry et Wahi, 
Suecessions, III, No. 5798; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 639, 641, nota 2, 
655, text şi nota 5; C. Hamangiu, ÎI. Ro- 
seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
866; Traian lonaşcu, p. 212). 
9, În cazul când defunctul a impus do- 

natarului raportul prin luare mai puţin, 
acesta este obligat să se conformeze ace- 
stei dispoziţiuni. (Demolombe, XVI, No. 527, 
552; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
877; Laurent, XI, No. 4, 26; Huc, V, No. 
382; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II 
p. 656, noia). 

3, Pentru imobile regula este că rapor- 
tul se face în natură şi prin excepțiune se 
face prin luare mai puțin, pe când pen- 
iru lucrurile mobile raportul se face tot- 
deauna prin luare mai puţin. (Dalloz, Râp., 
Succession, No. 1247; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 658; Comp.: Huc, YV. 
No. 379; Traian lonaşcu, p. 210). | 

4, Donatorul poate dispensă pe donatar 
de raportul în natură şi intenția sa nu e 
nevoie să fie exprimată în mod formali, 
astiel intențiunea sa de dispensă poate re- 
zultă în special din termenii actului de 

donaţie şi din împrejurările cari au întovără- 
sit acest act. (Demolombe, XVI, No. 
528; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 
878; Laurent, XI, No. 26; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 3755; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 655, nota 5; 
Comp.: C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălănescu 

„şi Al. Băicoianu, III, No. 866; Contra: Huc, 
V, No. 577). 

> 
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5. Fapiele că imobilul dăruit a fost pre- 
țuit în actul de donaţiune sau că donaţiu- 
nea imobilului a fost deghizată sub forma 
unei vânzări, nu pot constitui o dovadă a 
intenţiunei donatorului de a dispensă pe 
donaiar de raportul în natură a imobilului 
dăruit. (Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 877). 

G. Imobilele prin determinarea legei tre- 
uese raportate în natură. (Baudry et 

Wahl], Successions, III, No. 5690; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 648, 649). 

7. Dispoziţiunile art. 860 c. civ. fr. (765 
c. civ. rom.) constituesc o excepţiune la re- 
gula că raportul imobilelor trebueşte să se 
facă în natură. (Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession, No. 884). 

8. Dispoziţiunile art 860 c. civ. fr, (765 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât în 
cazul când imobilul dăruit a fost înstrăi- 
nat cu titlu oneros cât şi în cazul când 
a fost înstrăinat cu titlu gratuit. (Demo- 
lombe, XVI, No. 514; Chabot, Successions, 
art. 859, No. 2; Aubry et Rau, ed. 4a, 
VI, 8 634; p. 656; Dalloz. Rep., Succession, 
No. 1250; Suppl., Succession, No. 884; Huc, 
V, No. 581; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 650). : 

9. Dispoziţiunile art. 860 ce. civ. fr, (765 
c. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea atât în 
caz de vânzare, cât şi în cazul de schimb. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 8%; 
Huc, V, No. 581; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 652). | 

10. Deasemenea dispoziţiunile acestui 
articol îşi găsesc aplicațiunea în cazul de 
punerea imobilului dăruit în o societate. 
(Alexandzesco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

41. Dacă donatarul după îbstrăinare a 
redobândit proprietatea imobilului dăruit, 
înainte de deschiderea succesiunei, el va 
trebui să raporteze în natură acest imobil 
cu condiţiunea ca drepturile terţelor per- 
soane să nu fie lezate. (Duranton, VII, No. 
385; Demolombe, XVI, No, 522; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 190 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 634, text şi 
nota 41, p. 656: Laurent, XI, No. 12; Huc, 
YV, No. 580, 581; Baudry et Wahl, Successions, 
III, No__ 5741; Alexandresco, ed. 2-a, [IL 
partea II, p. 649, nota 5). 

12. Dacă imobilul dăruit a fost instrăi- 
nat posterior deschiderei succesiunei, ra- 
portul se va face în natură deoarece art. 
860 c. civ. îr. (765 c. civ, rom.) dispensează 
de raportul în natură, numai când înstrăi- 
narea a avut loc înainte de deschiderea suc- 
cesiunei. (Demolombe XVI, No. 515; De- 
mante et Colmet de Santesre, III, No. 
195 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, 
$ 654, nota 59, p. 656; Dalloz, Rep., Succes- 
sion, No. 1291; Laurent, XI, No. 28; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 631: 
N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 173). 

13. Deasemenea ipotecarea imobilului 
dăruit posterior deschiderei succesiunei, RU 
este valabilă. (N. Georgean, Studii Juri- 
dice, II, p. 173). 
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14. Chiar dacă donatarul care trebue- 
şte să facă raportul prin luare mai puțin 
ar fi insolvabil, comoşteniiorii car cer ra- 
portul nu pot revendică dela terțul cum- 
părător al imobilului, înainte de deschide- 
rea succesiunei, imobilul înstrăinat. (Pot- 
hier, Successions, VIII, p. 175; Demolombe. 
XVI, No, 515; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 195 bis, I; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, 8 634, p. 656, 657; | urent. XI, 
No. 28; Planiol, III, No. 2292, 5117; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 652; 

. Hamangiu, I. Rosetii-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 870). 
„15, În cazul când numai o parte din 
imobilul dăruit a fost înstrăinat, partea ne- 
înstrăinată ar puteă fi raportată în natură. 
(Alexandresco, ed. 2-a, ÎI, partea II, p. 
652, 653). 

16. Potrivit dispoziţiunilor ari. 860 c. 
civ. îr. (765 c. civ. rom.) raportul prin luare 
mai puţin se preţueşte după valoarea ce 
imobilul a avut în momentul deschiderei 
succesiunei. (Demolombe. XVI, No. 516,517; 
Mourlon, II, No. 415; Dalloz, Rep, Suc- 
cession, No. 1294; Laurent, XI, N 28; 
Huc, V, No. 581; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 656, 657; Traian lonaşcu, 
p. 212), 

17. Dispoziţiunile art. 860 c. civ. fr. 
(765 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea 
în cazul când imobilul a fost expropriat 
pentru cauza de utilitate publică; în acest 
caz se va raportă preţul de expropriere. 
(Demolombe, XVI, No. 525; Mourlon, II, 
No. 415; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 196 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 654, p. 658; Dalloz, R€p., Succession, 
No. 1294; Suppl.., Succession, No. 886; Lau- 
rent, XI, No. 51; Huc, V, No. 381; Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 3754; Pla- 
nio), III, No. 2296; Colin et Capitant, [II, 
p. 557; Alexanădresco, ed 2-a, III, partea II, 
p. 649, nota 4; Matei Cantacuzino, p. 278; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, IIl, No. 870; Traian lonaşcu,. 
p. 212; N. Georgean, Siudii Juridice, II, 
p. 165). , , Aa 
3) Deasemenea  dispoziţiunile acesiui 

articol nu-şi găsesc aplicaţiunea în cazul 
când donatarul a pierdut posesiunea imobi- 
Jului dăruit, din o cauză independentă de 
faptul său, cum ar fi o licitaţie cerută de 
unul dintre coproprietari, etc. (Demolombe, 
XVI, No. 523; Mourlon, ÎI, No. 415; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 634, p. 658; Dal- 
loz, Râp., Succession, No. 1294; Suppl, 
Succession, No. 886; Huc, V, No. 581; Pla- 
niol, III, No. 2296; Alexandresco, ed. 2-a, 
ŢII, partea II, p. 649, nota 4; Contra: Lau- 
rent, XI, No. 51; Baudry et Wabl, Succes- 
sions, Il], No. 3754). 

19. In cazul de înstrăinare forțată a i- 
mobilului dăruit, în urma unei urmăriri 
silite făcute de creditorii donatarului, dis- 
pozițiunile art. 860 c. civ. fr. (765 c. civ. 
rom.) îşi găsesc aplicaţiunea. (Demolombe, 
XVI, No. 525; Aubry et Rau, ed. 4a, VI, 
$ 634, nota 45, p. 658; Dalloz, Rep, Suppl. 
Succession, No. 886; Laurent, XI, No. 51: 
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Baudry et Wabhl, Successions, Lil, No. 5736;. 
Planiol, III, No. 22%; Alexandresco, ed.. 
2-a, III, partea II, p. 650, nota; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, II, p. 165). 
20. In dreptul civil român, contrar ca 

în dreptul civil francez, în caz de ipo- 
tecarea imobilului dăruit, raportul se va 
face prin luare mai puţin. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 650, text şi nota. 
2; GC. Hamangiu, 1], Roseiti-Bălănescu, şi 
Al. Băicoianu, III, No. 862, 868 urm.; Tra- 
iin lonaşcu, p. 215; N. Georgean, Studii. 
Juridice, II, p. 172, 175). 
21, Nu numai ipotecile convenţionale: 

constituite de donatar asupra imobilului 
dăruit rămân valabile, ci şi cele legale 
cari au fost înscrise asupra acestui imo-- 
bil. (Demolombe, XVI, No. 506; Alexan-- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 655). 
29, Când imobilul dăruit a pierit prin. 

culpa sau prin simplul fapt al donatarului, 
raportul se va face prin luare mai puţin. 
(Demolombe, XVI, No.: 526; Chabot, Suc-. 
cessions, art. 855, No. 6; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 634, p. 656; Laurent, X, No. 63;. 
XI, No. 27; Huc, V, No. 582; Alexandresco,.. 
2-a, IL], partea II, p. 655, 6601, nota 4). , 
23, A se vedeă: art. 769 ilin codui si- 

vil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până ia 1927). 

|. Potrivit art. 751 şi 765,cod, civ., dacă. 
donatarul poate dispune de lucrul dăruit 
oricum crede de cuviinţă, constituind asu- 
pra lui orice drepturi în favoarea terţi-- 
lor, cât timp trăeşte dăruitorul, — după 
moartea acestuia “ însă, donaţiunea fără 
dispensă de raport este numai un avans. 
din succesiune supusă raportului, de drept 
şi erga omnes. 

Prin urmare un drept de locaţiune con- 
stituit în favoarea unui terţiu de către- 
dăruit, nu poate fi opozabil celorlalţi co- 
moştenitori din momentul în care s'a o- 
perat în persoana donatarului, supus ra- 
portului, schimbarea ordonată de ari, 751. 
şi 705 din codul civil. (C. Apel Iaşi, $. 1], 151 
bis. din 9 Octombrie 1924, Pand. Săpt. 2/1925, 
Pand. Rom. 1925, II], iiz. 

9. Interesul social al circulaţiei bunuri- 
lor cere ca vânzarea făcută de donatar: 
anterior deschiderii succesiunii să fie de- 
clarată valabilă; după această dată însă 
înstrăinarea este inoperantă față de terţi, 
raportul urmând a se face în natură. (C.. 
Apel, Bucureşti, S. II, 585 din 18 Noem- 
brie 1925 Pand. Rom. 1936, III, 51, Bul. 
C. Apel 4/1926, Dreptul 12/1926). 

9, În sistemul legiuirii noastre, obli- 
gaţiunea de raport este impusă de art. 
751 e. civ. numai moştenitorilor descen- 
denţi. 
Prin urmare, în speţă, pârîtul nefiind. 

nici moştenitor, şi nici cumpărător de 
drepturi succesorale, ci numai un achi-- 
zitor de bună credinţă al unui bun de- 
terminat, nu poate fi obligat la raport. - 
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Art. 766 

Este adevărat că prin art, 765 c. civ. 
se stabileşte că atunci când imobilul su- 
pus raportului a fost înstrăinat după des- 
chiderea succesiunei, ceeace ar fi cazul 
în speţă, raporiul se poate cere în natură; 
această dispoziţie însă nu poate fi înţe- 
leasă decât în sensul că înstrăinările fă- 
cute după deschiderea succesiunei nu 
sunt opozabile celorlalţi moştenitori, iar 
nici de cum că citatul articol ar creă, în 
această situaţiune, vreo obligaţie dobân- 
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ditorului faţă de moştenitori, ca aceea 
recunoscută, în specie de prima instanţă, 
care obligă pe cumpărător, apelantul de 
astăzi ca să raporteze la masa succeso- 
rală valoarea şi diferenţa de preţ a imo- 
bilului, ce acesta a cumpărat ulterior 
deschiderei succesiunei dela  moştenitoa- 
rea intimată. (C. Apel, Bucureşti, S. Il, 
5535 din 25 Noembrie 1925, Dreptul 15/1926, 
Bul. C. Apel 2/1926, Curier Jud. 59/1926). 

d. A se vedeă: art. 760, nota 1. 

Art. '166. — In orice caz, trebue să se ţină socoteala dona- 
tarului de cheltuelile necesare şi utile. (Civ. 484, 494, 539, 545, 
546, 762, 765, 766 urm., 768, 771, 991, 997, 1102, 1377; Civ. Fir. 
8361, 862). 

Teat. fr. Art. 861. — Dans tous les cas, il doit Gtre tenu compte au do- 
nataire, des impenses qui ont amâlior€ la chose, eu 6gard ă ce dont sa valeur 
se trouve augmentte au temps du partage. 

Teat. fr. Art. 862. — Îl doit &tre pareillement tenu compte au donataire, 
des impenses n6cessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore 
quwelles n'aient point amâlior€ le fonds. 

Bibliografie (continuare). 

"CONSTANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 157 urm., 169; 
NicoLEanu G Hieeoyre, Notă sub Cas, 1, 5 Decembrie 1925, Pand. Rom. 1925, Î, 8. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Imobile 1 urm. 
Moştenire 1 urm, 
Ornamente 7. 
Raport 1 urm. 
Raport în natură î, 10. 
Raport prin luare mai pu- 

ţin 1, 10. 
Reparaţii de întreţinere 5, 
Reparaţii mari 3, 4, 10, 
Reparaţii necesare 3. 
Restituire 3, 4, 6, 10. 

Aluviune 2. 
Cheltueli 1 urm. 
Cheltueli necesare 6, 8, 9, 

10, 
Cheltueli voluptuare 7. 
Conservare 6 
Construcţiuni 11. 
Deschiderea succesiunei 8. 
Deteriorare 7, 
„Distrugere 4. 
Dobânzi 8, 9. 
Dotă 11, Retenţie 10. 
Forţă majoră 4. Sarcina fructelor 3. 
Fructe 5. Succesiune î urm. 
Îmbunătăţiri naturale 2, 

Doctrină. 

(|. Dispoziţiile art. 861 şi 862 c. civ. fr. 
(760 ce. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
atât în cazul când raportul se face în 
natură, cât şi în cazul când raportul se 
face prin luare mai puţin. (Duranton, VII. 
No. 584; Demante ei Colmet de Santerre, 
INI, No, 197 bis LI; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 654 p, 659; Laurent, XI, No. 29; Huc. 
V, No. 585;  Alexandresco, ed. 2-a Li, 
partea IL. p. 666; Comp. Contra: Demo- 
ombe. XVI, No. 521). 
2, Imobilul dăruit trebueşte raportat 

cu toate îmbunătățirile şi măririle exis- 
tente la facerea raportului dacă aceste 
îmbunătăţiri şi măriri sunt naturale şi 
s a făcut fără cheltueala (penatarului, 

ar îi o aluviune, etc. emolombe, 
XVI, No. 49%; Laurent, XI, No. 14; Ale- 

xandresco, ed. 2-a, III partea II, p. 644, 
670). | 

3, Reparaţiunile mari constituesc re- 
parajiuni necesare pe cari este obligat 
donatarul să le facă şi din această cauză 
cheltuelile_ trebuesc rambursate. (Demo- 
ombe XVI, No. 494; Dalloz, Râp., Suc: 
cession, No. 1275; Laurent, XI, No. 45; Ale 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 068: 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu III, No. 864). 

4. Chiar dacă mai în urmă reparaţiunile 
mari au fost distruse printrun caz de 
forță majoră, cheltuelile făcute de „el 
trebuesc să-i fie rambiursate. (Poihier, 
Successions, VIII p. 172; Demolombe, XYl. 
No, 494; Mourlon, II, No. 416; Demanteet 
Colmet de Santerre, III, No. 197 bis, IV: 
Lauzent, XI, No. 15; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 668). 

5. Reparaţiile şi cheltuelile de înireți- 
here nu trebuesc rambursate deoarece 
ele conștiiuese o sarcină a fructelor. (Pot- 
hier, Successions, VIII, p. 175; Demolom- 
be, XVI, No. 494; Mourlon, II, No. 46; 
Demante et Colmet de Santerre III, No. 
197 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, TI, 
$ 654, nota 22, p. 652; Dalloz, Rep., Succes- 
sion_ No. 1269; Laurent, XI, No. 15; Huc, 
V, No. 5385; Baudry et Wabl, Successions: 
HI, No. 5706; Planiol, IIL, No. 228; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III partea II, p. 667). 
6. Cheltuelile necesare se vor ram- 

bursă numai în măsura în care ele tre- 
Duiau făcute pentru conservarea imobilu- 
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lui dăruit. (Demolombe, XVI, No. 494; 
Demante et Colmet de Santesre, III, No. 
197 bis, IV; Dalloz, Rep. Succession, No. 
1272; Laurent, XI, No. 15; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 666, 667, text şi 
nota 1; Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăne- 
scu şi Al. Băicoianu, III, No. 864; Comp.: 
Traian lonaşcu, p. 215; N, Georgean, Stu- 
lii Juridice II, p. 174). 

1. Donatorul nu are dreptul la restitui- 
vea cheltuelilor voluptuare sau de simplă 
plăcere, însă el are dreptul să ridice or- 
namentele dacă ele se pot detaşă fără 
deteriorarea imobilului. (Pothier. Succes- 
sions, VIII, p. 172; Demolombe, XVI, No. 
496;  Mourlon, II, No. 416; Demolombe 
XVI, No. 496; Dalloz, Reâp., Succession, 
No. 1270; Laurent, XI, No. 18; Huc Y, 
No. 585; Baudry et Wabl, Successions, 
ÎI, No. 3715; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 669; C. Hamangiu, Î, Rosetii- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, Il, No. 864). 

8. Donatarul are dreptul la dobânzi 
la cheltuelile necesaze şi utile, cu înce- 
pere dela deschiderea succesiunei. (De 
molombe, XVI, No. 446; Mass6 et Verge 
sur Zachariae, ÎI, $ 400, nota 28 p. M7; 
Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 634, text şi 
nota 25, p. 655; Dalloz Rep., Succession, 

Art. 1761. — Donatarul este 
rile și deterioraţiunile cari 
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au micşorat 

Art. 767 

No. 1274; Huc, V, No, 285: Alexandresco, 
ed. 2-a, ÎII, partea II, p. 669). , 

9, După altă părere, în ceeace priveşte 
dobânzile la sumele cheltuite de descen- 
dentul donatar cu facerea cheltuelilor 
necesare şi utile, se vor aplică dispozi- 
țiunile art. 1153 c. civ. fr. (1088 e. civ. rom.). 
(Laurenti, XI, No. 21). 

10. Când raportul se face prin luare 
mai puţin, cheltuelile utile şi cele fă- 
cute cu reparaţiile mari se vor scade din 
valoarea imobilului dăruit, iar când ra- 
portul se face în natură, comoştenitorii 
vor trebui să-i ramburseze aceste chel- 
tueli descendentului donatar care până la 
restituirea  cheltuelilor are dreptul de 
retenţie. (Alexandresco ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 668, 670). 

11. In cazul când imobilul care tre- 
bueşte raportat la massa succesorală este 
dotal și dacă pe el se găsesc construce- 
țiuni făcute de soțul dotal, imobilul se va 
raportă cu aceste construcţiuni, rămânând 
dreptul soţului de a-şi valorifică preten- 
jiunile sale de constructor de bună cre- 
ință faţă cu ceilalți comoştenitori în 

conformitate cu dispoziţiunile at. 766 ce, 
civ. român, (N. Georgean, Studii Juridice, 
II, p. 175). 

răspunzător de toate degradă- 
valoarea imobilului 

prin faptul, culpa sau negligența sa. (Civ. 998, 999, 1102; Civ. 
Fr. 863). 

Text. fr. Art. 863. — Le donataire, de son cât6, doit tenir compte des 
degradations et dât6riorations qui ont diminu6 la valeur de l'immeuble, par son 
fait ou par sa faute et nâgligence. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Folos 9, 
Forţă maioră 8, 9. 
Imobil 1 urm. 
Moştenire 1 urm. 
Negligenţă 1, 3, 4. 
Pierdere 2, 9. 
Proprietate 4. 
Raport 1 urm. | 
Raport în natură 3, 7, 
Raport prin luare mai pu- 

un 23,7, 
Reparaţii mari 5. 
Succesiune 1 urm. 
Valoare 6, 7. 
Vindere-cumpărare 1. 

Beneficiu 9. 
Caz fortuit 8, 9. 
Cheltueli utile şi necesare 

1 
Compensaţie 10. 
Condiţiune 4. 
Creditori 10, 
Culpă 1, 2, 3, 4. 
Degradări 1, 3-7, 3, 10. 
Deschiderea succesiunei 

6, 9. 
Despăgubiri 1 urm. 
Distrugere 2, 3, 9, 
Donaţiune 1 urm. 
Fapt 1, 2, 3, 4. 

Doctrină, 

(„ Donatarul este răspunzător nu nu- 
Mal 

provin din faptele sau neglijența sa, ci 
şi de degradările şi deteriorările „aduse 
imobilului de către cumpărătorul imobi- 
lului, în cazul când el ar fi fost înstrăi- 
nat. (Dalloz, R6p., Succession, No. 1282; 
Alexandresco. ed. 2-a, II, partea II, p. 
676; Traian lonaşcu, p. 213). -, , 

2, Când imobilul dăruit a pierit prin 

de degradările şi deteriorările cari: 

culpa sau prin simplul fapţ al donataru- 
lui, raportul se va face prin luare mai 
puțin. (Demolombe, XVI, No. 526; Cha- 

ot, Successions, Art, 853, No. 6; Aubry 
et Rau, ed. 4-a VI, $ 634, p. 656; Laureni, 
X, No. 652; XI, No. 27; Huc. V, No. 58; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

655, 661, nota 4). 
3, Dispoziţiunile art. 865 c. civ. fr, (767 

c- Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
în cazul când raportul se face în natură, 
cât şi în cazul când raportul se face prin 
luare mai puţin. (Alexandresco, ed. 2-a, 
ILL. partea Îl, p. 674). 

4, Potrivit dispoziţiunilor art. 865 e, 
civ. în. (767 c. civ. rom.), donatarul este 
răspunzător de toate degradările şi de- 
teriorările ce au micşorat valoarea imo- 
bilului, prin faptul, culpa sau neglijenţa 
sa, deoarece el a devenit proprietarul 
imobilului dăruit cu condiţiunea de a-l 
raportă dacă vine la succesiunea donato- 
rului. (Duranton, VII, No. 587; Demolom-. 
be, XVI, No. 498; Alexandresco. ed. 2-a, 
UI, partea îl, p. 674), 

5, Donatarul este răspunzător de de- 
ieriorările aduse imobilului dăruit din 
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cauza nefacerei reparațiunilor mari, la 

care este obligat. (Duranton, VII, No. 587; 

Demolombe, XVI. No. 498; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, VI, $ 634, nota 24, p. 655; Laureni, 

XI, No. 20; Huc, V, No. 384; Alexandre- 

sco, ed. 2-a, III, partea. Il, p. 608, 674, 

nota 2). 
G. Valoarea stricăciunilor cauzate de 

descendentul donatar se va fixă, luându- 

se în consideraţie valoarea cu care a fost 

depreciat imobilul ce trebueşte rapotiat. 

din momentul  deschiderei succesiune. 
(Chabot, Successions, Ari. 865, No. 53; 
Mourlon, Il, No. 418 bis; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea II, p. 675, text şi nota 
1; Traian lonaşcu, p. 215). 

3, In cazul când raporiul se face prin 
luare mai puţin, donatarul va adăugă la 
valoarea imobilului suma egală cu va- 
loarea siricăciunilor, iar dacă raportul se 
face în natură, donatarul va plăti sucee- 
siunei suma cu care imobilul a scăzut 
în valoare prin facerea stricăciunilor- (De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 197; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea ÎI, p. 
675, nota î; Traian lonaşcu, p. 215). 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul ciril 

8. In cazul când siricăciunile se da- 

ioresc unui caz fortuit sau de forţă ma- 

oră, descendentul donatar nu ae nici o 

răspundere. (Demolombe, XVI. No. 4%; 
Laurent, XI, No. 20; Planoil, II, No. 2294; 

Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea II p. 
75). 
9, In cazul când imobilul dăruit ar fi 

pierit prin caz fortuit sau de forță ma: 

joră înainte de deschiderea succesiune. 

descendentul donatar nu datorește despă- 
gubiri pentru degradările aduse imobilu- 
lui dăruit decât atunci când ar fi tras 
vre-un folos din aceste degradări, (De- 
molombe, XVI, No. 500; Demante et Col- 
met de Santerre, III, No. 197 bis, VII; A- 
lexandreseo, ed. 2-a, III, partea II, pag- 
73). 
40, Dacă descendentul donatar  dato- 

reşte despăgubiri pentru degradările  a- 
duse imobilului dăruit şi în acelaş timp 
este creditor al succesiunei pentru chel 
tuelile uiile. şi necesare făcute cu acest 
imobil, se va face compensarea. (Alexan- 
dsesco, ed. 2-a, III. partea II. p. 676). 

Art. 168. — Când imobilul s'a înstrăinat de dator?), amelio- 

rațiunile şi degradările făcute de cel ce l-a dobândit, se vor țineă 

în seamă, conform cu dispoziţiunile celor doi articoli precedenţi. 

(Civ. 765, 766, 767; Civ. Fr. 864). 

Tezt. fr. Art. 864. — Dans le cas o limmenble a -6t€ alien€ par le do- 

nataire, les ameliorations ou degradations faites par lacqudreur doivent ctre 

imputtes conformâment aux trois articles pree6dents. 

Doctrină. 

4, Donatorul este răspunzător nu numai 

de degradările şi deteriorările cari provin 
din faptele sau neglijenţa sa. ci şi de de- 
gradările şi deteriorările aduse imobilu- 
lui de către cumpărătorul imobilului, în 
cazul când el ar fi fost înstrăinat. (Dal- 
loz, Re&p-. Succession, No. 1282; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. Il, partea II, p. 636; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 870; 'Tzaian Ionașcu, 
p. 215). 

9, În baza principiului art. 864 c. civ. 
fr. (768 c. civ. rom.), comoştenitorii do- 
natarului, cari beneficiază de raport, vor 
trebui să ţie seamă donatarului, îmbună- 
tăţirile aduse imobilului dăruit de către 
cel care a dobândit imobilul prin înstrăi- 
nare dela donatar. (Demolombe. XVI No. 
520: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $634.p. 
659; Alexandresco, ed. 2-a, II], partea ii. 

p. 676; C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, LII, No. 870). 

8, Socotelile îmbunătățirilor și degra- 
dărilor aduse imobiluluii înstrăinat de 
donatar, vor aveă loc numai între dona- 
tar şi comoştenitori; ele nu pot nici să 
folosească, nici să dăuneze dobânditoru- 
lui imobilului. (Demolombe, XVI, No. 5%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 654, p. 659; 
Laurent, XI, No. 29; Alexandresco, ed.- 
2-a, III, partea II, p. 676, 677; C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 870). 

4, Socoieala îmbunătăţirilor şi degra 
dărilor se va face luându-se în conside 
raţie starea imobilului din momentul des- 

chiderei succesiunei. (Demolombe, XVI 
No. 521: Demante et Colmet de Sanierre; 
III, No. 197 bis, I; Alexandresco, ed. 2ă& 
III. partea II, p. 677; C. Hamangiu. 
Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 870). 

Art. 169. — Când reportul se face în natură, bunurile intră 

în masa succesiunei libere de toate sarcinele create de donatar; 
creditorii ipotecari însă, pot să intervină la împărțeală spre a nu 

  
1) Din eroare se spune „dator“ în loc de „donatar“. 
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se face reportul cu frâuda drepturilor lor. (Civ. 764, 765, 785, 330, 
834, 974, 975, 1015, 1019 urm, 
urm.; Civ. Fr. 865). 

1065, 1380, 1770; Pr. civ. 247 

„Tezi. fr. Art. 865. — Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se 
reunissent ă la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges crâ6es 
par le donataire; mais les crâanciers ayant hypothăgues peuvent intervenir 
au partage, pour s'opposer ă ce que le rapport se fasse en fraude. de leurs 
droits. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINES2U Jac. N., Despre succesiuni, p. 158; Despre ipoteci, p. 183; 
GEoRGEAN N., Studii Juridice vol. IL, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 125. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiunile art. 865 c. civ. fr. (769 
ci civ. ron.) îşi găsesc aplicaţiunea la 
toate sarcinele reale cari se găsesc asu- 
pra bunului dăruit, cum ar fi uzufructul 
sau servituţile. ete. (Demolombe, XVI, 
No. 507, 509; Marcade, Art. 865; Mass et 
Verg6 sur Zachariae, II, $ 400, text şi 
nota 21, p, 415; Demante et Colmet de 
Santerre, LII, No. 198 bis, I, III; Aubry 
ei Rau, ed. 4-a, VI, $ 634, p. 654; Dalloz, 
Reâp., Succession, No. 1289: Suppl. Suc- 
cession, No. 885; Laurent, XI, No. 25, 24; 
Huc, V, No. 385; Baudry et Wabhl, Sucess- 
sions, III. No. 5705; Planiol, III, No. 2277; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
658, 659, nota î1). 

9, In acest caz, cel care a dobândit 
uzufructul sau servituțile va aveă drept 
de recurs în garanţie în conira donata- 
rului. alloz, 'Rep., Succession. No, 1289). 

3, Chiar dacă ipoteca a fost constituită 
şi cu consimţământul donatorului, dispo- 
ziţiunile art. 865 c. civ. Îr. (769 €. civ. 
rom.) îşi găsese aplicaţiunea. “(Dalloz, 
ip. Suceession, No. 1285). . LL 

4, Dacă după facerea raportului şi 
împărţelei, imobilul raportat cade în lo- 
tul  donatazului sarcinele reale, stinse 

prin raport, renasc în viriuiea efectului 

declarativ al partajului. (Pothier, Succes- 
sions, Î, p. 518; Duranton, VII, No. 404; 
Demolombe, XVI, No. 509; Mourlon, II, 
No. 412; Marcadă, Art. 865; Mass et Ver- 
g6 sur Zachariae, Il, $ 400. nota 21, p. 

Art. 1710. — Când un succesibil primeşte, 

415; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 198 bis, II, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI., $ 654, text şi nota 29, p. 654: Dalloz, 
Rep.. Suppl., Succession, No. 883; Laurent, 
XI, No. 24; Huc, V, No. 585; Baudry et 
Wahl, Successions III, No. 3705; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 659; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi - 
Băicoianu, III, No. 862). 

5, In dreptul civil român, când rapor- 
tul se face în natură, ipoteca imobilului 
dăruit şi înstrăinarea lui gratuită sau o- 
neroasă rămân valide şi creditorii ipo- 
tecari nu au nevoie să intervie. deoarece 
se opune art, 765 c., civ.; numai celelalie 
sarcine ca servituţile, uzufeuciul, etc., sunt 
desfiinţate. In dreptul nostru persoanele 
cari au interesul să intervie sunt: credi- 
torii chirografari ai donatarului, precuin 
şi cei către care sa constituit o sarcină 
reală, afară de ipotecă, cum sunt: servi- 
tuţile uzufructul, etc. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 654, 657, nota 3, 658, 
660; C. Hamangiu. lI. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 862, 867 urm; 
Traian Ionașcu, p. 215. 214). 

£. Când rapostul se face prin luare 
mai puţin, sarcinele constituite de descen- 
dentul donatar nu sunt desfiinţate, deoa- 
vece el păstrează imobilul. (Demolombe, 
XVI, No. 508; Demante et Colmet de San- 
terre, III. No. 198 bis, II: Alexandresco, 
ed. 2-a, INI, partea II, p. 658, nota 2) . 

7, A se'vedeă: art. 765 din codul civil 
cu notele respectiv. 

cu dispensă de 

report, un dar care escede porțiunea disponibilă *), reportul esce- 

dentului se face în natură, dacă întoarcerea escedentului este 

posibilă. 
In caz contrariu, dacă escedentele trece peste jumătatea 

valorei imobilului, donatoriul ?) reportă imobilul în întregimea 

lui şi prelevă asupra masei valoarea porțiunei disponibile; dacă 

  

  
1) A se vedea art. 841, Cod. Civ. în privinţa porțiunei disponibile. 

2) Din eroare se zice „donatoriul“ în loc de „donatariul“. 
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această porţiune trece jumătate valoarea imobilului, donatoriul 1) 
poate ţineă imobilul în întregimea lui, ia însă mai puţin din 
celelalte bunuri ale succesiunei, și recompensă pe coerezii săi, 
sau în bani, sau oricum altfel. (Civ. 741, 765, 841 urm., 81; 
Civ. Fr. 866). 

Tea. fr. Art. 866. — Lorsque le don d'un immeuble fait ă un suceessible 
avee dispense du rapport excâde la portion disponible, le rapport de Pexeâdent 
se fait en nature, si le retranchement de cet excedent peut s'opârer commo- 
dement. 

Dans le cas contraire, si lexe6dent est de plus de moiti6 de la, valeur de 
limmeuble, le donataire doit rapporter limmeuble en totalite, sauf ă prelever 
sur la, valeur de la portion disponible: si cette portion excâde la moiti6 de la 
valeur de L'immeuble, le donataire peut retenir limmeuble en totalite, sauf ă 
moins prendre, et ă recompenser ses cohâritiers en argent ou autrement. 

Bibliografie (continuare). 

ConNsTANTINESCU JAC. N., Despre testamente, p. 162; Despre succesiuni, p. 185. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Apreciere suverană 12, 
Cotitate disponibilă. a se 

vedeă cuvântul: „Exce- 
dent“, 

Dar 7. 
Dispensă de raport 1 urm. 
Donaţiune 1 urm. 
Excedent 7, 3, 6, 8, 11,12, 
Imobil 1 urm. 

Partaj 4, îl, 
Porţiune disponibilă, a se 

vedeă cuvântul: „Exce- 
dent“. 

Preţ 11. 
Raport 1 urm, 
Raport în natură 2, 3, 6, 
Raport prin luare mai pu- 

țin 3, 6. 

  

Legatar 10, Reducţiune 1, 9, 10. 
Licitaţie 11. Renunţare la succesiune 5. 
Mobile 10. Succesiune 1 urm. 
Moştenire 1 urm, e

 

Suverană apreciere 12. 

Doctrină, 

4. Art. 866 c. civ. în. (770 ce. civ. rom) 
prevede cazul când defunctul a dăruit 
unuia dintre moştenitori un imobil cu 
dispensa de raport. Acest articol tratează 
mai mult o chestiune de reducțiune a li- 
bezalițăţilor decât o chestiune de raport, 
(Mourlon, II, No. 423; Huc, V, No. 5%; 
Baudry et Wah], Successions, UI, No. 
5765; Planiol, III, No. 2285, 3125, nota 2; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, paztea II, p. 
677; IV, partea LI, p. 646; C. Hamangiu, 
1, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, [II, 
No. 871; Contra: Demolombe, XVI, No. 
168, 225, 530). 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 866 c. 
civ. îr. (770 ce. civ. rom.), chiar dacă în- 
toarcerea excedentului se poate face în 
natură, raportul se poate face prin luare 
mai puţin, iar nu în natură, dacă există 
unul din cazurile excepţionale prevăzute 
de lege. (Demolombe, XVI, No. 530; De- 
mante et Colmet de Santerre, Il, No. 
199 bis, I; Dalloz, Râp., Suppl., Succes- 
sion. No. 879; Huc, V, No. 586; Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 5765). 

2. Potrivit dispoziţiunilor art.-866 a].2 c. 
civ. îr. (770 al. 2 c, civ. rom.) când întoar- 
cerea excedentului nu este posibilă, se 
va raportă imobilul în întregime, dacă 
excedentul trece peste jumătatea valorii 
imobilului. (Dalloz, Rep, Succession, No. 
1252: Suppl., Succession, No. 879; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p- 651, 652: 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 871). 

4, Dispoziţiunile art. 866 al. 2 c. cir. 
îr. (770 al. 2 e, civ. rom.) nu pot fi invo- 
eate decât de moştenitorul care vine la 
împărţeală; ele nu pot fi invocate de un 
nesuccesibil. (Demolombe, XVI, No. 5%: 
Demanie et Colmet de Santerre, III, No. 
199 bis, IL, III; Dalloz, Rep., Succession, 
No. 1255; Suppl., Succession, No. 879; Lau- 
rent, XII, No, 195; Huc. V, No. 586; Baudry 
et Wall, Successions, III, No. 3766). 

5, Deasemenea dispoziţiunile art. 866 
al: 2 c. civ. fr. (770 al. 2 e. civ. rom.) nu 
pot fi invocate de moştenitorul care re- 
nunţă la succesiune şi reţine darul. (Dal- 
loz, Rep., Succession, No. 1255). 

6, Poirivii dispozţiunilor art. 866 al. 2 
e. Civ. îr. (770 al. 2 ce. civ. rom.), în cazul 
când excedentul trece de jumătatea va- 
lorii imobilului, donatarul este obligat să 
raporteze imobilul în natuză, iar în cazul 
când excedentul porţiunei disponibile nu 
este egal cu jumătatea valorii imobilului, 
donatarul are numai facultatea să rețină 
imobilul dăruit, (Dalloz, Rep., Succession 
No. 1252; Alexandresco. ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p, 651, 652; C. Hamangiu, L. Ro- 
setti-Bălăneseu şi Al. Băicoianu, [il No. 
71). 

7. În alineatul întâi al art. 770 e. civ. 
român se vorbeşte de cuvântul: «da: 
prin acest cuvânt se. înțelege darul unui 

1) Din eroare se zice „donatoriul“ în loc de „donatariul“. 
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imobil, după cum rezultă din alineatul al doilea al acestui articol, (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 64, nota 4)- „8. Prin cuvântul: <excedent> întrebu- inţat în art. 770 ce. civ. român, se înțelege ceeace trece peste partea disponibilă. (A- lexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 645, nota 5). 
9. Art. 866 c. civ. fr. (770 c. civ. rom.) trebueşte pus în legătură cu art. 924 e. civ, fr. (851 ce. civ. rom.), deoarece ele se complectează unul pe altul. (Demolombe, XIX, No. 599; Laurent, XII, No. 195; Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 646). 10. Dispoziţiunile art. 866 şi 924 c. civ. îv. (770 şi 851 c. civ, Iom.), cu privire la reducţiunea în natură, îşi găsesc aplica- Hunea atât la imobile cât şi la lucrurile mobile, în cazul când ele se află încă în mâinele legatarului sau donatarului. . (De- 

molombe, XIX, No. 589, 591; Mourlon, II, No. 644: Laurent. XII, No. 19%; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 648). 

Î.„ n cazul când excedentul este e- 
gal cu jumătatea din valoarea imobilului 
dăruit, după o părere, se vor aplică prin- 
cipiile dreptului comun potrivit cărora, 
dacă imobilul. nu se poate împărți comod 
în natură, se va vinde la licitaţie, iar 
preţul se va împărţi între comoştenitori. (Demolombe, XVI, No. 555: Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 199 bis, IV; 
Huc. V, No. 386: Alexandresco. ed. 2-a, 
IV, partea Î, p. 652; N. Georgean, Studii 
Juridice, II, p. 173). , 

12. După altă părere, în acest caz, tri- 
bunalele vor apreciă după împrejurările 
de fapt, după cum este mai puţin păgubi- 
tor pentru ambele părţi: sau donatarul 
să păstreze imobilul sau să-l raporteze. 
(Mourlon, II, No. 422). , , 

[3. A se vedeă: art. 851 din codul ci- 
vil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

|. a) Când prin actul de donaţiune s'a 
impus donatarului obligațiunea ca să plă- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art, 771 

iească o parte din preţul cu care dona- torul cumpărase imobilul ce i-a fost dă- ruii, donatarul a devenit proprietar pe imobil, pe porţiunea corespunzătoaze su- mei plătită de donator, cu titlu gratuit, iar pe porţiunea corespunzătoare sumei plătită de dânsul, cu titlu oneros, 
b) Descendentele care a primit o astfel de donațiune nu poate fi obligat să rapor- teze în natură la succesiunea ascendentu- lui donator imobilul în întregime, ci nu- mai porțiunea din imobil corespunzătoare părței din preţ plătită de către donator, căci numai pentru aceasia există libera- litate şi nici nu poate pretinde, chiar când sarcina  excede jumătăţei din va- loarea imobilului, ca să raporteze partea din preț plătită de donator, reținând în întregime imobilul, art. 770 c. civil, po- irivit căruia dacă partea imobilului su- pusă reducţiunei, adică partea care ex- cede cotitatea disponibilă, este mai mică decât jumătatea valoarei imobilului în- treg, donatarul poate țineă. imobilul în întregimea lui, luând însă mai puţin din celelalte bunuri ale succesiunei şi re- compensând pe coerezii săi sau în bani, 

sau oricum altfel, — care constitue o de 
rogare dela dreptul comun, după care în 
caz când nu se poate face împărţirea u- 
nui imobil în natură, potrivit art. 1588 
e. civil, se procedează la vânzarea lui 
prin licitaţie publică, — fiind privitor la 
reducerea donaţiunei în limitele cotită- 
ței disponibile în scopul de a face să se 
respecte rezerva, instituită de legiuitor 
în favoarea descendenților şi unor anu- 
miţi ascendenți ca o sancționare a unei 
obligaţiuni de umanitate față de aceste 
persoane impusă lui de cujus de dreptul 
natural şi neputând fi aplicabil, pe cale 
de analogie, în materie de raport, a că- 
rui rațiune este cu totul alta, anume de 
a stabili egalitatea dintre ei, raportul ur- 
mând să fie făcut şi în acest caz tot în 
natură pentru porţiunea din imobil co- 
respunzătoare părţei din preț plătită de 
donator. (Trib. Îlfov. $. 1. C. C. Sent. eiv. 
1150, din 24 Octombrie 1925, Curier Jud. 
8/1926). . 

Art. 711. — Coeredele, care reportează imobilul în natură, 
poate să rețină posesiunea până la plata efectivă a sumelor ce-i 
sunt datorite pentru cheltueli sau amelioraţiuni. (Civ. 509, 751, 
758, 7606, 1322, 1323, 1377, 
Civ. Fr. 867). 

1444, 1619, 1694, 1700, 1846 Ş 2; 

Text. fr. Art. 867. — Le cohâritier qui fait le vapport en nature d'un 
immeuble, peut en. retenir la possession jusqwau remboursement effectif des 
sommes qui lui sont dues pour impenses ou ameliorations. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas. |, 16 Decembrie 1911, Pand. Rom. 1926, [, 17. 
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Art, 1112 

Doctrină. 

$„ Din art. 867 ce. civ. fr. (771 c€. civ. 
rom.), rezultă că moştenitorul are facul- 
tatea dreptului de retenţie; el poate să 
raporteze imobilul şi să urmărească pe 
comoştenitorii săi pe căile ordinare pen- 
tru a obţine rambursarea cheltuielilor fă- 
cute. (Demolombe, XVI. No. 504; Chabot, 
Successions, Art. 867, No, 1; Dalloz, Rep. 
Succession, No. 1280; Huc, V. No. 5387; 
Baudry et Wabhl, Successions, III, No. 3719; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
671. text și nota 5). 

9. Moştenitorul care reține imobilul 
până la plata cheltuelilor, nu are drep- 
tul să perceapă fructele, posterior des- 
chiderei succesiunei, deoarece el reţine 
imobilul pentru garantarea plăţii cheltu- 
ielilor, iar nu cu titlul de proprietate. 
(Duranton, VII, No. 590; Demolombe, 
XVI, No. 504; Demante et Colmet de San- 
terre, IlI, No. 200 bis, II: Aubry et Rau, 
ed, 4-a. VI, $.654, nota 26, p. 654; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 1279; Huc, V, No. 
587; Baudry et Wabhl, Suecessions, „III, 
No. 5720; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 672; C. Hamangiu. Î. Posetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 865; 
Șontza: Chabot., Successions, Art. 867, 

o. 2). 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Codul civil 

3, După o părere, donatarul are drep- 
iul să impute fructele percepute poste- 
rior deschiderei succesiunei asupra do- 
bânzilor şi apoi asupra capitalului crean- 
ţei, rezultată din cheltuielile făcuie de 
el cu ameliorarea imobilului ce trebu- 
ieşte raportat. (Demolombe, XVI, No. 50; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
202 pis, II; Dalloz, R&p., Suecession, No. 
1281). 

4, După altă părere, donatarul nu are 
dreptul să facă această imputaţiune, ci 
trebuieşte să ţie fructele la dispozițiunea 
comoştenitorilor săi. (Laurent, XI. No. 19: 
Huc, V, No. 587; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II. p. 675; Comp.: Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 3805). 

5, Dispoziţiunile art. 867 c. civ. în. (771 
e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea nu- 
mai când raportul se face în natură: 
“când raportul se face prin luare mai pu- 
țin, drepiul de retenţie nu are loc, de- 
oarece în acest caz se datoreşte numai 
valoarea imobilului din momentul des 
chiderei succesiunei. (Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea II, p. 671, texi şi nota 4). 

„ Prin cuvântul: <amelioraţiuni» în- 
trebuinţat în art. 867 ce. civ. în. (771 c€. 
civ, rom.) se înțeleg cheltuelile necesare 
şi utile. (Alexandresco, ed. 2-a, IL, par- 
tea ÎI, p. 671). * 

Art. 172.— Reportul mobilelor se face luându-se mai puțin 
din celelalte bunuri ale succesiunei. El se calculă pe valoarea ce 
mobilele aveau în momentul facerei darului, după statul estima- 
țiunei anexat actului de dar; în lipsa acestui stat după estima- 
țiunea experților, făcută pe prețul cel mai just. (Civ. 461, 472 urm,, 
730 urm., 735, 739, 761, 764, 772, 827, 1282; Pr. civ. 211 urm; 

Civ. Fr. 868). 

Tezt. fr. Ast. 868. — Le rapport du mobilier ne se fait qwen moins 
prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation; 
dWaprăs l'6tat estimatif annex6 ă Lacte; et, ă defaut de cet €tat, d'apres une 
estimation par experts, ă juste prix et sans erue. 

Bibliografie (continuare). 

CoNsTANTINESCU JAC, N., Despre succesiuni, p. 160; 
LĂZĂRESCU EM. Ar. Des droițs du conjoint survivant, p. 154. 

INDEX ALFABETIC Raport 1 urm. Societate 9. 

(la doctrină). 

Acceptarea succesiunei 11. | Distrugere 1, 2. 
Acţiuni 9. Donaţiune 1 urm. 
Argintărie 8. Estimaţiune 6. 
Bijuterii 8. Excepţiuni 5. 
Caz fortuit 1, 2. Expertiză 7, 
Condiţiune rezolutorie 2. | Facultate 4. 
Contradicţiune 11, Forţă majoră 1, 2. 
Creaaţe 9, Imobil 2. 
Culpă 10. Mobile 1 urm. 
Dar manual 7. 
Degradare 2. 
Depreciere 10. 
Derogare 3, 
Deschiderea succesiunei 

Mobile corporale 8. 
Mobile incorporale 9, 10. 
Moştenire 1 urm. 
Negligenţă 10. 
Ordine publică 3, 
Pierdere 7. 

Dispensă de raport 1, 11. Proprietate 1, 2. 

Raport în natură 2, 3, 4. 
Raport prin luare mai pu- 

țin 3, 4,5. 
Rente 9. 
Renuaţare la succesiune 

Rezoluţiune 2, 

    

Stat estimativ 6,7. _., 
Stingerea uzufructului 5. 

Succesiune 1 urm. 
“Terţe persoane $. 
Uzufruct 5, 
Valoare 2, 5, 6. 

Doctrină. 

„|. Moşienitorul donatar nu poate fi 
dispensat de raport dacă mobilele dăruite 
au fost distruse, chiar prin caz fortuii, 
deoarece el a devenit proprietarul lor 
din momentul donațiunei. (Duranton. VIl, 
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No. 406; Demolombe, XVI, No. 540; Mour- lon, II, No. 495; Demanie eţ Colmet de Santerre, III, No. 190, bis IV; Marcadâ, Art. 868; Aubry et Rau, VI, $ 654, p. 647; Dalloz. Rep. Succession, No. 1299; Pla- niol, II, No. 2271: Alexandresco, ed. 2-a, UL partea II, p. 641; Traian lonaşcu, p. 

„2. Donatarul unor obiecte mobiliare ne- 
fiind obligat a le raporiă în natură, el de- 
vine proprietarul definitiv al obiectelor 
donate, spre deosebire de donatarul unui 
imobil supus raportului, care este proprie- 
tar sub condiţiune rezolutorie. Prin urmare, 
in ipoteza unei donaţiuni mobiliare, cazul fortuit şi forța majoră sunt în sarcina dona- 
tarului, care este obligat să raporteze pur 
şi simplu contra-valoarea obiectelor do- 
mobilele sunt distruse sau deteriozate. (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, şi Al Băicoianu, III, No. 874; Traian Ionașcu, 
p. 210, 211, 215), 

3, Donatorul poate dispune ca rapor- iul mobilelor să se facă în natură, iar nu prin luare mai puțin, întrucât dispo- 
zițiunile art. 864 ce. civ. fr, (772 ce. civ., 
rom.) nu sunt de ordine publică, (Demo- lombe, XVI, No. 552; Demante et Colmet de Santerre, III, No. 201 bis. VII; Lau- 
rent, XI, No. 4; Huc, V, No. 588; Planiol, III, No. 2270; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 659, 641, nota 2; C. Haman: 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 872; Traian lonaşcu, p. 214). 

4, Dispoziţiunile art. 868 ce. civ. fr. (7z2 
c. civ. rom.) nu sunt facultative, ci obli- 
gatorii. Prin urmare, în lipsă de dispozi- 
țiune contrară din partea donatorului, 
donatarul va trebui să facă raportul mo- 
bilelor prin luare mai puţin; el nu ar 
puieă  constrânge pe ceilalţi comoşteni- 
tori, nici nu ar puteă fi constrâns de că- 
ire ei ca raportul. să se facă în natură. 
(Demolombe, XVI, No. 558; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 654, p. 647; Dalioz, Rep. 
Succession, No. 1299; Laurent, XI, No. 4; 
Huc, V, No. 58; Baudry et Wabhl. Suc. 
cessions, III, No. 3768; Planiol, III, No. 
2270: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 638; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 872). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 868 ce. 
civ. în. (772 ce. civ. rom.), raportul lucru- 
rilor mobile se face prin luare mai puțin, 
luându-se în consideraţie valoarea lor 
din momentul donaţiunei. Se face excep- 
țiune pentru mobilele supuse unui drept 
de uzutruct: donatarul mobilelor grevate 
de uzufruct în folosul unei terțe persoa- 
ne sau chiar a donatarului, va raportă 
valoarea lor din momentul stingerei drep- 
tului de uzufruct. (Duranton, VII, No. 406; 
Demolombe, XVI, No. 544, 552; Aubry'et 
Rau, ed. 4-a, VI, 8 654, nota 2, p. 647; 
Laurent, XI, No. 7; Huc, V, No. 589; Bau- 
dry et Wahl, Successions. III, No. 577; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
642, nota 4). , 

6. Valoarea lucrurilor mobile supuse 
raportului se va face după statul estima- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art, 772 

țiunei anexat actului de donaţiune, deci 
upă valoarea ce mobilele aveau în mo- mentul  facerei darului. (Dalloz, Rp. 

Succession, No. 1501; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 64; C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, 
No. 875, 874; Traian lonaşcu, p. 214). 

7. Când actul de estimaţiune sa per- 
dui sau în caz de daruri manuale, pen- 
tru care nu se cere act estimativ, valoa- 
rea lucrurilor mobile ce trebuiesc rapor- 
iate se vor constată prin experți pe pre- 
tul cel mai just. (Demolombe, XVI, No. 
341; Demante et Colmet de Santerre, III. 
No. 201 bis, III; Huc, V, No. 389; Baudry 
et Wabl, Successions, Il, No. 5781; Pla- 
niol, III. p. 550, nota 1; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 645, 64: C. Ha- 
mangiu, IL. Hosetti-Bălănescu şi AJ. Băi- 
coianu, III, No. 875, 874; Traian lonaşcu, 
p. 214). 

8. Dispoziţiunile art, S58 ce. civ, îr. 
(722 c. civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea 
la orice lucruri mobile corporale, chiar 
şi bijuteriilor şi argintăriei cari nu se al- 
terează prin trecere de timp. (Demolombe, 
XVI, No. 546; Bandry et Wahl, Succes- 
sions, III, No. 5772; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 640, text şi nota 1). 

9. Dispoziţiunile art. 888 ce. civ. fr. 
(772 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea, 
după o părere, şi la lucrurile mobile in- 
corporale cum sunt creanţele, rentele, ac- 
țiunile_ sau părţile de interes în societate, 
etc. (Demolombe, XVI, No. 547; Mourlon, 
II, No. 429; Chabot, Suceessions, Azt, 868, 
No. 6; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 201 bis, IV; Masse 2t Verg6 sur Za- 
chariae, II, $ 400, nota 4, p. 410; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 654, p. 647; Dalloz, 
Re€p., Succession, No. 305; Suppl., Succes- 
sion, No. 894; Laurent, XI, No. 8; Huc, V, 
No. 588; Baudry et Wabl, Successions, III, 
No. 5772; Planiol, III, No. 2274; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 640, text 
şi nota 1; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, Lil, No. 875; Tra- 
ian lonaşcu, p. 214). 

10. După altă părere, în ceeace prive- 
şte lucrurile mobile incorporale, se va ra- 
portă însuşi dreptul care a fost dăruii în 

„starea din momentul deschiderei succesiu- 
nei cu condiţiune ca deprecierea dreptu- 
lui să nu fie datorită culpei sau negli- 
genței  donatarului. (Duranton, VII, No. 
415; Taulier, Theorie raisonnâe du code 
civil, III, p. 571; Maread€, Art. 868). 

11. Între art, 868 şi 922 ce, civ. fr. (772 
şi 849 c. civ. rom.) nu există nici o eontra- 
zicere deoarece fiecare dintre ele îşi gă- 
sesc aplicaţiunea. Dispoziţiunile art. 868 c, 
civ. îr, (772 c. civ. rom.) îşi vor găsi a- 
plicațiunea în cazul când donaţiunea este 
făcută fără dispensă de raport şi descen- 
dentul donatar primeşte moştenirea iar 
dispozițiunile art. 922 ce. civ. în. (849 ce. 
civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea când do- 
națiunea a fost făcută unei persnane 
străine, sau unui descendent care renunță 
la succesiune sau unui descendent care ac- 
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DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil Art, 773—734 

tea II, p. 585, nota 1, 644; N. Georgean, 'ceptă successiunea însă este dispensat de 
Studii Juridice, II, p. 176, 177). raport. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 

Art. 198. — Succesibilul, care a primit bani, face reportul luând 

mai puţin din numerariul succesiunei. 
La neajungere, donatoriul :) poate să nu reporteze numera- 

riul dând echivalentul în mobile, şi în lipsa acestor, în imobilele 
succesiunei. (Civ. 739, 761, 764, 772, 1282, 1578; Civ. Fr. 869). 

Tezt. fr. Art. 869. — Le rapport de largent donne se fait en moins pre- 
nant dans le numâraire de la suecession. 

En cas diinsuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numâ- 
raire, en abandonnant, jusquwă due concurrenee, du mobilier, et ă dâfaut de 
mobilier, des immeubles de la suecession. 

Doctrină. 

4. În cazul când banii dăruiţi şi-au mă- 
vit valoarea sau sau depreciat dela epoca 
donaţiunei, moștenitorul va raporiă, după o 
părere, valoarea banilor din momentul fa- 
cerei donaţiunei. (Chabot, Successions, Art. 

„869, No. 1; Dalloz, Râp., Succession, No. 
15304). 

92, După altă părere, dominantă, în a- 
cest caz donatarul va puteă raportă valoa- 
rea banilor din momentul deschiderei suc- 
cesiunei. (Duranton, VII, No. 408; Demo- 

lombe, XVI, No. 555, 556; Mass et Verge 
sur Zachariae, II, $ 400, nota 8, p. 4îi; 

Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, & 654, nota (1, p. 

649; "Dalloz, R6p., Succession, No. 1304; 
Laurent, XI, No. 9; Baudry et Wabhl, Suc- 

„cessions, Ill, No. 5787; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 645, nota 4). , 

3. Donatarul nu este numai decât obli- 
pat să facă raportul banilor prin luare nai 

puţin, ci el poate, dacă voeşte, să aducă 

la masă o sumă de bani egală cu aceea ce 

i Sa dăruit deoarece dispoziţiunile art. 869 
ec. civ. fr. (775 c. civ. rom.) constituese o 
simplă facultate pentru el. (Demolombe, 

XVI, No. 556; Baudry et Wabl, Successions, 
III, No. 5786). 

d. In cazul când donaţiunea aveă de 
obiect o sumă de bani, însă ea a fost regu- 
lată prin predarea unui imobil în loc de 
bani, dispoziţiunile art. 869 ce. civ. fr. (775 
e. civ, rom.) îşi găsese aplicaţiunea, (Lau- 
rent. XI, No. 5; Huc, V, No. 590; Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 3786; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 6%). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|, Când femeia dotală a cumpărat cu 
banii dotali un imobil, care a devenit do- 
tal în virtutea clauzei de întrebuințare pre- 
văzută în actul dotal, la deschiderea suc- 
cesiunei constituitorului dotei, are de Ia- 
portat suma de bani pe care a primit-o ze- 
stre, căci aceasta a făcut obiectul libera- 
lităţii, iar nu imobilul dotal care a inlo- 
cuit-o si care împrumută caracterul doial 
numai în scopul consezvărei dotei. (C. Apel 
Iaşi S$. [, 101 bis din 18 lunie 1925, Drep- 
tul 36/1925). 

Secţiunea, III. — Despre plata datoriilor. 

Art. "714. — Coerezii contribuesc la plata datoriilor şi sarci- 
nelor succesiunei, fiecare în proporțiune cu ce ia. (Civ. 316, 552, 
653, 713, 775 urm., 893, 896, 897, 902, 909, 934, 1041, 1060, 
1061, 1072, 1695, 1729; L. Timbrului, 62; Civ. Fr. 870). 

Teai. fr. Art. 870. — Les coh&ritiers contribuent entre eux au paiement 
des dettes et charges de la, suecession, chacun dans la proportion de ce quil 
y prend. 

Bibliografie (continuare). 

ConsrANrINESsCU Jac. ÎN., Despre succesiuni, p. 40 urm.; 
Ioanrv D. C., „Teoria partajului-lichidare“, Pand. Rom. 1926, IV, «i; 
LăzăREscU EM. Ar. Des droits du conjoint survivant, pag. 17; 
NicoLeANU G. Hieonrre, Notă sub Cas. [, 5 Decembrie 1925, Paund. Rom. 1925, 1, 88. 

  

1) Din eroare se zice „donatoriul“ în loc de „donatarul““. 
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Codul civil 

Doctrină, 

1. Art. 777 c. civ. român se ocupă de 
raporturile dintre comoștenitori cu credi- 
torii succesiunei, cu privire la plata da- 
toriilor succesorale, iar, art. 774 C. Civ. ro- 
mân se ocupă numai de relaţiunile Moş 
tenitorilor _ între dânşii, (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 690). 

2, Cu toate că moştenitosii între ei sau 
chiar defunctul, prin actul de partaj, ar 
fi făcut o repartiție neegală a datoriilor 
între comoştenitori, creditorii succesiunei 
au dreptul să urmărească pe fiecare mo- 
ștenitor până la concurența părţii sale 
succesorale care sar fi cuvenit după o 
împărțire legală. (Demolombe, XVII, No. 
9: Chabot, Successions, II, Art. 870, No. 
6: Mourlon, II, No. 446; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 1554; Suppl., Succession, No. 
908; Laurent, XI, No. 77; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 691). 

3, Succesorii universali vor plăti dato- 
riile succesiunei proporţional cu partea 
pe care vor culege-o din succesiune ca 
moştenitori. (Demolombe, XVII, No. 30, 
53: Aubry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 725, text 
şi nota 11, p. 501; Dalloz, R6p.. Succes- 
sion, No. 1555; Suppl., Suecession, No. 909; 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Ari. 775 

Laurent, XI, No. 77; Huc. V, No. 594; Bau- 
dry et Wahl, Successions, III, No. 3932; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 690, 
texi şi nota 2; C, Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al, Băicoianu, III, No. 883 um.) 

4. Legatul făcut unuia dintre moşteni- 
tori nu va intră în calculul părții de mo- 
ştenire pentru plata datoriilor sueceso- 
rale. (Duranton, VII, No. 425; Demolom- 
be, 0. 17 urm., 30, 53; Mourlon, 
II, No. 487; Aubry et Rau, ed. 4a, VII, 

725, texi şi nota î1, p. 501; Dalloz, Rep, 
uppl.. Succession, No. 909; Laurent, XI, 

No. 77; Huc, V, No. 594; Planiol, III, No. 
2067; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 690, nota 2). 

5, Defunciul poate obligă pe unul din- 
tre moştenitori să plătească din datoriile 
succesorale o parte mai mare decât cei- 
lalţi comoştenitori, cu condițiunea ca să 
nu atingă rezerva sa. (Dalloz, Rep, Suc- 
cession, No. 1335; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 691). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până Ia 1927). 

|. A se vedeă: art. 829, nota 4. 

Art. 115. — Legatarul cu titlul universal contribueşte deo- 
potrivă cu erezii, în proporțiune cu emolumentul său. Cel particu- 
lar nu contribuește. (Civ. 550 urm., 774, 777 urm., 888 urm., 893 
urm., 902, 909, 1746; Civ. Fr. 871). 

Tezi. jr. Art. 871. — Le legataire a titre universel contribue avec les 
heritiers, au prorata de son 6molument; mais le l6gataire particulier n'est pas 
tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypotheaire sur Pimmeuble 
legu€. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre tesfamenie, p. 120; Despre succesiuni, p. 40 .urm.; 
Lăzănescu Em. AL., Des droits du conjoint survivant, pag. 17, 21. 

Doctrină. 

4. Locul articolului 775 c. civ. român 
nu este în secţiunea unde esie pus în 
cod, ci la titlul următor, care se ocupă 
de legatari. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 691; IV, partea “II, p. 230, 
nota 3). , _ 

9. Cu toate ci art. 871 ce. civ. fr. (775 
c. civ. rom.) vorbeşte numai de legaiarul 
cu titlu universal, dispozitiunile, sale se 
aplică şi legatarului universal. em - 
BE, SCVÎL, Ne. 31; Marcadă, Art. 871: Pla- 
niol, III, No. 2770; Alexandresco, ed. 2-a, 

III, partea II, 5: 691, nota 4; IV, partea 

„ 230, nota 4). , 
Lp Articolul 871 c. civ. fr. (775 ce. clv. 

rom.) arată că. legatarii cu titlu univer- 
sal vor plăti datoriile şi sarcinele succe- 

siunei în proporție cu emolumentul lor. 

Cuvântul:  cemolument> întrebuințat în 

acest articol a dat loc la o controversă 
în doctrină. După o părere, legatarul cu 
titlu universal nu va plăti datoriile suc- 
cesiunei decât în limitele şi până la con- 
curența folosului ce va trage din lega- 
tul său. (Duranton, VII, No. 45; De- 
mante, et Colmet de Sanierre, III, No. 205 
urm; Troplong, Successions, III, No. 1858). 

A, După altă părere, cuvintele: cîn 
proporție cu emolumentul lor» înseamnă 
<în proporție cu partea lor. ereditară» aşă 
încât legatarul va plăti datoriile şi sar- 
cinele succesiunei în „proporțiune cu drep- 
tul şi partea sa ereditară, iar nu în ra- 
pozt cu folosul ce va trage din legai. (De- 
molombe, XVII, No. 33; Aubry et Rau, 
VII, $ 725, p. 501, 502, text şi nota (i; 
Laurent, XI, No. 78; XIV, No. 89, 9%; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 230, 
nota .5). 

5. In cazul când defunctul a. lăsat nu- 
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mai un legatar universal, el va plăti toate a nu aduce atingere rezervei moştenito- 
datoriile şi sarcinele succesiunei, deoa- rilor rezervatari. (Demolombe, XXI, No. 
rece culege întreaga moşienire. (Mourlon, 607; Aubry et Rau, VII, $ 725, p. 500; 
II, No. 838, 847; Alexandresco, ed. 2-a, Laurent, XIV, No. 115; Alexandresco, ed. 
IV, partea II, p. 232). 2-a, IV, partea II, p. 214, nota, 232). 
“3, Lestatorul poate modifică modul de 1.„ A se vedeă: art. 893, 896 şi 909 din 
contribuţiune la datorii cu condiţiune de codul civil cu notele respective. 

Art. 716. — Când imobilele unei succesiuni sunt ipotecate 
special, pentru plată de rendite, fiecare din coerezi poate pre- 
tinde ca renditele să fie plătite și imobilele liberate înaintea 
formărei părţilor. 

Dacă coerezii împart succesiunea în starea în care se 
găseşte, imobilele ipotecate :) se estimă după aceeaşi normă ca 
și celelalte imobile; capitalul renditei însă se scade din preţul 
imobilului. Eredele, în partea căruia s'au dat imobilele, rămâne 
singur dator a plăti rendita și garantează pe coerezii săi pentru 
această plată. (Civ. 339, 474, 740, 1061, 1063, 1639 urm., 1648, 
1652 urm.; Civ. Fr. 872). 

Text. fr. Art. 872. — Lorsque des immeubles d'une succession sont greves 
de rentes par hypothăque spâciale, chacun des cohsritiers peut exiger que les 
rentes soient remboursâes et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procâde 
ă la formation des lots. Si les cohâritiers partagent la succession dans I'Gtat ou 
elle se trouve, Vimmeuble grev€ doit &tre estim6 au mâme taux que les autres 
immeubles; il est fait dâduction du capital de la rente sur le prix total; Ph&ritier 
dans le lot duguel tombe cet immeuble, demeure seul charg& du service de la 
rente, et il doit en garantir ses cohâritiers, 

Bibliografie (continuare). 

NrcoLEANU G. HieporerE, Notă sub Cas. [, 641 din 6 Noembrie 1915, Pand, Rom. 1935, 1, 89 

INDEX ALFABETIC garantate cu imobilul căzut în lotul său, 
a doctrină). siluațiune care sar fi complicat încă mai 

Acţiune recursorie 1, 2,5. Opozabilitate 14, mult în cazul când unul dintre comoşte- Gonvenţiune 3, 9, 14. Ordine publică 3, nitori ar fi devenit insolvabil şi când rea 14, artaj 1—5, - . : x 
Creditorul rentei 11,12,14, | Plat 5.7, 14, deci acest moștenitor ar fi trebuit să în Derogare 10. Pluralitate de imobile 13.  troducă o altă acţiune recursorie în con- 
Evaluare 8 Froporționalitate 7. tra  comoştenitorilor solvabili, (Dalloz, xecutar , ăscumpărare 8, 9. 4 : 74. i , Exigibilitare 10. Recursotie acțiune 1,2, 5, Rep., Succession, No. 1571; Planiol, 
Facultate 3, 14, Redactare 6. No. 2100; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
Imobile 1 urm. Rente t urm, tea II, p. 702; C. Hamangiu, ]. Rosetti- 
nsolvabilitate 1. ente perpetue 8, 9. xl i ăicni ] „903), Interes 3. Rente viagere 8, Bălăneşeu şi AL Băicoianu, IL, Nea ) Ipotecă 1 urm, Special 6. 2, oirivit ispozițiunilor art, Ss Loturi 2, 5, 14, Succesiune 1 urm. civ. fr. (776 c. civ. rom.) moştenitorii au 
ajori 3, Termin 10. x năi m ăpost de Mobtenize 1 urm. 04, două căi pentru a se pune la adăpo 

acţiunile recursorii ce ar putea fi intro 
, duse de către beneficiarii rentelor con- 

Doctrină. stituite de defunct cu ipoteca asupra imo- 
. bilelor succesorale, sau să ceară ca Ien- 

|. Legiuitorul a prevăzut dispoziţiile tele să fie plătite şi imobilele să fie li 
art. 872 c. civ. fr. (776 e. civ. rom.) pen-  berate înainte de formarea părților, său 
tru a eviiă acţiunile recursorii pe cari să puie imobilul grevat cu ipoteca ce șă- 
ar fi trebuit să le intente, la fiecare ter-  rantează plata rentei în lotul unuia din- 
men. în contra comoştenitorilor săi, mo- tre copărtaşi, care va fi singur obligat 
ştenitorul care ar fi plătit vatele rentelor să plătească renta. (Dalloz, Rsp., Suppl- 
a 

1) Din eroare se zice aici: „imobilele ipotecate“, în loc de: „imobilul ipotecatii, la singular, după cun 
este de altfel şi în textul francez. 
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Succession No. 921; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 702 um.; C. Haman- giu, |. Rosetti-Bălănescu şi A]. Băicoianu, MII, No. 903). 
„Ba Regulele p-evăzute de art, 872 ce. civ. fr. (776 c. civ. rom.) nu sunt de or- dine publică pentru moştenitorii majori şi capabili de a dispune de drepturile lor, ci sunt facultative şi ei sunt liberi să iacă orice convențiuni cu privire la plata rentelor. (Demolombe, XVII, No. 97; De- mante et Colmet de Santerre, III, No. 207 bis, II; Dalloz, Rep. Succession, No. 1573; Suppl., Succession, No. 921; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 656, text şi nota 27, p. 677; Laurent, XI, No. 3; Baudry et Wabhl, uccessions, III, No. 3986; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 205; Comp. Con- tra: Chabot, Successions, Art, 872, No. 4; Mourlon, II, No. 455; Maread€, Art. 872. 
4. În cazul când renta poate fi plătită, fiecare moştenitor poate cere, înainte de facerea împărţelei, ca să se facă plata ei. 

(Dalloz, Rep., Succession, No. 1371; Ale: 
Xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 703; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi AI, Băicoianu, III, No. 905). | 

5. În cazul când renta nu poate fi plă- tită, sau dacă moştenitorii nu au interes 
să ceară plata ei, moştenitorii pot pune 
imobilul ipotecar spre plata rentei în lo- 
tul unuia dintre copărtaşi, pentru ca prin 
acest chip să fie la adăpostul exercitării acțiunilor _recursorii. (Dalloz, Rep., Suc- cession, No. 1371; Alexandresco, ed. 2-a, 
lil, partea II, p. 704; C. Hamangiu, Î. Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
903). 

6. Cuvântul: «special» din art. 872 e. 
civ. îr. (776 c. civ. rom.) nu are nici un 
s i trebueşte eliminat.  (Demolombe, 
XVII, No. 88; Marcade. At. 872; Aubry 
et Rau, VI. $ 656, nota 25, p. 677; Laurent, 
Al. No. 72). , 

7. In cazul unei rente datorite de suc- 
cesiune, fără garanţie de ipotecă, nu se 
prevede de lege nici o regulă specială, 
ci fiecare moştenitor va plăti renta în pro- 
porțiune cu partea sa din succesiune. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, part. II, p. 702). 

9. Dispoziţiunile art. 872 e. Civ. fr. 
(776 e. civ. rom.) se aplică numai rentelor 
perpetue; ele nu se aplică rentelor via- 
gere, deoarece aceste rente nu pot fi e- 
valuate și nici răscumpărate. (Demolom- 
be, XVII, No. 95; Mourlon, II. No. 43%; 
Mareadă, Art. 872; Demante et Colmet de 
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“cade, Art. 87; Laurent, XI, 

Art, 77. 

Santerre, III, No. 207 bis, I; Laurent, XI, No. 74; Huc, V. No. 595; Planiol, III, No. 2101; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea Il, p. ZO1, nota 1, 703). 
9, In cazul când părțile ar fi convenit ca o rentă perpetuă să nu poată fi răs- cumpărată un timp oarecare, dispoziţiu- nile art, 872 c. civ. fr. (776 e. civ. rom.) nu-și mai pot găsi aplicațiunea. (Mourlon, II, No. 453; Laurent, XI, No. 75; Alexandre- sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 705, nota 4). 10. Dispoziţiunile art, 872 c. civ. tr. (776 c, civ. rom.) nu-şi găsese aplicajiu- nea la creanţele. exigibile la un termen oarecare, deoarece la aceste creanţe nu există aceleaşi motive, ca la rente, pen- iru ca legea să deroge dela dreptul co- mun.  (Demolombe, XVII, No. 95; Mar- 

No. 74; Ale- xandresco, ed. 2-a, II, partea II, p. 703). 14. În cazul când creditorul rentei este unul dintre comoştenitori, după o părere, dispoziţiunile art. 872 e. civ. fr. (776 ce. ciy. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea.  (Duran- ton, VII, No. 445; Massâ et Verg& sur Za- chariae, II, $ 405, nota 18, p. 451; Comp.: Demolombe, XVII, No. 96). 
2, După altă părere,  dispozițiunile art. 872 c. civ. fr. (776 c. civ. rom.) îşi gă- sesc aplicațiunea chiar în cazul când u- nul dintre comoşienitori ar fi creditorul rentei. (Laurent, XI, No. 74;  Alexandre- sco, ed. 2-a, III. partea II, p. 795). 13. Dispoziţiunile art. 872 c. Civ. în. (776 c. civ. Tom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât în cazul când numai un singur imo- Dil din succesiune este ipotecat pentru garantarea rentei, cât şi în cazul când sunt ipotecate mai multe sau toate imo- bilele din succesiune. (Demolombe, XVII, No. 90; Mourlon, II. No. 454; Marcadă, Art. 872; Laurent, XI, No. 72;  Planiol, III, No. 2101; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 705, 704; Contra: Huc, V, 

o. 395). 
14. Invoirile ce le fac moştenitorii cu privire la plata rentei nefiind opozabile creditorului rentei, el are facultatea să urmărească creanţa în contra tuturor Mo- 

ştenitorilor; în acest caz comoştenitorul 
în lotul căruia s'a pus imobilul grevat de 
ipoteca care garantează plata rentei va 
trebui să despăgubească pe ceilalți como- 
ştenitori de ceeace au plătit. (Demolom- 
be, XVII, No. 95; Laurent XI, No. 7%; 
Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
705). 

Art. 71. — Coerezii plătesc datoriile și sarcinele succesiunei, 
fiecare în proporțiune cu partea sa ereditară. (Civ. 316, 317, 774 
urm., 778, 779, 893, 896, 902, 909, 934, 1060 urm., 1062 urm., 
1387, 1729, 1743, 1792 urm.; L. Timbr. 62; Civ. Fr. 873). 

Teat. fr. Art. 878. — Les hâritiers sont tenus des dettes et charges de la 
succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypotheeairement 
pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs coh6ritiers, soit contre les 16- 
:gataires universels, ă raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. 
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ConsranrINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 40 urm. 
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Bibliografie (continuare). 

loanip D. C., „Teoria partajului-lichidare“, Pand. Rom. 1926, 1V, 41. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare pur şi simplă 

Acceptare sub beneficiu 
de inventar 6, 15, 17. 

Acţiune publică 19, 
Administraţie 2, 
Amendă 19, 
Beneticiu de inventar 6, 

15, 17. 
Cheltueli 2. 
Confuziune 10, 
Conservare 2. 
Contracte 2, 4. 
Creditori 1, 13, 14, 
Cuasi-contracte 2. 
Cuasi-delicte 2, 
Datorii 1 urm. 
Decea 19. i 
Delicte 2, 19. 
Despăgubiri civile 19. 
Divizarea datoriilor 1 urm, 
Executare 13, 14, 19. 
Hotărîre 19. 
Imobil 20. 
Incetare din viaţă 19. 
lnfracţiune 19. 
Insolvabilitate 16. 
Intuitu personae 4, 
Ipotecă 20. 
Legate 17, 18. 
Lichidare 2. 
Moarte 19. 
Moştenire 1 urm,   

Moştenitori neregulaţi 5. 
Moştenitori nesezinari 11, 

12. 
Moştenitori regulaţi 5, 
Moştenitori sezinari 11, 12. 
Moştenitori universali 5, 

11, 12 
Obligaţie 2, 3, 4, 9, 19. 
Obligaţie morală 3. 
Opozabilitate 13. 
Partaj 13, 14. 
Pasivul succesiunei 2. 
Proporţionalitate 7, 13, 14. 

16. 
Raporturi cu creditorii î, 
Raporturi între moşteni- 

tori 1. 
Renunţare la succesiune 

15, 
Sarcine 2, 
Sezină 11, 12, 
Solidaritate 9. 
Stingere 19. 
Succesiune 1 urm. 
Succesori, a se vedeă 'cu- 

vântul: „Moştenitori“. | 
Transmiterea succesiunei 

Trimetere în posesiun 
11, 12, 

Tulpină 7. 
Urmărire silită 13, 14, 19. 

Doctrină, 

(. Art. 774 c. 
la raporturile  moştenitorilor 

civ. român este privitor 
între dân- 

şii, iar art. 777 c. civ. român este privitor 
la raporturile dintre moştenitori 

succesiunei. ditorii 
cre- 
ed. 

şi 
(Alexandresco, 

2-a, III, partea II, p. 683). 
9. Pasivul suceesiunei cuprinde dato- 

riile detunctului, obligaţiunile sale care 
rezultă din contracie, cuasi-contracte, de- 
licte, quasi-delicte şi sarcinele succesiu- 
nei, adică obligaţiile cari iau naştere pos- 
terior _ decesului  decujusului, cum sunt 
cheltuielile, de administraţie şi conserva- 
re şi de lichidare a suceesiunei, cheltu- 
ielile de înmormântare, etc. (Pothier, 
Successions, VIII, p. 197: Demolombe. 
XVII, No. 5; Mourlon, II, No. 430, nota 3; 
Laurent, XI, No. 55; Huc, V, No. 34; Pla- 
niol, III, No. 2062; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 678). 

3, Obligaţiunile pur morale nu trec 
la moștenitori, deoarece sunt personale 
defunctului. (Alexandresco, ed. 2-a, LII, 
partea _II, p. 678, nota 2). 

4, Obligaţiunile care rezultă din con- 
tractele încheiate cu defunctul intuitu 
personae, nu trec la moştenitori. (Planiol. 
HI, No. 2064; Alexandresco, ed. 2-a, Ii, 
partea _II, p. 678, nota 2). 

5, Dispoziţiunile art. 875 c. civ fr. (777 
C. Clv. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea tutu- 
ror moștenitorilor. universali, regulați sau 
heregulaţi. (Alexandresco, ed. 2-a, ÎTI, par- 

„tea II, p. 684, 687). 

„ciu de inventar: 

- dacă 

G. Dispoziţiunile art. 875 c. civ. În. (777 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
moştenitorilor cari au acceptat succesiu- 
nea pur şi simplu, cât şi moştenitorilor 
cari au acceptat succesiunea sub benefi- 

aceştia din urmă însă, 
nu pot fi obligaţi decât până la concu- 
rența valorii bunurilor luate din succe-! 
siune. (Demolombe, XV, No. 169; Masse 
et Verg€ sur Zachariae, II, $ 586, nota 14, 
p. 546; Mourlon, II, No. 442; Aubry et 
Rau, VI, $ 618, p. 445; Laurent, Ă, No. 
95; XI, No. 64; Huc, V, No. 225, 396; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 684, 
text şi nota 2). , 

7. Comoştenitorii plătesc datoriile suc- 
cesiunei, fiecare în proporțiune cu partea 
sa ereditară, chiar în: cazul când suocesiu- 
nea se împarte pe tulpini, fiecare fiind o- 
bligat a plăti proporţional cu partea ce este 
chemat individual a culege din massa to- 
tală a _succesiunei. (Dalloz, Râp., Succes- 
sion, No, 1557; Alexandresco, ed. 2-a, [i], 
partea II, p. 685). - 

8. Deasemenea dispoziţiunile art. 875 c. 
civ. fr. (777 c, civ. rom.) îşi găsesc aplica- 
țiunea şi în cazul când unul dintre moşte- 
sitori a transmis altora paztea sa din suc- 
cesiune. (Masse et Verg& sur Zachariae, II, 
$ 405, text şi nota 5, p. 427; Aubry et Rau, 
VI, $ 636, p. 671; Alexandresco, ed. 2-a, II], 
pariea II, p. 685). 

9. Diviziunea datoriilor între comoşie- 
nitori are loc chiar în cazul când este 
vorba de o obligaţie la care uisfunctul eră 
tinut în mod solidar. (Dalloz, Râp., Suc- 
cession, No. 1545; Suppl., Snezession, No. 
910; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 081). 

10. Intrucâit datoriile se împart de drepi 
între comoştenitori, o creanță a unui romo- 
ştenitor în contra succesiunei nu se stinge 
prin confuziune decât până la concu- 
renţa părţii sale. (Chaboi, Successions, Art. 
875; Masse et Verg6 sur Zachariae, |], 
405, p. 430; Aubry et Rau. VI, $ 656, p. 
672; Dalloz, Rep., Succession, No. 1357; 
Laurent, XI, No. 64; Alexandresco,; ed. 2-a; 
III, partea ÎI, p. 681, 686. 
„Li. In cazul când există moştenitori 5e- 

zinari şi alți moştenitori cu titlu univer- 
sal cari nu au sezină, după o părere, de în- 
dată ce aceşti din urmă mostenitori au do- 
bândit trimeterea în posesiune, datoriile se 
împart de drept între moştenitorii sezinari 
şi cei nesezinari şi creditorii succesiunei 
nu mai pot urmări numai pe moştenitorii 
sezinari. (Demolombe, XVII, No. 58; Dal- 
loz, R€p., Succession, No. 15352). 

„12. După altă părere, creditorii succe- 
siunei nu sunt obligaţi să împartă acţiunea 
lor pentru datorii între moştenitorii sezi- 
nari și ceilalți moştenitori nesezinari,. însă 
au drept să facă această împărțire 

vor şi în contra  moştenitorilor
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nesezinari după ce aceştia au obținut tri- 
miterea în posesiune. (Demanie et Colmet 
de Santerre, III, No. 208 urm.; IV, No. 
152 bis urm,; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 656, p. 668; Dalloz, Rep. Suppl., Suc- 
cession, No. 911; Laurent, XI. No. 65, 66; 
Baudry et Wahl, Successions, III, No. 3951 
urm.; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 688). 

12. Creditorii succesiunei au dreptul să 
urmărească pe fiecare comoşieniior pentru 
partea sa proporțională din datoria succe- 
siunei cu toate că unul dintre comoştenitori 
a fost însărcinat, fie prin titlul constitutiv 
al daioriei, fie printrun titlu posterior să 
plătească întreaga datorie, deoarece prin- 
cipiul prevăzut în art. 875 c. civ. fr. (777 
c. civ. rom.) este independent de stipula- 
țiunile cari au putut să intervie între părți 
ca şi de rezultatul partajului. (Demolombe, 
XVII, No. 9; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 210 bis, II, III; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 636. p. 667; Dailoz, 
Rep., Suppl. Succession, No. 914; Laurei. 
XI, No. 64; Huc, V, No. 396; Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 5957). 

(4. Cu toate că potrivit dispozițiunilor 
art. 875 c. civ. fr. (777 c. civ rom.), datoriile 
succesiunei se împart între comoştenitori 
proporţional ec: partea lor ereditară, totuş 
până la împărţeală, creditorii succesiunei 
au dreptul să urmărească întreaga avere 
succesorală pentru plata creanţei sale. (De- 
molombe, XVII, No. 214; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, 8 585, p. 258: Dalloz, Rep, 
Suppl., Successions, No. 915; Baudry et 
Yah], Successions, III, No. 3946). 

15. Moștenitorii sunt obligaţi să plătea- 
scă datoriile succesorale nu numai cu bu- 
nurile ce le culeg în succesiune, ci şi cu 
bunurile lor personale; pentru a se des- 
cărcă de această obligațiune, moştenitorii 
trebuiesc să' renunţe la succesiune sau să 

accepte succesiunea sub beneficiu de in- 

xentar. (Dalloz, R€p., Suceession, No. 74. 
1314). , 

(6. Dacă unul dintre moştenitori a de- 
venit insolvabil. principiul diviziunei da- 
toriilor se menţine şi comoşienitorii solva- 
bili nu pot fi urmăriţi fiecare decât pentru 

partea lor. (Pothier, Obligations, II, No. 

309 urm.; Demolombe, XVII, No. 22; Mour- 

lon, II. No. 441; Mass6 et Verg€ sur Zacha- 

riae, II, $ 405, nota 8, p. 427; Laurent, XI, 

No. 64: Alexandresco ed. 2-a, III, partea 

II, p. 685). 

DESPRE IMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art, 778 

17. In ceeace priveşte plata. legatelor, 
după o părere, moștenitorul este obligai 
să plătească legatele chiar cu bunurile sale 
personale, dacă nu a acceptat succesiunea 
sub beneficiu de inventar, (Demolombe, 
XIV, No. 522; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
8. Gii, text şi nota 12, p. 581, $ 617, text 
şi nota 5, p. 442, $ 618, p. 444; Dalloz, R&p.. 
Succession, No. 1518; Suppl., Succession, 
No. 918; Laurent, XIV, No. 108).. 

18. După altă părere, moștenitorul nu 
este obligat la plata legatelor decât în 
limita bunurilor pe cari le culege în succe- 
siune. (Mourlon, II, No. 236; Demante et 
Colmei de Santerre, III, No. 24 bis, V, 103 
bis III, 124 bis II; Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession, No. 918). 

9. În ceeace priveşte obligaţiunile 
rezultând din infracțiunile comise de de- 
funct, moştenitorii pot fi urmăriţi pentru 
plata amenzilor şi a reparaţiunilor civile 
pronunțate în mod definițiv în contra 
defunctului până la decesul său. Dacă iusă 
nu sa pronunțat o condamnare uefinitivă 
în contra sa, acțiunea publică va fi decia- 
rată stinsă prin moarte, iar moştenitorii 
vor putea fi urmăriţi în justiţie pe cale 
de acțiune civilă pentru plata reparaţiu- 
nilor civile. (Dalloz, R&p., Succession, 
No. 1531). ! 
20. Cu toate că potrivit dispoziţiuni- 

lor art. 785 c. civ. fr. (777 ce. civ. rom), 
fiecare moştenitor este obligat personal 
pentru partea sa ereditară, totuşi dacă 
e] deţine un imobil ipotecat este obligat 
pentru totalitatea datoriei. (Dalloz, Rep. 
Suecessions, No. 1359; Huc, V, No. 39%; 
Baudry et Wahl, Successions, III. No. 
3947, 3959; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 686, text şi nota 5). 

92|, A se vedea: art. 1061 din codul 
civil cu notele respective. | 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Fiecare legatar sau moştenitor va 
plăti taxa de înregistrare în raport cu 
partea sa de moştenire. E casabilă ho- 
tărîrea prin care nudul proprietar a fost 
obligat să plătească întreaga taxă de 
succesiune, fără să se perceapă cota res- 
pectivă dela uzufructuar. (Cas. III. 267 
din 8 Mariie 1926, Pand, Săpi,. 19/1926, 
Pand. Rom. 1926, III, 84). 

Art. 778. — Coeredele sau succesorele cu titlu universal 

care, din cauza ipotecei, a plătit din datoria (comună mai mult 

decât partea sa, are recurs, în contra celorlalți coerezi sau suc- 

cesori cu titlu universal, numai pentru partea ce îiecare din ei 

eră obligat a plăti, chiar când coeredele ce a desfăcut datoria ar 

îi îost subrogat în drepturile creditorilor. Coeredele însă, ce a 

acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar, conservă faculta- 

_4ea de a cere plata creanţelor sale personale, ca orice alt creditor 
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Art. 778 

al succesiunei. (Civ. 704 urm, 713 $ 2, 774 urm, 
1108 $ 4, 1674, 1737 Ş 3, 

896, 902, 1053, 1107 Ş1, 
urm.; Civ. Fr. 875). . 

Text. fr. Art. 875.— Le coheritier Ou successeur A titre par leffet de I'hypothăque, 
de recours contre les autres 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil 

777, 893, 
1741, 1791 

universel, qui, a pay6 au-delă de sa part de la dette commune, n'a cohâritiers ou suceesseurs ă titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en mâme dans le cas 
subroger aux droits des crâanciers; sâns prejudice n6anmoins des droits d'un coh&ritier qui, par effet du benâfice d'inventaire, 

sa erance personnelle, 
aurait conserv6 la facultă de rtelamer le paiement de comme tout autre erâancier. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU Jac. N., Despre succesiuni, p. 39. 

Doctrină - 

|. In art. 778 c. civ. român, prin cu- vântul: «coerede» se înţeleg moştenitorii legitimi, iar prin cuvintele: «succesorul cu titlu universal», se înțeleg donatarii şi legatarii universali sau cu titlu uni- versal. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 692, nota 1). 
2, Cuvintele: «coerede> şi «succesorul cu titlu universal» întrebuințate în art. 778 e. civ, român, trebuiau înlocuite la redactarea articolului i cuvintele : 

(Alexandresco, 
«moştenitorii universali». ed. 2-a, III, partea II. p. 69%, nota 1). 

dintre moş- obligat a plăti peste par- tea sa, cum ar fi în cazul de indivizibi- litate a datoriei, (Demolombe, XVII, No. 86; Chabot, Successions, II, Art. 875, No. S Zachariae, II, $ p. 455; Marcad, Art, 875; Aubry et 
657, nota 3, p. 680; emante et Colmet de Santerre, III, No. 216 bis, IV; Laurent, XI, No. 30; Huc, V, No. 405; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea ÎL, p. 694, text şi nota 1; Matei Can. tacuzino, p. 299; CH a amangiu, ]. Roset. $isălănescu şi AL Băicoianu, . III, No. 99). 

| 4, Potrivit dispoziţiunilor art, 875 ce. Civ. în. (778 c. civ. rom.), coeredele sau succesorul cu titlu universal care, din cauza ipotecei, a plătit din datoria co- ă decâi partea sa, esie sub- 
creditorului; 

lorlalţi comoştenitori 4 sau succesori cu titlu universal decât partea ce fiecare din ei era obligat a plăti, (Demolombe, XVII, No. 79, &; Marcad6, Art. 875; Au. 

bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 637, nota 5, p.. 681; Laurent, XI, No. 81, 8; Huc, V, No. 401; iBaudry et :Wahl; Successions, WII, No. 3976; Planiol, III, No. 2094 urm.; A- lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 694; amangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 900). , 5. În afară de acțiunea decurgând din subrogaţiunea legală pe care o are Moş- tenitorul pentru a cere partea contribu- tivă din datoria plătită, dela ceilalți co- moştenitori, el mai poate cere, această rambursare, potriviţ dispoziţiunilor art. 1572 şi 1575 c. civ. fr. (987 şi 991 ce, civ. rom.) printr'o acţiune personală de. ges- țiune de afaceri. (D oz, Rep. Suppl., uccession, No. 924; Huc, V, No. 401: Baudry et Wahl, Successions, INI, No. 5970; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 694; C. Hamangiu, [ Rosetti-Bălă- nescu şi A]. Băicoianu, III, No. 899). 
G. Deasemenea pentru rambursare mai are, potrivit dispoziţiunilor „art. 884 şi 885 c. civ. fr. (787 şi 788 ce. civ. rom.) o acţiune personală în garanție. (Dalloz, Rp. Suppl., Successions, No. 924; Huc, V, No. 401; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea II, p. 694). , , 1]. Moştenitorul care este direct hipo- tecar al succesiunei, în virtutea unei cauze anterioare :după o părere, nu este obligat să împartă acțiunea sa între co- moştenitorii săi, deoarece  dispozițiunile art. 875 c. civ. fr. (778 c. eiv. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea în acest caz, ci mo- ştenitorul poate urmări pe comoșştenito- 

rul său, care deţine imobiul ipotecat, pen” tru întreaga datorie ipotecară, după ce se va scădeă partea sa ereditară. (Mass et Verg6 sur Zachariae, 1, $ 406, nota 7, „ 454; Dalloz, Rep, Successions, No. 158; 
uc, V, No. 401). L 8. După altă părere dominantă, dis- poziţiunile art. 875 ce. civ. în. (778 c. clv. rom.) îşi găsesc aplicațiunea şi în cazul 

când moştenitorul este creditor ipotecar 
al succesiunei în virtutea unei cauze an- terioare şi în acest caz, el nu va puteă 
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urmări pe comoştenitorii săi decât pen- 
tra părțile lor ereditare şi pentru por- 
țiunea  insolvabililor care trebueşte să 
cadă în sarcina lor. (Demolombe, XVII, 
No. 81; Mourlon, II, No, 451: Marcad6, 
Art. 875; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 216 bis II, II: Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VI, 8 637, nota 7, p. 682; Dalioz, 
Rep., Suppl., Suceession, No. 923; Lau- 
rent, XI, No. 82; Baudry et Wahl, Suc- 
cesions, III, No. 5976 urm.: Alexandresco. 
ed. 2-a. III, partea IL, p. 696). 

9, Potrivit dispoziţiunilor art. 875 par- 
tea finală c. civ. fr. (788 partea finală c. 
civ. rom.), coeredele care a acceptat suc- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 779 

cesiunea sub beneficiu de inventar şi care 
a plătit datoria comună, este subrogat în 
drepturile creditorilor pentru ceeace ex- 
cede partea de ereditară din datorie şi 
are facultatea de a cere plata creanţei exer- 
citând aceleaşi drepturi ca şi creditorii pe 
cari i-a subrogat, fără a i se puteă opune 
restricțiunea recursului prevăzut de partea 
întâi a acestui articol, adică recursul în 
contra fiecărui comoștenitor numai pentru 
partea lor ereditară.  (Demolombe, XVII, 
No. 84; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 637, 
p. 686: Dalloz, Râp., Suppl.. Successions, 
No. 925; Huc, V, No. 402: Baudry et Wahl. 
Successions, ÎI, No. 5978). 

Art. 119. — Când unul din coerezi sau succesori cu titlu 
universal este insolvabil, partea lui din datoria ipotecară se 
împarte între toți ceilalți în proporţiune cu ce ia fiecare din suc- 
cesiune. (Civ. 778, 788, 1053 urm., 1398, 1667; Civ. Fr. 876). 

Teat. fr. Art. 876.— En cas d'insolvalabilit& d'un des cohtritiers ou sue- 
cesseurs ă titre universel, sa part dans la dette hypothâeaire est repartie sur 
les autres, au mare le frane. 

Doctrină. 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 876 c. civ. 
fr. (779 c. civ rom.) când unul dintre moşte- 
nitori a făcut plata integrală a datoriei 
ipotecare şi unul dintre moştenitori 
este  insolvabil, toţi ceilalţi  moşteni- 
tori. chiar şi cel care a fost obligat să facă 
plata, vor contribui la partea insolvabilului. 
fiecare în proporţiunea cu partea sa ce a cu- 
les din succesiune. (Alexandresco, ed. 2-a, 
ŢII, partea II. p. 69%: C. Hamangiu, [, Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, IIl, No. 
902). | 

2. Dispoziţiunile art. 876 e. civ. în. (770 e. 

civ. rom.) adică împărțirea părții insolyabi- 

lului între ceilalţi comoştentori, proporțional 

cu partea lor ereditară, nu-şi găsesc aplica- 

țiunea decât atunci când datoșia plătită eră 

ipotecară. (Dalloz, Rep., Succezsion, „NO. 

1590: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. 

p. 700). | o 
3. In cazul când datoria plătită de 

unul dintre comoşienitorii eră chirogra- 

fară şi indivizibilă, insolvabilitatea unuia 

dintre comoştenitori va îi suportată numai 

de către moştenitorul care a plătit întreaga 

datorie succesorală fără să fi fost constrâns 

la aceasta. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 3 637, 

text şi nota 15, p. 655; Dulloz, Rep,, Succe- 

sion, No. 1590; Laurent, XI, No. 87 urm.: 

Alexandresco, ed, 2-a, III, partea, II, p. 700). 

4. Dispozitiunile art. 876 e. civ. îx. (279 

c. civ. rom.) își găsesc aplicațiunea ȘI în 

cazul când unul dintre moştenitori a ph o 

datorie indivizibilă sau solidară. ( lexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea Îl, p._698, text 
şi nota 1; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, III, No. 902). DI 

5, Pentru ca dispoziţiunile art. 876 c. civ. 

îr. (779 c. civ. rom.) să-şi poată găsi apli- 

cațiunea, trebueşte ca insolvabilitatea como- 
ştenitorului să fi existai înainte de fucerea 
plăţii datoriei. (Demolombe, XVII, No. 78; 

ass€ et Verge sur Zachariae, Il $ 406, nota 
6, p. 453; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 637, 
nota 6, p. 681; Laurent, XI, No. 80; Huc, V, 
No. 403; Baudry et Wabhl, Successions, III, 
No. 5976; Alexandresco, ed. 2-a, III, part. 
TI, p. 699). ” - 

G. In cazul când insolvabilitatea unuia 
dintre comoştenitori a survenit posterior fa- : 
cerei plății datoriei, dispoziţiunile art. 876 
c. civ. fr. (779 c. civ. rom.) nu-şi găsesc apli- 
caţiunea şi pierderea va fi suportată numai 
de către moștenitorul care a plătit deoarece 
există neglijenţă din partea sa, că nu a 
urmărit la timp pe comoştenitori să plă- 
tească porțiunea lor. (Demolombe, XVII, No. 
78; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, II, $ 406, 
nota 6, p. 453; Aubry et Rau, VI, $ 637, 
text şi nota 6, p. 681; Dalloz, Râp., Suc- 
cesion, No. 1592; Laurent, XI, No. 80; Hue, 

"V, No. 403; Alexandresco, ed. 2-a, III, nota 
II, p. 699). 

7. Dispoziţiunile art. 876 c. civ. îr. (779 
c. civ, rom.), îşi găsesc aplicațiunea numai 
când plata datoriei a fost silită; prin ur- 
mare dacă un legatar. pariicular, care nu 
este obligat a plăti datoriile defunctului, 
plăteşte întreaga datorie, el trebueşte con- 
siderat că a plătit-o de bună voie şi dispozi- 
țiunile acestui articol nu se mai aplică în 
acest caz. (Demolombe, XVII, No. 78; Lau- 
rent, XI No. 87; Alexandresco, ed 2-a, III. 
part. Il, p. 699). 

Ş. Dacă mai în urmă moştenitorul insol- 
vabil a devenit solvabil, el nu este liberat, 
ci va fi obligat să plătească partea sa con- 
tributivă comoştenitorilor ce au plătit pen- 
tru el. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea ”I, 
p. 698, 699). 
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Art, 180 DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Codul civil 

Art. 180. — Titlurile executorii, obținute în contra defunc- 
tului, sunt personal executorii şi în contra eredelui. Cu toate acestea 
creditorii nu pot urmări execuțiunea decât după optzile dela noti- 
ficarea acestor titluri făcută persoanei, sau la domiciliul eredelui. 
(Civ. 87, 653, 731, 781, 1173; Pr. 
398, 729; Civ. Fr. 877). 

Civ. 74, 371 urm., 378, 397, 

Tezi. fr. Art. 877. — Les titres exâeutoires contre le dâfunt sont pareil- 
lement ex€cutoires contre lheritier personnellement; et nâanmoins les erfaneiers. 
ne pourront en poursuivre l'ex6eution que huit jours aprts la signification de ces 
titres ă la, personne ou au domicile de Vhsritier. 

Bibliografie. (continuare). 
ConsrANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 54 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare sub beneficiu 
de inventar 4, 

Act de conservare 15, 
Act de executare 9, 11,12, 

13, 14, 
Anulare 8. 
Beneficiu de inventar 4. 
Bunuri personale 3. 
Comandament 12, 13. 
Conservare 15, 
Continuarea executării 6. 
Cunoştinţă 5. 
Deliberare 9. 
Executare 1 urm, 
Hotărire 2, 7. 

Moştenitori neregulaţi 
1,2, 

Moştenitori nesezinari 
, 2, 

Moştenitori sezinari 1, 2, 
Moştenitori testamentari 1. 
Notificare 1 urm. 
Nulitate 8, 
Poprire 14, 15. 
Prescripţie 14, 13, 
Renunţare 16. 
Sezină 1,2, 
Succesiune 1 urm. 
Suspendarea prescripției 

Imobile 12, 13, Termin 9, 10, 12. 
Intreruperea prescripţiei Testament 1. . 

11, 13, Titlu executor 1 urm. 
Inventar 9. Urmărire silită 1 urm. 
Moştenire 1 urm. 
Moştenitori ab intestat 1.   

Doctrină. 

|. Dispoziţiunile art. 877 c. civ. fr. (780 
c. civ. rom.) sunt aplicabile, după o pă- 
rere, tuturor moștenitorilor: sezinari, ne- 
sezinari şi chiar neregulați, ab intestat 
sau testamentari. (Demolombe, XVII, No. 

Succession, 
No. 899; Huc, V, No. 40%; Baudry et Wahl 

No. 4017; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea II, p. 709, text şi nota 5). 

dispoziţiunile 
civ. rom.) îşi 

găsesc aplicaţiunea numai moştenitorilor 

60; Dalloz, Râp., Suppl, 

Successions, III, 

„ După a doua părere, 
art. 877 c. civ. fr. (780 e. 

sezinari, deoarece ele. decurg sezină; 
celorlalți moştenitori legitimi mnesezinari 
şi moştenitori neregulaţi nu li se aplică aceste dispozițiuni şi creditorii succesiu- 

pot urmări decât după ce vor nei nu-i ] 
fi dobândit un titlu executor în contra 

899; Laurent, XI, No. 

lor. (Dalloz, Rep., VuPeL: Succession, No. 
70). 

„ După a treia părere, dispoziţiunile 
(780 ce. civ. rom.) îşi 

art. 877 c, civ. fr, 
găsesc aplicaţiune numai cu privire la executarea titlurilor asupra bunurilor cu- 

succesiune, în 
ese de moştenitori din 
ceeace priveşte bunurile , ersonale ale moşienitorilor, * 

Urmărire imobiliară 12, 43. 

ele sunt sustrase aplicării 

dispozițiunilor acestui articol.  (Demante et Colmet de Santerre, IE, No. 218 bis, 
SD Dalloz, Râp., Suppl, Succession, No. 

Au Dispozifiunile art. 877 ce. civ. fr. 
(780 c. ClV. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
chiar dacă moştenitorul a acceptat suece- 
siunea sub beneficiu de inventar. (Dal- 
loz, Rep. Suppl, Succession, No. 89; Baudry et Wabl, Successions, II, No. 

5, Chiar dacă moştenitorul aveâ cu- 
noştință de existenţa iitlului executor ob- 
Hnut în contra defunctului, creditorul 
este obligat să facă notificarea cerută de 
art. 877 c. civ. fr. (780 c. civ. român). 
(Demolombe, XVII, No. 33; Mass et Ver- 
&6 sur Zachariae, II, $ 585. nota 10, p. 3%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 617, p. 44; 
Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 900: 
Laurent, XI, No. 75; Baudry et Wahl, 
Successions, III, No. 4015: Ajexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 710). 

6. Dispoziţiunile art. 877 c. civ. fr. 
(780 c. civ, rom.) îşi găsesc aplicaţiune chiar dacă creditorul începuse executa- 
rea în contra defunctului; în acest caz 
creditorul dacă voeşte să continue exe- 
cuiarea în contra moștenitorului va îre- 
bui să facă o notificare moștenitorului. 
(Dalloz, R&p., Succession, No. 906; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 710, 
text şi nota 5, 712), 
a Când titlul a fost declarat execu- 

toriu în contra moştenitorului însăşi, no- 
iificarea prevăzută de art. 877 c. civ. În. 
(780 e. civ. rom.) este inutilă. (Demolom- 
be, XVII, No. 55; Dalloz, Râp., Suppl- 
uccession, No. 900; Baudry et Wabl, 

Successions, III, No. 4011). 
„ O urmărire făcută în contra moşte- 

nitorului fără să se fi făcut notificarea 
prevăzută de art. 877 c. civ. fr. (780 c. 
Cly. rom.) este nulă, deoarece această no” 
tificare este prevăzută sub pedeapsă de 
nulitate. (Dalloz, Re&p., Vente publique 
d'immeubles, No. 270, 271; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 710). 

9. Notificarea prevăzută de art. 877 c- 
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civ. îr. (780 ce. civ. rom.) nefiind un act 
de executare, poate fi făcută în terme- 
nul prevăzut de lege pentru facerea in- 
ventarului şi pentru deliberare. Însă exe- 
cutarea nu se poate face înainte de ex- 
irarea acestor termene. (Demolombe, 

AVII, No. 59; Mourlon, Îl, No. 456; Masse 
et Verg€ sur Zachariae, ÎI. $ 581, nota 7, 
p. 520; Laurent, LX, No. 275; Huc, V, No. 
406; Alexandresco, ed. 2-a, II], partea II, 
p. 711). 

10. In timpul celor opt zile care ur- 
mează după notificare, creditorii nu pot 
începe executarea.  (Demolombe, XVII, 
No. 56; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. Zi1). 

| i. Notificarea prevăzută de art. 877 
e. civ. fr. (780 c. civ, rom.) nu întrerupe 
nici nu suspendă prescripţiunea care se 
poate îndeplini în timpul celor opt zile 
cari preced execuţiei, deoarece această 
notificare nu este un act de executare. 
(Demolombe, XVII, No. 58; Dalloz, Râp. 
Suppl.. Succession. No. 901; Huc. V, No. 
406; Baudry et Wabhl, Successions, III, 
No. 4020). 

12. Comandamentul, la urmăririle i- 
mobiliare, fiind un act de executare. nu 
poate fi notificat moştenitorului decât 
după trecerea termenului de opt zile de 
la facerea notificării prevăzută de art. 
877 c. civ. fr. (780 c. civ. rom.). (Chabot, 
Successions, II, Art. 877, No. 2; Duran- 
ton, VII, No. 457; Mass et Verge sur 
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No. 271; Baudry et Wahl, 

Art. “81 

Successions, 
III, No. 4006; Alexandresco, ed. 2-a, , 
partea ÎI, p. 711, 712; Contra: Demolom- 
be, XVII, No. 57; Dalloz, Râp., Suppl. 
Succession, No. 9014; Huc, V, No. 406; Pla- 
niol, III, No. 2065). 

18. Chiar dacă nu sa făcut notifica- 
rea prevăzută de art. 877 c. civ. fr. (780 
e. civ. rom.) comandamentul notificat mo- 
ştenitorului împreună cu copia de pe tit- 
lul executor, întrerupe prescripția înce- 
pută. (Demolombe, XVII, No. 58; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 1529; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 712; Contra: 
Troplong, Prescription, II, No. 576). 

14. După o părere, poprirea consti- 
tuind un act de executare. ea nu poate 
fi înfiinţată în mod valabil asupra va- 
lorilor cuprinse în succesiune, dacă nu 
sa făcut notificarea prevăzută de ari. 877 
877 c. civ. fr. (780 c. civ. rom.). (Dalloz, 
Râp.. Saisie-arrât, No. 95). 

15. După altă părere, chiar dacă nu 
s'a făcut notificarea prevăzută de art. 877 
ec. civ. fr. (780 ce. civ. rom.) se poate în- 
ființă o poprire asupra valorilor cuprinse 
în succesiune, deoarece poprirea este un 
act de conservare. (Bioche, Dictionnaire 
de procâdure, Saisie-arrât, No. 43; Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 4008). 

1G. Moştenitorul poate renunţă la no- 
iificarea prevăzută de lege, însă renun- 
țarea sa trebueşie să fie neîndoelnică. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 

Zachariae, Il. $ 584, noia 10, p. 528: Dal- 711). 
loz, R6p., Vente publique d'inmeubles, 

Art. 181. — Ei pot cere, în orice caz și în contra oricărui 

creditor, separaţiunea patrimoniului defunctului de acela al eredelui. 

(Civ. 780, 782, 783, 1743, 1748; Civ. Fr. 878). 

Text. fr. Art. 878. — Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre 

tout er6ancier, la s&paration du patrimoine du dâfunt d'avee la patrimoine de 

I'heritier. 
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Doctrină. 

|. Separaţia de patrimonii are de scop ca 
creditorii defunctului să păstreze garanţia 
ce 0 aveau asupra bunurilor defunctului pe 
când el eră în viaţă. (Laurent, X, No. 3, 
10; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 714, 715; C, Hamangiu, ]. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 933, 935), 

9. „Separaţia sau deosebirea de paitri- - 
monii este un beneficiu legal (beneficium 
separationis), prin care creditorii defune- 
tului (art. 781) şi legatarii (art. 1745) pot 
să dobândească dela justiție ca bunurile si 
datoriile defunctului să rămâe deosebite de 
bunurile şi datoriile moştenitorului, pentru 
ca ei să fie plătiți din, bunurile defunctului 
cu precădere, adică înaintea creditorilor 
personali ai moștenitorului“. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pari. II, p. 745). 

2, Defunctul nu poate prin voinţa sa să 
înlăture pe creditorii săi dela beneficiul 
dreptului de a cere separaţia de patrimonii, 
deoarece separaţia de patrimonii este de 
ordine publică, cel puţin în privinţa cre- 
ditorilor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 716, 759, nota). 

4. Creditorii succesiunei şi legatarii au 
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dreptul să renunţe expres sau tacit la 
separaţia de patrimonii. (Laurent, X, No. 
39, 40; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 716, 758). 

5. Defunctul nu poate prin voinţa sa să 
înlăture pe legatari dela beneficiul dreptului 
de a cere separaţia de patrimonii. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 716). 

G. Drepiul de a cere separaţia de pa- 
trimonii se determină după legea existentă 
în momentul deschiderei succesiunei, iar nu 
după legea existentă în momentul exerci- 
tării acestui drept, de oarece separaţia de 
patrimonii este privitoare la însuşi fondul 
dreptului creditorilor şi legatarilor. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a III, part. Îl. p. 716). 

7. Cel ce exercită separaţiunea de pa- 
trimonii trebueşte să aibă capacitatea de a 
exercită o acţiune mobiliară sau imobiliară, 
după cum succesiunea cuprinde mobile sau 
imobile. (Alexandresco, ed. 2-a III, part. 
IL, p. 716). 

8. Separaţia de patrimonii poate fi ce- 
rută de toţi creditorii succesiunei şi lega- 
tarii împreună şi în mod colectiv sau de 
orice creditor al succesiunei în mod indiri- 
dual şi nu-i profită decât lui, iar nu şi ce- 
lorlalţi creditori ai succesiunei cari nu au 
cerut-o, deoarece această acţiune nu este 
indivizibilă. (Duranton, VII. No. 469: De- 
molombe, XVII, No. 119; Mourlon, II, No. 
467: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619. p. 4%; 
Dalloz, R&p., Succession, No. 1415; Laurent, 
X, No. 6, 67; Alexandresco, ed. 2, III, part. 
II, p. 723: C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 955, 937; 
Traian lonaşcu, p. 185). 

9. Numai creditorii succesiunei şi lega- 
tarii au dreptul să ceară separația de pa- 
trimoniu, creditorii personali ai moștenito- 
rilor deşi ar aveă interes să ceară separâţia 
de patrimoniu, nu au acest drept. (Alexan- 
dresco, ed, 2-a, III, part. ÎI, p. 714, 729, 725 
urm.; Hamangiu, 1. Rosetti-Bălăcesu şi 
AL Băicoianu, III, No. 936; Traian lonascu, 
p. 185, 184). 

10. Creditorii succesiunei, oricare ac fi 
calitatea lor, forma titlurilor sau modalită- 
țile, creaţelor lor, au dreptul, fără nici o 
distincţie, să ceară separaţia patrimoniilor. 
(Demolombe, XVII, No. 106 urm.; Aubry et 
Rau, ed. 4-a. VI, $ 619, p. 471: Dalloz, Rep. 
Succession, No. 1396; Suppl., Succession, No. 
929; Laurent, X, No. 7; Huc, V, No. 410: 
Baudry et Wahl, Successions, III, No. 4044 
urm., 4052: Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 718; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 955, 937: 
Traian lonaşcu, p. 185). 

„41. Astfel separaţia de patrimonii poate 
îi cerută de către creditorii chirografari şi 
de către creditorii ipotecari şi privilegiați. 
deoarece pot şi ei aveă interes când garanția 
lor esie contestată sau insuficientă. (Demo- 
lombe, XVII, No. 106 urm.; Mourlon, II, No. 
465; INI, No. 159%; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 619, p. 471, 472: Dalloz, Rep., Succes- 
șion. No. 1396; Suppl., Succession, No. 929; 
Laurent, X, No. 7, 66; Huc, V. No. 410; Bau- 
dry et Wahl, Successions, III, No. 4044 urm.
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4052; Alexandresco, ed. 2-a III, pari. II, p. 
719, text nota 2). 

12. Deasemenea poate îi cerută de cre- 
ditorii cu creanţe exigibile şi de către cre- 
ditorii condiţionali sau cu termin, deoarece 
separaţia de pairimonii este o măsură de con- 
servare. (Pothier, Sucecessions, VIII, p. 220; 
Duranton, VII, No. 471; Demolombe, XVII, 
No. 106 urm.; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, 
II, $ 385, nota 5, p. 529; Marcad, Art. 87%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 8 619, p. 471; Dal- 
loz, Rep., Succession, No. 1598: Suppl., Suc- 
cession, No. 929; Laurent, X, No. Z; Huc, V, 
No. 410; Baudry et Wahl], Successions, III, 
No. 4044 urm., 4052; Planiol, III, No. 2172; 
Alexandresco, ed. 2-a III, part. II, p. 718; 
Traian lonaşcu, p. 185). 

(2. Deasemenea separaţia de patrimonii 
poate fi cerută de creditorii cari au un titlu 
executoriu şi de către creditorii cari nu au 
dobândit un titlu executoriu. (Demolombe, 
XVII, No. 106 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a 
VI, $ 619, p. 471; Suppl., Succession, No. 
929; Laurent, X, No. 7, 9, Huc, V, No. 410: 
Baudry et Wahl, Successions, III, No. 4044 
urm., 4052; Alexandresco, ed. 2-a, III, part. 
II, p. 718). . 

14. Pentru ca un creditor al succesiunei 
să poată cere separaţia de patrimonii, ire- 
hueşte ca creanța sa să nu fie contestată în 
existenţa sa, indiferent de natura şi origina 
creanței şi chiar dacă pentru constatarea ei 
nu există un titlu. (Demolombe, XVII, No. 
106; Huc, V, No. 410; Planiol, III, No. 
2172; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. ZIS). 

15. Creditorii succesiunei pot cere se- 
parația de patrimonii în cazul când cre- 
anța lor nu este contestată în privința exi- 
stenţei ei, ci numai în privinţa cuantumu- 
lui ei. (Huc, V, No. 410; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 718, nota 4). 

(6. Moştenitorul care a plătit pe ere- 
ditorii succesiunei şi s'a subroțeat în dreptu- 
rile lor, pot cere separaţia de patrimonii. 
(Laurent, X, No, 9; Huc, Y. No. 410; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, pari. II, pag. 718, 
nota 4). , , DN 

17. Creditorii suecesiunei garaniaţi prin- 
tr'o cauţiune, au dreptul să ceară separaţia 
de patrimonii deoarece cauţiunea poate de- 
veni insolvabilă şi prin constituirea cauţiu- 
nei ei nu au înțeles să-şi micşoreze dreptul 
lor de a-şi realiză creanța. (Demolombe, 
XVII, No. 107; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
part. II, p. 719, nota). _ 

18, Falimentul defunctului declarat în 
cursul unui an dela decesul lui sau fali- 
mentul imoştenitorului, mu împiedică pe 
creditorii succesiunei de a cere separația de 

patrimonii. (Demolombe, XVII, No. 19; 

Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, p. 48%; 
Lyon-Caen et Renault, VII, No. 69; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 752, 754; M. 
A. Dumitrescu, VI, No. 257; Contra: De- 
mante et Colmet de Santesre, IX, No. 120 
bis, | urm.). „ , 

19, Separaţia de patrimonii poate fi 
cerută de creditorii cu xente. perpetue 
sau viagere ca şi de creditorii cu capl- 
talurile S cigibile. (Demolombe, XVII, No. 
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109; Dalloz, Râp., Suppl., Succession,: No. 
955; Baudry et Wabhl, Successions, III, No. 
No. 4050; Alexandresco, ed, 2-a, Lli, par- 
tea ÎI, p. 718, nota 4). 
20. Creditorii unui absent, pot cere 

separaţia de patrimonii după trimiterea 
definitivă în posesiune, (Dalloz, Rep. 
Succession, No. 929; Huc, V, No. 410; A- 
lexandresco. ed. 2-4, III, partea II, p. 718, 
nota 4). 

241. Moştenitorul care este în acelaş 
timp şi creditorui defunctului, poate cere 
separaţia de  patiimonii pentru partea 
din creanţa care nu a fost stinsă prin 
confuziune. (Pothier, Suecessions, VIII, p, 
220; Demolombe, XVII, No. 111. 168; De- 
mante et Colmet de Saniterre, II], No. 
520 bis, LV; Masse et Verg& sur Zachariae, 
IL, $_ 585, nota 3, p. 350; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 619, nota 5, p. 472; Dalloz, Kâp., 
Succession. No. 1400; Suppl., Succession, 
No. 950; Laurent, X, No. 8. 9; Huc, V, No. 
410; Baudry et Wabhl, Successions, III, 
No. 4055; Alexandresco, ed. 2-a, Il, par- 
iea il, p. 720). | 

29, in acest caz, dacă moştenitorul a 
acceptat succesiunea sub beneficiu de in- 
ventar, el va profită pentru întreaga 
creanţă, iar dacă a acceptat succesiunea 
pur şi simplu el va profită numai pentru 
porţiunea care excede partea sa eredi- 
tară în datorii. (Demolombe, XVII, No. 
111; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, 
nota 5, p. 472; Dalloz, B6p., Suppl., Suc- 
cession, No. 930; Laurent, X, No. 9; Huc, 
V, No. 410; Baudry et Wabhl, Successions, 
MI. No. 4055), 

238, In cazul când un moştenitor a în- 
cetat din viaţă înainte de a se fi lichi- 
dat succesiunea şi transmite astfel drep- 
turile sale propriilor săi moştenitori, ere- 
ditorii ambelor succesiuni au dreptul să 
ceară  separaţia de patrimonii. (Dalloz, 
Rep., Succession, No. 1404; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 755). 
24. Separaţia de patrimonii este o 

măsură de protecţiune pentru creditorii 
chirografari; prin urmare creditorii ipo- 
tecari, în regulă generală, nu au nici un 
interes să ceară separația de patrimonii. 
(Dalloz, Rep., Succession, No. 1597; Suppl, 
Succession, No. 954;  Alexandresco, ed. 
2-a, LII, partea II, p. 719, noia 2). 

5, Cu toate acestea creditorii ipote- 
cari pot aveă interes să ceară  separa- 
jia patrimoniilor în cazul când inscripția 
nu garantează plata întregei creanţe sau 
a dobânzilor şi cheltuelilor. (Demolombe, 
AVII, No. 107; Mourlon, II, No. 465; III, 
No. 159%; Aubry et Rau, ed, 4-a, VI, $ 619, 
p. 47t, 472; Dalloz, Râp., Succession, 
No. 1597; Laurent, X, No. 7, 66; Huc, V, 
No. 410; Baudry et Wahl, Successions, 
III, No. 4044 urm. 4052; Alexandresco, 
ed. 2-a, [Il partea II, p. 719, texi şi nota 2). 
2G. Din dispoziţiunile art. 2111 c. civ. 

în. (1745 ce. civ. rom.) rezultă că legatarii 
cu titla particular ai defunctului, au 
dreptul, ca şi creditorii succesiunei şi în 
aceleaşi condițiuni, să ceară separaţia de 
patrimonii. (Demolombe, XVII, No. 110; 
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Mourlon, II, No. 465; ZII, No. 1598; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 
219 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 619, nota 2, p. 471; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 1406; Suppl.. Succession, No. 
954; Laurent, X, No. 5; Huc, V, No. 410; 
Baudry et Wabl, Successions, III, No. 
4055; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL, p. 720; C. Hamangiu, L. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 957; Tra- 
ian lonaşcu, p. 185). 
27. Numai legatarii particulari ai unor 

sume de bani poi cere separaţia de patrimo- 
nii iar nu şi legatarii de corpuri certe şi de- 
terminate, deoarece ei sunt proprietarii a- 
cestor. obiecte din momentul deschiderei 
succesiunei, (Planiol, III, No. 2172; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, part. II, p. 720, nota 3; 
C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 937; Traian Ionaşcu, p. 184). 

28. Legatarii universali sau cu titlu uni- 
versal nu pot cere separaţia de patrimonii 
deoarece ei înlocuese pe defunct şi credi- 
torii succesiunei pot dobândi în contra lor 
separaţia de patrimonii. (Planiol, III, No. 
2172; Alexandresco, ed, 2-a, III, part. ÎI, p. 
720, nota 5; Nacu, II, p. 205, 204; Traian 
Ionașcu, p. 184). 

9. Legatarul unui uzufruct nu poate 
cere separâția de patrimonii, deoarece el are un drept real care îi dă un drept de 
preferință care nu are nevoie de altă ga- ranție. (Huc, V, No. 417; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 720, nota 3; Comp.: Contra: Demolombe, XVII, No. 194). 
30. In afară de dreptul de a cere se- parația de patrimonii, legatarii particu- lari au, potrivit dispoziţiilor art, 1017 ce. civ. în. (902 c. civ. rom.), o ipotecă legală asupra imobilelor succesorale pentru ga- rantarea plăţii legatelor, (Duranton, IX, No. 579; XIX, No. 328; Demolombe, XVII, No. 217; XXI, No. 675; Mourlon, III, No. 1419; Troplong, Donations et testaments, III, No. 1794, 1928, 1929; Privilâges et hypothe&ques, I, No. 452 ter; Mass6 et Verg€ sur Zacha- riae, LII, $ 497, nota 1, p. 279; Beudant, Su- ret€s personnelles eţ rcelles, II, No, 606 urm.: Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 162 bis, III; Mareadă, Art. 1017; Huc, VI, No. 345; Baudry et Colin, Donations et testa ments, II, No. 2487 urm; Baudry et Loynes, Privil&ges et hypothe&ques, II. No. 966; Gui- Jouard, Privileges et hypoth&ques, Il, No. 691; Planiol, Lil, No. 2792 urm.; Alexan- dresco, ed. 2-a, Il], partea II, p. 721; IV, pariea ÎI, 335 urm.; Contra: Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 264, p. 555, 554; Nacu, III, p. 693). 

3 A Chiar dacă testamentul prin care au iost instituiţi legatarii cu titlu parti- cular ar fi contestat, legatarii au dreptul să ceară separaţia de patrimonii, rămâ- nând că dacă contestaţia testamentului va fi admisă, efectele separaţiunei de pa- trimonii să înceteze. (Dalloz, Rep, Suc- cession, No. 1407). 
2, Separaţia de patrimonii poate fi - cerută în contra tuturor creditorilor per- sonali ai moștenitorului. (Aubry et Rau, ed. 4a, VI 619, p. 474; Dailoz, Râp., 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI 

„poate fi cerută chiar contra 

Codul civil 

Succession, No. 1410; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 727; C Hamangiu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎII, 
No. 935). 
28. Astfel separaţia de patrimonii, 

creditorilor privilegiați şi ipotecari ai moştenitorului. emolombe, XVII, No. 120, 121; Aubry 
et Rau, ed. 4a, VI, $ 619, text şi nota 11, p. 474: Dalloz, Râp,, Succession, Na. 
1410; Suppl., Succession, No. 955, 936; Huc, » No. 411; Baudry et Wabhl, Successions, 
III, No. 4051, 4061; Alexandresco, ed. î-a. III partea II, p. 727). 
34, Deasemenea separația de patri- 

monii poate fi cerută şi în contra fiscu- lui în cazul când el nu are un privile- giu, grevând bunurile succesiunei. (De- molombe, XVII, No. 119: Dalloz, R&p., Succession, No. 1440; Suppl.. Succession, 
No. 956; Huc, V, No. 411; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 727. nota 1). 
25, Separaţia de patrimonii poate fi cerută atât în contra creditorilor moşte- nitorilor legitimi, cât şi în contra tutu- „Tor creditorilor moștenitorilor universali ai defunctului cum sunt: moştenitorii ne- regulaţi, legatarii şi donatarii universali 

sau cu titlu universal. (Demolombe, XVII, No. 126; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, p. 475; Dalloz, Rep.. Suppl. cession, No. 955; Laurent, X. No. 14; Huc, V. No. 411; Baudry et Wahl, Successions, II, No. 4057; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 727). | 
6. După altă părere, separaţia de patrimonii trebueşte cerută numai în contra creditorilor moștenitorilor legi- 

timi, faţă de creditorii celorlalți moşte- nitori. ea nu trebueşte cerută deoarece există de plin drept. (Dalloz, Rep.. Suppl., uccession, No. 935; Laurent, X, No. 12). 
37, Separaţia de patrimonii poate fi cerută în contra unui creditor amanetar 

al moştenitorului. (Demolombe, XVII, No. 184; spe xandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. . 

38. Separaţia de patrimonii poate fi cerută şi contra legatarilor, deoarece ei poi fi consideraţi ca creditori ai moștenitorilor în cazul când legatarii primesc efectele con- fuziunei între patrimonii care rezultă din acceptarea pur şi simplu a succesiunei de către moștenitori. (Demolombe, XVII, No. 122; Demante et Colmet de Santerre, III, No. 219 bis, III; Dalloz, Rep. Suppl., Suc- 
cession, No. 937; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, III; No. 4062; N. Stănescu. Despre 
pariaj şi rezervă, p. 250 urm.; Contra: 
Alexandresco, ed, 2-a, TII, part. II, p. 727, 
nota 3, 756). , 89. Admiţându-se părerea că separația de patrimonii nu are loc de drept, ci 
trebueşte cerută şi de creditorii succesiuni, 
ea nu poate fi introdusă, după o părere, in contra moștenitorului care nu are nici ca- 
litatea nici interesul a se apără în o ase- 
menea cerere, deoarece el nu reprezintă pe 
creditorii săi. (Duranton, VII, No. 488; Mour- 
lon, II, No. 469: Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 219 bis [; Aubry et Rau, ed. 
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4-a, VI, $ 619, text şi nota 16, p. 473; Dalloz, Re€p.._ Suppl., Succession, No. 937, Planiol, III, No. 2174; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea II, p. 729; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, I[I, No. 935; Traian Ionaşcu, p. 185). 
9. După a doua părere separaţia de patrimonii nu poate fi introdusă în contra moştenitorului personal decât în cazul când nu Sunt cunoscuţi creditorii săi, (Dalloz, Rep. Suppl, Succession, No, 957; Laurent, X. No. 1i; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 728). 

4l. După a ireia părere, acțiunea în se- parație de patrimonii va puteă fi introdusă în contra moştenitorului personal numai în cazul când va fi vorba de exercitarea acte- lor având de scop să salveze exercitarea dreptului de preferință pentru viitor iar nu şi în cazul când va fi vorba de exerciţiul propriu zis al dreptului de preferinţă re- zultând din separația de patrimonii. (De- molombe. XVII, No. 145; Dalloz, Râp,, Suppl.. Succession, No. 957). 
2. După a patra părere, cererea de se- parație de patrimonii poate fi totdeauna introdusă în contra moștenitorului perso- nal. chiar dacă creditorii săi sunt sau nu sunt cunoscuți şi chiar dacă nu există cre- ditori. (Mass€ et Verge sur Zachariae, II. $ 385, nota 10, p. 531; Dalloz, Rep.. Succes- sion, No. 1411: Suppl., Suceession. No. 937; Huc, V, No. 423: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 728). 

43. In această din urmă părere, credi- 
torii moștenitorului sau ai legatarului uni. 
versal, au dreptul să intervie în instanţă şi 
să ceară nulitatea inscripției de separație 
de patrimonii. (Dalloz, Rep., Suppl., Suc- 
cession, No. 937). 
44. Separaţia de patrimonii poate fi 

cerută în mod diviz numai în contra 
unuia dintre moştenitori sau numai în 
contra unuia dintre creditorii moştenito- 
rului. (Dalloz, R&p., Succession. No. 1415), 
45. Separaţia de patrimonii priveşte 

toată averea care compune succesiunea: 
bunuri, drepturi şi acțiuni. (Laurent, X, 
No. 20; Alexandresco, ed. 2-a, III. par- 
tea II. p. 752, 755: C. Hamangiu. Î. Bo- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎII, No. 
942; Traian linaşcu, p. 185, 185). „ 
46. Astfel separaţia de patrmonii se 

aplică la toate bunurile mobile sau imo- 
bile din succesiune; în ceeace priveşte 
bunurile mobile. identitatea lor, trebueşte 
bine stabilită. (Mass et Verg6 sur 7a- 
chariae, II, $ 585, p. 352; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea ÎI, p. 721, nota 3, 752). 47. Deasemenea separaţia de patrimo- 
nii se aplică bunurilor corporale sau în- 
corporale din succesiune.  (Baudry et 
Wahl, Successions. III, No. 4065; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 752). 
48, Deasemenea separaţia de patrimo- nii se aplică prețului încă datorit pen- 

tru bunurile mobile sau imobile vândute 
de defunct, (Demolombe, XVII. No. 187. 
204; Mass et Verg sur Zachariae. II. 
$ 585, p. 554; Demante et Colmet de San- 
terre, II], No. 221 bis, II; Aubry et Rau. 

96701, -- Codul civil adnotat — VI. 
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VI, $ 619, p. 477; Laurent, X, No. 33: Huc, V, No. 416; Baudry et Wahl, Successions, III, No. 4069; Planiol, III, No. 2175; Ale- xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 754, text şi nota 3; Traian Ionașcu, p. 183). 
„ Deasemenea separaţia de patri- monii se aplică creanţelor succesiunei asupra moștenitorului, (Demolombe, XVII, 0. 155; Mourlon, II, No. 155; Laurent. X, No. 20; Baudry et Wahl, Succeessions, III, No. No. 4067; Alexandresco ed. 2-a, UI, partea II, p. 735), , 50. Fructele bunurilor succesorale cari sunt încă în mâinile moștenitorului intră în separaţia de patrimonii, deoarece fac parte din succesiune, cele cari nu mai suni în mâinele moștenitorului scapă se- parației de patrimonii. (Demolmobe, XVII, No. 152; Mourlon, JI, No. 471; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 619. text şi notele 21. 22, p. 477; Mass et Verg& sur Zachariae, Îl, $ 385, text şi nota 15, p. 552: Laurent, X, No. 22; Huc, V, No. 426; Planiol, III, No. 2175: Alexandresco. ed. 2-a. III, par- 

tea II, p. 755, 754; Comp.: C. Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎI, No. 942; Contra: Rolland de Villargues, R€p., S&paration des patrimoines, No. 55: 
Mass€ ei Verg6 sur Zachariae, II, $ 585, 
p. 332). , j 51. Bunurile raportate fiind aduse la 
masa suecesiunei numai printr'o ficţiune 
şi în interesul numai al comoştenitorilor, 
nu intră în separatia de patrimonii. (Du- 
ranton, VII, No. 495; Demolombe, XVII, 
No. 129; Mass€ et Verg6 sur Zachariae. 
II, 8 385, text şi nota 12, p. 332; Mourlon, 
II, No. 472; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 619, nota 25, p. 478; Dalloz, Rep., Suc- 
cessions, No. 1466; Huc, V, No. 426: Lau- 
rent. X. No. 21; Baudry et Wahl, Succes- 
sions. ÎII, No. 4077; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 755, nota 1: C. Ha- 
mangiu, Î. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 942), , 
52. Separaţia de patrimonii poate a- 

veă loc numai pentru o parte din bu- 
nuri, de exemplu: pentru toată averea 
imobiliară sau pentru toată averea mo- 
biliară. (Demolombe. XVII. No. 135; De- 
mante ei Colmet de Santerre, III, No. 
219 bis; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 732. nota 5; Comp.: C. Haman- 
giu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 935; Traian Ionașcu, p. 185, 185). 

52, Separaţia de patrimonii, după o 
părere, nu trebueşte cerută prin justiţie. 
ci este un beneficiu ce există de plin 
drept. (Demolombe, XVII, No. 159; Mass6 
et Vergâ sur Zachariae, II, $ 585, nota 
28, p. 358; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 219 bis, 1: Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession, No. 950; Laurent, X, 
No. 17: Huc, V, No, 422, 425; Planiol, III, 
No. 2179: Comp.: Traian Ionaşcu, p. 185). 
54. După altă părere. separaţia de pa- 

trimonii nu există de plin drept, ci tre- 
bueşte cerută prin justitie sub forma u- 
nei acţiuni. (Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, 

619, p. 475; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, III, No. 4085; Alexandresco, ed. 2-a, 
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II, partea II, p. 750; Comp.: C. Haman- 
giu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 958). 
55. Pentru introducerea actțiunei în 

separație de patrimonii nu este nevoie 
ca creditorii succesiunei şi: legaiarii să 
justifice vreun interes în cauză. 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 750; 
C. Hamangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 959). 

56. Creditorii succesiunei şi legatarii 
pot încheiă cu creditorii moştenitorului 
o convenţie de separație de  patrimonii 
care înlocueşte cererea în judecată. (Ale- 
xandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 751). 
57. Cererea de separație de patrimo- 

mii se poate exercită atât pe cale ptin- 
cipală, cât şi pe cele de excepiiune, în 
mod incidental. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 619, p. 476; Laurent, X, No. 17: Ale- 
xandresco ed. 2-a, III, partea II, p. 731; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 938; Comp.: Traian 
Ionaşcu, p. 185), 
58. In cazul când creditorii şi lega- 

tarii nu pot să-şi valorifice în prezent 
dreptul lor de preferinţă, însă voesce să-şi 
garanteze drepturile lor pentru viitor 
când vor aveă calitatea şi interesul a-şi 
stabili dreptul lor de preferinţă, dacă 
succesiunea de compune din lucruri 1mo- 
bile, formalităţile ce vor trebui să le în- 
deplinească sunt toate acele măsuri cari 
au de scop să împiedece confuziunea mo- 
bilelor succesiunei cu acele ale moşteni- 
torului cum sunt: cererea de a se aplică 
sigilii, opoziţiile la ridicarea sigiliilor, 
facerea inventarului sau punerea obiec- 
telor sub sechestru. (Dalloz, Râp.. Suppl., 
Succession, No. 951). 
59, lot în acelaş scop, creditorii şi 

legâiarii pot notifică  moştenitorului in- 
tenția lor de a cere la timpul cuvenit 
separația de patrimonii sau pot să facă 
o acţiune cu caracter de conservare. (Dal- 
loz, Râp.. Suppl., Suecession, No. 954). 
60. Dacă succesiunea se compune din 

imobile, creditorii şi legatarii trebuesc, 
potrivit dispoziţiunilor art, 2111 c. civ. 
fr. (1745 e. civ. rom.), să ceară luarea u- 
nei inscripțiuni cu privilegiu în termen 
de şase luni dela deschiderea succesiu- 
nei. (Dalloz, Rep., Suppl., Sucecession, Neo. 
949; Laurent, X, No. 34; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 751: C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 940). 
61. Cererea de. separație de patrimo- 

nii trebueşie adresată numai tribunalelor 
„civile, jar nu şi celor comerciale. (Dalloz, 
Rep. Suppl.. Succession, No. 932; Huc, 
V, No. 425; Baudry et Wahl, Successioas, 
II, No. 4086; Alexandresco, ed, 2-a, III, 
partea II, p. 732). 
62. Cererea de separație de pairimo- 

nii va fi adresată tribunalului civil al 
locului deschiderei succesiunei; când ce- 
rerea se face pe o cale incidentală se va adresă tribunalului sesizat cu cererea 
principală. (Alexandresco ed, 2-a, III, partea II, p. 732). 
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63. Judecătoriile de ocoale nu pot ju: 
decă cererile de separație de patrimonii 
nici chiar în mod incidental. (Dalloz, Rep. 
Suppl.. Succession, No. 952; Huc, V, No 
425; Baudry et Wahl,. Successions II]. 
No. 4086). 
64, In dreptul român, potrivit dispo- 

zițiunilor art. 54 din legea judecătoriilor de 
ocoale, aceste instanțe sunt competente 
să judece, până la o anumită valoare, ce 
rerile de separație de patrimonii. (Ale. 
xandresco, ed. 2-a, III partea ÎI, p. 752), 
65. Cheltuelile făcute cu cererea de 

separație de patrimonii cad în sarcina 
creditorilor  moştenitorului.  (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, Ii], partea II, p. 739). 
66. După părerea dominantă, accep- 

tarea succesiunei sub beneficiu de inven- 
tar aduce de plin drept separaţia de pe 
trimonii în folosul creditorilor  succesiu- 
nei şi legatarilor, fără să fie nevoie de 
cerere în justiţie şi de luarea unei in- 
scripții asupra imobilelor. (Demanie et 
Colmet de Santerre, III, No. 125 bis, I: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 612, p. 4%, 
$ 619, text şi nota 71, p. 504; Dalloz, Rep. 
Succession, No. 785; Suppl., Succession 
No. 612; Laurent, X, No. 80; Huc, V, No, 
425; Baudry et Wabhl, Successions III, 
No. 1711; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 724, 756; C, Hamangiu, 
I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 955; Traian lonaşcu, p. 186). 

67. După altă părere, acceptarea suc- 
cesiunei sub beneficiu de inventar nu a- 
duce deplin drept separaţia de patrimo- 
nii în folosul creditorilor şi legatarilor, 
ci ei sunt obligaţi să facă cerere în _jus- 
tiție de separație de patrimonii şi să ia, 
în termen de şase luni dela deschiderea 
succesiunei, inscripțiune asupra imobile- 
lor succesiunei. (Demolombe, XV, No. 17i 
urm.). , 
68. După a treia părere acceptarea 

succesiunei sub beneficiu de inventar, &- 
duce de plin drept separaţia de patrimo- 
nii în folosul creditorilor succesiunei si 
legatarilor, însă aceştia trebuesc să ia în 
termen de şase luni inscripțiune asupra 
imobilelor succesorale. (Delvincourt, Il, 
p. 98, nota: Duranton, VII, No. 47; XIX 
No. 218; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea ÎI, p. 756). 
69. in cazul unei succesiuni vacante, 

nu este locul a se cere separaţia de pa 
timonii, deoarece nu există moştenitori. 
(Mass et Verg€ sur Zachariae, Il, $ 58, 
nota 55, p. 542; Aubry et Rau, ed. tă 
VI, S$ 619, p. 508; Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea II, p. 736). 
70, In părerea Care admite că accep- 

tarea succesiunei sub beneficiu de inven- 
tar aduce de plin drept separaţia de pa- 
trimonii în folosul creditorilor suecesiu- 
nei şi legatarilor, dacă succesiunea este 
acceptată de unul dintre moştenitori, sub 
beneficiu de inventar şi de către ce alți 
moştenitori pur şi simplu. după părerea 
dominantă,  separaţia de patrimonii 5 
produce de plin drept peniru toată suc: 
cesiunea, chiar şi față de moştenitorii 
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cari au acceptat succesiunea pur şi sim- 
plu, cel puţin atât timp cât durează în- 
diviziunea între comoştenitori. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, text şi nota 74, 
p. 506; Baudry et Wabl, Successions, II, 
No. 1718: Comp.: Laurent, X, No. 87). 

71. După altă părere, în acest caz se- 
parația de patrimonii nu mai are loc 
deoarece confuziunea bunurilor suceeso- 
rale cu bunurile moștenitorilor este 0PO- 
zabilă creditorilor suecesiunei şi  legata- 
rilor. (Demolbmbe, XV, N. 175: Daltoz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 616; Lau- 
rent, X, No. 86). 

72, Chiar în cazul când acceptarea 
succesiunei sub beneficiu de inventar 
este forţată, cum este în cazul minori- 
tăţii moștenitorului, ea aduce separația 
de patrimonii de plin drept în folosul 
creditorilor şi legaiarilor. (Dalloz, R&p., 
Succession._  No.. 787: Suppl., Suceession, 
No. 615; Baudry et Wabhl, Successions. 
II, No. 1712; Comp.: Demolombe, XV. No. 
174: Laurent, X, No. 88). 
73. |n cazul când pe lângă minorul 

moştenitor există şi moştenitori majori, 
separaţia de patrimonii există de plin 
drept față cu moştenitorii majori nu- 
mai în timpul cât durează indiviziunea: 
după partaj separaţia de pairimonii este 
mărginită numai la bunurile cari au că- 
zut în lotul minorului. (Dalloz, R&p., Suc- 
cession, No. 789). N 
74. Când moştenitorul renunţă la be- 

neficiul de inventar sau este decăzut, 
după o părere, încetează separaţia de pa- . 
trimonii care a avut loc de plin drept, 
deoarece separaţia de pairimonii este o 
consecință a beneficiului de inventar. 
(Demolombe, XV, No. 172; XVII, No. 155: 
Marcad€, Art. 878: Demante et Colmet 
de Santerre. III. No. 125 bis, I; Dalloz, 
Reâp., Succession, No. 795: Suppl., Succes- 
sion. No. 615; Huc, V, No. 425; Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 4035; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 724; 
C. Hamangiu. ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, III, No. 955; Traian lonaşcu, 
p. 186, 187). SR 
75. Prin urmare, în această „părere, 

peniru ca creditorii şi legatarii . să evite 
această consecință a renunţării sau de- 
căderii din beneficiu de inventar, au in- 
teres să îndeplinească 'formalităţile ce- 
rute de lege pentru separaţia de patri- 
monii, mai ales să ia inscripția privile- 
giului în cele şase luni dela deschiderea 
suecesiunei.  (Demolombe. XV, No. 12; 

II, No. 153;  Marcadâ, Art, 878: De. 
mante et Colmet de Santerre [II, No. 125 
bis, 1; Dalloz, R€p.. Suppl.. Succession. 
No. 615; Huc, V, No. 495; Baudry et 
Wahl, Successions, II, No. 4055; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 724; C. 
Hamangiu, [Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 955; Traian lonaşcu, 
p. 186, 187). _ 

76. După a doua părere, renunțarea 
ia beneficiul de inventar nu aduce înce- 
iarea separaţiei de patrimonii. însă  de- 

DESPRE IMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 781 

cădetea din beneficiu de inventar are a- 
ceşt efect. (Laurent, X, No, 82, 83). 

7. După a treia părere, cu toate că 
moştenitorul a renunţat la beneficiul de 
inventar sau a fost declarat decăzut, se- 
parațiunea de patrimonii, produsă de plin 
rept prin acceptarea succesiunei sub be- 

neficiu de inventar, subsistă. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, text şi nota 75, p, 
306; Dalloz, Rep, Succession, No. 794; 
Suppl., Suecession, No. 614; Comp.: Mour- 
lon _II, No, 464). 
78. In cazul când moștenitorul care 

a acceptat succesiunea sub beneficiu de 
inventar este evins de un alt moşteni- 
tor care acceptă succesiunea pur şi sim- 
plu, separaţia de patrimonii nu mai sub- 
sistă. (Dalloz, R&p., Suppl., Succession, 
No. 614: Baudry ei Wahl, Successions, TII, 
No. 4058). 
79. Falimentul unui comerciant, de- 

clarat după decesul său, nu aduce de plin 
drept separaţia de patrimonii, ci ea tre- 
bueşte cerută, luându-se inscripția în cele 
șase luni dela deschiderea succesiunei. 
(Demolombe, XVII. No. 198; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, p. 485; Alexandre- 
șco. ed. 2-a; III, part. II, p. 757, nota, 735: 
Conira: Demante et Colmet de Santerre. 
IX. No. 120 bis I, urm.). 
80. Separaţia de patrimonii are loc de 

plin drept în cazul când o succesiune este 
declarată vacantă. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Suecession, No. 966). 

81. Separaţia de patrimonii nu produce, 
în principiu, efecte decât în raporturile ere- 
ditorilor succesiunei şi legatarilor cu credi- 
torii moştenitorului. (Duranton, VII, No. 
476; Demolombe, XVII, No. 222; Masse et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 585, nota 25, p 
557; Dalloz, R€p.. Suppl., Suecession, No. 
955; Laurent, X, No. 55, 37: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 754). 
82. Cel mai însemnat efect al separaţiei 

de patrimonii este acela de a împiedică pe 
creditorii moştenitorului, ca să-şi exercite 
drepturile lor asupra bunurilor succesorale 
înainte ca să fi fost îndestulaţi creditorii 
succesiunei. (Duranton, VII, No. 476; Demo- 
lombe, XVII. No. 222; Mass et Verge sur 
Zachariae, II, $ 385, p. 557; Dajloz, R&p., 
Succession, No. 1489; Laurent, X, No. 55, 57: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, pa- 
gina 754). 

823. Separaţia de patrimonii, în princi- 
piu, nu produce nici un efect faţă de moşte- 
nitorul însuşi, deoarece nu modifică nici 
drepturile, nici obligaţiile sale. (Demo- 
lombe. XV, No. 185, 194; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, 8 619, p. 497; Dalloz, Rep., Succes- 
sion, No. 1490; Suppl., Snccession, No. 955; 
Laureni, No. 18, 70 urm.; Baudry et Wahl. 
Sucecessions, III, No. 4155, 4155 bis; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 759; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi. 
coianu, III, No. 935). 

84. După separaţia de patrimonii, mo- 
ştenitorul are dreptul să înstrăineze bunu- 
rile succesiunei să ipotecheze şi să le gre- 
veze de drepturi reale cum ar fi servituţile, 
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deoarece separaraţia de patrimonii nu ridică 
moştenitorului nici unul din drepturile sale. 
(Dalloz, R&p., Succession, No. 1490; Suppl., 
Succession, No. 955; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 759, 760: C. Ha- 
mangiu, ÎI. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
ianu, III, No. 942, 945). 
85, Creditorii succesiunei şi legatarii, 

după o părere, nu pot luă nici o măsură, de 
natură să aducă vreo restricțiune puterilor 
de administraţie şi de dispozițiune ale mo- 
ştenitorului, deoarece nici un text de lege 
nu-i autoriză şi apoi aceste restricţiuni ar 
îi incompatibile cu principiul potrivit că- 
ruia separaţia de pairimonii nu produce 

. nici un efect faţă de moştenitor, ci priveşte 
numai raporturile creditorilor succesiunei 
cu creditorii moștenitorului. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 619, text şi nota 60, 61, p. 
498, 499; Dalloz, Rep.: Succession, No. 1490; 
Laurent, X, No. 18, 26; Huc, V, No. 422: 
Baudry et Wahl, Successions, III, No. 4097; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
700, 761). 

86. După altă părere, iribunalele vor 
puteă luă orice măsuri necesare pentru a 
salvă interesele creditorilor succesiunei şi 
legatarilor cum sunt: dare de cauţiune, vân- 
zarea imobilelor şi depunerea preţului la 
Casa de depuneri şi consemnaţie, facere de 
popriri, ete. (Demolombe, XVII, No. 146; 
Dalloz, R&p., Suppl,, Suecession, No. 
951). 
87. In cazul când toţi legatarii şi ere- 

ditorii succesiunei au cerut separaţia de 
patrimonii, pentru plata lor se vor urmă 
dispoziţiunile art. 2095 ce. civ, fr. (1719 e, 
civ. rom.), plătindu-se mai întâi creditorii 
privilegiați, apoi creditorii ipotecari, apoi 
creditorii chirografari şi în sfârşit lega- 
tarii. (Laurent, X, No. 55; Alexandresco, 
ed, 2-a, III, partea II, p. 754, 755), 
88. Creditorii ipotecari cari şi-au în- 

scris ipoteca înaintea decesului lui de- 
cujus, nu au nevoie de luarea unei alie 
inscripțiuni pentru a aveă precădere faţă 
cu creditorii chirografari ai succesiunei. 
(Demolombe, XVII, No. 19; Aubry et 
Rau, ed. 4-a. VI, $ 619, p. 489; Laurent, 
X, No. 56; Alexandreseo, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 755). : 
_89. Creditorii ipotecari chiar dacă 

şi-au înscris ipoteca înaintea decesului 
decujusului, pentru a aveă precădere iață 
de creditorii personali ai moștenitorului, 
vor trebui să ia inscripția prevăzută de 
art, 2111 c. civ. fr. (1745 ce. civ. rom.) 
(Demolombe, XVII, No. 19; Laurent, X, 
No. 66; Alexandresco, ed. 2-a, Il, partea 
II, p. 750, 735). 

90. După separaţiunea de patrimonii, 
principiul după care datoriile se împart de 
drept între comoştenitori în proporţiune cu 
porțiunea lor ereditară, după o părere, işi 
găseşte aplicaţiunea, (Demolombe, XVII, 
No, 211; Mass et Vergă sur Zachariae, II, 
$ 585, nota 19, p. 554; Mourlon, III, No. 
1419; Demante ei Colmei de Santerre, IX, 
No. 59 bis VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. 
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$ 619, p. 502; Dalloz, Rep., Suceession, No, 
1492; Suppl., Succession, No, 956: Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 4170; Pla. 
niol, III, No, 2184; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 681, 757, 758; C. Haman- 
giu, Î. Roseiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
III, No. 935). 
91. După altă părere, moștenitorul care 

are în lotul său bunuri de valoare mai 
mare decât pariea sa ereditară din datorii, 
este obligat faţă cu creditorii succesiunei 
până la concurenţa valorii bunurilor deoa- 
rece separaţia de patrimonii are de efect de 
a face să înceteze împărţirea datoriilor în- 
tre comoştenitori fiecare în proporțiune cu 
partea sa ereditară. (Duranton, VII, No. 
270; XIX, No. 224; Dalloz, Rep. Sucecession, 
No. 1491; Suppl., Succession, No. 956; Lau- 
rent, X, No. 604; N. Stănescu, Despre par- 
ta] şi rezervă, p. 505). 
92. Deoarece datoriile succesiunei se 

împart de drept între comoştenitori în Pro- 
porțiune cu partea lor ereditară, creditorul 
care este decăzut din dreptul de a cere se- 
parația de pairimonii în contra unuia dintre 
comoştenitori, nu va aveă dreptul să ceară 
separația de  patrimonii în contra ce- 
lorlalţi comoștenitori decât peniru por- țiunea lor erediiară din dațoriile suece- 
siunei. (Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 956). 
93, În cazul când creditorul care cere 

separația de patrimonii se prezintă înainte 
de împărteală, după o părere, se va aplică 
deasemenea principiul diviziunei datoriilor, 
deoarece separaţia de patrimonii are de 
scop de a împiedică pe creditorii moşte- 
nitorilor să vie în concurenţă cu creditorii 
succesiunei la averea succesorală, iar nu să 
schimbe natura creanței, nici să modiiice 
relațiunile dintre creditorii succesiunei, cu 
moştenitorii sau relațiun;le dintre moște- 
nitori. (Dalloz, R&p., Suppl., Suceession, No. 

. 
94. După altă părere, în acest caz, dis- 

pozițiunile privitoare la diviziunea dato- 
viilor între moştenitori nu-şi găsesc aplica- 
tiunea şi creditorul are dreptul să fie plă- 
tit din massa succesorală înainte de a regulă 
toate socotelile între comoștenitori. (Demo- 
lombe, XVII, No. 214; Dalloz, R€p., Suppl. 
Succession, No. 957). 
_95. Când bunurile succesorale nu a- 
Jung să îndestuleze pe creditorii succe- 
Siunei şi pe legatari, moştenitorul va fi 
obligat să-i plătească cu bunurile sale per 
sonale, deoarece separația de patrimoni! 
nu aduce nici o modificare obligaţiunilor 
sale. (Demolombe, XVII, No. 155, 218 urmn.; 
Chaboi, Suecessions, II, Art. 878, No. 15; 
Mass€ et Verg6 sur Zachariae, ÎL, $ 58, 
p. 556; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, 
iext şi notele 65, 64, p. 499, 500; Dalloz. 
Rep., Succession, No. 1496; Suppl., Suc- 
cession, No. 958; Laurent, X, No. 75; Huc, 
V, No. 429; Baudry et Wabl, Successions, 
III, No. 4157, 4158: Planiol, ÎII, No. 2182, 
2187; Alexandresco, ed, 2-a, [II partea 
Il, p. 725, 762, 765; C. Hamangiu, Î. Ro- 
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setti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
5), 

96. Creditorii succesiunei, cari au ce- 
rut  separaţia de patrimonii, au chiar 
dreptul ca înainte de a se fi constatat 
dacă bunurile succesorale vor ajunge pen- 
tru îndestularea creanţelor lor, să vie la 
distribuirea preţului bunurilor moşteni- 
torilor, în concurenţă cu creditorii săi 
personali, dobândind colocări condiţio- 
male, rezervându-li-se dreptul a-şi exer- 
cită privilegiul lor asupra bunurilor suc- 
cesorale a căror preţ nu a fost încă dis- 
tribuit între dânşii.  (Mourlon, III, No. 
1415; Demante et Colmet de Santerre. III, 
No. 223 bis, II; Dalloz, Rep., Suppl, Suc- 
cession, No. 958; Baudry ct Wahl, Succes- 
sions, III, No. 4157; Planiol, III, No. 2187; 

Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 955). 
97. Separaţia de patrimonii nu mo- 

dilică drepturile respective ale creditori- 
lor succesiunei, deoarece este o instilu- 
țiune stabilită în contra creditorilor mo- 
ştenitorului. (Demolombe, XVII, No. 223; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
222 bis, I, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 619, text și nota 55, p. 491; Dalloz, R&p, 
Succession, No. 1495; Suppl., Succession, 
No. 955; Laurent, X, No. 55 urm.; Huc, 
V. No. 427; Baudry et Wahl, Successions. 
IN, No. 4165; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 754, 756). 

98. Deasemenea separaţia de patrimo- 
nii nu modifică drepturile respective ale 
legatarilor. (Demolombe, XVII, No. 222; 
Demante ei Colmet de Sanierre, III, No. 
222 bis, I, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 619. text şi nota 55, p. 491; Dalloz. Rep, 
Suppl., Succession, No. 955; Laurent, X, 
No. 55 urm.; Huc, V, No. 427; Baudryet 
Wabl, Successions, III, No. 4165; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 756). 

99. Creditorii succesiunei cari şi-au 
înscris privilegiul lor de separație de pa- 
irimonii în cele şase luni cu începere de 
la deschiderea succesiunei, în afară de 
cauzele de preferinţă care rezultă din 
natura creanţei lor, au acelaş rang, indi- 
ferent de data înscrierei. (Demolombe, 
XVII, No. 222; Masse et Verg6 sur Za- 
chariae, II. $ 585, p. 557; Aubrv et Rau. 
ed. 4-a, VI, 3 619, p. 491; Dalloz, Rep, 
Succession, No. 1495; Laurent, X, No. 57; 
Planiol, III, No. 2185: Alexandresco, ed. 
2-a, II], partea II. p. 756). | 

100. Dacă numai unii dintre credito- 
rii succesiunei au cerut, separația de pa- 
trimonii sau au cerut inscripţia, aceştia 

nu au nici un privilegiu contra celor- 
lalți creditori ai succesiunei cari au ne- 
glijat să îndeplinească aceste formalități. 
(Demolombe, XVII, No. 222: Masse et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 585, nota 25, 
p. 55%: Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 649, 

text şi nota 35, p. 491; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 1494; Suppl., Succession, No. 
955. Laurent, X, No. 57: Planiol, III. No. 
2185: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 756). - 
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01. In cazul când unul dintre cre- 
ditorii succesiunei sau un legatar a ob- 
tinut dela moştenitor o ipotecă asupra 
unui imobil al succesiunei, el va aveă un 
rept de preferinţă faţă cu ceilalţi ere- 

ditori ai succesiunei sau legatari, afară 
de cazul când aceştia au înscris separa- 
ta de patrimonii în termenul de şase 
luni dela deschiderea succesiunei. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, text şi notele 
51, 52, p, 490; Dalloz, Râp., Suppl., Suc- 
cession, No. 954). 

102. In cazul când ar aveă loc urmă- 
toarele situațiuni: 1) un creditor al suc: 
cesiunei a înscris în termenul de şase luni 
dela deschiderea succesiunei privilegiul se- 
parațiunei de patrimonii; 2) un creditor al: 
moştenitoriului a obţinut dela moştenitor o: 
ipotecă asupra unui imobil al succesiunei şi 
5) alţi creditori ai succesiunei cari nu au. 
cerut inscripția privilegiului separaţiei de: 
pairimonii sau au făcut inscripţie după 
trecerea, celor şase luni dela deschiderea suc- 
cesiunei şi după luarea inscripției ipotecei. 
obținute dela moştenitor, după o părere, 
concursul între aceşti creditori se va regulă 
în felul următor: 1) creditorii succesiunei 
cari au înscris privilegiul separaţiei de: 
patrimonii în termenul de şase luni dela 
deschiderea succesiunei nu au nici o pre- 
ferință faţă de creditorii cari nu au făcui 
această inscripţiune: 2) creditorii cari au luat 
inscripţie, nu pot profită de neglijenţa cre- 
ditorilor cari nu au făcut inscripţiunea;. 
5) creditorii cari nu sau conformat legii, 
nu pot profită de vigilenţa creditorilor cari 
au îndeplinit condiţiunile prevăzute de lege. 
(Aubry et Hau, ed. 4-a, VI, $ 619, text şi: 
nota 54, p. 495; Dalloz, Re€p., Suppl., Suc- 
cession, No. 960; Laurent, X, N. 68; Huc, V, 
No. 427). ! 

103. După altă părere, dacă creditorii 
succesiunei au făcut inscripțiunea, ei vor: 
fi preferiţi creditorilor personali ai moşte- 
nitorilor, chiar dacă au obținut o ipotecă 
dela moştenitor asupra bunurilor imobile ale 
succesiunei, deoarece bunurile succesorale: 
nu intră în patrimoniul moştenitorului ci for- 
mează o massă distinctă grevată de un drept 
de preferinţă în favoarea creditorilor suc-. 
cesiunei. (Demolombe, XVII, No. 225; De- 
mante ei Colmet de Santerre, IX, No. 72 bis.. 
V; Dalloz, R€p., Suppl., Succession, No. 962; 
Baudry et Wabl, Successions, III, No. 4164), 

104. Aceleaşi regule se vor aplică şi în 
cazul de conflict între legatarii cari au în- 
scris privilegiul separaţiunei de patrimonii 
în cele şase luni dela deschiderea succesiu- 
nei, creditorii moştenitorului cari au obţi- 
nut dela el o ipotecă asupra unui imobil at 
succesiunei şi creditorii succesiunei cari nu 
sau conformat legii. (Aubry et Rau, ed. 
4-a. VI, $ 619, text şi nota 55, p, 495, 49%; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 965; 
Baudry et Wabhl, Successions, III, No. 4165). 

105. Câna moştenitorul a acceptat 
succesiunea pur şi simplu, iar creditorii. 
succesiunei nu au cerut separaţia de pa- 
trimonii, legatarii vor aveă dreptul să 
ceară plata legatelor lor din bunurile 
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succesorale în concurență cu creditorii 
succesiunei. (Demolombe, XVII, No. 123; 
Dalloz, Re&p., Succession, No. 1497; Suppl, 
Suecession, No. 954; Laurent, X, No. 60). 

106. După separaţia de patrimonii, 
moştenitorul poate înstrăină imobilele 
succesiunei pe cari s-a luat inscripţia pri- 
vilegiului, deoarece separaţia de patri- 
monii lasă moştenitorului disponibilitatea 
bunurilor succesorale, (Dalloz, Rep., Suc- 
cession, No. 1500: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 759, 760 urm.). 

107. A se vedeă: art. 1745 din codul 
civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Conţinuare dela 1924 până la 1927). 

|. Dreptul pe care legea prin art. 78 
şi 1745 c. civ. îl acordă creditorilor chi- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil 

rografari ai defunctului de a cere sepa- 
rarea patrimoniului defunctului de acela 
al erezilor, nu schimbă natura creanţei 
lor, care tot chirografară rămâne, întru- 
cât prin aceste texte legea are în vedere 
numai calitatea creditorilor față de suc- 
cesiune şi protejează pe cei ai defunc- 
tului, fără a schimbă întru nimic carac- 
terul creanţei lor. Prin urmare în speţă 
fiind constant că Banca Agricolă aveă în 
favoarea sa un sold debitor al fostului 
proprietar al moşiei, urmează că dânsa, 
prin cererea de separare de patrimonii 
ce a făcut-o, în urma morţii acestuia, nu 
a dobândit nici un privilegiu asupra mo- 
şiei lui şi deaceea nu poate fi achitată 
cu rentă provenită din exproprierea ace- 
stei moşii. (Cas. ÎI, 1815 din 24 Oct. 1924, 
Pand. Rom. 1926, I, 166, Curier Jud. 8/926;. 

Art. 782. — Acestdrept nu poate fi exercitat când, acceptân- 
du-se eredele de debitore, s'a făcut astfel novațţiune !) în privința 
creanţei contra defunctului. (Civ. 777, 781, 783, 1091, 1128 urm; 
Civ. Fr. 879). 

Tezt. fr. Art. 879. — Ce droit ne peut cependant plus &tre exere6, lors- 
quil y a novation dans la er€ance contre le defunt, par l'aeceptation de L'h6- 
ritier pour d6biteur. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Moştenire 1 urm. 
Notificare 17, 
Novaţiune 1 urm. 
Plată 9, 10. i 
Prelungirea termenulu 

12 

Acceptare pur şi simplă 
19 

Acceptare sub beneficiu 
de inventar 19. 

Acompt 14. 
Amanet 5. 
Apreciere suverană 3. 
Beneficiu de inventar 19, 
'Cambie 9. 
Cauţiune 5. 
“Condiţiune 15, 
Convenţiune 15. 
“Creditorii succesiunei 1 

urm. 
Debitor 1 urm. 
Diferenţă 1. 
Dobânzi 16. 
Efecte 1. 
Efecte de comerţ 9, 
Executare silită 7, 18, 21. 
Exemple de novaţiune 

Privilegiu 15. 
Rate 16. 
Rente 16, 
Rezervă 15. 
Renunţare 1 urm. 
Renunțare expresă 2, 
Renunţare tacită 2, 
Sacramentali termeni 2, 
Schimbarea condiţiunilor 

Schimbarea debitorulu: 
11 

Separaţie de patrimonii 
1 urm, 

Solidaritate 8, 
Substituirea datoriei 10. 
Succesiuge 1 urm. 
Suverană apreciere 3. 
Tacită renunțare 2. 
Termen 42, 
Termeni sacramentali 2, 
Titluri executorii 17. 
Urmărire silită 7, 18, 21. 

3—13, 
Faliment 6 bis. 
'Gaj 5. 
Garanţie 15. 
Inscripţie 6. 
Intenţie 2, 3, 4, 
Interzis 19, 
Ipotecă 6. 
Miror 19,   

Doctrină, 

„1. Novaţiunea prevăzută de art. 870 ce. 
civ. În. (782 ce. civ. rom.) nu este supusă 
regulelor și nu produce aceleaşi efecte 
ca novațiunea ordinară prevăzută de art. 
1271 ce. civ. îr. (1128 ce. civ. rom.), deoa- 

  

A) Asupra novaţiunei, a se vedeă art. 1128 Coa 

vece nu e novaţiune propriu zisă, «a 
mai mult o renunțare. (Demolombe, XVII, 
No. 157: Mourlon, II. No. 459; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 220 bis, |; 
Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 619, nota 6, 
FR. 473; Larambitre, Obligations, Art. 1275, 

0. 12; Dalloz, Rep., Succession, No. 1418; 
Suppl., Succession, No. 959; Laurent, X, 
No. 41, 45; Huc, V, No. 415; Planiol, Il, 
No. 2194; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. ZA; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 947; 
Traian lonaşcu, p. 190), 

9, Pentru exprimarea voinţei de-a ac 
ceptă ca debitor pe moştenitor, nu este 
nevoie de întrebuințat termeni sacramen- 
tali, renunţarea putând fi expresă sau ta- 
cită, ci este deajuns dacă din termenii 
actului rezultă în mod neîndoios intenţia 
părţilor. (Dalloz, Râp., Suceession, No. 
1419; Laurent. X, No. 39, 40; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 738, 739, 
740, 744). 

3. Iribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă din termenii actului rezultă 
intențiunea părților de a face o _ novâ- 
țiune. (Demolombe, XVII, No. 158, 166: 
Marcade, Art. 879; Dalloz, R6p., Succes- 
sion, No. 1419: Alexandresco, ed. 2-a, [Il 
partea If, p. 740, 741). 

4. Novaţiunea prevăzută de art. 879 c: 
civ. fr. (782 ce. civ. rom.) rezultă din orice 
act din care se deduce că creditorul suc” 
cesiunei consideră pe moştenitor ca sin- 

Civil. 
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gurul şi unicul său debitor. (Demolombe, XVII, No. 157; Demante et Colmet de San- terre, III, No. 220 bis, I; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 619, p. 42; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 940; Laurent, X, 
No. 41 urm.; Huc, V, No. 415; Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 4105; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 739; Tra- 
ian lonaşcu, p. 190). 

5. Astfel se consideră ca novaţiune, 
faptul creditorului de a fi luat dela mMo- 
ștenitorul personal, un gaj sau o cau- 
țiune chiar dacă ar fi neîndestulătoare. 
(Demolombe, XVII, No. 165; Mourlon, II, 
No. 460; Dalloz, Râp., Succession, No. 1420; 
Suppl., Succession, No. 940; Laurent, X, 
No. 47; Huc, V, No. 415; Alexandresco, 
ed. 2-a, IIl, partea IL, p. 739; Comp. Con- 
tra: Planiol, III, No. 2195). 

6. Deasemenea dacă creditorul a luat 
o inscripție ipotecară asupra bunurilor 
ersonale ale moștenitorului. (Demolom- 

be. XVII, No. 165; Mourlon, Il, No. 460; 
Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 940; 
Laurent, X, No. 46; Huc, V, No. 413; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 739; 
Traian lonaşcu, p. 191; Comp. Contra: 
Planiol, III, No. 2195). , , 

G bis. Deasemenea faptul creditorului 
succesiunei de a fi prezentat titlurile sale 
la falimentul moştenitorului. (Dalloz, Rep. 
Suppl... Succession, No. 940), , 

4„ Deasemenea faptul creditorului suc- 
cesiunei de a urmări vânzarea silită a 
bunurilor personale ale moştenitorului. 
(Demolombe, XVII, No. 165; Palloz, Rep. 
Succession, No. 1457; Suppl., Succession. 
No. 940; Laurent, X, No. 48; Huc, V, No. 
415: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 739. 740). | i 

8. Fapiul creditorului succesiunei de a 
siipulă solidaritatea contra moștenitorului 
pentru plata creanței sale, constitue o no- 
vaţiune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 740). , , a 

9. Faptul creditorului succesiunei de a 
primi pentru plata creantei sale în contra 
succesiunei, efecte de comerţ, subscrise de 
moştenitori, constitue o novaţiune. (Demo- 
lombe, XVII, No. 164; Laurent, X, No. 51; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 740). 

10. Subsiituirea unei datorii în locul 
celei vechi, este considerată ca o nova- 
liune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea 
ÎI, p. 759). , , „ 

4 i, Schimbarea debitorului constitue o 
novațiune. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 739). , , | 

12, Faptul creditorului succesiunei de 
a prelungi termenul de plată constitue o 
renunțare tacită, deci o novaţiune. (Du- 
ranton, VII, No. 498; Laurent, X, No. 49; 
„Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
759; Traian lonaşcu p. 190, 191; Contra: 
Demolombe, XVII, No. 161; Masse et.Ver- 
g6 sur Zachariae, II, $ 585, nota 50, p. 340; 
Mourlon, II. No. 460; Demanite et Colmei 
de Saniterre, Il, No. 220 bis, Il). . , 

18, Faptul creditorului succesiunei de 
a schimbă  condiţiunile angajamentului 
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primitiv, constitue o novaţiune. (Demo- 
lombe, XVII, No. 165; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p, 759). 

14. Fapiul creditorului succesiunei de: 
a primi dela moştenitor un acompt asupra. 
capitalului. nu constitue o novaţiune. (De-- 
molombe, XVII, No. 162; Alexandresco, ed.. 
2-a, III, partea II, p. 740; Contra: Laurent, 
X, No. 50). 

15. Creditorii succesiunei nu pierd be- 
neiiciul separaţiei de patrimonii când fac 
convențiuni cu moștenitorul sau dobândesc 
garanţii cari afectează bunurile personale: 
ale moştenitorului, dacă îşi rezervă cu a- 
ceste ocaziuni privilegiul lor, (Demolombe, 
XVII, No, 161; Demante et Colmet de San. terre, III, No. 220 bis, II; Dalloz, Râp.,. 
Suppl., Sucecession, No. 945; Laurent, X, No. 55; Planiol, III, No. 2195; Colin et Ca: 
pitant, II, p. 626; Alexandresco, ed. 2-a, 
il, partea II, p. Zu: C, Hamangiu, |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
947; Traian lonaşcu, p. 191). 

16. Nu poate fi considerat ca novaţiu- 
ne, faptul creditorului succesiunei de a 
primi dela moştenitori dobânzile sau ratele 
sumelor de bani şi rentelor datorite de de- 
funct. (Demolombe, XVII, No. 162; Dalloz, 

Succession, No. 1434: Laurent, X, No. 
50; Alexandresco, 2-a, III, partea II, pa- 
gina 740). 

17. Deasemenea faptul creditorului sue- 
cesiunei de a notifică moștenitorului ti- 
uurile executorii dobândite contra defune- 
tului. (Pothier, Succession, VIII, p. 220; De- 
molombe, XVII, No. 159, 160; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 220 bis II; 

„Dalloz, Re&p., Succession, No. 1457; Laurent, 
X, No. 45; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
TI, p. 740). 

18. Faptul creditorului succesiunei de a 
execută hotărîrea obținută în contra de- 
funciului, urmărind averea succesorului, nu 
constitue o novaţiune. (Pothier, Successions, 
VIII, p. 220; Demolombe, XVII, No. 159. 
160: Demante et Colmet de Santerre, III. 
No. 220 bis, II; Laurent, X, No. 45; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, ITI, partea II, p. 740). 
19, Dispoziţiunile art. 879 c. civ, tr. 

îşi găsesc aplicațiunea numai în cazul 
când moștenitorul acceptă succesiunea 
pur şi Simplu; prin urmare ele nu se 
pot aplică unui moştenitor minor sau in- 
terzis cari nu pot acceptă succesiunea 
decât sub beneficiu de inventar. (Lau- 
rent, X, No. 54; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea IL. p. 758, nota 5, 742). 
20. Creditorul care a consimțit la no- 

vațiune nu mai are dreptul să ceară se- 
parațiunea de patrimonii, deoarece a în- 
ceiat a fi crediiorul succesiunei şi a de- 
venit creditorul personal al moştenitoru- 
lui. (Demolombe, XVII, No. 165; Masse et 
Verge sur Zachariae, II, $ 585, nota 30, 
p._ 540; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 220 bis, II; Laurent, X, No. 4; 
Huc, V, No. 415; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 739, 742). 
24. Creditorul succesiunei care a pri- 

mit novaţiunea nu mai poate urmări suc- 
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-cesiunea pentru plata creanţelor sale, de- 
cât după îndestularea creditorilor succe- 
-siunei care au obținut separaţia de pa- 
trimonii.  (Duranton, VII. No. 449; De- 
molombe, XVII, No. 169; Demante et Col- 
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met de Santerre, III. No. 220 bis III, 225 
bis IL; Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
II, p. 742). 
29, A se vedeă: Art. 1128 din codul civil 

cu notele respective. 

Art. 183. — In privința mobilelor, după trecerea de trei ani 

dreptul este prescris. În privinţa imobilelor, acţiunea se poate exer- 

cită în tot timpul în care imobilele se găsesc în mâna eredelui, 

(Civ. 461 urm., 722, 781, 1743, 1745, 1837 urm., 1909; Civ. Fr. 880). 

Tezi.. fr. Art. 880. — Il se preserit, relativement aux meubles, par le laps 
de trois ans. 

A Vâgard des immeubles, laction peut âtre exerece tant qu'ils existent dans 

a. main de l'h&ritier. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Aotă sub Cas. |, 1813 din 24 Octombrie 1924, Pand. Rom. 1926, I, 166; 

“CONSTANTINESCU JAc. N., Despre succesiuni, p. 48 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptarea succesiunei 

Acţiune pauliană 18, 25, 
Antichreză 24. 
Anulare 18, 25. 
Apreciere suverană 15. 
“Coacerea fructelor 8, . 
Compensaţie 30, 
Condiţiune 19, 
Confuziune 11—15, 
“Creanţă 20. 
Delegaţie 30. 
Depozitar 14. 
Deschiderea şuccesiunei 3, 

7, 19, 
'Donaţiune. a se vedeâ cu- 

vântul: „Instrăinare“ şi 

Fraudă 18, 25. 
Fructe 8, 9. 
Fructe civile 9. 
Fructe naturale 8. 
Imobile 1, 20—30. 
Inscripţie 31. . 
Instrăinare 16, 17, 18, 22, | 

Interzis 19. 
Intreruperea prescripţie: 

Inventar 13. 
Ipotecă 24. 
Minori 19,   Mobile 4, 2—49, 29. 

Mobile corporale 2. 
Mobile incorporale 2, 
Modificare 31. 
Moştenire 1 urm. 
Nulitate 18, 23, 
Plară 30. 
Posesiune 16, 20, 
Prescripţie 2—10, .16, 19, 

20, 21 
Preţ 17, 27, 28, 29, 30. 
Privilegiu 31. 
Scadenţă 9. 
Sechestru 14. 
Separaţie de patrimonii 

urm, 
Sezină 5. 
Sigiliu 14. 
Stingere, a se vedeă cu- 

vântul: „Prescripţie“: şi 
11—16. 

Succesiune 1 urm. 
Succesiune vacantă 6. 
Suverană apreciere 15, 
Termen 1—10, 16, 19, 28, 

29, 3. 
Transcriere 26, 
Trimetere în posesiune 5. 
Vacantă succesiune 6. 
Vânzare cu pact de răs: 
cumpărare 23, 

Vindere-cumpărare, a se 
vedea cuvântul „ÎInstrăi- 
nare“ şi 22, 23, 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 880 ce. 
civ. îr. (783 c. civ. rom,) termenul în care 
trebuește făcută cererea de separaţiune 
de patrimonii diferă după cum este vor- 
ba de_ mobile sau de imobile. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Succession, No. 944; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 745 urm.; 
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 945, 944, 947; Traian 
lonaşcu, p. 187). 
„5. Potrivit dispoziţiunilor art. 880 c. 

civ, îr. (785 c. civ. rom.) dreptul de a cere 
separațiunea de patrimonii, în privința 

mobilelor corporale sau incorporale se 
stinge prin trecere de trei ani dela data 
deschiderei succesiunei, (Duranton, VII, 
No. 482; Demolombe. XVII, No. 122; De- 
mante et Colmet de Santerre. Ii. No. 224 
bis IV; Mourlon, II, No. 475; Mass€ et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 585, p. 332; Dal: 
loz, Rep., Succession. No. 1441; Suppl: 
Suecession, No. 945: Laurent, X, No, 3; 
Huc, V, No. 414; Planiol. III, No. 2197; 
Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, p: 
745; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 944, 947; Traian 
Tonaşcu, p. 188). 

3. Termenul de trei ani după care înce- 
tează dreptul de a mai puteă cere separaha 
de patrimonii curge, după o părere, dela 
data deschiderei suceesiunei, iar_nu dela 
data acceptărei succesiunei. (Duranton, 
VII, No. 482; Demolombe XVII, No. 172, 
175; Mass et Verge sur Zachariae, II, 
$ 585, nota 14, p. 332; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 221 bis IV; Dalloz, 
Rp. Succession, No. 1441: Suppl., Suc- 
cession, No. 945; Laurent, X, No. 25; Huc, 
V, No. 414; Alexandresco, ed. 248, [ll 
partea II, p. 744). 

4, După altă părere, acesi termen cur- 
ge dela data acceptărei succesiunei. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, nota 3; 
p. 480). - 

5. În contra moştenitorilor cari nu au 
sezină, prescripţiunea de trei ani va în: 
cepe a curge din momentul  trimeterei 
lor în posesiune, deoarece numai dela 
această dată ei pot fi acționaţi de către 
creditorii succesiunei. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 744, nota 2; Comp:: 
Demolombe, XVII, No. 173). 

6. Deasemenea aceeaş soluțiune se va 
da şi în cazul când s'au ivit moştenitori 
în urma vacanței succesiunei. (Demo- 
lombe. XVII, No. 174; Aubry et Rau. ed. 
4-a, VI, $ 619, text şi nota 76, p. 308; Lau- 
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rent, A, No. 204; Alexandresco, ed. 2-a, 
Mil, partea II, p. 744, nota 2). 
„2. Peniru mobilele cari se nasc poste- 

rior deschiderei succesiunei, prescripţia 
de trei ani va curge dela naşterea acţiu- 
nei. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II, 
p. asi 

8. Prescripţia de trei ani pentru fruc- 
tele naturale va începe a curge din ziua 
coacerei lor. (Laurent, X, No. 25; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 745). 

9. Prescripţia de trei ani pentru fruc- 
tele civile va începe a curge din ziua 
scadenţei lor. (Laurent, X, No. 25; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea Il, p. 745). 

10. Prescripţia de trei ani prevăzută 
de ari. 880 c. civ. fr. (785 c. civ. rom.), 
se întrerupe conform dreptului comun. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
745). 

1 1. Dreptul de a cere separaţia de pa- 
trimonii se stinge, prin confuziunea Ino- 
bilelor succesiunei cu mobilele „personale 
ale moştenitorului, deoarece există impo- 
sibilitate materială de a se exercită ac- 
țiunea în separație de patrimonii. (De- 
molombe. XVII, No. 175; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI $ 619, p. 478; Marcad, Art. 
880; Dalloz, Râp., Succession, No. 1443; 
Suppl., Succession, No. 945; Laurent, X. 
No. 26; Planiol, ÎII, No. 220; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, INI. partea II, p. 757, 745, 745; 
C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, Il, No. 947; Traian lonaşeu, 
p. 191). 

12. In cazul când confuziunea este 

parțială numai în privinţa unora dintre 

lucrurile mobile, se va puteă cere sepa- 

raţia de patrimonii numai în privinţa 

mobilelor cari nu au suferit contuziune. 

(Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $ 619, nota 24, 

p. 478: Alexandresco, ed. 2-a, INI, pariea 

II, p. 738). _ , 

13, Pentru a împedecă confuziunea 

celor două patrimonii, cel mai bun. mij- 

loc este a se face inventarul succesiunei. 

(Dalloz, Rep., Succession, No. 1444; Planiol, 

II, No. 2190; Alexandresco, ed. 2-a, IL. 

partea II, p. 758; C. Hamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 947: 

Traian lonaşcu, p. 189). . o 

14. Deasemenea pentru a împedecă să 

se facă confuziunea celor două patri- 

monii, se vor pune sigiliile sau se va în- 

credinţă succesiunea unul „sechestru sau 

unui depozitar. (Dalloiz, Rep. Succession, 

No. 1447; Planiol, III, No. 2190; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 738: C 

Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi 

Băicoianu, II, No. 947; Traian Jonaşcu, 

p. 189). o 

15. Tribunalele vor aprecia. în mod 

suveran dacă a avut loc confuziunea ce 

lor două patrimonii. (Dalloz, REp. Suc- 

cession, No. 1444). , 

16. Dreptul de a cere separaţia de 

patrimonii se stinge în ceeace priveşte 

mobilele succesiunei prin înstrăinarea lor, 

chiar înainte de expirarea celor _trei 

ani, în virtutea principiului că mobilele 
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se prescriu prin simplul fapt al posesiu- 
nei lor. (Duranton, VII, No. 483; Demo- 
lombe, XVII, No. 176; Demante et Colmet 
de Santerre, Ili, No. 221 bis I; Marcad€ 
Art. 880; Aubr et Rau VI, $ 619, p. 479; 
Dalloz, R€p., Suppl., Succession, No. 945; 
Laurent, X, No. 27; Planiol, [IL No. 2197; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
745; C. Hamangiu I. Rosetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 947). 

Za Dacă prețul înstrăinării lucrurilor 
mobile din succesiune este încă datorit,. 
separația de patrimonii se va cere asu- 
pra acestui preț. (Demolombe, XVII, No: 
181; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, p. 
476; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 
945; Huc, V, No. 416; Baudry et Wahl, 
Successions, III, No. 41928, 4150, 4155, 4142 
urm.; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II. p. 734, 743, nota 4; Comp.: C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 947). 

„18. Creditorii vor puteă atacă cu ac- 
țiunea 'pauliană; înstrăinarea  mobilelor, 
dacă ea sa făcut în frauda drepturilor 
lor. (Demolombe, XVII, No. 179; Mass 
et Verg€ sur Zachariae, II, $ 585, nota 16, 
p. 5535; Laurent, X, No. 27; Alexandresco,. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 746). 

19. Prescripţiunea de trei ani pentru. 
mobile curge în contra tuturor credito- 
rilor majori, minori sau interzişi, condi- 
ționali sau cu termen şi chiar în contra 
creditorilor cari nu au avut cunoştinţă 
de _ deschiderea succesiunei. (Duranton, 
VII, No. 482; Demolombe, XVII, No. 174; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
221 bis IV; Huc, V, No. 414; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 745, 744). 

20, Acţiunea de separație de patrimo- 
nii, în ceeace priveşte imobilele, după o. 
părere, este impreseriptibilă cât timp ele 
se află în posesiunea moştenitorului şi 
cât timp creanța nu este prescrisă. (De- 
molombe, XVII, No. 197; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 619, text şi nota 35, p. 48, 
482; Mass et Verge sur Zachariae. II, Ş- 
385, p. 533; Dalloz, Rp., Succession, No. 
1451; Suppl., Succession, No. 946; Planiol,. 
IIL No. 2200; C. Hamangiu, |. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 947; 
Comp.: Traian lonaşcu, p. 187, 188). 
24. După altă părere, dispoziţiunile art.. 

2262 ce. civ. fr. (1890 c. civ. rom.) îşi gă- 
sesc aplicaţiunea la orice fel de acţiuni 
reale sau personale, aşă încât acţiunea 
de separație: de patrimonii se _ prescrie- 
prin trecere de treizeci ani. (Duranton, 
VII, No. 486; Dalloz, Rp, Suppl., Suc- 
cession, No. 946; Laurent, X, No. 28; Huc, 
V, No. 415; Baudry et Wabhl, Successions, 
IL, No. 4145; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 748). | 
29. Instrăinarea imobilelor succesorale 

de către moştenitor cu orice titlu oneros 
sau gratuit, împiedecă pe creditorii suc- 
cesiunei să mai facă cerere de separație 
de patrimonii.  (Dalloz, R6p., Succession,. 
No. 1452, 1455; Suppl., Succession, No. 
946). 
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„23, Chiar o vânzare cu pact de răs- 
cumpărare constitue un obstacol, ca şi 
vânzarea definitivă, la introducerea cere- 
rej de separație de patrimonii. (Dalloz, 

€p., Succession, No. 1455). 
94. Creditorii succesiunei pot cere se- 

paraţia de patrimonii când moștenitorul 
a ipotecat sau a dat în aniichreză imobi- 
Jul succesoral. (Dalloz, Rep., Succession, 
No. 1454), 
25. Dacă înstrăinarea imobilului sue- 

cesoral a fost: făcută prin fraudă, credi- 
torii succesiunei vor puteă cere anularea 
înstrăinării. (Dalloz, Rep, Succession, No. 
1456; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. 

:p. 761; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu 
și AL Băicoianu, III, No. 9435). 

263. Imobilele sunt considerate ca în- 
Străinate din momentul transcrierei actu- 
lui de înstrăinare. (Laurent, X, No. 50, 54; 
Ale xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
749). 

217. Dacă înstrăinarea imobilului sue- 
cesoral a fost făcută de către moştenitor 
prin fraudă, ea este valabilă însă credi- 
torii succesiunei vor puteă cere separa- 
ţia de patrimonii în privinta preţului i- mobilului, dacă el este încă datorit: (De- 
molombe, XVII, No. 182, 202 urm.; De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 221 
bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, 
p. 477; Laurent, X, No. 25, 29; Huc, V, „No. 416; Baudry et Wabhl, Sucecessions, III, 
“No. 4069, 4130; Colin et Capiiant, III, p. “624; Alexandresco, ed. 2-a, IL, partea II, 
p. 755, 748, nota 761: Matei Cantacuzino, 
:p. 506; C, Hamaupgiu, I. Rosetti-Bălănescu 
Şi AL. Băicoianu, III, No. 942, 945, 947). 

28. Acţiunea de separație de patri- 
monii în privința preţului încă datorit 

;al imobilului succesoral înstrăinat de mMo- 
ştenitor, poate fi introdusă, după o pă- 
rere, şi peste termenul de trei ani pre- 
"văzut în art. 880 al. 1 c. civ. fr. (785 par- 
tea I, c. civ. rom.), care nu-şi găseşte a- “plicațiune aci, atât timp cât ar fi putut 
fi introdusă pentru imobilul ce repre- :zintă. (Demolombe, XVII, No. 205; Mass6 et Verge sur Zachariae, II, $ 585, p. 534: Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $ 619, p. 48; Dalloz, Rep. Sucecession, No. 1464: Suppl., 'Succession, No. 948; Huc. V, No. 416; Pla- 

Art. 784. — Creditorii eredelui nu 
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niol, III, No. 2201; C. Hamangiu, [. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
947; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 755, 756; Traian lonaşcu, p. 
188, 189). 
29. După altă părere, dispozițiunile 

art. 880 al. 1 c, civ. fr. (783 partea [ce 
civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea şi în 
privinţa introducerei acțiunei de separa- 
ție de patrimonii pentru preţul încă 
datorii al imobilului succesoral înstrăinat 
de moşienitor şi deci această acțiune se 
prescrie prin trecere de trei ani, deoa- 
rece prețul unui imobil vândut constitue 
o _ valoare pur mobiliară. (Duranton, VII, 
No. 490; Mourlon, II, No. 475; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 221 bis, 
II; Dalloz, Rep, Suppl., Suceession, No. 
948; Laurent, X, No. 35; Baudry et Wahl, 
Successions, III, No. 4144), 
30. Dacă imobilele au fost înstrăinate 

şi prețul a fost plătit şi a intrat definitiv 
în patrimoniul moștenitorului, fie prin 
plata efectivă, fie prin compensație sau 
delegaţie, creditorii succesiunei nu mai 
oi cere _separaţia de patrimonii. (Demo- 
ombe, XVII, No. 180; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VI, $ 619, text şi nota 26, p. 479; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 747; 

. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al 
Băicoianu, III, No. 945), 

31. Art. 880 e. civ. fr, (785 c. civ. rom.) 
nu a fost modificat prin art, 2111 c. ciș. 
fr. (1745 e. civ, rom.); prin urmare acțiu- 
nea de, separație de patrimonii nu ire- 
bueşte introdusă în termenul de şase luni 
dela deschiderea succesiunei, ci este dea- 
juns dacă în acest termen sa luat in- 
scripția. (Duranton. VII. No. 488: XIX, 
No. 216; Mass€ et Verg& sur Zachariae, 
II, $ 585, nota 27, p. 539: Troplong. Pri- 
vileges et _hypothăques, I, No. 525; De- 
mantie et Colmet de Santerre, III, No. 221 
bis, II; Marcade, Art. 880; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, $ 619, text şi nota 45, p. 485; 
Baudry et Loynes, Privil&ges et hypothă- 
ques, Î, No. 861; Alexandresco, ed. 2-a, 
Il, partea II, p. 749: Contra: Chabot, Suc- 
cessions, II, Art. 880, No. 9). 

D. A se vedeă: art. 1745 din codul 
civil cu notele respective, 

pot cere separaţiunea pa- trimoniilor, în contra creditorilor succesiunei. (Civ. 781; Civ. Fr. 881). 
Text. fr. Art. 851. — Les ereanciers de Vheritier ne sont point admis & „demander la s&paration des patrimoines contre les erâanciers de la, succession 
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 ALEXÂN 

Doctrină, 

d. Potrivit dispozițiunilor art. 881 c. civ. În. (784 c. civ. rom.), creditorii moşteni- “forului nu pot cere separaţia de patrimo- 
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DRESCU TRAIAN, Notă sub Cas. |, 1815 din 24 Octombrie 1924, Pand. Rom. 1926, 1, 166. 

nii în contra creditorilor suecesiunei chiar dacă sar stabili că 
tată este excesiv de 
II, No. 477; Marcad, Art. 881: Aubry ef Rau, ed. 4-a, VI, 

Succesiunea  accep- 
oneroasă. (Mourlon, 

$ 619, p. 475; Dalloz, 
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R€p., Succession, No. 1408; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 714, 722, 725; C. 
Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi 
coianu, No. 956; Traian lonaşcu, p. 
185, 184). 
2. In cazul când se dovedeşte că sue- 

cesiunea oneroasă a fost acceptată de 
moştenitor în scopul de a fraudă pe cre 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art, 785 

ră anularea acceptărei, (Demolombe, XVII, 
No. 114; Mourlon, II, No. 477; Mareade, 
Art. 881; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, 
p. 473; Dalloz, Rep., Succession, No. 1409; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
726: C, Hamangiu, |. Rcsetti-Bălănescu şi 
Al. Băicoianu, III, No. 936; Traian I5- 
naşcu, p. 184). 

ditorii săi personali, ei au dreptul să cea- 

„Art. 185. — Creditorii unui din compărţitori, ca nu cumva 
împărțeala să se facă cu viclenie în vătămarea drepturilor lor, 
pot pretinde să fie prezenţi la împărţeală, pot dar să intervină cu 
spesele lor; nu pot însă să atace o împărțeală săvârșită, afară 
numai de s'a făcut în lipsă-le şi fără să se ţină seamă de opo- 
zițiunea lor. (Civ. 732, 769, 974, 975, 976, 1825; Pr. civ. 63, 247, 
494; Civ. Fr. 882). 

Tezi. fr. Art. 682. — Les erâanciers d'un copartageant, pour Eviter que: 
le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer ă ce qu'il 
y soit procâd€ hors de leur prâsence: ils ont le droit d'y intervenir ă leurs frais;; 
mais ils ne peuvent attaquer un partage consomms, ă moins toutefois qu'il n'y 
ait 6t6 proe6d€ sans eux et au prejudice d'une opposition -qu'ils auraient formâe. 
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Doctrină, 

1. In codul civil român se găseşte în- 
scris art. 
dispozițiuni: <Creditorii unuia 

785, care prevede următoarele 
din coîm- 

părţitori, ca: nu cumva împărțeala să se 
facă cu viclenie în vătămarea drepturilor - 
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lor, pot pretinde să fie prezenţi la impăr- 
țeală, pot dar să intervie cu spesele lor; 
nu pot însă să atace o împărteală săvâr- 

şită afară numai de sa făcut în lipsă-le 
și fără să se ţină seama de opozițiunea 
lor», 

Acest articol este traducerea fidelă a 
art. 882 ce. civ. fr. şi este adoptat în în- 
tregime şi de codul civil belgian şi deci 
toate discuţiunile cari au urmat în jurul 

„aplicării acestui articol, în doctrina şi ju- 

visprudența franceză şi belgiană pot fi 

întrebuințate cu folos şi în deslegarea 

„chestunilor similare în jurisprudenţa noa- 

stră, deoarece în privinţa acestui articol 

nu se poate spune că avem traditiunea 

unei legiuiri anterioare. (N. Georgean, 
“Studii Juridice, Î, p. 114). | 

D, Art. 785 c. român (882 fr.) este re 

glemeniarea exerciţiului acțiunei revoca- 

torii sau pauliene prevăzută de art. 975 

e. român (1167 fr.) însă cu modificări im- 

-portante din cauza materiei delicate la 

care se aplică şi căreia legiuitorul i-a 

„acordat o protecţiune deosebită. (N. Geor- 
gean, Studii Juridice, I, p.. 114). 

2, Creditorii au cu privire la succe- 

siunea căzută debitorilor lor, următoarele 
drepturi: | 

1) Drepiul de a se opune ca partajul 

să se facă în lipsa lor (art. 785 e. rom. — 
882 c. în); 

II) Dreptul de a interveni la partaj (a- 

celaş articol); 
Il) Dreptul de a provocă partajul în 

numele debitorilor lor (art. 974 c. rom. — 
1166 c. îr.). 

Acest din urmă drept devine chiar o 

„obligaţie pentru creditori, atunci când ei 

-voiese să pue în vânzare pe cale de ur- 

mărire şi de expropriere forțată bunu- 

vile revenind debitorilor lor în sucecesiu- 

nea indiviză. afară de cazul prevăzut de 

art, 494 al, 2 pr. civ. rom. când câtimea 

părţii debitorilor este neîndoelnic stabi- 

lită şi lămurită (lichidă), caz în care se 

poate pune în vânzare partea indiviză, 

fără a mai fi nevoie a se efectuă în prea- 
“labil împărţeala. , 

Bine înţeles creditorii în acest de al 

treilea caz lucrează în baza acţiunei o- 

plice sau indirecte, în numele debitorilor 

lor, deoarece ei nu ar puteă intentă ac- 

țiune în împărţeală în numele lor decât 

în cazul când ar îi cesionarii unui drept 

indiviz dintro succesiune. (Demolombe, 
XV, No. 625, 625; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VI, $ 621 bis, p. 512; N. Georgean, Studii 

Juridice, [, p. 114, 115; Dalloz, R€p., Suce- 

cession, No. 1002; Suppl.. Succession. No. 
1952; C. Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, II, No. Sil: Traian Io- 

naşcu, p. 232). 

4, După altă părere, dreptul de a pro- 

vocă partajul, aparţine creditorilor în 

virtutea propriului lor drept, iar nu în 

numele debitorului lor. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession, No 1252; Huc, V, No. 
281; Baudry et Wabhl, Successions, Il, No. 

Ci
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5, Creditorii unui minor pot exercită 
acțiunea de împărţeală în numele debito- 
rului lor, fără să fie necesar să fi do- 
bândit autorizaţia consiliului de_ familie, 
(Dalloz, R€p.. Suppl., Suceession, No. 1031). 
G. Dacă însă comoştenitorul debitor a 

cedat altuia drepturile sale succesorale, 
creditorii .săi nu vor mai puteă uza de 
acţiunea indirectă pentru a provocă par- 
tajul, ci au dreptul numai, de este cazul, 
să atace cesiunea făcută, prin acţiunea 
revocatorie prevăzută de art. 975 c. rom. 
(1167 ce. îr.). (E. Laurent, Principes de 

droit civil francais, ed. 4-a, Tome, X, No. 
428; N. Georgean, Studii Juridice, i, p. 115). 

7, Creditorii copărtaşilor pentru ca îm- 
părțeala să nu se facă în frauda dreptu- 
rilor lor sunt obligaţi ca înainte de pro- 

vocarea ei, să facă opoziţie pentru ca îm- 

părțeala să nu se facă fără chemarea lor: 

iar dacă împărţeala este dejă provocată, 

ei pot interveni pentru a supraveghiă o- 

peratiunile. (N. Georgean, Studii Juridice, 
„p. . 
8. Intre modurile de fraudă întrebuin- 

iate mai des de copărtaşi sunt următoa- 
vele: 

I) Se pun în lotul unui copărtaş bunuri 

ce au fost grevate cu sarcine, în timpul 
indiviziunii de un ali copărtaş; | 

Il) Se pun în lotul unui copărtaş bunuri 
de o valoare interioară părţii sale succe- 
sorale, compensându-se diferenţa de va- 
loare prin sulte secrete; 

III) Se supune un copărtaş la un ra“ 
port care nu este în realitate datorit de 
el; etc, (Planiol, III, No. 2455; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, 1, p. 115, 116; C. 
Hamangiu, 1. Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, LII, No. 812, 817). 

9. Sub denumirea de creditori între- 
buinţată în art. 785 c. rom. (882 c. fr.) se 
înţeleg pe lângă creditorii chirografari 
ai copăriaşilor şi toţi cei cari au obținut 
vreun drept asupra bunurilor succesorale 
dela ei, cu un cuvânt toți avânzii—cauză 
ai copărtaşilur, cum sunt: creditorii ipo- 
tecari, cesionarii de drepturi, cumpără” 
torii unui bun determinat al succesiunii, 
chiar şi creditorii cu termen sau condi- 
țiune, creanţele lor trebuind însă să fie 
certe; soţia creditoare a soţului său, nu 
are nevoie de autorizaţia sa sau a justi” 
ţiei. (Dalloz, Repertoire, Succession, NO. 
2008, 2009, 20153, 2017, 2018, 2019, 2056; 

Suppl., Suceession, No. 1266, 1267; Carre, 
Chauveau Adolphe et Dutruc, Lois de la 
Procedure civile et commerciale, ed. 3-a: 
Tome LX, p. 45, No. 141; Bioche, Diction- 
naire de procedure civile et commertiale: 
ed. III, Tome YV, p. 422, No. 222; Michaux, 
Trait€ pratique des liquidations et parta- 
ses, ed. 14-a, No. 505; Demolombe, XVIL 
No. 226; Aubry et Rau, Cours de Droit 
civil francais, ed. IV, Tome VI, $ 626, text 
şi nota 44, p. 591; Laurent, op. cil X, 
498, 525, 557, 545; Huc, V, No. 434; Baudry 

Lacantinerie et Albert Wabl, Traite theo- 

rique et pratique de Droit civil, Des Suc 
cessions, ed. Il, Tome II], No. 3257—5260;
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Planiol. Trait€ €l&mentaire de Droit civil, 
ed. VI, No. 2454: D, Alexandresco, Expli- 
cațiunea teoretică şi praciică a Dreptului 
civil Român, vol. Il, partea IL. p. 767, 
763, text şi nota 1 şi 2; N. Georgean, 
Studii Juridice, 1, p. 116). 

10. Dispoziţiunile art. 785 c. rom. (882 
c. fr.). nu se aplică bineînțeles decât cre- 
ditorilor anteriori partajului iar nu şi ce- 
lor ale căror drepturi s'au născut poste- 
rior consumării partajului; deasemenea 
nici celor ce au cedat drepturile lor al- 
tora căci atunci intervine opozițiunea ce- 
sionarilor lor. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 767, 768. text şi nota 4; N. 
Georgean, Studii Juridice, I, p. 116, 117). 

11. Spre diferenţă de creditorii moşte- 
nitorilor, creditorii succesiunii nu pot în 
principiu, nici să se opue ca partaijul să 
se facă în lipsa lor, nici să intervie la 
partaj; cu toate acestea dacă moşienitorii 
au acceptat succesiunea pur şi simplu, 
ei devin prin această acceptare creditori 
personali ai moștenitorilor şi în acest. caz 
au acest drept. (Dalloz, Râp., Succession, 
No. 2016; Suppl., Succession, No. 1269; Mi- 
chaux, op. cit., 501; Carr, op. cit., LX, 
p. 44, No. 155; Laurent, op. cit., X, No. 
525;  Baudry et Wahl, Successions, III, 
No. 5261; Ambroise Colin et H. Capitant, 
-Cours €lementaire de Droii civil francais, 
Tome, III, p. 520; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea ÎI, p. 765; N. Georgean, Studii 
Juridice. I, p. 117). 

12, Opoziţiunea la partaj se îace, în 
principiu, prin notificare adresată atât 
moştenitorului debitor cât şi celorlalți co- 
moştenilori şi trebuie făcută înainte de 
partaj; se admite însă, în general în doc- 
trină şi jurisprudență că ea nu trebuie 

făcută într'o anumită formă, deoarece le- 

gea nu o prevede, ci poate fi. înlocuită 

prin echivalenți şi cerinţele legii trebuesc 

considerate ca suficient satisfăcute când 

actul creditorului îndeplineşte o triplă 

condiţiune şi anume: de a aveă dată cer- 

tă, de a manifestă în chip „neîndoios în- 

tențiunea creditorului de a-şi supraveghea 

drepturile sale şi de a fi cunoscut de că- 

ire toți comoştenitorii; asfel sa deciş că 

„echivalează cu opoziţia: Urmărirea imo- 

biliară făcută asupra imobilelor indiyize 

ale unei succesiuni de căire creditorul u 

nuia dintre comoştenitori; opozitiunea a 

punerea şi ridicarea pecelilor; poprirea 

părţii indivize a comoştenitorului de bi 

tor; acţiunea în împărțeală introdusă de 

creditor conform art. 974 ec. Cv. tom. 

(1166 e. civ. îr.); cesiunea drepturilor. suc- 

cesorale care a fost notificată la toți co- 

moştenitorii; cererea. de aplicare. a sIgI- 
Viilor, etc. (Dalloz., Rep, „Succession,, 52. 

2025-2027, 2029, 2030, 2055, 2054, 2037; 
S 1. Suceession, No. 1280 urm.: bioche; 

UE p. 492, No. 227 şi 228, p. 42% 

Ni 329; Carre, IX, op. cit. p. 45 44, No. 
156, p. 45, No. 157: Michaux, Op. it o 

436. 484 şi 489: Demolombe, XVII, No. 
20. 5 i theorique et 

232, Marcadâ. Explication Oe 

pratique du Code Napolson, ed. +1, art 
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882, No. 1; Aubry et Rau, op. cit, VI, $ 
626, text şi notele 59, 60, 61, p. 597 urm; 
Laurent, op. cit., X, No. 526, 527; Huc, V, 
No. 510; Baudry ei Wabhl, Successions, TI, 
No. 2297, 5214; III, No. 5215—5216, 5215; 
Planiol, III, No. 2455; Colin et Capitant, 
III, p. 525; Alexandresco, ed. 5-a, III, par- 
tea ÎI, p. 770, 771, text şi nota 6; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, |, p. 117. 118; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi AL. Băi- 
coianu, III, No. 814). 

13, Sau emis însă în doctrină şi ju- 
risprudenţă şi păreri contrarii, aşă, s'a 
admis că nu pot fi echivalate cu opoziţia 
la împărţeală: O urmărire imobiliară de 
bunuri indivize, chiar transcrisă. (Demo- 
lombe, XVII, No. 234: Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 626, nota 60, p. 597; Dalloz, 
R6p., Succession, No. 2029; Suppl., Suc- 
cession, No. 1281; Carrâ6, op. cit. IX, p. 
44, No. 136; Laurent, X, No. 527; Huc, V, 
No. 500; Michaux. op. cit., No. 490; N. 
Georgean, Studii Juridice, I, p. 118). 

14. Deasemenea poprirea părţii indi- 
vize a unui comoştenitor. (Carre, op. cit. 
IX, p. 44, No. 136; N. Georgean, Studii 
Juridice, I, p. 118). , 

15, Deasemenea opozijiunea la peceţi, 
făcută de un creditor, asupra bunurilor 
din succesiune, căzute debitorului său. 
(Bioche, op. cit. V, p. 492, No. 227: N. 
Georgean, Studii Juridice, ÎI, p. 118). 

16. Deasemenea sa decis în mod con- 
stant că inscripţiunea ipotecară luată de 
un creditor asupra imobilelor succesiunii 
încă nedivizată, nu poate ţine loc de opo- 
ziţiune la pariaj, deoarece poate îi per- 
feci de bine ignorată de către comoşte- 
nitori. (Demolombe, XVII, No. 255; Bioche, 
op. cit. V, p. 425, No. 234; Carr6, IX, op. 
cit., p. 44, No. 136; Michaux, op. cit. No. 
495; Dalloz, Râp., Succession, No. 2055; 
Suppl., Succession, No. 1281; Aubry et 
Rau, VI, $ 626, text și nota 64; Huc, V, 
No. 500; Baudry et Wahl. Successions, 
IL. No. 5214; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 770, 771, text şi nota 6; N 
Georgean, Studii Juridice, [, p. 118). 

17. Opoziţiunea la partaj trebueşte a- 
dusă la cunoştinţa tuturor comoştenitori- 
lor, deoarece partajul este indivizibil; o 
opoziţie la partaj adusă la cunoştinţa nu- 

mai a unora dintre copăriaşi este conși- 

deraiă ca neaveniiă faţă de toți copăr- 
taşii. (Dalloz, Rep, Suppl., Succession, 
No. 1285, 1284; Huc, V, No. 300). 

„ Opoziția la partaj, după o părere, 

td Base tgcita prin o notificare adre- 

sată tuturor  copărtaşilor. (Demolombe, 
XVII, No. 251; Aubry et Rau, ed. za. VI, 
$ 626, text şi nota 59, p. 598: Dalloz, Rep. 
Succession, No. 2025, 2028: Suppl., Succes- 
sion.. No. 1285; Laurent, X, No. 526; Huc, 

V, No. 300), _ ȘI 
19. După altă părere, opoziția la par- 

taj trebueşte adusă la cunoştinţa tuturor 
copărtaşilor printr'un mijloc oarecare, 
nefiind necesară o. notificare. _(Dalloz, 
Re&p.. Suppl., Succession, No. 1285). 
20. Opozitia la partaj poate fi făcută 
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de o femeie măritată, creditoare a unuia 
dintre copărtaşi, fără autorizaţia bărba- 
tului, deoarece constiiue un act de con- 
servare. (Dalloz, Rp. Suppl., Succession, 
No. 1272). 
2, Dacă creditorii comoştenitorilor nu 

au făcut opoziţie şi comoştenitorii au pro- 
vocat partajul .averei succesorale, credi- 
torii pot face intervenţie la împărţeală, 
care nu e supusă de lege la o formă anu- 
mită. (Baudry et Wabl, Successions, III, 
No. 3219; N. Georgean, Studii Juridice, |, 
p. 118). 

229, Din art. 785 c. civ. rom. (892 c. civ. 
fr.) rezultă că opoziţia şi intervenţia cre- 
ditorilor, pot fi admise tot timpul numai 
până ce partajul este consumat; discu- 
jiunea este însă, ce trebuie să se înţe- 
leagă prin cuvintele: «partaj consumat». 
Un partaj este consumat atunci când a 
făcut să înceteze definitiv indiviziunea 
între toți copărtaşii, fie a tuturor bunu- 
rilor succesorale, fie numai a unei părţi 
din ele; dacă fiind făcută de bună voie 
sau tras loturile la sorţi şi sau repar- 
tizat definitiv bunurile asupra, copărtaşi- 
lor, nefiind necesar ca moştenitorii să fie 
puşi în stăpânirea lor, sau dacă fiind e- 
fectuat prin justiţie sa făcut omologarea 
lui definitivă. (Demolombe, XVII, No. 150; 
Dalloz, Rep., Succession, No. 2065; Suppl., 
Succession, No. 1287, 1502; Michaux, op. 
cit, 478, 479; Aubry et Rau, VI, $ 626, 
texte şi note 47 şi 56; Laurent, op. cit. 
X, No. 528; Baudry et Wahl, Successious, 
III, No. 3220, 5223: Colin et Capitant, op. 
cit. LII, p. 595; Alexandresco, el. 2-a, III, 

“partea Il, p. 769, 770; N. Georgean, Studii 
Juridice, [, p. 118, 119: C, Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 815, 814). 

23, Un partaj parţial pentru anumite 
obiecte din succesiune însă definitiv, este 
considerat consumat pentru obiectele îm- 
părțite şi faţă de care opozițiunea credi- 
torilor nu mai poate fi admisă, (Demo- 
lombe, XV, No. 250, 517; Aubry et Bau, 
ed. 4-a, VI, $ 626, nota 47, p. 595; Dalloz, 
R&p., Suppl.. Suceession, No. 1287; Lau- 
rent, X, No. 526). 
24. Un partaj nu este considerat con- 

Sumat în sensul prevăzut de art. 785 c. clv. rom. (882 c. civ, fr), decât atunci 
când operaţiunile sale sunt complet ter- 
minate; așă, un partaj nu poate fi con- 
siderat consumat şi creditorii pot inter. 
veni, dacă fiind făcut prin Justiţie se 
află în judecata apelului şi nu s'a pro- 
nunţat încă hotărîrea de omologare; sau 
dacă „hotărîndu-se expertizarea şi vânza- 
rea imobilelor, s'a efectuat licitația bu- 
nurilor succesorale, dar loturile nu au 
fost formate şi atribuite prin sorți. (Mi- 
chaux, op. cit. No. 47: Laurent, op. cit, 
X, No. 528: Baudry et Wahl, Successions III, No. 5220—5295; Planiol, op. cit. II. 
No. 2455; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea II, p. 769; N. Georgean, Studii Juri- 
dice, I, p. 119), 
25. Un partaj consumat nu poate fi 
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opus de comoştenitori, creditorilor cari 
uzează de dreptul de opoziţie sau de 
dreptul de intervenţie, decât dacă are 
data certă conform art. 1182 c. rom. (1328 
c. îr.), căci. se admite în general, că cre- 
ditorii când sunt în conflict cu debitorii 
lor şi în special când uzează de acţiunea 
revocatorie, îşi exercită un drept care [i 
este propriu şi deci suni terţi în spiritul 
dispoziţiunilor acestui articol. (Bioche. op. 
cit, V, Partage, No. 259; Dalloz, Râp., Suc- 
cession, No. 2045; Suppl., Succession, No, 
1295; Marcade, op. cit., Art. 882, No. [II; 
Aubry et Rau, op. cit., VI, $ 626, text şi 
nota 57, p, 596; Laurent, op. cit, X, No. 
328, 542; Huc, V, No. 4535; Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 5224; Planiol, 
op. cit. III, No. 2440; Colin et Capitani, 
op. cit. III, p. 525; Alexandresco, ed, 2-a, 
IM, partea Il, p. Z70, 780: V, p. 245; VII, 
p. 186; Georgean, Studii Juridice, |, 
p. 119; C, Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 816, 818). 
26. Când însă creditorii provoacă par- 

taJul în locul debitorului comoştenitor în 
virtutea art. 974 c. civ. rom, (1166 c, civ. 
în.), chestiunea este controversată dacă 
comoştenitorii pot sau nu să opue credi-- 
torilor un act de pariaj fără dată certă. 
Părerea dominantă în doctrină şi juris- 
prudenţă este că creditorii lucrând în 
acest caz în numele debitorului lor, nu 
sunt terţi şi deci actul de partaj li este 
opozabil, chiar dacă nu are dată certă. 
(Michaux, op. cit, No. 474; Laurent, op. 
cit, X, No. 255, 542; Baudry et Wabl, 
Successions, II, No. 2274; III, No. 5256; 
Colin et Capitant, op. cit. II, p, SI; N. 
Georgean, Studii Juridice, 1, p. 119, 120). 
27. |n părerea contrară se spune că 

atunci când creditorii provoacă partajul 
în locul debitorilor lor, ei exercită un. 
drept care li este propriu, asupra por- 
țiunii de bunuri pe cari partajul trebuie 
să le atribuie acestor debitori şi că prin 
urmare ei trebuie să fie consideraţi ca 
nişte ierţe persoane. (N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, |, p. 120). 

„28. Credem că trebuie de admis aci 
şi o soluțiune. intermediară şi anume că, 
atunci când creditorii au făcut opoziţie 
la partaj şi dacă comoştenitorii stau în 
inactivitate, ei pot provocă partajul şi 
atunci nu li se mai poate opune un act 
de, împărțeală fără data certă, întrucât 
prin provocarea partajului în acest caz, 
după ce în prealabil au făcut opoziţia 
prevăzută de art. 785 c, civ. rom. (882 c. 
Civ, în.) ei nu mai reprezintă pe debi- 
torii lor, ci lucrează în virtutea unui drept 
al lor propriu ce le aparţine, anume a- 
cela de a-şi vedeă realizate cu un mo- 
ment mai înainte drepturile lor de cre- 
ditori, după ce au făcut toate diligenţele ce- 
rute de lege pentru a determină pe de- 
bitorii, lor să provoace partajul, lucru ce 
insă ei nu au voit să facă. (N. Georgean, 
Studii Juridice, I, p. 120). 
29. Dacă creditorii au făcut opoziţie 

sau intervenție la partaj, comoştenitorii 
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sunt obligaţi a-i chemă la toate opera- 
tiunile împărţelei şi dacă deşi au făcut 
opoziție sau intervenţie nu au fost che- 
maţi, ei pot cere şi obţine revocarea par- 
tajului efectuati în disprețul opoziţiei sau 
intervenţiei lor, fără să fie nevoie după 
părerea majorităţii doctrinei şi jurispru- 
denței, să se demonstreze existența unui 
concert fraudulos între copărtaşi, este 
însă necesar să se justifice existența unui 
prejudiciu ce li sar fi cauzat prin par- 
taj. (Michaux, op. cit. No, 462, 477; Mar- 
cade op. cit. art. 882, No. |; Mourlon, R&- 
petitions €criteşs sur le Code Napolton, 
cd. 7-a, Tome Îl, No. 478; Aubry et Rau, 
op. cit. VI, $ 626, text şi nota 45; Laurent, 
op. cit. X, No. 555; Baudry et Wabl. Suc- 
cessions, III, No. 3257, 5258; Planiol, op. 
cit. III, No. 2456; Colin: et Capitant, op. 
cit. III, p, 524, 525: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea ll, p. 775, 776, text şi nota 5; 
V, p. 252: Matei Cantacuzino, Elementele 
Dreptului civil, No. 542, p. 457: C. Nacu, 
Drepiul civil român, vol. II, No. 205; N. 
Georgean, Ștudii Juridice, I, p. 120, 121; 
C. Hamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 815). 

20. Inalta ncastră Curte a emis o ju: 
risprudență în trecut care însă nu a mai 
fost urmată de ea şi nici adoptată de alte 
instanțe sau de doctrină, anume că par- 
tajul între comoşienitori ar puteă ori- 
când să fie atacat de creditorii lor, când 
el sar fi făcut fără cunoştinţa lor şi prin 
neindeplinirea formelor cerute de. lege, 
cu toate că ei nu făcuseră opoziţie sau 
intervenţie. Curtea de _Apel_ din Douai 
(26 Dec. 1855, D. P. 1855, LI, 540) a mers 
mai departe hotărînd ca opoziţia la îm- 
părțeala făcută de creditorul unuia din- 
tre comoştenitori îi dă dreptul de a cere 

să se considere pariajul ca neavenit faţă 

de el, fără a fi nevoit să dovedească pre- 

judiciul ce a suferit. Credem însă că pri- 

ma opiniune este mai justă şi mai con- 

formă cu principiile de drept. fiind ne 

cesară justificarea unui prejudiciu pentru 

a se puieă cere revocarea partajului, e- 

oarece este constant stabilit în drept că 

fără prejudiciu nu există interes şi deci 

nici drept la acţiune în justitie care și-i 

justifice, afară bine înţeles de cazul cân 

legea ar declară un act nul de drept sau 

inexistent şi când justificarea prejudiciu- 

lui nu ar mai fi necesară, ceeace insă 

nu este cazul. (N. Georgean, Studii Du 
ridice, Î, p. 121; C. Hamangiu. I. Rosetti 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, II. No. 815. 

24, Dacă creditorul după ce a făcut 

intervenție într'o împărțeală, îşi e ragi 

formal] cererea sa, el nu mai poate i pri- 

mit să atace aceă împărieală pe motivu 

că s'a efectuat fără a se tine seama e 

opunerea sa. (N. Georgean, Studii Juri 

dice, |, p. 121). _ NI 

39, Creditorii cari au făcut opozitie 

sau intervenţie la partaj şi nu au i0st 

chemaţi de comoştenitori la această ope 

rațiune, dacă nu vor, să atace parta iu 

sa făcut în prejudiciul drepturilor lor. 
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pot să pretindă numai daune interese. 
(Laurent, op. cit. X, No. 555; N. Georgean. 
Studii Juridice, |, p. 121, 192), 
23. Creditorii cari au făcut opoziţie 

sau intervenţie la împărţeală, au dreptul 
ca să fie, chemaţi de copărtaşi la toate 
operaţiunile împărțelii şi sunt în drept 
să supravegheze operaţiunile, putându-se 
opune la actele care s'ar face în frauda 
drepturilor lor, nu pot însă să se ame- 
stece_ în acele operaţiuni. (Laurent, op. 
cit. X, No. 553: Colin et Capitant, op. cit. 
II, p. 525; Alexandresco, ed. 2-a, III, p. 
IL, p. 771—773; N. Georgean, Studii Ju- 
ridice, I, p. 122: C. Hamangiu, IL. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 815), 

- BA, Dreptul creditorilor de a supra- 
veghiă operaţiunile împărţelii în care fi- purează debitorul lor, în caz când ei au ăcut opoziție sau intervenţie, nu dese- ziseaza pe moştenitorul debitor de libera 
dispoziţiune a drepturilor sale succeso- 
rale şi dar cesiunile şi ipotecile ce le-ar 
fi constituit terţilor de bună credință 
după facerea opoziției sau a interven- 
ției, sunt valabile; deasemenea nu împie- 
decă pe comoştenitorii majori şi stăpâni 
pe drepturile lor de a face între ei un 
partaj valabil, de bună voie, chiar pără- 
sind o împărţeală dejă începută pe calea 
justiţiei; aceeaş libertate o au copărtaşii 
chiar în cazul când cererea de împăr- 
țeală fusese făcută de creditorii unui co- 
părtaş, în numele acestuia conform art. 
974 c. civ. rom. (1166 c. civ. fr.). (Dalloz, 
Rep. Succession, No. 2005-2007, 2058; Suppl., 
Suecession, No. 1288; Michaux, op. cit, No. 
452: Laurent, op. cit. X, No. 428, 525; Huc, 
V, No. 455; Baudry et Wabhl, Successions, 
II, No. 2279, 2314; INI, No. 5232, 5254; Pla- 
niol, op. cit. III, No. 2437, 2458: Colin et 
Capitant, op. cit. III, p. 525, 524; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 766, 774; 
M. Cantacuzino, op. cit. No. 414, p. 26; 
N. Georgean, Studii Juridice, IL, p. 123; 
Comp.: Hamangiu. Î. Rosetti-Bălăne- 
scu şi Al. Băicoianu, III, No. 816). 
35. Chestiunea este însă controversată 

şi suni în doctrină şi jurisprudenţă şi pă- 
reri contrarii soluţiunii de mai sus, ba- 
zate pe motivul că creditorul opunându- 
se sau intervenind la pariaj, îşi exercită 
un drept personal care ar deveni iluzoriu 
dacă debitorul ar aveă facultatea de a 
înstrăiuă sa ipotecă porţiunea sa din 
succesiune, înainte ca să fi fost deter- 
minată printrun partaj efectuat în pre- 
zența oponentului sau după chemarea sa 
în mod legal; dar dacă partajul este pro- 
vocat de creditori în numele debitorilor 
conform art. 974 c. civ. rom. (1166 e. civ. 
fr.), cesiunea sau ipoteca va fi valabilă, 
deoarece cererea de partaj nu micşorea- 
ză cu nimic drepturile moștenitorului de- 
bitor. (Dalloz, 'R6p., Succession, No. 2059, 
2041; Demolombe, XVII, No. 258; Carr, 
TX, op. cit. p. 46, No. 147; Michaux, No, 
455: Laurent, op. cit. X, No. 531; Aubry 
et Rau, op. cit. VI, $ 626, text şi nota 66, 
aceşii din urmă autori însă arată în
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$ 626, nota 67, că natura opoziţiei fiind 
conservatoare numai, nu creează în fa- 
voarea oponentului un. drept „de prefe- 
rință asupra valorilor ce vor fi atribuite 
definitiv prin partaj moștenitorului, debi- 
or; cesionarul posterior de bună cre- 
dinţă va trebui deci să fie admis a con- 
cură asupra acestor valori cu oponentul, 
proporţional fiecare cu creanța lui res- 
pectivă), 

36. După a treia părere, dacă cesiu- nea are de scop să pună capăt indiviziu- nei între copărtaşi sau echivalează cu o împărţeală, ea nu poate aveă loc când sa făcut opoziţie de către creditori; dacă însă cesiunea nu pune capăt indiviziunei, ci are de rezultat să micşoreze numărul copărtaşilor sau să substitue pe un altul în locui cedentului şi dacă  cesionarul este de bună credinţă, ea poate aveă loc cu toate că sa făcut opoziţie de către creditori. (Mass et Verg€ sur Zachariae. li, $ 595, p. 590; Dalloz, Rep. Succession, No. 2040). 
37. In orice caz, 

cut opoziţie sau au 
au dreptul să atace ca frauduloasă, în- străinarea sau împărțeala ce sa tăcut, prin ajutorul acțiunii revocatorii prevă- zută de art. 975 ce. civ. român (1167 c. civ. fr.). (Matei Cantacuzino, op. cit. No, 414, p. 265; N. Georgean, Studii Juridice, ], p. 123). 
38. Opoziția sau intervenția nu pro- fită decât creditorilor dela cari emană; ei pot să şi-o retragă oricând; însă ea nu creează în profitul creditorilor ce au făcut-o vreun drept de preferinţă faţă de ceilalţi creditori neprivilegiaţi ai aceluiaş comoştenitor debitor, cari nu au făcut opoziţie sau intevenţie, căci bunurile cari intră în lotul debitorului lor, devin gajul comun al tuturor creditorilor, (De- molombe, XVII, No. 256; Dalloz, Râp, Suppl., Succession, No. 1285, 1290; Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 626, text şi note 65, 67; Laurent, op. cit. X, No. 550, 532; Huc, V, No, 4%; Baudry et Wahl, Successions, III, No. 5227, 5255; Planiol, op. cit. TII, No. 2458; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- tea Il, p. 775—775: Contra. Dailoz, Rep., Successions, No. 2040; Carr, op. cit, LX, 

creditorii cari au fă- 
intervenit la partaj, 

p. 45, No. 142, 147; Michaux, op. cit, No. 44). | 
39. Chestiunea cea mai wnportantă şi foarte controversată din această materie, este, care este anume situaţiunea credi- terilor copărtaşilor faţă de partajul con- sumat şi la care ei nu au fost chemați, eparece nu făcuseră opoziție sau inter- ventie, adică dacă au sau nu dreptul să atace partajul prin acțiunea revocatoare. Creditorilor, cari nu au făcut opoziţie sau intervenție la împărţeală. trebuie să asimilăm şi pe acei creditori, cari, după ce au făcut opoziţie sau intervenţie, şi-au Ietras-o sau după ce au fost chemaţi la împărțeală nu au intervenit. (Aubry et Rau, op. cit, VI, “$ 626, nota 46 și text; Baudry et Wanj, Successions, III, No: 
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5248; Michaux, op. cit. No. 461; N. Geor-. sean, Studii Juridice, 1. p. 124). 
40. Irei sunt sistemele admise de doc- trină şi jurisprudență în rezolvarea ace- stei chestiuni: două sisteme absolute şi. în sens contrar şi unul intermediar. După primul, sistem, creditorii unui copărtaş nu pot să atace un partaj consumat, chiar în frauda drepturilor lor şi chiar prin concertul fraudulos al tuturor copărtaşi- lor, dacă ei nu au făcut opoziţie sau in- tervenţie. Aceasta este părerea dominan- tă în doctrină şi în jurisprudenţă şi este cea mai conformă cu spiritul art, 785. €, Civ. rom. (882 ce. Civ. în.) şi 975 şi 976 c. civ. rom, (1467 ce. civ. fr.) şi cu inten- țiunea legiuitorului francez scoasă din desbaterile parlamentare şi expunerile. e motive făcute cu ocazia votării codului Civil francez. In adevăr: art. 1167 al. I[ C. civ. fr. (976 c. civ, Tom.) trimete la dis- pozițiunile art. 882 ce. civ. îr. (785 c. civ.. rom.) semnalându-l ca o  excepţiune la principiul acțiunii revocatorii că creditorii pot atacă actele debitorul 

care arată 

Îr. (785 ce. Civ. rom.) formează o excepțiune, cum Sar puteă presupune că excepțiunea a fost prevăzută în codul civil tocmai pen- îru a retrage creditorilor un drept pe: care nu-l aveau, adică acela de a atacă partajul din cauza unui simplu prejudi-. ciu şi deci în acest caz, art. 882 c. civ. tr. (785 c, civ, rom.) ar fi fost înscris în , cod de prisos; aşă încât singura soluțiune juridică este aceea de a se admite că [e-- giuitorul a înţeles a derogă dela condi- țiunile acţiunii revocatorii în cazul de: partaj, nepermițând a se atacă o împăr- jeală consumată, chiar în caz de fraudă, dacă nu s'a făcut din partea creditorilor opoziţie sau intervenţie. 
Această interpretare rezultă dealtfel cu prisosinţă şi din interesul care a condus pe legiuitor la această importantă dero- sare, după cum se constată din expune- rea de motive a consilierului de Stat Bi- got-Preameneu făcută la titlul: <Des obli- gations», asupra dispozițiunilor art, 1167 c. Civ. fr. (975, 976 e, civ. rom.) cu ocazia votării codului francez: <On n'a cepen- 

ant pas voulu, que des cranciers pus- sent troubler le repos des familles en at- 
taquani comme frauduleux cortains actes 
qui sont nâcessaires, actes qu'ils ne sont 
point cens€s avoir ignores et dans les-- duels on leur donne seulement le droit din- tervenir pour y dâfendre leurs droits». (Dalloz, Rep. Obligations, p. 23, No, 42), rocedarea legiuitorului prin această 
derogare este justificată pe deplin deoa- rece el a voit să acorde o protecțiune spe- cială familiei şi să asigure buna înţele- ere între membrii ce o compun, neper- mițând creditorilor lor să atace un act: costisitor și bogat în procese şi în dis-- cuțiuni de familie cum este partajul, chiar în caz de fraudă din partea tuturor 
comoştenitorilor dându-le însă în acelaş. 
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aceea ă procedura preven- iivă a opoziției şi intervenţiei, mijlocului li resiv al acţiunii revocatorii sau pau- ne. 

Ca argumente în Sprijinul acestui sis- tem, se mai invoacă încă, pe lângă redac- liunea clară a art, 882 ec. civ. fr. (785 e, CIV. rom.) combinat cu art. 1167 c. civ. Îr. (975, 976 e. civ, rom.) şi dispoziţiunile art. 865 ce. civ. fr. (769 c. civ. Tom, care obligă pe creditorii ipotecari ai bunuri- lor raportate la massa succesorală să in- tervie la partaj pentru ca raporiul să nu se facă în fraudă drepturilor lor; dea- semenea şi dispoziţiunile art, 2205 c. civ. iz, (1825 C. civ. rom.), care arată că por- Jiunea indiviză a unui coerede în imo- ele succesorale, nu poate fi pusă în vânzare de creditorii săi personali, înain- te de facerea împărțelei sau a licitaţiei ce ei pot provocă sau în care au dreptul a interveni, (Demolombe, XVII, No. 232 urm.; Bioche, op, cit, V, p. 424, No. 245; Carre, op. cit. IX, p. 46, No. 145; Michaux, op. cit. No. 463, 467-—469, 475; Marcadg, op. cit. art. 882, No. I; Mourlon, op. cit. Il, No. 478; Demante et Colmet de San- terre. Cours analytique de Code civil, ed. II, 'lome III, No. 224 bis; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 1505; Laurent, op. cit. X, No. 405, 525, 557, 558, 544; Huc, V, No. 455: Baudry et Wabl, Successions, III. 
No. 3247, 5250; Planiol, op. cit. Il, No. 514; II. No. 2459: Colin et Capitant, op. cit, 
INI. p. 522; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
iea II, p. 776, 777; V, p. 250, 251; Nacu, 
op. cit., p. 205; N. Georgean, Studii Ju- 
ridice, 1, p. 124 um.; C. Hamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 813). , , 
4. După un al doilea sistem absolut 

contrar celui precedent, creditorii unui 
copărtaş pot atacă pentru motivul de 
fraudă totdeauna un partaj consumat, 
chiar dacă frauda provine numai „dela 
copărtaşul debitor, deoarece dolul viciază 
toate actele în care a fost întrebuințat, 
mai Cu seamă că art. 785 c. civ. rom. (882 
ec. civ. fr.) nu conţine nici o dispozițiune 
formală de interzicerea acțiunii în anu- lare pentru dol şi fraudă şi dacă cele mai 
solemne contracte poi fi atacate pentru 
dol şi fraudă, nu se poate concepe pen- 
tru ce această dispozițiune nu ar fi apli- cabilă şi la partage. (Dalloz, Rep. Suc- cession._No. 2046, 2050; Suppl.. Suogession, No. 1505; Bioche. op. cit. V, p. 424, MR 
245; Carr6, op. cit, IE pi 46, No. 145; Mi 
haux, op. cit., 464, 471). , 

i 429, După cel de al treilea sistem. în- 
termediar între aceste două sisteme a - 
solute arătate mai sus, creditorii unui co 
moştenitor vor putea totdeauna atacă, un 
partaj consumat cu toate că nu Ul ae 
opoziție sau intervenţie, dacă motiv az 
țiunii lor este că partajul a fost di 
tatul unei fraude concertată între oi 
copărtaşii în scopul de a-i frustră drepturile lor. 
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Cei ce admii acest ultim sistem se în- temeiază în argumentarea lor, pe lângă motivele semnalate în cel de al doilea Sistem i 
interpretarea dată art. 882 ce. civ. fr. (785 €. Clv. rom.) de căire Consilierul de Treilhard, în expunerea de motive a legii relative la succesiuni (şedinţa de 19 germ. : «Les crEanciers dont Lini&rât ne 

ă ce que le partage soit fait hors de leur presence; mais ils ne peuvent pas atta- quer un partage fait sans fraude en leur absence, a moins quiil n'y eut procede, au prejudice d'une opposition qu'ils au- raient forme: ils son bien maiîtres d'in- tervenir mais on n'est “pas oblig€ de les appeler> (Dalloz, Re€p., Suceession, p. 169, No. 36); deci din această expunere  re- zultă că atunci când un partaj este con- sumat prin frauda tuturor copărtaşilor, în lipsa creditorilor cari nu au făcut o- poziție sau intervenţie, acțiunea revoca- torie prevăzută de ari, 1167 ce. civ. fr. (975 ce. civ. Tom.) este totdeauna admisi- bilă ca în orice materie. (Larombiăre, Obligations, II, p. 277 urm.; Dalloz, Rep. Succession, No. 2046; Obligations, No. 960; Suppl., uccession, No. 1305; Bioche, op. cit. V, p. 425, No. 243: Carre, op. cit. IX, p. 46, No. 145; Aubry et Rau, op. cit. V, $ 519, nota 30; VI, $ 626, text şi notele E 50, p. 593 urm.; IV, ş 515, texi şi nota 54)... 
43. Dacă toţi copărtaşii s'au înţeles pentru a împiedecă prin manopere frau- duloașe pe creditori de a face opoziţiune. atunci partajul poate fi revocat, căci după cum zie Baudry et Wabhl (op. cit, III, 3252), copărtaşii sunt în acest caz pa- sibili de o acţiune în daune interese şi revocarea partajului nu este decât o for- mă a acestei acţiuni, (Baudry et Wabl, 

Successions, III, No. 3252; N. Georgean, 
Studii Juridice, I, p. 127, 128), 
44. În cazurile când creditorii copăr- 

taşilor suni admişi a atacă actele de par- 
taj pentru fraudă, nu este suficient ca 
ei să invoace numai motivul de fraudă, 
ci sunt ţinuţi să facă dovada faptelor ce 
e invoacă; şi această dovadă se poate 

face prin toate mijloacele prevăzute de 
lege. (Michaux, op. cit, No. 470; Laurent, 
op. cit. X, No. 541; Baudry et Wabhl, Suc 
cessions, III, No. 5254; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, I, p. 128). Se 
45, Prohibiţiunea prevăzută de art. 

785 c. civ. rom. (882 ce. civ, fr.) „pentru 
creditorii cari nu au declarat opoziţie sau 
intervenţie la partaj, se aplică numai 
atunci când aceştia lucrează în numele 
lor, nu însă şi atunci când lucrează în 
numele debitorului lor conform art. 974 
ec. civ. rom. (1166 c. civ. îr.), caz în care 
ei pot atacă partajul, cu toate că nu au 
făcut opoziţie sau intervenţie, dar numai 
pentru motive ce ar fi putut fi invocate 
de însăşi debitorul lor. (Michaux, op, cit. 
No. 474: Laurent, op. cit. X, No. 536; Bau- 
dry et Wabl, Successions, III, No. 3256; 
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Capitant, op. cit. p. 251; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 779; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, LI. p. 128). . , 
4G. Dacă există controversă în pri- 

vința aplicării acțiunii revocatorii la ua 
partaj consumat, doctrina şi jurispruden- 
ia sunt unanime, însă a recunoaşte două 
cazuri când creditorii poi atacă un par- 
taj consumat cu toate că nu au declarat 
opoziţie sau nu au făcut intervenţie şi 
aceste cazuri sunt: 1) Pantajul simulat şi 
2) Partajul făcut în grabă. (Demolombe, 
XVII, No. 242, 243, 245; Demante et Col- 
met de Santesre, ÎII, No. 224 bis; Aubry 
et Rau, VI, 8. 626, text şi nota 51, p. 59; 
Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 130; 
Laurent. X, No. 559, 540; Huc, V, No. 435; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL. p. 
773, 779; N. Georgean, Studii Juridice, 
I, p. 128; C. Hamangiu, IL. Roseiti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III. No. 818;. 

47. Partajul simulat. Când toţi co- 
moştenitorii au tăcut un pariaj simulat 
printr'un concert fraudulos, în scopul de 
a frustră pe creditorii unuia dintre como- 
ştenitori pe care îl favorizează, de ex.: 
prin sustragerea dela acţiunea credito- 
rilor a unei părţi din bunurile succeso- 
rale, toate restricţiunile puse de art. 882 
e. civ, îr. (785 c. civ. rom.), acțiunii cre- 
ditorilor cad şi ei vor puteă, fie că au 
făcut sau nu opoziţiune sau intervenţie, 
să demonstreze, prin orice mijloc de do- 
vadă, chiar şi prin martori, deoarece au 
fost în imposibilitate de a-şi procură un 
act scris, că în fapt nu a avut loc un 
partaj şi să provoace un alt partaj, de- 
oarece legea opreşte pe creditorii como- 
ştenitorilor de a atacă un partaj consumat, 
atunci când există în adevăr un partaj 
serios și adevărat, iar nu şi atunci când 
el nu există, deoarece actul care îl con- 
stată este fictiv şi nu a putut modifică 
întru nimic situațiunea părţilor una faţă 
de cealaltă şi față de averea de împărțit; 
simulaţiunea poate fi invocată fără dis- 
tincţiune de către toţi creditorii copăr- 
taşilor, fie că drepturile lor au luat naş- 
tere anterior sau posterior consumării ac- 
tului atacat în simulaţiune. (Demolombe, 
XVII, No. 242, 245, 245; Dalloz, Râp., Suc- 
cession. No. 2046, 2055; Suppl., Succession, 
No. 1506; Bioche, op. cit. V, p. 495, No. 
245 in fine; Carrâ, op. cit. LX, p. 46, No. 
145,. Michaux, op cit., No. 464; Marcade, 
op. cit. art. 882, No. II; Demanite et Col- 
met de Santerre, op. cit.. III, No. 224 bis; 
Aubry et Rau, op. cit., VI. $ 626. text şi 
nota 54: Laurent, op. cii., X, No. 559, 54|; 
Huc. V, No. 455; Baudry et Wahl, Suc- 
cessions, III, No. 3251; Planiol, op. cit. 
III, No. 2441: Colin et Capitant, op. cit 
UI, ? 525; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea ÎI, p. 778; V, p. 251. 279; M. Canta- 
cuzino, p. 458, No. 542; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, Î, p 128. 129; C. Hamangiu. 
I.. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu, III, 
No. 818). 
48. Partajul făcut în grabă. Deaseme- 

nea creditorii unui comoştenitor pot atacă 
un partaj consumat cu toate că nu au 
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făcut opoziţie sau intervenţie, atunci 

când se plâng că el a fost făcut cu o 
" astfel de grabă încât ei sau găsit în im- 

posibilitate de a-l putea preveni prin de- 

clararea unei opoziţiuni sau prin facerea 

unei intervenţiuni; nu e necesar ca graba 

copărtaşilor să fie frauduloasă, deoarece 

motivul admiterei acţiunii în anulare a 

partajului nu rezidă în frauda copăria- 
şilor, ci în faptul că procedarea lor pre- 
cipitată a pus pe creditori în imposibili- 
tate de a-şi puteă exercită drepturile de 
opoziție şi de intervenţie ce le acordă 
legea prin art. 785 c. civ. rom, (882 c. civ 
îr.); chestiunea este de fapt şi de apre- 
ciere suverană a instanţelor de fond și 
orice mijloc de dovadă este admisibil, 
creditorii găsindu-se în imposibilitate de 
a-şi fi putut procură un act scris. (De- 
molombe, XVII. No. 242, 245, 245: Carre 
op, cit. LX, p 46, No. 144; Demante et 
Colmet de Santerre, op. cit. III, No. 224 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 62, 
text şi nota 51, p. 595: Dalloz, Rep. 
Suppl., Successions, No. 1506; Laurent, op. 
cit. No. 540, 541; Huc, V, No. 435; Bau- 
dry et Wabl, Successions, III, No. 3351: 
Planiol, op. cit. III, No. 2441; Colin et 
Capitant, op. cit., III, p. 525; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 778, 72; 
V, p. 251; M. Cantacuzino, op. cit. No. 
542. pag. 457, No. 548, pag. 468: N. Geor- 
geân, Studii Juridice, |, p. 129, 150; C. 
Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 818). 
49, Regula din art. 785 ce. civ. rom, 

(882 c. civ. fr.) care condiţionează drep- 
tul creditorilor copărtaşilor de a atacă 
partajul consumat, de necesitatea facerei 
unei opoziţiuni sau unei intervenţiuni. se 
aplică numai la împărțeala bunurilor cu- 
prinse în o succesiune: sau în o comuni- 
tate  conjugală, conform dispoziţiunilor 
art. 976 ce. civ, rom. (1167 $ 2 c. civ. fr;) 
şi dar numai pentru partajul acestor, bu- 
nuri se cere în prealabil o opozițiune 
sau o intervenţiune din partea credito- 
rului care voeşte să atace un partaj con- 
sumat; însă şi în aceste materii pentru ca 
dispoziţiunile art. 785 c. civ. rom. (882 
c. civ îr.) să poată fi aplicabile, se cere 
ca actul ce creditorii voesc să atace, să 
fie o împărţeală, adică să fie considerat 
ca atare în ceeace priveşte efectul lui 
definitiv, conform dispozițiunilor art. 78 
ec. civ. rom. (885 ce. civ. fr.); împărţeala 
poate fi judiciară sau de bună voie. mo- 
biliară sau imobiliară. totală sau par- 
țială, Nu sunt aplicabile dar aceste dis- 
pozițiuni la partajul averei unei socie- 

tăți, nici a bunurilor a căror achiziune 
sa făcut în comun prin voința părților, 
căci raţiunea care a condus pe legiuitor 
la edictarea în art. 785 c. civ. rom. (882 
c. civ. fîr.), a restricţiunilor aduse acţiunii 
revocatorii în materie de partaj de suc: 
cesiune şi de comunitate conjugală, nu-şi 
mai poate aveă locul în materie de socie- 
tate sau de achiziţiune în comun, unde 
dacă asociaţii pot fi expuşi unei acţiuni 
revocatorii după efectuarea partajului, 
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, 

aceasta este o eventualitate care a putut intră în prevederile lor şi ei nu pot im- puiă nimănui faptul că Şi-au ales un aso- ciai ale cărui acţiuni fac posibilă Inarea din partea creditorilor de astfel de mă- suri contra unui partaj consumat. (Bio- che, op. cit. V, p. 422, No. 222; Dalloz, Rp. Succession, No. 2070 şi 2071; Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 626, text şi note 52, 35; Laureni. op. cit. X, No. 528, 544, 54; Baudry et Wah], Successions, III, No. 5265—5266 care însă la No. 5267 arată că art. 882 c. fr. se aplică şi la socie- tăți; Planiol, op. cit., II, No. 514, 515; III, No. 2442; Lyon-Caen ei Renault, T'raii€ de droit commercial, ed. 2-a, Tome II, No. 418; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 772, 775; IX, p. 529; N. Georgean, Stu- dii Juridice, !, p. 150, 154. 
„50. O mică parte din doctrină şi ju- risprudenţă aplică dispozițiunile art. 785 e. civ. rom, 882 ce. civ. fr.) la orice par. taj de lucruri comune, deci chiar şi la partajul averei unei societăţi sau a ori- cărei achizițiuni făcute în comun, pe mo- tivul că legea nu face nici o distincţiune în art. 785 €. civ. rom, (882 c. civ. fr,) şi deci dispoziţiunile sale urmează să aibă o aplicațiune generală, în orice materie. (Aubry et Rau, op. cit., IV. $ 515, text şi note 55, 56, Badr et Wahl. Successions, II, No. 5267; N. Georgean, Studii uri: dice, I, p. 131). ” 
5. Este întrebarea dacă partajul con- sumat poate fi atacat de judecătorul sin- dic în numele creditorilor falitului, când el a fost făcut după încetarea plăţilor. Chestiunea este controversată. Intro pă- 

iere se spune că dispozițiunile art. 785 c. civ rom, (882 c. civ. fr.) nu sunt apli- cabile în materie de faliment şi partajul consumat poate fi atacat de creditorii u- nui. copărtaş falit, reprezentaţi prin ju- 
decătorul sindic, desi nu făcuseră Opozi- 
ție sau intervenție dacă el a fost făcut după încetarea plăţilor, deoarece legea 
comercială a organizat pentru creditori 
un sistem procedural mai eficace pentru 
protejarea lor decât legile civile şi deci 
nu trebuie să se aplice în materie co- mercială şi mai cu seamă de faliment, dispoziţiunile prin care dreptul civil re strânge garanţiile, dejă destul de limi- 
tate ce au fost acordate creditorilor. 

Că în afară de aceasta. partajul operat 
de falit înainte de declararea sa în stare 
de faliment, fiind un act cu titlu oneros, face parte din actele nule sau anulabile 
cu acţiunea revocatorie, în condițiunile prevăzute de dispoziţiunile art. 724 şi 725 c. com. rom. (446 şi 447 e. com. îr.), fără 
să mai fie nevoie de o prealabilă opo- 
ziție sau intervenție din partea „credito- 
rilor. (Baudry et Wah]. Successions, II, 
No. 2286; III, No. 5255; Lyon-Caen et 
Renault, op. cit. VII, No. 39; Nacu. op. 
cit. IL, p. 205; M. A. Dumitrescu, Codul 
de comerț comentat, VI, No. 854). 
52, In părerea opusă se obiectează că 

partajul nu face parte din numărul ac- 
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"“gherea operaţiunilor: 

Art. 785 

telor pe care legea le declară nule sau anulabile, când au fost făcute .de falit după încetarea plăţilor, deoarece partajul este un act cu titlu oneros cu un carac- ter cu totul particular, căruia îi sunt străine motivele cari au inspirat pe le- giuitor ca să prevadă în codul comercial dispoziţiunile art 724 şi 725 c€. com. rom. (446. şi 447 ce. com. fr.j; şi apoi pentru a apreciă valoarea şi regularitatea ope- raţiunilor îndeplinite printruh act de pariaj, trebuie să ne raportăm la ziua deschiderii succesiunii, care urmează să fie considerată ca dată de când falitul a devenit proprietarul obiectelor moşte- nise (N. Georgean, Studii Juridice, I, p, 
22). . 

53, Art. 785 e. civ. rom, (882 c. civ. îr.) edictează în favoarea creditorilor co- părtaşilor dispozițiuni, prevăzând trei ca- zuri: 1) acel când înaintea provocării îm- părțelei creditorii notifică la toţi copăr- taşii opoziţia lor, peniru ca să nu se pro- ceadă la împărţeală în lipsa lor; 2) acel când instanța de împărţeală fiind des- chisă, creditorii intervin pentru suprave- 
3) acel când par- tajul fiind dejă consumat, cu toată opo- ziția sau. intervenţia creditorilor sau chiar fără această formalitate, ei conservă to- tuşi dreptul de a atacă partajul. În cele dintâi două cazuri, cheliuelile făcute de creditori, cad în sarcina lor, după cum prevăd dispoziţiunile art. 785 'c. civ. rom. (682 c. civ. fr.), deoarece suni făcute în interesul şi folosul lor exclusiv, neadu- când nici un profit copărtaşilor, aşă în- cât ei nu au dreptul a le repeti în con- tra debitorului lor, (Demolombe, XVII, No. 227; Baudry et Wabl, Successions, III, No. 5246; N. Georgean, Studii Juri- dice, I, p. 132, 135; Contra: Laurent, X, No. 529; Comp.: Dalloz, R€p., Succession, No. 2020; Suppl., Succession, No. 1273). 

34. Când creditorii atacă un partaj consumat şi dacă reuşesc în acțiunea lor, cheltuelile ocazionate trebuesc să fie su- portate de toţi copărtaşii, deoarece ei sunt în culpă, fie că nu au chemat pe creditori la împărțeală, dacă ei făcuseră opoziţie sau intervenţie, fie că au făcut un partaj simulat sau precipitat. (Carr$, op. cit. Ik. p. 45, No, 131; N. Georgean, Studii Juridice, IL, p. 155). 
55. În cazul când creditorii cer îm- părţeala averei în locul şi în numele de- bitorului lor, în virtutea acțiunei indi- 

recte prevăzută de art. 976 e. civ. Toma. 
(1166 c. civ, fr.), cheltuelile ce le fac fo- 
losesc tuturor copărtaşilor şi ei sunt da- 
„lori a le suportă sau mai bine zis a se 
suportă de către succesiune, (Laurent, X, 
No. 519; Baudry et Wahl, Successions, III, p. 2572; Colin et Capitant, III, p. 524; 
Alexandresco, ed. 2-a, IL, partea II, p. 
707, nota 4; N. Georgean, Studii Juridice, 
I, p. 135). 

_„B6, A se vedeă: art. 786 din codul ci- 
vil cu notele respective. 
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Jurisprudenţă,. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4, Potrivit efectului declarativ al par- 

tajului, validitatea vânzării unui bun de- 

terminat din succesiune, făcută de un co- 

moştenitor către un terțiu, fiind supusă 

condiţiunii ca bunul respectiv să fie re- 

cunoscut prin împărieală ca aparținând 

succesorului vânzător, intervențiunea a- 

chizitorului la partaj, cată a fi respinsă 

ca fără interes, întrucât înstrăinarea prin 

vânzare, către dânsul, numai atunci va îi 

considerată ca valabilă, când terenul vân- 

dui va cădeă în lotul autorului său, până 

în acel moment drepiul său fiind even- 

tual. (Cas. L, 737 din 18 Martie 1935, Pand. 

Rom. 1925, ÎL, 263). 

2, O hotărîre definitivă de partaj este 

opozabilă creditorilor şi tuturor succeso- 

rilor particulari ai unui moştenitor, care 

nu a fost chemai în proces, dacă el na 

făcut opoziţie sau intervenţie conform 

art. 785 e. civ. (Cas. II, 136, din 24 Martie 

1925, Pand. Săpt. 25/1925, Pand. Rom. 1925, 

III, 146, Drepiul 1/1926, Pand. Rom. 1926, 

III, 5, Jurispr. Rom. 14/1925). 
9, Art. 785 cod, civ. adaogă: Creditorii 

unuia din coîmpărțitori ca nu cumva îm- 

părţeala să se facă cu viclenie în vătă- 

marea drepturilor lor, pot pretinde să fie 

prezenţi la împărțteală, pot dar să inter- 

vină cu spesele lor, nu pot însă să atace 

o împărțeală săvârşită afară numai de 

sa făcut în lipsă-le şi fără să se țină 

seama de opozițiunea lor. Că deşi textul 

vorbeşte de creditori, dar el este deopo- 

trivă aplicabil terţilor dobânditori de 

drepturi reale cari sunt interesaţi ca par- 

tajul să nu fie făcut în frauda drepturilor 

lor. Fi sunt socotiți din acesti punct de 

vedere ca creditori, din cauza recursului 

care le-ar fi deschis, când ar fi evinşi. 

(Jud. oc. Bereşti-Covurlui, jurnal din 1 

Septembrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 399). 
_ da Cumpărătorii de drepturi reale poi 

interveni, conform art. 785 din codul ci- 
vil, în procesele de paria, în calitate 
de deținători ai unei părți din averea de 
succesiune ca şi creditorii moştenitorilor, 
deoarece interesul acestora, ca şi al cre- 
ditorilor, se justifică pe aceleaşi conside- 
raţiuni, pentru ca partajul să nu se facă 
cu viclenie, în vătămarea drepturilor lor. 
(C. Apel Bucureşti, S$. [. 46 din 6 Martie 
1926, Bul. C. Apel 10/1926). 

5, După principiile de drept prevăzute 
în art. 489 şi 492 cod. civ. eonstrucţiunile 
şi plantaţiunile făcute de bărbat pe lo- 
cul dotal se încorporează prin accesiune 
la locul pe care au fost făcute; în vir- 
tutea principiului de echitate că nimeni 
nu se poate îmbogăţi în dauna altuia, so- 
tul constructor este în drept a pretinde 
să fie despăgubit, capătă prin urmare un 
drept de creanţă şi, astfel fiind, pe te- 
meiul art. 785 cod, civ. este în drept a 
interveni la partaj. 

Cu ocaziunea admiterei în principiu a 
partajului nu se poate stabili nici valoa- 
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rea creanţei soțului arătat, nici soluționă 

chestiunea drepiului de retenţiune, ace- 

stea urmând să fie judecate ulterior cu 

ocaziunea formărei loturilor, când se va 

şti dacă averea este comod partajabilă 

în natură şi în acest caz cu ocaziunea 

atribuirei loturilor se va stabili asupra 

căruia din copărtaşi cade obligațiunea 
plăţii ereanţei soţului constructor. 

In afară de aceste consideraţiuni chiar 

buna administraţiune a justiţiei se opune 

a se soluţionă acum chestiunile arătate, 

pentru motivul următor: Stabilindu-se 

acum cuantumul creanţei şi chestiunea 

dreptului de. retenţiune neştiindu-se în 

sarcina cui va cădeă plata creanței so- 

țului, toate părţile şi intervenienții, cari 

sar socoti nedreptățiți prin soluţia dată, 

ar fi obligaţi să atace această hotărire 

pe calea apelului, sar încărcă deci in- 

stanța de apel în mod inutil cu judeca- 

rea atâtor apeluri şi sar supune şi păr 

țile la cheltueli şi străgăniri fără nici un 

folos, pe când dacă se soluţionează che- 

stiunile arătate cu ocaziunea atribuirei 

loturilor, va fi obligat a face apel. dacă 

se va găsi nedreptăţit, numai acel în ]0- 

tul căruia va cădeă obligaţiunea plății 
creanţei în discuţiune. (Irib. Argeş, s. IL, 
jurnalul din 1926, Jur. Gen. :1926 No. 749). 

G. Legiuitorul prin art. 785 cod. civ. 

acordând creditorilor unui copărtaş drep- 

tul de a face opoziţiune, şi de a interveni 

la împărţeală pentru ca nu cumva par- 

tajul să se facă în frauda drepturilor lor, 

le-a refuzat totuşi dreptul să atace în 

numele lor o împărțeală desăvârşită, — 

dacă n'au făcut opozițiune sau interven- 

țiune în termen — aceasta în scopul de 

a se asigură stabilitatea partajului şi a 

se evită anularea lui. 

Deşi legea vorbeşte numai de creditorii 

moștenitorilor, totuşi atât doctrina cât şi 

jurisprudența au admis că această dispo- 

zițiune se aplică şi dobânditorului unui 

drept de proprietate sau de uzufruct a- 

supra unei porțiuni indivize din moşte 
nire, dat fiind că şi acest dobânditor, care 

este socotit, ca un succesor cu titlu par 

ticular al comoştenitorului este interesat, 

ca partajul să nu fie făcut în frauda sa 

şi deci interesul său de a interveni se Ju- 

stifică pe acelaş temei ca şi dreptul cre 

ditorului. 

Principiul că hotăriîrile- judecătoreşti 

nu-şi produc efectul decât între părțile 

litigante, suferă o derogare în această 

maferie prin aceea, că o hotărîre defini- 

tivă de partaj este opozabilă creditorilor 

şi tuturor succesorilor cu titlu particular 

ai unui moştenitor, care nu au fost che 
maţi în proces, dacă ei nau făcut 0po- 

ziţiune sau intervențiune conform art. 785 

codul civil. | 
Ca atare calea contestaţiei este inchisă 

unui asemenea dobânditor. 
In speţă, contestatorul Nică Fântâpariu 

cumpărător de bunuri succesorale dela 

comoştenitorul N. Boleanu care se afla 
în indiviziune cu ceilalți fraţi ai săi — 
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nu se poate împotrivi la executarea sen- tinței definitive de partaj pe simplu mo- tiv, că este un ter tiu care posedă, atâta vreme cât nu a intervenit în acţiunea de împărțeală — înaintea celor două instan- 
te, deşi aveă cunoştinţă de aceasta. In 

Art. 186 

consecin ă i sa respins - contestaţia ca inadmisibilă, (Trib. Fălticeni, sent. No. 138 cop? Sept. 1926, Jurispr. Gen, 1926, No. 

Ţ„ A se vedeă: art, 494, nota 9; art. 974, notele 1 şi 3, 

Secţiunea IV. — Despre efectele impărţelei şi despre garanţia părților. 
Art. 786. — Fiecare coerede este presumpt că a moştenit singur și imediat toate bunurile cari compun partea sa, sau cari i-au căzut prin licitație, şi că n'a fost niciodată proprietar pe cele- lalte bunuri ale succesiunei. (Civ. 785, 797 urm., 1015, 1060, 1291, 1388 urm., 1530; Lege p. regular 

exploată petrolul şi ozocherita, A 
Tezi. fr. Art. 833. — Cha 

immediatement ă tous les effe 
et n'avoir jamais eu la pro 

ALEXANDRESCO, Observa 
III, 412; 

CeRBAN AL., Notă sub Cas, I, 737 din 18 

ea și consolidarea dreptului de a 
rt. 51—54; Civ. Fr. 883). 

que cohâritier est cens6 avoir suceâd6 seul et ts eompris dans son lot, ou ă lui 6ehus sur licitation priât6 des autres effets de la suecession. 
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Testament 12, 

Doctrină. 

4. Axt. 786 c. civil român, cuprinde ur- 
mătoarele dispoziţiuni: «Fiecare coerede 
este prezumpt că a moştenit singur şi ime- 
diat toate bunurile cari compun pariea 
sa sa. cari i-au căzut prin licitaţie şi că 
n'a fost niciodată proprietar pe celelalte 
bunuri ale succesiunei»>, text care este 
iraducerea exactă a art. 883 c, civil fran- 
cez. În dreptul Poman, pariajul eră atri- 
butiv sau translativ de proprietate iar nu 
declarativ ca în dreptul nostru şi cel 
francez; el cuprindeă o achizițiune făcută 
de fiecare comoştenitor a portiunilor in- 
divize ale comoştenitorilor săi în obiec- 
tele ce compuneau lotul său, deci cuprin- 
deă caracterele unei înstrăinări. 
“Dacă  moştenitorul în mânile căruia 
aceste porţiuni indivize se  reuneau cu 
porțiunea sa, pentru a constitui în folo- 
sul său o proprietate exclusivă, le obţineă 
prin mijlocul unei simpie abandonări a 
porţiunilor ce-i aparţineau lui însăş în 
obiectele căzute în loturile comoştenito- 
rilor săi, atunci operaţiunea se reduceă 
la un simplu schimb de drepturi indivize:; 
dacă lotul său eră mai mare decât por- 
țiunea ce i se cuveneă din moştenire şi 
pentru diferenţă eră obligat a plăti co- 
moştenitorilor săi o sumă de bani luată 
din banii săi proprii, atunci operaţiunea 
constituia un schimb cu sultă; și dacă 
totalitatea  succesiunei se atribuiă unui 
singur comoștenitor în schimbul unui preţ 
determinat, operaţiunea constituiă: o ade- 
vărată vânzare. (Alexandresco, ed, 2-a, 
III, partea IL. p. 781 urm.; C. Hamangiu, 

Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 743, 746; N. Georgean, Studii Juridice, 
Î, p. 155, 154; Traian lonaşcu, p. 256). 

9. Jurisprudenţa veche franceză a sub- 
stituit acestei naturi translative a paria- 
ului o ficţiune, în virtutea căreia princi- 
palul efect al partajului eră de a deter- 
mină porțiunile fiecăruia dintre comoşte- 
nitori asupra cărora se considerau că au 
succedat singuri şi imediat defunctului şi 
că nu au avut niciodată vreun drept de 
moștenire asupra obiectelor conținute în 
porțiunile celorlalți comoştenitori. Acea- 
stă ficțiune a trecut apoi în legislaţia 
franceză, fiind reprodusă în art. 885 c. 
Napoleon. (Pothier; Vente, III, No. 631; 
Sociâte, IV, No. 179; Baudry et Wahl, 
Successions. III, No. 5272 urm.; Planiol, 
III, No. 2571 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, 
TIE, partea II, p. 782; N. Titulescu, Impăr- 
teala moştenirilor, p. 17 urm.;. C. Haman- 
giu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 745; N. Georgean, Studii Juridice, 
Î, p. 154). - 

8. In codul civil german sistemul adop- 
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tat de legiuitor nu este acelaş ca în co- 
dul Napoleon şi codul nostru civil; ari. 
2033 dispune: <Când defunctul lasă mai 
mulţi moştenitori, masa succesorală de- 
vine patrimoniul lor comun. Se aplică 
până la partaj dispoziţiunile art. 2055— 
2041»; iar art. 2054 dispune: «Fiecare din- 
tre comoştenitori poate dispune de pai- 
tea sa din succesiune... Un comoştenitor 
nu poaie dispune de pariea sa în obiec- 
tele distincte ale succesiunii». 
Deci, după aceste articole, succesiunea nu 

se împarte de plin drept între como- 
ştenitori, ci ea subsistă ca un tot şi dis- 
poziţiunile luate de un comoştenitor asu- 
pra unui obiect distinct din succesiune 
şi înainte de efectuarea partajului, nu 
sunt valabile, el putând dispune numai 
de partea sa indiviză în succesiune, pe 
care o poate vinde sau grevă cu o sarcină 
reală. Dacă un comoştenitor nu poate 
dispune în mod valabil înainte de partaj 
de partea sa indiviză în obiectele dis- 
tincte ale succesiunei, el însă ar puteă 
constitui asupra ei, sub condijiune un 
drepi real, ceeace pare să rezulte din dis- 
poziţiunile art. 1095, 1106, 1114, 1192, 1199 
şi 2054. 

Pentru ca înstrăinarea unui bun dis- 
tinct din succesiune, înainte de facerea 
împărţelei. să fie valabilă. se cere după 
dispozițiunile art. 2040 ca ea să fi fost 
consfinţită de toţi comoştenitorii împreu- 
nă. (C. Bufnoir, ete., Code civil allemand 
traduit et annotâ, Tome III. Livre IV, Ti- 
tre IV; O. de Meulenaere, Code civil al- 
lemand annot€, Titre VI; Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II, p. 782, noia 3: N. 
Georgean, Studii Juridice, I, p. 134, 155). 

A. În dreptul nostru român anterior. 
pariajul aveă efectul translativ ca şi în 
dreptul roman. Art. 1092 Codul Calimach 
conţineă următoarele dispoziţiuni care ne 
arată care eră natura partajului: <Făcân- 
du-se împărțeala moştenirii şi luând fie- 
care moştenitor partea cuvenită lui, se 
face desăvârşit proprietar, pentrucă îm- 
părţeala moştenirii are putere de cum- 
părare>. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 781; N. Georgean, Studii Juri- 
dice, [, p. 155). 

5, In dreptul nostru român actual, a- 
vem art. 786 c. civil care este şopiut în 
întregime după art. 885 c. civ. francez și 
după care pariajul are efect declara- 
tiv. Ficţiunea prevăzută de acest articul 
are de efect că fiecare comoştenitor esie 
considerat ca primind direct dela defunct, 
obiectele ce cad în lotul său sau car! 
i-au căzut prin licitaţie; comoştenitorii 
săi dar, nu-i transmit nimic chiar în ct 
zul când valoarea obiectelor ce i se atri- 
buie ar întrece porțiunea sa succesorală 
său ar absorbi întreaga succesiune, fiind 
obligat a plăti pentru diferență o sultă 
din banii săi proprii, deoarece se consr 
deră în aceeaş situațiune ca şi când de- 
functul ar fi compus el însuş lotul co- 
moștenitorului. grevându-l de sarcine de- 
stinate a restabili egalitatea între _como- 
ştenitori. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
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tea ÎI, p. 784, 785; C. Hamangiu, 1. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
745, 744; Georgean, Studii Juridice, 
|, p. 155; Traian lonaşcu, p. 2535). 

6. Motivele pentru care legiuitorul mo- 
dern s'a îndepărtat de Dreptul Roman şi 
a urmat vechea jurisprudență franceză, 
rezidă în consecinţele nefavorabile pen- tru comoştenitori ce rezultau din efectul 
translativ al partajului, consecinţe atât 
de ordin fiscal cât şi de ordin economic: 
în adevăr, legiuitorul pentru a uşură şi 
a înmulţi facerea partajelor şi în general 
pentru a face să înceteze indiviziunile, pe 
care le vedeă cu ochii răi din cauză că 
opresc libera circulaţiune a bunurilor 
imobiliare şi dau loc la nesfârşite pro- 
cese între comunişii, a atribuit partaju- 
lui un efect declarativ, considerându-se 
fiecare comoştenitor sau comunist că a 
avut încă dela începutul stării de indi- 
viziune, proprietatea tuturor bunurilor cu- 
prinse în lotul său sau cari i-au căzut 
prin licitație; prin acest efect toate drep- 
turile conferite de un comoştenitor în 
timpul indiviziunii, asupra bunurilor ce 
nu âu căzut în lotul său, dispar şi prin 
această măsură legiuitorul a căutat să 
asigure stabilitatea împărţelilor în inte- 
resul unei bune armonii în familii, anu- 
lând toate actele care ar puteă face să 
nască recursuri dela moştenitor la moşte- 
nitor şi deci să înăsprească bunele rapor- 
turi ce trebuie să existe între dânşii, (N. 
Georgean, Studii Juridice, 1, p. 155, 156: 

omp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
Ul, p. 782, 785, 784; C. Hamangiu, |. Ro- 
seiti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
745: Traian lonaşcu, p. 256). , 

7, Cu toate că dispozițiunile ari. 786 
c. civ. rom, (885 c. civ. fr.) arată că par- 
tajul are efect declarativ, totuş autorii de 
drept sunt în divergență de păreri asu. 
pra caracterului real al partajului: Unii 
spun că pariajul conţine în realitate în 
ceeace priveşte pe fiecare  copărtaş o 
achizițiune şi o înstrăinare ; deci este un 
schimb de părţi indivize, adică partajul 
este cel puţin pentru o parie translativ 
sau atributiv de proprietate. (Michaux. 
op. cit. No. 2899; Mourlon, op. cit. II, No. 
480; Demanie et Colmet de Santerre, op. 
cit. III, No, 225; Dalloz, Râp., Succession, 
No. 2078; Suppl., Succession,_ No. 1521; 
Laurent, op. cit. X, 3%; Huc, V, No. 45%; 
Baudry et Wabl, Successions, III, No. 
5270, 5276; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 783: Comp.: N. Georgean, Stu- 
dii, Juridice, I, p. 156; Traian lonaşcu, p. 
257) , 

8. Alţii zic că partajul nu conţine nici 
o însirăinare şi nici o achizițiune de pro: 
prietate, fiecare copărtaş se  găseă mai 
înainte de partaj învestit cu un drept 
iudiviz în fiecare atom al porțiunii ma- 
teriale care îi este atribuită. (Demolom- 
be, XVII, No. 264; Maread€, op. cit. Art, 
585, No. 1; Aubry et Rau. op. cit. VI, $ 
625 text şi nota 1: Dalloz, Rep., Suppl. 
Succession. No. 1521; Planiol, op. cit. III, 
No. 2378, 2579; C. Nacu, op. cit. II, p. 214: 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Art. 786 

M. Cantacuzino, op. cit. No. 416, p. 265, 266; Titulescu, Împărţeala moştenirilor, p. 
125 urm.). 
9. A. Colin şi H. Capitant dau par- iajului un caracter mixt, declarativ şi translativ căci spun: «Si on devait r&sou- dre le problâme au point de vue pure- ment rationnel, il semble au moins, si Yon suppose les varites les plus simples du partage, que loperation presenterait 

un caractere mixte, tout â la fois dâcla- ratif et translatitf. Primus ayant 6change 
son droit indivis... contre un droit pri- 
vatif... devrait €tre considerâ comme  te- 
nant cet immeuble (care i-a căzut în lo- 
tul său) pour moiti€ du de cujus et pour 
moiti€ de Secundus son cobhtritier», (Co- 
lin et Capitant, III, p. 486 urm.). 

0. Chabot (de PAllier) în raportul 
său făcut Tribunatului asupra legii rela- 
tivă la succesiuni (şedinţa de 26 Germ. 
An.. 11), spune următoarele cu privire la 
efectul pariajului: <Le partage a pour 
objet de faire cesser Lindivision et d'at- 
tribuer ă chaque cohcritier la portion â 
laquelle il a droit sur la masse commune; 
il n'est question dans un partage que de 
distribuer ă chacun la juste valeur de ce 
qui lui appartient et de ce qu'il possedait 
auparavant par indivis. Ce n'est pas une 
affaire de nâgoce, ni de commerce: il p'y 
a de part et d'autre ni vente, ni €change, 
tout consiste ă regler divis&ment la por- 
tion dont chacun €tait dâjă propriâtaire 
dans la masse indivise». (Dalloz, Rep. 
Succession, No. 108), 

11. Este aproape universal admis as- 
tăzi în doctrină şi jurisprudenţă că dis- 
poziţiunile art. 786 ce. civ. rom. (885 c. 
civ. fr.), prevăzute de legiuitor în mate- 
rie de pariaj succesoral, se aplică, pen- 
tru identitate de motive, nu numai la 
împărțeala unei succesiuni, ci şi în cazul 
când este vorba de împărţeala oricărui 
bun aparţinând în comun la mai mulți 
proprietari: această consecință se deduce 
din dispoziţiunile ari. 1291 ce. civ. rom. 
(1476 ce. civ. fr.) asupra comunităţii de 
bunuri între soți şi ale ari. 1530 c, civ, 
rom. (1872 c. civ. în) asupra societăţilor 
civile, deoarece când mai multe persoane 
se unesc pentru a face în comun achi- 
ziția unui bun oarecare, ele contractează 
o societate cu titlu particular pentru ex- 
ploatarea acelui bun sau pentru percepe- 
rea fructelor sale şi când este vorba de 
împărțeala sau de licitaţia acelui bun, 
după dispozițiunile art. 1530 c. civ. rom. 
(1872. c. civ. fr.), regulele pariajului pre- 
văzute de dispoziţiunile art. 786 c. civ. 
rom. (883 c. civ. fr.) urmează să-şi gă- 
sească şi aici aplicaţiunea ca și cum ar 
fi vorba de partajul unei succesiuni în- 
tre  comoştenitori ; deci potrivit acestor 
consideraţiuni, efectul declarativ  prevă- 
zut de art. 786 ce. civ. rom. (885 c. civ. fr.) . 
trebuie să fie aplicat, în afară de ma- 
teria partajului unei succesiuni şi la ma- 
teria comunităţii de bunuri între soți, la 
societăţi şi asociațiuni şi în sfârşit la ori- 
ce act care face să înceteze indiviziunea, 
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oricare ar fi izvorul acestei indiviziuni. 
Demolombe, XVII, No. 226; Dalloz, Rep. 
uecession, No. 2135; Suppl., Succession, 

No. 1376; Bioche, op. cit. V, p. 426, No. 
250; Michaux, op. cit. No. 2901, 2950; Mar- 
cad6,: op. cit. art. 885, No. II; Mourlon, 
op. cit. III, No. 925; Demante et Colmet 
de Santerre, op. cit. III No. 225 bis I; 
M. A. Demante et A. Mazerat, Program- 
me du Cours de Droit civil francais, mise 
en rapport avec la legislation Belge, ed. 
1858, Il, No. 197; Aubry et Rau, op. cit. 
II, $ 221, text şi nota 25; V, $ 510, text 
şi nota 26; Laurent, op, cit. X, No. 4%, 
415; XXIII, No. 18; XXVI, No. 4î8; Huc, 
V, No. 542; Baudry et Wabhl, Successions, 
III, 3296—5298; Pianiol, op. cit. IL No. 
1986; Colin et Capitant, op. cit. III, p. 
214 şi 490: Lyon-Caen et Renault, op. cit. 
LI, No. 425 şi 495 bis; Alexandresco, ed. 
2-a, LII, partea II, p. 795, 794; IX, p. 529, 
547; Nacu, op. cit. III, p. 405; N. Geor- 
pean, Studii Juridice, Î, p. 137, 15; C. 

amangiu, |. Roseiti-Bălănescu şi Al, 
Băicoianu, Îl], No. 747; Traian lonaşcu, 
p. 238; Contra: M. Cantacuzino, op. cit. 
No. 416, p. 267, care arată că dispoziţiu- 
nile art, 786 c. civ, rom. (885 ce. civ. fr), 
nu se aplică decât la partajul succesiu- 
nilor «pentru motivul că în mod ieoretic 
şi istorie principiul din art. 786 apare 
ca consecința unei anumite concepțiuni 
juridice specială transmisiunilor succeso- 
rale»). 

12. Dispoziţiunile art. 786 c. civ. rom. 
(885 c. civ. fr.) se aplică şi la împărţelile 
făcute de ascendenți fie prin testament, 
fie prin -acte între vii. (Aubry et Rau, op. 
cit. VIII, $ 755, notele Z—10; Laurent, op. 
cit. XV, No. 8: Planiol, op. cit. III, No. 
5582; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea II, 
p. 795, 879; N. Georgean, Studii Juridice, 
ÎI, p. 158). 

13. Deasemenea se aplică şi la par- 
tajele succesiunilor acceptate de moşte- 
nitori, fie pur şi simplu, fie sub benefi- 
ciul de inventar. (Demolombe, XVII, No. 
275; Dalloz, R&p., Succession, No. 2103; 
Suppl.,. Succession, No. 1547: 'Bioche. op. 
cit. V, p, 425, No. 245; Laurent, op. cit. 
X. No. 401; Huc, V, No. 442 ; Baudry et 
Wabhl, Successions, III, No. 5288; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea HI, p. 785; N. 
Georgean, Studii Juridice, I, p. 138). 

14. In toate aceste materii, efectul de- 
clarativ al partajului se reîntoarce la 
ziua când indiviziunea între copărtaşi a 
început adică: a) In materie de succesiu- 
ne, la ziua decesului lui decujus; b) în 
materie de comunitate de bunuri între 
soţi la ziua săvârşirei căsătoriei; €) în 
mâterie de societate, dacă ea este consi- 
derată ca o persoană morală, cum sunt 
toate societăţile. comerciale sau cele ci- 
vile constituite sub formă comercială, la 
momentul când societăţile au dispărut 
sau Sau disolvat; dacă nu e considerată 
ca persoană morală, la ziua când ea sa 
constituit sau când bunul a intrat în so- 
cietate. (Marcad€, op. cit. art. 1476. nota 
1; Mourlon, op. cit. II, No. 925; Aubry 
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et Rau, op. cit. V, $ 519, text şi nota 2%; 
Laurent, op. cit. XXIII, No. 18; Baudry 
et Wabl, Successions, III, No. 5388; Lyon- 
Caen et Renault, op. cit. IL, No. 425 bis: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II], p. 
794, text şi nota 4; IX, p. 529; M. A. Du- 
mitrescu, op. cit. III, No. 445; N. Geor- 
gean, Studii Juridice, I, p. 138, 159; Comp.: 
Dalloz, Rep.. Suppl., Succession, No. 1577): 

15. In privința personalităţii societăţi- 
loz civile, părerile sunt împărţite: Unii 
le consideră ca persoane morale de drept. 
(Planiol, op. cit. II, No. 1956; Nacu, op. 
cit, III, p. 578 — pe motivul că la noi 
avem art. 75 al. 2 Pr. Civilă). 

16. Alţii le consideră că nu sunt per- 
soane morale de drepti. (Laurent, op. ei. 
XXXVI, No. 48; D. Alexandresco, ed. 2-a, 
Il], partea Il, p. 794, nota 4; IX, p. 457, 
458; M. A. Dumitrescu, op. cit. III, No. 
450 şi urm.). 

17. Efectul declarativ nu se aplică la 
acie, încheiate asupra bunurilor între 
persoane care nu au drepturi de aceeaş 
natură şi care prin urmare nu sunt în 
stare de indiviziune şi deci nu se pot îm- 
părţi, cum sunt de ex.: nudul proprietar 
ŞI uzuiructuarul; efectul declarativ se 
produce însă când împărţeala se face 
intre uzufructuarii indivizi sau între nuzii 
proprietari indivizi. (Michaux, op. cit, No. 
2915; Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 6%, 
texi şi nota 5; Laurent, op. cit. X, No. 
402; Huc, V. No. 445; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 5299; Alexandresco, 
ed. 2-a, 1ll, partea II, p. 772, 799, 445, nota 
2. 460, nota 1; N. Georgean, Studii Juri- 
dice, I, p. 159). , 

18. Consecințele juridice ale efectului 
declarativ al partajului, pot fi rezumate 
în următoarele puncte: 

lecare copărtaş fiind presupus că nu 
a avut nici odată vreun drept asupra 0- biectelor căzute în loturile celorlalţi co- 
părtași, orice drepturi reale constituite de 
el singur în timpul stării de indiviziune, 
nu pot grevă decât bunurile căzute în 
lotul său. (Demolombe, XVII, No. 305, 305, 507; Demante et Colmet de Santerre, II, 
No. 225 bis V; Aubry et Rau, VI, $ 635, 
p. 561; Dalloz. Râp, Succession, No. 2088, 
2089; Suppl.. Succession, No. 1340, 1341: 
Laurent, X, No. 403, 405; Huc,: V, No. 459; „ Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 744: Traian lonaşeu. p. 236, 257; N. Georgean, Studii Juridice, 
Î, p. 159). 

19. Dacă după împărțeală unul dintre 
copărtaşi sufere o evicțiune din partea 
unui terţ; el nu are contra copărtaşilor 
săi acţiunea în garanție prevăzută de ar. 
1341 €. civ. rom. (1650 e. civ. Îr.) sau cea 
prevăzuță de art. 1408 c. civ. rom. (1705 
e. civ. îr.), ci acţiunea în garanţie pre- 
văzută de art. 787 c. civ. rom. (884 c. civ, 
îr.), protejată de un privilegiu al copăr- 
taşului asupra imobilelor succesiunei con- 
form art. 1757 al. 5 c. civ. rom, (2105 c. 
civ. îr.) şi supus condiţiunilor de conser- 
vare dela art. 1741 c. civ. rom. (2109 c. civ. fr). (Dalloz, Rep, Suceession, No. 
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1 N. Georgean, Studii Juridice, [, p. 

20. Partajul nefiind considerat în drepi 
nici ca vânzare, nici ca schimb, în cazul 
când unul dintre copărtaşi nu plăteşte 

sulta sau nu-şi îndeplineşte alte obliga- 
țiuni puse în sarcina sa prin actul de 
partaj, ceilalți copărtaşi nu au nici ac- 
țiune în rezoluţiune şi nici privilegiul 
vânzătorului, ci acţiunea în garantie şi 
privilegiul copărtaşului de care sa vor- 
bit la punctul precedenti; deasemenea în 
cazul când un bun al succesiunii sa ad- 
judecat asupra unui comoșstenitor şi când 
aceă adjudecare este considerată ca par- 
taj şi dacă adjudecatarul nu depune pre- 
țul, ceilalţi copărtaşi nu au dreptul de a 
cere revinderea bunului în comptul adju- 
decatarului, ci au dreptul numai la privi- 
legiul copărtaşului.  (Demolombe. XVII. 
No. 308; Dalloz, R€p.. Succession. No. 2095, 
2100, 2101; Suppl., Succession, No. 15345, 
1545, 1546; Carrâ, op. cit. Tome V, v. Il, 
Question 2505 No. 9; Demante ei Colmet 

de Santerre, op. cit. Ill. No. 225 bis, IV; 

Aubry et Rau, op. cit. III, $ 262, text şi 
nota 3; VI, $ 625. text şi nota 19; Lau- 
rent, op. cit. X. No. 412, 413, 420, 421, 
498. 460; XXX, No. 26; Huc, V. No. 44%; 

Guillouard. Vente, II, No. 735; Planiol, 

op. cit. III, No. 2406; Colin et Capitant, 

op. cit. III, p. 491; Alexandresco, ed, 2-a, 

ill, partea Il. p. 515, 784, nota 6, 789, 79. 

M. Cantacuzino. op. cit. No. 416, p. 266; 

N: Georgean, Studii Juridice, |. p. 140; 

Traian lonaşcu, p. 245, 244), 

04. Actele considerate în drept ca par- 

taje şi care deci produc efect declarativ. 

nu trebuesc transerise în registrele de mu- 

tațiuni, deoarece ele având efect declarati”, 

nu constituesc drepturi reale copărtaşilor: 

din contră toate celelalte acte care nu pro- 

due efect declarati şi cari constiiuese cul- 

va un drept real asupra unui imobil, tre- 

buesc supuse acestei formalităţi pentru a fi 

opozabile terţilor. (Demolombe, XVII, No. 

312; Aubry et Rau, op.cit. Il, $ 209, text şi 

note 41, 47; Baudry et Wahl, Successions, 

III, No. 5547, 5548, 3373; Planiol, op. cit. 

III, No. 2405; Colin et Capitant, op. cit. 

ŢII, p. 492; Alexandresco, ed. 2-a, TI, Pa 

tea ÎI. p. 790; N. Georgean, Studii Juri- 

dice, |, p. 141; C. Hamangiu, |. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 750: 
Traian lonaşcu, p. 243). _ 

99, In legislaţia franceză — deoarece în 

legislaţia noastră articolele au fost supri- 

mate — dacă unul dintre copăriaşi suferă 

o leziune în estimaţia obiectelor ce com- 

pun lotul său, are o acţiune în rescizinne 

conform art. 887—892 c. civil francez. ac- 

țiune care nu este acordată în materie de 

schimb (ari, 1706 c. fr.) şi care diteră de 

acțiunea acordată în materie de vânzare 

de art. 1674 şi urm. c. civ. francez, (Dalloz, 

Rep., Succession, No. 2121, 2152; N. Geor- 

gean. Studii Juridice, |, p. 141). , 

23, Fiecare moştenitor având din chiar 

momentul deschiderei succesiunei un drepi 

diviz distinct de al coeredelui său, el nu 

poate revendică dela un tert mai mult de- 
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cât partea sa ereditară indiviză din _suc- 
cesiune. (Demolombe, XV, No. 481; XVII. 
No. 22; Mass6 et Verg€ sur Zachariae, II, $ 
587, p..555; Aubry et Rau, VI, $ 620, p. 509: 
N. Stănescu, Despre pariaj şi rezervă, p. 10; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea |, 
p. 252, nota; LX, p. 542; N. Georgean, Sta- 
dii Juridice, I, p. 141, 142). 
94. Se admite însă de o parte din doe- 

trină și jurisprudenţă şi soluțiunea contrară 
şi anume că unul dintre comoşienitorii 
aflaţi în indiviziune, poate să inienteze sin- 
gur acţiune de revendicare a întregului 
imobil contra unui terţ care a uzurpat ave- 
rea succesorală, spre a-şi conservă porţiu- 
nea sa ereditară din aceă avere. (Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea I, p. 232, 
nota: N. Georgean, Studii Juridice, Î, p. 142), 
25, In fine mai este o ultimă consecinţă 

a efectului declarativ şi anume din punct 
de vedere fiscal: actele de partaj conside- 
vate în drept ca atare, în caz când nu 
conțin nici un preţ sau o sultă în bani 
şi afară de actele de adjudecare echivalate 
cu partajul, nu sunt supuse la nici o plată 
de taxe de înregistrare cum sunt supuse 
actele cari conţin înstrăinări de bunuri prin 
dispoziţiuni între vii. (N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, ], p. 142; C. Hamangiu, | 
Rosetti- Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 
750). 
2G. Cu toate cele arătate mai sus, ac- 

tele de partaj — deși îşi produc totdeauna 
efectul delarativ — pot fi supuse acţiunei 
în rezoluţiune pentru neplata sultei sau pen- 
tru alte motive, privilegiului vânzătorului și 
revinderei în compt în caz de adjudecare, 
dacă în actul de partaj încheiat de copăr- 
taşi se specifică condițiuni formale care iac 
aplicabile aceste dispoziţiuni, deoarece păr- 
țile suni libere ca în convenţiunile ce le 
încheie să prevadă orice fel de clauze, bine- 
înțeles cu rezerva ca să nu se atingă drep- 
turile terţilor, ordinea publică sau bunele 
moravuri. (Demolombe, XVII No. 510; 
Carr6, op. cit. V, Question, 2505, No. 9; 
Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 625, text şi 
note 20, 22; Dalloz, Râp., Succession, No. 
2098, 2099, 2101; Suppl., Succession, No. 1344, 
1345: Laurent, op. cit. X, No. 421, 461; Huc, 
V, No, 442; Baudry et Wabl, Successions, 
III, No. 5355, 5354; Planiol, op. cit. III, 
No. 2406; Guillouard, Vente, II, No. 755; 
Colin et Capitani, op. cit. III, p. 496, 497; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
790; N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 142, 
145; Traian lonaşcu, p. 244; Comp.: C 
Hamangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 
coianu, III, No. 766). 
07. Este întrebarea, în cari cazuri ac- 

“1ul prin ajutorul căruia copărtaşii ies din 
indiviziune este un partaj, producând deci 
efeciul declarativ şi în cari cazuri acel act 
produce efectul unei simple înstrăinări. Tre- 
buie de spus dela început că în doctrină 
şi în jurisprudenţă sunt considerate în prin- 
cipiu, ca acte de împărțeală. şi producând 
efectul declarativ, orice acte cu iiilu.one- 
ros al căror efect este de a face să înce- 
teze întrun chip absolut 'indiviziunea asu- 
pra unui bun, adică relativ la toți comu- 
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niştii. (Demolombe, XVII, No. 268; Demante 
-et Colmet de Santerre, op. cit. IlI, No. 
225 bis I. II; Dalloz, Râp., Suppl., Succes- 
sion. No. 1560, 1575; Aubry et Rau, op. cit. 
II, $ 221 text şi nota No. 26; VI, $ 625, 
texi şi nota 4: Laurent, op. cit. X. No. 
415; Huc, V, No. 445; Baudry et Wahl, 
Successions, III, No. 5507; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 795, 794, 60; 
C. Hamangiu. I. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 747; Traian louaşcu; 
p. 938; N. Georgean, Studii luridice, Î. up. 
145), 
98. Impărţeala în natură, definitivă, fie 

judiciară, fie de bună voie a tuturor obiecte- 
lor sau numai a unei părţi din ele aflate 
în indiviziune, între toţi copărtaşii, esie ti- 
pul actului de pariaj. (Demante et Colmet 
de Santerre, op. cit. III, No. 225 bis; Aubry 
et Rau, op. cit. VI, $ 625, text şi note, 6, 
14; Laurent, op. cit. X, No. 597, 415, 449; 
Baudry et Wahl, Successions, III, No. 3305, 
5517: Planiol, op. cit, III, No. 2581; Colin 
et Capitant, op. cit. III, p. 489; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 785; Nacu, 
op. cit. II, p. 214; M. Cantacuzino, op. 
cit, No. 416, p. 266; N. Georgean, Studii 
Juridice, I, p. 143, 144). 
29. Impărțeala cu sultă pe care sunt 

obligaţi o parie din comunişti s'o plătească 
din banii lor personali, este un act de par-. 
taj. (Demolombe, XVII, No. 270; Dalloz, 
Re&p., Suppl., Succession, No. 1360; Laurent, 
op. cit. Y No. 59%; Huc, V, No. 442; Bau- 
dry et Wabl, Successions, III, No. 3302; 
Planiol, op. cit. III, No. 2582; Colin et 
Capitant, op. cit. III, p. 488, 489; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 794; N, 
Georgean, Studii Juridice, I, p. 144; Comp.: 

„ Hamangiu, 1. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, III, No. 755). 

320. Adjudecarea prin licitaţie de bună 
voie — în legislaţia franceză — şi judiciară, 
a întregei averi de împărțit sau a unui.bun, 
când ea are loc în folosul unuia dintre co- 
părtaşi este un act de partaj. (Demanie et 
Colmet de Santerre, op. cit., III, No. 225 
bis, III; Marcad6, art. 1686—1688, No. II; 
Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 625, text 
şi nota 7; Dalloz, Rep., Succession, No. 2080, 
2084: Suppl., Succession. No. 1522; Baudry 
et Wabhl, Successions, III, No. 3301, 5505; 
Laurent, Sp: cit., X, No. 399, 419; Michaux, 
op. cit., No. 2929, 2930, 2935; Planiol, op. 
cit. III, No. 2385; Colin et Capitant, op. 
cit. III, p. 490, 491; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 795; Nacu, op. cit. II, p. 
214 ; Matei Cantacuzino, p. 266; N. Geor- 
sean, Studii Juridice, LI, p. 144; C. Ha- 
mangiu, ÎI; Rosetii-Bălănescu şi Al. Băi- 
evianu; ÎI, No. 754, 755; Traian Ionașcu, 
p. 238, 243). 

31. Ficţiunea art. 786 ce. civ. rom, (883 
c. civ. fr.) este aplicabilă chiar când adjude- 
carea are loc în profitul terțului cesionar 
al părţii indivize a unuia dintre comoște- 
nitori, cu toate că drepturile tuturor acestor 
copărtaşi nu derivă dintr'un titlu comun, de- 
oarece legea nu prevede necesitatea unui 
titlu comun de indiviziune între toţi co- 
Dărtasii. fiind suficient ca terţiul cesionar 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Codul civil 

să ia parte la licitaţie în calitate de copărtaş; 
singura restricţiune care credem că trebuie 
să se facă, este ca să se ceară ca actul de 
adjudecare să fie transcris, deoarece natura 
titlului care a creat pentru el starea de in- 
diviziune îi dă faţă de defunct calitatea de 
terți detentor şi sub acest raport actul de 
adjudecare este deci de natură a fi transcris, 
ca şi cum adjudecatarul ar fi un străin; în 
privința însă a celorlalte efecte ale art. 786 
c. civ. rom. (885 c. civ. fîr.) trebuesc așe- 
zaji pe aceeaş linie coproprietarul primitiv 
şi coproprietarul subrogat, deci actul trebuie 
calificat partaj producându-şi toate celelalte 
efecte. (Demolombe, XVII. No. 277, 289; Au- 
bry et Rau, op. cit. VI, $ 625, text şi nota 15. 
14, p. 560, 561; Dalloz. Râp., Suppl.. Suc- 
cession, No. 1575; Laurent. op. cit, X. No. 
402, 405; Huc, V, No. 542; Baudry ei Wahl. 
Successions, III, No. 5289, 5505; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 801; N. Geo- 
gean, Studii Juridice, 1, p. 144, 145). 

39, Ceeace s'a spus la punctul precedent 
în privinţa adjudecării, se aplică şi la ce- 
siune şi la vânzare de bună voie cu con- 
dițiune ca la această operaţiune să ia parte 
toți copăztaşii şi indiviziunea întregii averi 
de împărţit sau numai a unui singur bun 
chiar, să ia sfârşit prin atribuirea lor numai 
în folosul unuia dintre copărtaşi. (Demv- 
lombe, XVII, No. 279, 280; Demante et Col- 
met de Santerre, op. cit. III, No. 225 bis, 
II şi III: Marcad, op. cit. art, 1687—1688, 
No. II; Aubry et Rau, op. cit, VI, $ 6%, 
iexte şi note 7, 8, 9; Dalloz, Rp. Succes- 
șion, No. 2154; Suppl., Succession. No. 1566; 
Laurent, op. cit, X, No..423-—425; Huc, V, 
No. 444: Baudry et Wahl, Successions, III. 
No. 5505; Planiol, op. cit, III No. 2586; 
Colin et Capitani, op. cit, III, p. 494; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, pariea II, p. 
798; Nacu, op. cit. Il, p. 214; M. Canta- 
cuzino, op. cit., No. 416 p. 266; N. Gevr- 
ean, Studii Juridice, I, p. 145; Comp.: €. 
amangiu, Î. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 

soia, III, No. 751, 759, 760: Traian Lonaştu, 
p. 259). 
38. Operaţiunea prin care unul dintre 

moştenitori cumpără drepturile celorlalți 
chiar prin acte deosebite este tot un pariaj 
cu efect declarativ. (Laurent, op. cit., X, No. 427, 428; Baudry et Wahl, Successions, III, 
No. 5518; N. Georgean. Studii Juridice, |. 
p. 145; Comp.: C. Hamangiu, I. Roseiti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 760; Tiu- 
ian lonaşeu, p. 239). 

di. O cesiune sau orice ali act care 
de fapt pune sfârşit indiviziunii între voi 
comoştenitorii, trebuie considerată ca un 
partaj chiar când comoştenitorii nu i-au a- 
tribuit decât efectele unei simple înstrăinări, 
deoarece efectul declarativ trebuie să fie 
considerat de ordine publică căci este în- 
trodus nu numai în interesul copărtaşilor, ci 
mai ales în acel al terţilor de ex.: al credi- 
torilor ipotecari, câştigătorilor de drep- 
turi, etc. şi ei nu pot fi despuiaţi de repturile ce li se acordă de lege, orice 
denumire ar da părţile actului, caliți- 
cându-l de, vânzare, schimb, transacție, 
etc., sau orice clauze i-ar adăugă, deoarece 
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efectul declarativ se aplică la actele ce au 
de efect numai, iar nu de scop, încetarea în- 
diviziunii. (Demolombe, XVII, No. 282; Mi- 
chaux, op. cit.. No. 2904: Demante et Colmet 
de Santerre op. cit., III. No. 225 bis II; 
Marcadâ. op. cit, art. 885, No. II; Aubry 
et Rau, op. cit, VI, $ 625, text şi nota 10,p. 
559; Dalloz, R€p., Succession, No. 2117, 2178; 
Suppl., Succession, No. 1572; Laurent, op. 
cit. X, No. 422, 420, 481, 435 urm.: Baudry 
et Wahl, Successions, III, No. 3503, 5304, 3307, 
5308, 5590, 3591; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 735,794, nofa 1, 799; Contra: 
Planiol. op. cit.. LII, No. 2390; Colin et Capi- 
tanti, op, cit., III, p. 494, 497; M. Cantacu- 
zino. op. cit., No. 416, p. 266, (care arată 
că efectul declarativ a fost introdus exelu- 
siv în interesul copărtaşilor, nu e de ordine 
publică şi copărtaşii pot renunţă la acest 
efect); Comp.: N. Georgean, Studii Juridi- 
ce, Î, p. 145, 146; C. Hamangiu, ]. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 766; 
Traian lonaşcu. p. 259). 

25. Dacă adjudecarea prin licitaţie, ce- 
siunea sau vânzarea are loc nu în folosul 
unuia dintre comoştenitori, ci a unui tert, 
chestiunea suferă discuţiune şi a dat loc în 
doctrină şi jurisprudenţă la trei sisteme de 
păreri deosebite: , 
După primul sistem: nu se poate face apli- 

cațiunea art. 786 c. civ. rom, (885 c. civ. îr,) 
deoarece operaţiunea constitue o vânzare 
consimțită de massa comoştenitorilor în fo- 
losul adjudecatarului şi deci trebuie să-şi 
producă toate efectele vânzării, deoarece le- 
gea nu prevede în art, 786 c. civ. rom. (833 
c. civ. îr.), decât cazul când adjudecatarul 
este unul dintre comoştenitori, de unde re- 
zultă că dacă adjudecatarul este un terţ tre- 
buie să ne raportăm la dreptul comun şi deci 
adiudecarea să fie considerată ca o adevă- 
rată înstrăinare cu toate consecinţele respec- 
tive. (Marcade, op. cit,, art. 1686—1688, No. 
II; Laurent, op. cit., X, No. 399, 400, 406, 
407, 420, 426, 428; Huc, V, No. 442, 445; 
Baudry et Wahbl, Succession, III, No. 5287, 
3290, 5291, 5292, 3294; Planiol. op. cit. III, 
No. 2584; Pothier, Traite de la vente, No. 
515—6538; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 796. 798; Nacu, op. cit., ÎI, p. 214, 
216; N. Georgean, Studii Juridice, ID p. 
146, 147; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al, Băicoianu, IIÎ, No. 756). , 

268, După cel dealdoilea sistem, diameiral 
opus sistemului precedent, licitaţiunea sau 
cesiunea trebuie să producă efectul declara- 
țir al partajului, chiar în cazul când ad- 
judecarea sau cesiunea au fost făcute. în 
profitul unui străin, deoarece această soiu- 
țiune este conformă intenţiunii legiuitorului, : 
care a voit să garanteze liniștea în familie 
protejând şi uşurând facerea partajelor prin 
anularea tuturor actelor cari ar fi de natură 
să provoace nesfârşite procese între comu- 
nişti, ceeace nu ar puteă aveă loc dacă ad- 
judecatarul sau cesionarul străin va fi obli- 
gat să respecte sarcinile constituite de co- 
moştenitori în timpul indiviziunii, asupra 
bunurilor comune. (Mourlon. op. cit. Il, 
No. 484. 485). 
37. Intre aceste. două sisteme extreme, 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Art. 78 

este şi un al treilea intermediar adoptat de 
majoritatea doctrinei şi jurisprudenţei, care 
în rezolvarea chestiunei face o distincţie: ad- 
judecarea sau cesiunea făcută în profitul 
unui terţ străin de pariaj, este în realitate 
o vânzare care transmite cumpărătorului, o- 
dată cu proprietatea bunurilor şi toate sar- 
cinile constituite de copărtaşi în timpul in- 
diviziunii; dar acum vine distincţiunea: dacă 
licitaţia sau cesiunea nu a fost decât o ope- 
rațiune pregătitoare a împărţelei în vederea 
uşurării lichidării între copăritaşi, atunci o- 
perațiunea irebuie să fie considerată ca fă- 
cută pentru compiul massei şi numai eve- 
nimentul singur al partajului prin atribui- 
vea prețului rezultat din operaţiunea lici- 
tației sau cesiunei, va determină care din- 
tre copărtaşi este vânzător şi deci care este 
efectul sarcinilor constituite în timpul in- 
diviziunii, deoarece atribuirea preţului ire- 
buie în mod necesar să fie asimilată cu 
atribuirea  însăş a bunurilor comune. 
rin urmare după acest sistem trebuie să 

ni raportăm la scopul vânzării bunurilor co- 
mune; dacă este făcută de către comuni- 
şti în vedere de a ușură împărţeala va ::on- 
stitui între copăriaşi o operaţiune pieli- 
minară, un incident al partajului şi deci 
va produce efectul declarativ; dacă însă sco- 
pul comuniştilor a fost să contracteze o 
vânzare pură şi simplă unui terţ, trebuie 
să ne raportăm în acest caz în privința efec- 
telor, la materia vânzării şi deci terţul 
cumpărător va trebui să fie considerat ca 
un având-cauză al tuturor copărtaşilor vân- 
zători. (Demolombe, XVII, No. 273; De- 
manie et Colmet de Santerre, op. cit. III, 
No. 225 bis IV; Aubry et Rau, op. cit. 
VI, $ 625, text şi note 25, 26, p. 564: Pla- 
niol, op. cit., III, No. 2401—56; Colin et | 
Capiiant, op. cii,, III, p. 492-—494). 
38. În doctrină şi jurisprudenţă s'a mai 

discutat o ipoteză, aceea când adjudecarea 
sau cesiunea sa făcui în mod conjunci asu- 
pra unui terţ și asupra unui copărtaş 
şi s'a hotărît că ea trebuie considerată în 
acest caz ca o vânzare, neproducând dar 
efectul declarativ, deoarece sa spus că 
nu se şiie în momentul adjudecării sau 
cesiunei, care dintre cei doi adjudecatari 
sau cesionari va deveni proprietar defi- 
nitiv al bunului adjudecat sau cesionat 
şi cum efectul declarativ nu se produce 
în favoarea terţilor câştigători, trebuie 
refuzat acest beneficiu şi copărtaşului, 
căci efectul declarativ din cauza indivi- 

acelaş timp să existe şi să nu existe; dar 
dacă licitaţia sau cesiunea are loc în pro- 
fitul unui copărtaş şi a unui străin pen- 
tru porțiuni distincte şi la act au luat 
parte toţi copărtaşii, efectul declarativ se 
produce dar numai pentru copărtaş pen- 
tru porţiunea sa. (Dalloz, Rep, Suppl, 
uccession, No. 1351; Laurent, op. cit. X, 

No. 399, 426; Huc, V, No. 447; Baudry et 
Wabl, Successions, No. 3291, 5292: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 79, 
nota 5, 798, nota 2). , 
39, Credem că pentru soluțiunea ace- 

stei chestiuni trebuie să ne raportăm la 
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considerentele arătate în cazurile când 
adjudecarea sau cesiunea are loc în pro- 
fitul unui terţ, străin de partaj, adoptân- 
du-se unul din cele trei sisteme arătate. 
(N. Georgean, Studii Juridice, |, p. 148). 
40. Cum trebuie să fie considerat ac- 

tul, adică dacă el produce efectul decla- 
rativ, când numai pentru unul sau nu- 
mai pentru parte dintre copărtaşi înce- 
tează indiviziunea în care continuă a ră- 
mâne ceilalţi comunişti, de ex.: în cazul 
când unul dintre comoştenitori cedează 
drepturile sale succesorale unuia dintre 
comoșştenitori, unei părţi dintre ei sau 
chiar la toţi împreună, între cari indi- 
viziunea continuă a subsistă, 

Chestiunea este foarte controversată şi 
în doctrină şi jurisprudenţă sau emis 
mai multe opiniuni: , 
După prima părere, această operaţiune 

trebuie considerată ca o vânzare iar nu 
ca un pariaj, deoarece efectul declarativ 
al paritajului şi al actelor asimilate par- 
tajului, este subordonat condiţiunii, ca 
actul să facă să înceteze complet indivi- 
ziunea faţă de toți comuniştii, iar nu re- 
lativ numai la unii dintre ei şi nu se 
poate spune despre copărtaşul cesionar 
care a ieşit din indiviziune numai faţă 
de copărtaşul cedent şi care continuă a 
rămâne în indiviziune, pentru porţiunea 
sa la care se adaugă şi porţiunea cedată, 
împreună cu toţi ceilalți copărtaşi, nu se 
poate spune, zicem, că cel a fost toidea- 
una singur proprietar al efectelor tuprin- 
se în lotul său şi că n'a avut niciodată 
vreun drept asupra celorlalte efecte din 
succesiune sau din comunitate, deoarece 
prin cesiunea porțiunii indivize nu se 
poate spune că sa determinat care este 
lotul copărtaşului cesionar; în afară de 
aceasta, motivele cari au determinat pe 
legiuitor de a prevedeă în lege dispozițiu- 
nile art. 786 c. civ. rom. (885 c. civ. îr.), 
au fost de a favoriză facerea împărteli- 
lor, or prin faptul acestei simple cesiuni 
neterminându-se partajul între toţi comu- 
riştii,. nu mai este nici o rațiune de a se 
aplică acestei operaţiuni efectele parta- 
jului, ci trebuie să-i aplicăm efectele u- 
nui act pur translativ de proprietate, ale 
cărui caractere le are. (Bioche, op. cit. V, 
p. 425, No. 249; Michaux, op. cit. No. 
2905—2907;  Demolombe, XVII, No. 284 
urm.; Demante et Colmet de Santerre, 
op. cit. III, No, 225 bis, III, Marcad€, op. 
cit. art. 885, No. IV; Aubry et Rau, op. 
cit. II, $ 209, text şi nota î1; $ 221, text 
şi nota 26; VI, $ 625, text și note 11, 12, 
p. 558; Dalloz, Râp., Suppl., Succession, 
No. 1567: Huc. V, No. 446; Comp: N. 
Georgean, Studii Juridice, I, p. 149, 150). 
4. In opiniunea a doua cu totul opusă 

celei dintâi şi care a fost cea dintâi solu- 
tiune adoptată de jurisprudență şi de 
vechii autori şi care astăzi este complet 
părăsită, se susține că operaţiunea tre- 
buie considerată ca un adevărat partaj, 
cu efectul declarativ corespunzător unui 
asemenea act, deoarece deşi adjudecarea 
Sau cesiunea nu au avut de efect de a 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Codul civil 

termină în mod absolut indiviziunea faţă 
de unul sau faţă de o parte dintre ei şi 
deşi poate la act nu au luat parte toţi 
copărtaşii, dar esie contrar spiritului le- 
iuitorului de a-l consideră ca o vânzare, 
eoarece lipseşte familiile de un miiloe 

folositor de a simplifică operaţiunile, aşă 
de. bogate în procese şi în discuţiuni ce 
se fac cu ocazia împărtelilor şi este con- 
trar unei sănătoase doctrine sistemul care 
ar refuză denumirea de partaj unui act, 
al cărui unic țel este de a face să înce 
teze indiviziunea şi în care nu se întâl- 
neşte în nici un Chip voinţa de a vinde. 
(Dalloz, Rep., Succession, No. 2121, 2125, 
2909, 2910; Comp.: N. Georgean. Studii 
Juridice, Î, p. 150). 

„O a treia soluțiune intermediară 
a fost propusă în doctrină. şi jurispru- 
denţă şi care face o distincţiune, după 
cum actul prin care a încetat indiviziu- 
nea întrun chip relativ,-a fost încheiat 
între toți comuniştii sau numai între o 
parte dintre ei: în cel de al doilea caz 
nu se aplică efectul declarativ, actul fiind 
considerat ca o înstrăinare, dar în pri- 
mul caz se aplică efectul declarativ, actul 
fiind considerat ca un pariaj, cu toate 
că indiviziunea nu a luat sfârşit faţă de 
toţi comuniştii. (Michaux, op. cit. No. 2910 
ter, 2911, 2912; Mass€ et Verge sur Zacha- 
riae, II, $ 590, nota 8, p. 564; Demante 
et Mazaret, op. cit. II, No. 198; Dalloz. 
Rep., Suppl., Succession, No. 1567; Lau- 
rent, op. cit. X, No, 290, 418, 422, 424, 496, 

428, 4530, 451; Baudry et Wabl, Succes- 
sions, III, No. 5313, 5314; Planiol, op. citat 
III, No. 2588, 2595. 2595; Comp.: C. Ha- 
mangiu, ]. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băico- 
anu INI, No. 748, 749; Traian lonaşcu, p. 
259). 

438, In tine o ultimă soluțiune dease- 
menea intermediară, după care pentru a 
se puteă rezolvi chestiunea, trebuie să 
aşteptăm epoca la care indiviziunea va 
încetă întrun chip absolui, faţă de toți 
comuniștii şi a consideră până atunci ne- 
aplicabile dispoziţiunile art. 786 e. civ. 
rom. (885 ce, civ. fr.); în urmă făcându-se 
partajul şi indiviziunea încetând în mod 
absolut faţă de toți comuniştii, trebuie să 
facem o distincţiune: dacă ea încetează 
prinitr'un partaj propriu zis sau prin 0 
adjudecare prin licitaţie sau cesiune pro: 
nunțată în folosul unuia dintre copărtaşi 
— care revine tot la un partaj propriu 
zis — sau dacă încetează printr'o licitaţie 
sau cesiune efectuată în favoarea unui 
terţ; în primul caz se aplică efectul de- 
clarativ, iar în cel de al doilea caz nu 
se aplică. (Michaux, op. cit. No. 2910 bis; 
Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 625, text şi 
nota 18; Baudry et Wahl, Successions, 
III, No. 5518, 5525; C. Nacu, op. cit. II, 
p. 217, No. 336; Contra: Demante et Col- 
met de Santerre, op. cit. III, No. 225 bis 
II, care spun că la partajul ce va înter- 
veni în urmă între cesionar şi ceilalţi co- 
muniști se aplică efectul declarativ cu re- 
zerva însă că asupra bunurilor cari -vor 
cădeă cesionarului, el va fi ținut de sar- 
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cinele create de cedentul său, ca şi cum 
le-ar fi creat el singur). 
44, Sa spus mai sus că denumirea de 

partaj şi deci atribuirea efectelor parta- 
jului, trebuie dată numai actelor cu titlu 
oneros care fac într'un chip absolut să 
înceteze indiviziunea asupra unui bun, re- 
lativ la toţi comuniştii. 

Este acum întrebarea, dacă acest efect 
poate fi acordat deasemenea actelor cu 
titlu gratuit care fac să înceteze indivi- 
ziunea. 
Doctrina şi jurisprudenţa refuză să a- 

corde acestor acte efectul declarativ, de- 
oarece nu le consideră ca acte de împăr- 
țeală în sensul prevăzut de art. 786 c. 
civ. rom. (885 ce. civ. fr.), întrucât actele 
de partaj sunt eminamente acte cu îiitlu 
oneros, în care fiecare copărtaş îşi are 
partea sa şi deci actele cu titlu gratuit 
cum sunt: donaţiunile de drepturi succe- 
sorale, cesiunile gratuite ce le face un 
moştenitor, celorlalţi moştenitori ai părții 
sale succesorale, renunţările gratuiie la 
succesiune făcute în favoarea unui como- 
ştenitor, nu pot fi considerate ca acte de 
pariaj, cu efect declarativ, deşi ar face 
să înceteze indiviziunea între toţi comu- 
niştii. (Demolombe, XVII, No. 285; Aubry 
et Rau. op. cit, VI, $ 625, texi şi nota 5, 
p. 558: Dalloz, Râp., Succession, No. 2418; 
Suppl., Sucecession, No. 1574; Laurent, op. 
cit. X, 416; Baudry et Wabhl, Successions, 
III, No. 5511; Planiol, op. cit. III, No. 2389; 
Colin et Capitant, op. cit. III, p. 494; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 79, 
799; N. Georgean, Studii Juridice, |, p. 
151, 152; C. Hamangiu, ÎI. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 759; Con- 
tra: C. Nacu, op. cit. p. 214). 
45. Efectul declarativ se aplică în 

principiu, la partajul tuturor bunurilor 
de orice natură ar fi ele, cuprinse în îm- 
părţeală. Fiecare copărtaş va îi conside- 
rat că a succedat singur şi imediat de- 
functului pentru toate bunurile, mobile 
sau imobile, corporale sau incorporale, 
cari sunt cuprinse în lotul său sau cari 
i-au căzut prin licitaţie. (Dalloz, Rp. 
Suppl., Succession, No. 1554; Baudry ei 
Wahl, Successions, III, No. 3277; Planiol, 
op. cit. II, No. 2597; Colin et Capitant, 
op. cit. INI, p. 502; Alexandresco, ed, 2-a, 
TĂI, partea Il, p. 801; N. Georgean, Studii 
Juridice, Î, p. 152; C. Hamangiu, |. Ro- 
setii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
701: Traian lonaşcu, p. 2539). . , 
48. Creanţele succesorale fiind bunuri 

mobiliare incorporale, este întrebarea 
dacă efectul declarativ prevăzut de ari. 
786 c. civ. rom. (885 c. civ. fr.) le este 
şi lor aplicabil sau nu; mai multe sisteme 
au fost propuse în rezolvarea acestei di- 

ficultăţi provenite din pricina antinomiei 
ce pare să existe între dispozițiunile art. 
786 ce. civ. rom. (895 c. civ. În.) şi 741 c. 

civ. rom. (852 c. civ. fr.) de o parte şi 
dispoziţiunile art. 1060 e. civ. rom. (1220 
c. civ. fr.) de cealaltă parte. o 

Intr'o opiniune se admite că ficţiunea 
prevăzută de art. 786 c. eiv. rom. (883 c. 
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civ. fr.), trebuie aplicată şi creanţelor 
succesorale în sensul că, în raporturile 
comoştenitorilor cu  ierţii, trebuie să se 
aplice dispoziţiunile art. 1060. ce. civ. rom. 
(1220 c. civ. fr.), comoştenitorii putând 
dar oricând să ceară debitorului suece- 
soral plata părţii lor din creanţă, pentru 
ca nu cumva debitorul să poată trage un 
profit din starea de indiviziune a copăr- 
taşilor; în raporturile comoştenitorilor în- 
tre ei, însă, trebuie să se aplice dispozi- 
țiunile art. 741 c. civ. rom. (852 ce. civ. îr.) 
şi 786 ce. civ. rom. (885 e. civ. îr.), atri- 
buirea fiind considerată ca un act de 
partaj, cu efect declarativ. (Dalloz, Rep., 
uccession, No. 2109; Colin et Capitant, 

op. cit. III, p. 505; Comp.: N. Georgean, 
Studii Juridice, I, p. 152, 155; Traian lo- 
naşcu, p. 259 urm.). 
47, Un alt sistem face deasemenea 

aplicaţiunea tuturor acestor articole ară- 
tate mai sus, în sensul următor: Art. 1060 
ce. civ. rom, (1220 ce. civ. fr.) guvernează 
perioada între decesul lui decujus şi e- 
fectuarea paritajului; iar art. 741 c. civ. 
rom. (882 ec. cav. fr.) şi art, 786 c. civ. 
rom. (885 e, civ. fr.), se aplică după efec- 
tuarea partajului. (Michaux, op. cit. No. 
2928; Marcad6, op. cit. art. 885 No. V; 
Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 635, texte şi 
note 6, 7; Laurent, op. cit. XI, No. 49, 
50—54; Baudry et Wabl, Successions, [II, 
No. 3279—5286; Planiol, op. cit. III, No. 
2400; Colin et Capitant, op. cit. p. 50%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II], p. 
804 urm.; Nacu, op. cit. II, p. 215, 216; 
M. Cantacuzino, op. cit. No. 416, p. 267, 
(părerea acestui autor nu e clar expusă); 
omp.: C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănescu 

şi Al. Băicoianu, III, No. 765). 
48, In afară de aceste două sisteme 

noui, mai sunt şi alte două sisteme mai 
vechi, opuse unul celuilalt şi care în pre- 
zeni sunt aproape complect părăsite în 
doctrină şi în jurisprudenţă, din cari unul 
consistă în aplicarea fără nici o rezervă 
a efectului declarativ şi creanţelor. (Dal- 
loz, R&p., Suceession, No. 2109 cu opiniu- 
nea lui Dalloz; Planiol, op. cit., II[, No. 
2599; Alexandresco. ed. 2-a, III. partea ÎI. 
p. 804—10). , 
49. Iar celalt sistem opus, refuză a 

plicarea dispoziţiunilor art. 786 e. civ, 
rom. (885 c. civ. îr.) şi creanţelor succeso- 
rale, admiţându-se numai aplicarea dis- 
pozijiunilor art, 1060 c, civ. rom. (1220 

e, civ. fr.). (Dalloz, Râp., Suppl., Succes- 

sion, No. 1354; Demante et Colmet de 

Santerre, op. cit. INI, No. 225 bis VII, care 
limitează aplicaţia art. 1220 ce. civ, în. 
(1060 ce. civ. rom.), numai la, raporturile 
debitorului cu comoştenitorii; Mourlon, 

op. cit. II, No. 486; Huc, V, No. 448; Pla- 

niol, op. cit. III, No. 2399; Alexandresco, 

ed, 2-a, III, partea Il, p. 805—30). 

50. Prin efectul declarativ al parta- 

iului, ipotecile, fie legale, fie judiciare, 
fie convenţionale,  consimțite în timpul 
indiviziunii asupra unui imobil determi- 

nat din succesiune. sau asupra unei por- 

țiuni indivize din el, sunt considerate ca 
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neavenite dacă prin pariai imobilul care 
a fost grevat cade în lotul unui ali co- 
părtaş sau dacă e adjudecat prin licitaţie 
altui copărtaş decât cel ce le-a constituit. 
copărtaşul putând cere şi obţine oricând 
radierea inscripţiunei ce s'ar fi luat. (De- 
molombe, XVII, No. 304;. Michaux, op. 
cit. No, 2929, 2950, 2935; Demante et Col- 
met de Santerre, op. cit. III, No. 225 bis, 
V şi VI; Marcad6, op. cit. art. 885, No. Ili; 
Mourlon, op. cit. II, No. 481—485: Aubrv 
et Rau, op. cit. VI, $ 625, nota 16; Laurent. 
op. cit. X, No. 215, 594, 405, 419; Huc, V. 
No. 459; Baudry et Wahl, Successions, III, 
No. 5322, 5528; Planiol, op. cit. III. No. 
2402; Colin et Capitant, op. cit. III p. 
494; Dalloz, Rep. Suce. 2079, 2080, 2081: 
Suppl., Succession, No. 1322; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, pg. 448, 449, 
786 nota 1; X, p. 556, 576, 577, 705; Nacu. 
op. Cit. IL. p. 214; N. Georgean. Studii 
Juridice, Î, p. 155, 154; C. Hamangiu, |. 
Rosetii-Bălănescu şi Al. Băicoianu, ÎII, 
No. 744; Traian lonaşcu, p. 258, 239, 242, 
245, 246). 

51. Ipoteca fiind ştearsă, creditorii îi- 
+ potecari ai copărtaşilor neatributari, vor 

fi lipsiţi nu numai de dreptul de a urmări 
imobilul în mâinile copărtaşilor atribu- 
tari, dar încă şi de dreptul de preferință 
față de ceilalţi creditori, deoarece prin 
efectul  declarativ, ei pierzând calitatea 
de creditori ipotecari, devin simpli cre- 
ditori chirografari 'neprivilegiaţi. Chesti- 
unea este însă controversată: 

In sistemul care nu admite dreptul de 
preferinţă şi care a prevalat în doctrină 
şi în jurisprudenţă, se spune că nu se 
poate acorda acest drept acolo unde le- 
gea nu-l acordă. Oricare ar fi motivul 
introducerei în lege a art. 786 c. civ. 
rom. (883 ce, civ. fr.), dispoziţiunea este 
absolută şi generală şi se aplică credi- 
torilor ipotecari ai copărtaşilor, ca şi în- 
săşi copărtaşilor. După dispoziţiunile art. 
1770 e. civ. rom, (2125 c. civ. fr.) acei cari 
au asupra unui imobil un drept suspens 
prin o condiţiune sau vezolubil în oarecare 
cazuri sau supusla o acţiune în resciziune. 
o condiţiune sau rezolubil în oarecare ca- 
zuri sau supus la o acțiune în resciziune, 
nu pot consimţi decât o ipotecă supusă 
aceloraşi condițiuni sau aceleiaşi rescizi- 
uni şi copărtaşul neavând în timpul in- 
diviziunii decât un drept rezolubil care 
a şi fost rezolvit prin rezultatul împăr- 
țelei, deci şi ipoteca pe care ar fi con- 
simţit-o a fost rezolvită odată cu dreptul 
său şi fiind considerată deasemenea că 
nu a putut da naştere nici unui drept de 
urmare şi nici unui drept de preferinţă; 
din punctul de vedere al echităţii, acest 
sisiem nu păcătueşte, deoarece creditorii 
cari obţinuseră o ipotecă nu trebuiau să 
ignoreze că această garanţie va fi rezol- 
vită, în cazul când debitorul lor nu va - 
obține în lotul său imobilul  ipotecat. 
(Laurent, op. cit. X. No. 419; Baudry et 

ahl, Successions. III, No. 5324; .Alexan- 
dresco, ed. 2-a, HI, partea ÎI. p. 786, 787, 
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nota 2; Comp.: N. Georgean, Studii Juri- 
dice, p. 154, 155). 

52, In sistemul opus care admite un 
drept de preferinţă al creditorilor ipo- 
tecari faţă de ceilalţi creditori chirogra- 
fari, se argumentează că ficţiunea legală 
prevăzută de art. 786 c. civ. rom. (885 c. 
civ. fr.), nu trebuie aplicată decât con- 
form intenţiunei legiuitorului, adică în 
interesul exclusiv al copărtaşului, căruia 
i-a căzut în lotul său bunul ipotecat de 
către un alt capărtaş în timpul indiviziu- 
nei; creditorul ipotecar prin faptul ra- 
dierei ipotecei sale, pierde drepiul d. a 
urmări imobilul în mâinile copărtaşului 
nedebitor, însă ar fi contrar echităţii ca 
să se considere că a pierdut şi dreptul 
de preferinţă şi să vie în concurenţă cu 
ceilalţi creditori chirografari cari nu au 
pus nici o stăruință pentru a-şi 'apără 
creanţele lor prin o garanție reală. (Au- 
bry et Rau, op. cit. III, p. 501). 

538. Imobilul pe care femeia dotală 
comună în bunuri, a devenit adiudeca- 
tară prin licitaţia urmată în împărțeala 
averei comune, între ea şi soțul său, nu 
poate fi urmărit în mâinile sale de un 
creditor al soţului care a luat inscripție 
ipotecară asupra acelui imobil, posterior 
separaţiei de bunuri; dacă însă inscrip- 
ţia ar îi fost luată în timpul comunității 
ea este validă deoarece, cu toate că în 
principiu efectul declarativ al partajului 
comunităţii de bunuri între soți se ridică 
la ziua când bunurile au intrat în co- 
munitate, totuş acest efect este modifi- 
cat de puterile pe cari le are soţul asu- 
pra bunurilor comune. (Aubry et Rau, 
op. cit. V, $ 519, text şi nota 27; N. Geor- 
gean. Studii Juridice, I, p. 155). 

54, În cazul când imobilul ipotecat în 
timpul indiviziunei cade în lotul copăr- 
taşului constituitor sau îi este adjudecat 
prin licitaţie, ipoteca este menţinută şi 
dacă el nu ipotecase decât porțiunea sa 
indiviză în imobil, ipoteca va afectă nu- 
mai acea porţiune, dar dacă din contră 
el ipotecase imobilul fără a face vreo re- 
stricțiune sau dacă termenii actului lasă 
vreo îndoială şi nu indică lămurit care a 
fost intenţiunea părţilor, atunci ipoteca 
va afectă întreg imobilul; totul se reduce 
aşa dar la o chestiune de interpretare a 
intenţiunei părţilor contractante.  (Mi- 

cit. No. 2951—2933; Demante 
et Colmet de Santerre, op. cit. III No. 
225 bis. VI; Demante et Mazerat, op. cit. 
II, 199; Mareadă, op. cit. art. 885 No. 3; 
Mourlon, op. cit., Il, No. 482: Aubrv et 
Rau, op. cit. VI, $ 625 text şi nota 23; Lau- 
rent, op. ciţ. X, No. 404; Baudry et Wahl, 
Successions, II, No. 5535; Alexandresco, 
ed. 2-a. III, partea II, p. 787. 788 nota 
N. Georgean, Studii Juridice, [, p. 155. 

„BB, În cazul când ipoteca asupra unui 
imobil este consimțită de către toţi co- 
părtaşii, ea va fi validă. (Alexandresco, 
X, pag. 557: N. Georgean, Studii Juridice, 
I, p. 156: Comp.: Traian Ionașcu, p. 242). 
56. Cele ce s'au spus la ipoteci tre- 
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buesc să fie aplicate şi la acte de dis- 
pozijiune gratuite sau oneroase, volun- 
tare sau forțate ca vânzarea, etc. şi la 
orice constituire de drepturi reale ca uzu- 
fructul, servitutea etc., asupra imobilelor 
comune. (Demolombe, XVII, No. 505, 506, 
507; Dalloz, Rep. Succession, No. 2089; 
Bioche, op. cit. V, p. 425, No. 246; Mi- 
chaux, op. cit. No. 2934; 'Demante et 
Colmei de Santerre, op. cit. III, No. 225 
bis V; Mourlon, op. cit. Il, No. 481—485; 
Aubry et Rau, op. cit. VI, $ 625, nota 17; 
Laurent, op. cit, X, No. 215, 257, 405, 405, 
411; Huc, V, No. 459; Baudry et Wabhl, 
Successions, III, No. 5557—5359; Planiol, 
op. cit. III, No. 2568, 2404; Colin et Capi- 
tant. op. cit. III, pag. 488; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea ÎI, pag. 788, 789; IX, 
p. 541, 542; M, Cantacuzino. op. cit., No. 
416, p. 266; Nacu, op. cit. II, p. 216; C. 
Hamangiu, ], Rosetti-Bălănescu şi! . 
Băicoianu, III, No. 744; N. Georgean, Stu- 
dii Juridice, Î, p. 156, 157), 
57. Instrăinarea sau orice alt act fă- 

cut de moştenitorul neatributar devin va- 
labile dacă moştenitorul atributar le xa- 
tifică. (Baudry et Wabhl, Successions, III, 
No. 5342; N. Georgean, Studii Juridice, 1, 
p. 157). 

58. Când este vorba să se aplice e- 
iectele întreruperei sau suspendărei pre- 
scripţiunei în materie de bunuri sau de 
drepturi aflaie în indiviziune între moş- 
tenitori, ficţiunea efectului declarativ al 
pariajului prevăzut de art. 885 c. civ. fr. 
(786 c. civ. rom.) nu-şi mai găseşte apli- 
caţiunea. (Demolombe, XVII, No. 326; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 625, p. 568; Dal- 
loz, Rep. Suppl., Succession, _No. 1554; 
Laurent. VIIi, No. 522; Huc, IV, No. 466). 
59. Potrivit acestei regule, în cazul 

când prescripțiunea unei  creanje este 
supendată în favoarea unuia dintre moş- 
tenitori, efectele suspendărei au loc nu- 
mai pentru partea din creanţă cuvenită 
acestui moştenitor, chiar dacă la partaj 
creanţa este atribuită în întregime acestui 
moştenitor sau altui moștenitor. (Demo- 
lombe. XVII, No. 526; Aubry et Rau, ed. 
+a, VI, $ 625. p. 568; Dalloz, Râp. Suppl., 
Succession, No. 1559: Laurent, VIII, No. 
322: Huc, IV, No. 466). 
60. Deasemenea, potrivit acestei re- 

gule, în cazul când prescripţia unui imo- 
bil al succesiunei este. suspendată, în îa- 
voarea unuia dintre moşienitori, efectele 
suspendării au loc numai pentru partea 
seestui moştenitor. (Traian lonaşcu, p. 
245). 

GI. Partajul sau licitaţia unui imobil 
succesoral nu constituesc un just titlu 
pentru a servi de bază  prescripției de 
zece până la douăzeci ani. (Demolombe, 
XVII. No. 524; Troplong. Prescription II, 
No. 886; Dalloz, Rep., Suppl., Succession, 
No. 1552; Bufnoir, Propriâte et contrat, 
p. 295; Laurent, XXXII, No. 401; Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 659 urm.; A- 
lexandresco, ed. 2-a, Il, partea ÎI, p. 791; 
Nacu, III, p. 867; Contra: Aubry et Rau, 
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ed. 4-a, VI, $ 625, nota 51, p. 568: Baudr 
et Wabhl, Successions, III, No. 3365). y 
62. Comoşienitorul care a primit în 

lotul său un imobil sau care l-a dobândit 
la licitaţie poate uni posesiunea sa an- 
terioară partajului cu posesiunea exer- 
citată posterior partajului, peniru a se 
folosi de prescripţie sau de acţiunile po- 
sesorii cu privire la acel imobil. (Demo- 
lombe, XVII, No. 535; Troplong.  Pres- 
cription, II, No. 886;  Baudry et Wahl, 
Suceessions, III, No. 2565: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 791. 792). 

INDEX ALFABETIC 
(la Jurisprudenţă) 

Act de administraţie 6, 11. 
19. 

Acţiune posesorie 9, 
Adjudecare 1, 21. 
Anulare 5, 18, 20, 
Arendare 3, 6, 8, 18. 
Coproprietate 1. 
Daune-interese 20, 
Efect declarativ 1, 4—8, 10. 
Evicţiune 21, 
Femeie măritată 5. 
Fraudă 5. 
Impărţeală 1 urm. 
Inchiriere, a se vedeă cu- 

vântul: „Locaţiune“. 
Intervenţie 4, 3. 
Intinderea imobilului 23. 
Legea agrară 3, 6,8. 

Licitaţie 1, 21, 
Locaţiune 3, 6, &, 1t, 12, 

14, 15, 18, 19, 20. 
Minori 18. 
Moşnean 13. 
Nulitate 5, 18, 20. 
Omisiune esenţială 3, 
Partaj 1 urm, 
Posesiune 5, 9. 
Posesorie acţiune 9. 
Prescripţie 5. 
Recurs 4, 19. 
Revendicare 2, 10, 16,22, 

, 24. 
Reziliere 3, 15, 19. 
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Legea  Judecătoriilor de 10, 13, 17, 18, 21, 
ocoale 9. Vindere în compt 1.   

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Licitaţiunea publică a unui imobil 
stăpânit în indiviziune produce. în cazul 
când adjudecatarul este unul din comoş- 
tenitori, efectele unei împărteli, iar nu 
acelea ale unei vânzări, şi i se aplică 
principiul declarativ de proprietate, aşa 
că comoştenitorul adjudecatar este pre- 
supus singur proprietar din momentul 
chiar al începerii indiviziunii şi că nu 
a dobândit nimic dela ceilalţi comoş- 
nitori ai săi, şi aceasta indiferent de cau- 
za indiviziunei. 

Prin urmare, în acset caz, nefiind vor- 
ba de vânzare şi de preţ, nu poate fi vor- 
ba nici de efectul rezolutoriu al adiude- 
cării pentru nedepunerea în termen de 
o lună a prețului adjudecării, şi nici de 
vânzarea în contul adjudecatarului. (Cas. 
Il, 406 din 6 Oet. 1994, Pand. Rom. 1926, 
IL, 158). 

2. Acţiunea în revendicare, neputând 
fi, în principiu, exercitată decât de cel 
ce se pretinde proprietar absolut, se dis- 
cută în doctrină dacă ea poate fi inten- 
tată de un singur comoştenitor contra 
terțului deţinător, iar părerea juridică 
este că o asemenea acţiune este admisi- 
bilă, când comoştenitorul revendică dela 
un deţinător străin, cota parte a sa idea- 
lă, la care are drept în acel imobil, în 
scop de a i se recunoaşte dreptul său, 
care urmează a fi mai bine stabilit în 
urmă, după facerea partajului. (Judecă- 
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toria ocol II C. Lung, 27 Yebr. 1925, Drep- 
tul 15 din 1995). o 

3, Comite omisiune esențială, instanţa 
de fond care nu examinează apărarea a- 
rendaşului că, deşi contractul său de a- 
rendare a fost încheiat cu toţi coproprie- 
tarii moșiei, mai târziu însă, atunci când 
aceşiia s'au divzat pe baza unui act de 
partaj, dânsul — arendaşul — a consim- 
țit la clauzele actului de partaj, plătind 
fiecărui coproprietar arenda respectivă 
lotulu său, legând astfel raporturi directe 
cu fiecare din ei şi deaceea rezilierea pe 
baza art. 50 legea agrară nu se mai poate 
cere decât individual de fiecare din co- 
proprietari şi numai în măsura în care 
S'ar face dovada că sa expropriat din lo- 
tul lui mai mult de 25% din suprafața 
moşiei.  (Cas. I, dec. 1800 din 5 Martie 
1926, Jurispr. Gen., 1926, No. 1211). 
4, Potrivit efectului declarativ al parta- 

jului, validitatea vânzărei unui bun, succe- 
soral, făcută de un comoștenitor către un 
terțiu, fiind supusă condiţiunei ca „bunul 
respectiv să fie recunoscut prin împărțeala 
ca aparținând succesorului vânzător, cu 
drepi cuvânt şi în conformitate cu princi- 
piile ce guvernează materia partajului, a 
decis instanța de fond că întrucât înstrăi- 
narea prin vânzarea către recurent a tere- 
nului în litigiu numai atunci va fi consi- 
derată ca valabilă, când acest teren va că- 
deă în lotul succesoral al autorului său, 
până în acest moment dreptul recurentului 
fiind eventual şi supus îndeplinirii menţio- 
natei condițiuni, în această situațiune, ce- 
rerea de intervenţie a recurentului este lip- 
sită de interes. (Cas. I, dec. 737 din 18 Mar- 
tie 1925. Jur. Gen. 1925, No. 1521). 

5. Instanţa de fond constatând că de- 
functul a lăsat mai mulţi moștenitori; că 
recureniul a cumpărai dela unul singur din 
ei, mai multe terenuri anume determinate 
ce constiiue însă întreaga avere succeso- 
rală a defunctului, cu drept cuvânt şi în 
conformitate cu principiile ce guvernează 
materia partajului, a decis că, faţă de par- 
tajul dintre moştenitori efectuat ulterior 
menţionatei vânzări, recurentul este un ter- 
țiu achizitor de drepturi reale care are a- 
ceeaşi situaţiune ca şi creditorii unuia din 
coîmpărţitori şi dar înirucât n'a intervenit 
în termen util la operaţiunile partajului, 
el nn mai are dreptul a-l atacă numai pen- 
tru motivul că n'a fost chemat în instanţă 
la efectuarea lui şi întrucât nu se plânge 
că sar fi efectuat vreo fraudă împotrva 
drepturilor sale. 

Dat fiind calitatea recurentului de do- 
bânditor de drepturi reale din averea suc- 
cesorală în chestiune, față de dispoziţiu- 
nile art. 207 cod. civ., care determină în 
mod limitativ persoanele ce au dreptul să 
ceară anularea unui act juridic făcut de o 
femeie fără autorizaţiunea soțului său, este 
cert că recurentul nu poate să invoace ca 
motiv de anulare a partajului, lipsa de au- 
torizațiune maritală a autoarei sale. 

Iar în ce priveşte posesiunea invocată de 
recurent asupra terenului în litigiu instanța 
de fond constată în fapt din probele şi îm- 
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prejurările cauzei, fără a comite vreo de- 
naturare, că această posesiune n'a fost e- 
xercitată, timp de treizeci ani de către re- 
curent şi autoarea sa, deci, în această si- 
tuaţiune a fost în drept să decidă că men- 
lionata - posesiune n'a putut duce la uzu- 
capiunea terenului revendicat. (Cas. I, dec. 
702 bis din 20 Martie 1925. Jur. Gen. 1995, 
No. 1415). 

6. Potrivit principiilor de drept în ma- 
terie de indiviziune, atât timp cât du- 
rează starea de codevălmăşie, fiecare 
proprietar posedând un drept indiviz a- 
supra fiecărei molecule a lucrului, acea- 
stă situaţiune duce în mod necesar la re- 
zultatul că orice prerogativă, cuprinsă 
în dreptul de proprietate, nu se poate 
exercită de unul din coproprietari fără 
concursul şi asentimentul tuturora. - 
Drept consecinţă a acestui principiu. 

actelei de administraţiune asupra unui 
lucru în indiviziune, trebuind a fi făcute 
cu consimțimântul fiecărui din coproprie- 
tari, este evident. că contractul de loca- 
țiune, odată consimţit de toţi proprietarii, 
rezilierea, întocmai ca şi încheierea lui, 
nu poate fi cerută decât tot prin voința 
tuturor coproprietarilor. 

Prin urmare, un coproprietar nu poate 
cere şi obţine singur rezilierea unui con- 
tract de arendă pe baza ari. 30 legea a- 
grară, care, dacă prevede, în anumite ca- 
zuri, facultatea pentru proprietari de a 
reziliă un contract de arendă, prin acea- 
sta n'a înlăturat aplicarea rânduelilor din 
materia indiviziunii. (Cas. I, 655 bis din 
20 Martie 1925, Pand. Rom. 1925, [, 259; 
Dreptul, 4 din 1926). 
7. În materie: de ieşire din indiviziune, 

un comoştenitor nu poate înstrăină în mod 
valabil o parte determinată din averea stă- 
pânită indiviz, decât dacă aceă parte îi 
este atribuită definitiv în lotul său prin 
împărțeală ulterioară, deoarece potrivit art. 
786 din codul civil, fiecare coerede este pre- 
zumat că a moştenit singur şi imediat toa- 
te bunurle care compun partea sa şi că 
nu a fost nici odată proprietar pe cele- 
lalte bunuri ale succesunei. (Cas. II, 136 
din 24 Martie 1925, Jurispr. Gen. 1925, No. 

Ș. Deşi este exact, conform regulii din 
art. 786 c. c., că fiecare comoştenitor este 
prezumat că a moştenit singur şi imediat 
toate bunurile cari compun partea sa sau 
pe acelea ce-i revin în urma împărțelii. 
în materie agrară acest principiu nu-şi 
are, aplicaţiunea, deoarece condițiunea ju- 
ridică a terenului expropriabil are a fi 
cercetată şi luată în seamă la data de 
16 Aug. 1916, când, în speţă. moşia su- 
pusă exproprierii, se stăpâneă în indivi- 
ziune. (Com. jud. de expr. Ilfov, 12 din 
6 Aprilie 1925. Pand. Rom. 1926, II, 85). 

9. După art. 57 legea jud. oc. combinat 
cu art. 1846 şi 1847 codul civil pentru a 
aveă exercițiul acţiunei posesorii, se cere 
o posesiune .„animo domini“, adică sub 
nume de proprietar. 

„ Coproptrietarii ca şi moştenitorii nu pot 
intentă acţiune posesorie în complânge- 
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rea sau reintegrare, întrucât ei nu au po- 
sesiune sub nume de proprietar. 

Prin urmare, în speţă, fiind necontes- 
tat că terenul în litigiu face parte din 
moşia Bălăneşti, prin deciziunea C. A. 
Craiova, No. 120 din 1912, relativă la sta- 
bilirea hotarelor, se dovedeşte că această 
moşie apelanţii o posedau în devăl- 
măşie cu ceilalţi proprietari, între cari 
şi intimata, că ei au fost substituiţi prin 
vânzare, în drepturile soţilor Tătărăscu, 
care o stăpâneau în indiviziune, intimata 
— reclamantă la prima instanţă, — pen- 
iru dânsa în mod exclusiv, nu poate 
aveă exercitiul acţiunei posesorii. (Trib. 
Romanați, s. ÎI, sent. civ. 919 din 14 lu- 
lie 1925. Jurispr. Gen. 1926, No. 250). 
0. Dacă înainte de a fi avut loc îm- 

părţeala, unul dintre comoştenitori vinde 
un bun distinct din succesiune, celalt co- 
moştenitor nu poate acţionă pe cumpără- 
tor în revendicarea acelui bun, ci el tre 
buie mai întâi să introducă o acțiune în 
împărțeală contra comoştenitorului vân- 
zător prin care stabilindu-se masa succe- 
sorală şi drepturile fiecărui comoşteni- 
tor din averea de împărţit, în urmă şi 
numai în cazul când acel bun ar fi căzut 
în lotul său poate să introducă acțiune 
în revendicare contra cumpărătorului; 
căci dacă sar admite acţiunea în reven- 
dicare mai înainte şi numai în mod i- 
deal a părţii sale succesorale din acel 
bun. nu ar duce la nici un rezultat prac- 
tic, el rămânând în indiviziune cu cum- 
ărătorul asupra bunului vândut. (Judec. 
g. Ocna, 205 din 28 Aug. 1925, Pand. 

Rom. 1926, III, 9). 
11. Coproprietarii indivizi având drep- 

tul de a concură la toate actele de admi- 
nistrație asupra bunului indiviz, urmează 
că orice act de administraţie şi deci şi con- 
tractul de închiriere consimțit numai de 
unii dintre comunişti, nu poate fi opozabil 
celorlalţi cari sunt îndreptăţiți să ceară a- 
nularea lui. (Trib. Ilfov, S$. |, ce. c.. 1108 
din 14 Octombrie 1925, Dreptul 57/1925). 

12, Efectul retroactiv al pariajului, nu 
poate aveă nici o consecință aşupra opoza- 
bilităţii contractului de închiriere încheiat 
cu sechestrul judiciar, suficient că nu se 
contestă calitatea de sechestru judiciar, ce- 
lui ce l-a încheiat, căci altfel mandatarul 
justiţiei ar fi pus în imposibilitate să ad- 
ministreze. (C. Apel Bucureşti, $. IV, 367 
din 19 Octombrie 1925, Bul. C. Apel 19/1925, 
Dreptul 21/1926). 

12. Pentru a se admite anularea vân- 
zării unui bun indiviz moşnenesc, se cer 
două condițiuni: a) calitatea de moşnean 
a vânzătorului; b) caracterul de bun 
moşnenesc al lucrului vândut. 

alitatea de moşnean nu este o calitate 
esenţială, deoarece „moșneni“ sau „mMoş- 
teni“, sunt toţi acei ce stăpânesc drepturi 
moştenite. 

Caracterul de bun moşnenesc este o 
condiţie esenţială, deoarece proprietate 
moşnenească înseamnă proprietate în co- 
mun, spre deosebire de proprietatea „boe- 
rească“, adică proprietate divizată. 

96101, — Codul civil adnotat, — VI. 
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(Trib. Ilfov S$. II ce. ce. 948 din 24 Oct. 
1925, Pand. Săpt. 25 din 1925). 
14. Un coproprietar indiviz, are dreptul 

să opuie nulitatea unui contract de închi- 
riere la care el nu a participat, contractul 
fiind încheiat numai cu consimţământul ce- 
luilalt coproprietar indiviz. (Jud. ocol ur- 
ban Craiova, 25 Noembrie 195, Justiţia 
Olteniei 5-5 din 1926, 

15. Un coindivizar având un drept al 
său asupra lucrului comun, el poate să 
introducă singur acţiunea în reziliere, 
când cealaltă parte nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile sale contractuale, întrucât prin 
această acţiune, coindivizarul îşi apără 
dreptul său asupra lucrului. (Trib. Dâm- 
boviţa, S. II, 545 din 26 Noembrie 1925, 
Pand. Săpt. 30 din 1925). 

16. liecare dintre comoştenitori, fiind 
considerat ca având vocaţiune la întreaga 
moşienire, acţiunea în revendicarea unui 
imobil aparţinând succesiunei îi este admi- 
sibilă. Prin fapta sa, mobilul revendicat re- 
intrând în masa succesiunei, ceilalți como- 

-ştenitori nu se pot plânge de diligența u- 
nuia dintre ei, care intentând acțiunea în 
revendicare, a readus în lotul comun un 
bun, asupra căruia, fiecare dintre ei, are 
vocaţiune la întregul lui. (Jud. oc. mixt 
Urlaţi-Prahova 1925, Jur. Gen. 1925 No. 
22035). , 

17. Acţiunea în împărţeală presupune 
necontesiate atât calitatea de moștenitor cât 
şi părțile cuvenite fiecărui erede, şi este 
exerciţiul dreptului de moştenitor. Cumpă- 
rătorului unui bun cert şi determinat dela 
unul din comoştenitori, nu are calitatea de 
moştenitor, adică vocaţiunea cu titlu nni- 
versa] la succesiune şi nu poate cere în nu- 
mele său pariajul acelei succesiuni. (Trib. 
Ilfov, III, civ. cor. sent. 1627 din 4 Dec. 
1925, Jur. Gen. 1926, No. 230). 

18. In iapt: Minorii X, Y şi Z aţunşi 
la majorat înstreinează şi arendează cu 
acte autentice porțiunile de teren cuve- 
nite lor din succesiunea defuncților, suc- 
cesiune administrată de tutorele... care în 
baza art. 390 c. c. şi în numele minorilor 
rămaşi cere anularea actelor şi daune. 

În drept: Art. 390 ce. c. şi următorii îm- 
puterniceşte pe tutore de a administră 
întreaga avere tutelară, fiind răspunză- 
tor de orice daune provenite dintr'o rea 
administrare. Este necontestat că orice 
înstreinări sunt nule de drepti când sunt 
făcute de către minorii ajunşi la majo- 
rat, înainte de existența unui partaj ju- 
decătoresc conform art. 411 c. c. că orice 
arendare făcută de către minori ajunşi 
la majorat este nulă în baza principiu- 
lui de drept care interzice coproprieta- 
rului indiviz închirierea, chiar pentru 
partea ce-i aparţine, fără consimțămân- 
tul celorlalţi coproprietari, cari sunt în 
drept a cere nulitatea integrală a con- 
tractului făcut fără consimţământul lor, 

Că tutorele fiind administratorul averei 
întregi a defuncţilor, nu mai încape în- 
doială că el este îndreptățit a cere anu- 
larea actelor şi daune pentru lipsa da fo- 
losință, rămânându-le minorilor ajunşi 

38 
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la majorat partajul judecătoresc, singura 
cale legală. (Jud. ocol II Călăraşi Rural, 
1925, Jurispr. Gen. 1926, No. 241). 

19. Deşi asupra unui imobil închiriat 
ar fi doi coproprietari, iar acţiunea de re- 
ziliere a fost introdusă numai de către u- 
nul dintre ei şi admisă de instanţa de 
fond, acest fapt nu poate constitui un mo- 
tiv de casare, în cazul când recurentul 
nu a făcut nici o obiecțiune asupra 
acestei chestiuni înaintea instanței de 
fond şi afară de aceasta, nimic nu o- 
prește pe unul dintre coproprietari, ca 
înainte de împărţeală să facă asupra bu- 
nului comun un act de administraţie, bi- 
ne înţeles cu consimţământul 'celorlalți 
<opreprietari şi chiar singur să ceară re- 
zilierea unei convenţiuni intervenite asu- 
pra bunului comun, cum ar fi un contract 
de locaţiune, când chiriaşul nu şi-ar în- 
deplini angajamentul său, el fiind obli- 
gat a plăti tuturor coproprietarilor cehi- 
ria cuvenită. (Trib, Ilfov s. [II e. c., 12 
Decembrie 1925, Jurispr. Gen. 1926. No. 
747). , 
20. Principiul că coproprietarul unui 

lucru indiviz nu poate să închirieze, lu- 
crul comun, chiar pentru partea care-i a- 
parține fără consimțământul coindivizari- 
lor săi, cari pot cere anularea pentru toi, 
a închirierii făcută fără consimţământul 
lor, nu poate fi exact decât numai în ra- 
porturile. dintre coindivizari între dânşii, 
iar nu şi între acelea dintre aceştia şi al- 
te părţi, adică dintre coindivizar şi chi- 
riaşul său căruia singur i-ar fi închiriat 
tot imobilul. 
In această ipoteză chiriaşul este dator să 

execute obligațiunile sale contractuale, 
întocmai cum au fost stipulate, neavând 
dreptul să ceară rezilierea sau să refuze 
îndeplinirea obligaţiunilor luate pe mo- 
tivul că mai sunt şi alţi coindivizari cari 
nu au consimţit la închiriere, întrucât 
nici o regulă de drept sau de rațiune, nu 
se opune a se contractă obligaţiuni rela- 
tive la lucrul sau lucrurile altuia, cum 
sunt părţile indivize ale coproprietarilor 
cari nu au consimţit la închiriere doarece 
întrun contract de închiriere fiiind vor. 
ba de luarea unor angajamente perso- 
nale, cum e acela a locatorului de a a- 
sigura liniştita posesiune a chiriaşuluu, 
putin importă dacă locatorul este sau nu 
proprietarul imobilului. 

Singurul drept al chiriaşului care a în- 
chiriat imobilul numai dela unul dintre 
coproprietari, nefiind decât acela de a 
pretinde daune-interese dela locator, în 
cazul inexecutării obligaţiei ce acesta are 
de a asigura liniştita posesiune a lucru- 
lui închiriat, urmează că nu poate fi au- 
torizat să reţie chiria cuvenită copropri- 
etarilor cari nu au luat parte la închiri- 
ere, cu atât mai mult cu cât aceştia nu 
ridică nici o pretenţiune. (Trib. Muscel, 
192 din 4 Mai 1926, Bul. Trib. Muscel 7-8 
din 1926). 
21. Dacă vânzarea prin licitaţie publică, 

constitue un act al împărțelei față de co- 
părtaşi şi în cazul când adjudecatarul este 
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unul dintrânşii, atunci când adjudecatarul 
esle un străin, adjudecarea faţă de dânsul 
nu mai poate aveă caracterul unui act de 
împărţeală, ci este o vânzare pur şi sim- 
plă, făcută în numele şi pentru massa suc- 
cesorală, astfel că principiile din materia 
vânzării (art. 1557 şi 1539 c. civil) îşi au 
aplicațiunea şi  coindivizarii vânzători, 
trebuind să garanteze pe cumpărător, nu 
mai pot exercită contra acestuia nici o ac- 
țiune prin care ar tinde să-l evingă din 
bunul cumpărat. (Irib. Ilfov, S. [, c. c.. 336 
din 27 Mai 1926, Dreptul %4/1926). 

22. Date fiind principiile şi teoria 
indiviziunii se pune chestiunea dacă un 
coerede mai înainte de împărțeală poate 
revendică singur fără concursul celor- 
lalţi moştenitori, bunuri făcând parte 
din massa succesorală şi deținute de terțe 
persoane. 

Deşi comoştenitorul are vocaţiune la 
întreaga moștenire, însă drepturile sale 
nu sunt adequate obiectului indiviziunei 
căci lucrul fiind cu desăvârşire  indiviz 
numai dreptul de proprietate privit în 
mod ideal este divizat între moştenitori, 

otrivit acestor consideraţiuni, comoş- 
tenitorul e primit să revendice contra u- 
nui terțiu deţinător numai cota sa parte 
ideală, nu pentru a obține o delăsare a 
lucrului, ci pentru a face să se recunoa- 
scă contradictor cu acela dreptul său de 
proprietate, împiedicând astfel consecin- 
țele funeste prevăzute de lege, care ar 
paraliză acest drept în cazul unei inac- 
țiuni prea prelungite. 

Aşa fiind, pentru a se obţine contra 
terțului deţinător o delăsare completă şi 
reală a bunului succesoral, două sunt 
normele de drept principale aşa cum re- 
zultă din teoria riguroasă a indiviziunei: 
sau realizarea unei unanimităţi de vo- 
ințe între coindivizari sau, în prealabil, 
ieşirea din indiviziune. 

ele ce, preced fiind în concordanţă şi 
cu dispoziţiunile art. 644-688 codul ciril, 
a se admite acţiunea ar însemnă a se ne- 
socoti „principii fundamentale de drept 
potrivit cărora numai drepturile înăscute 
şi actuale se pot exercită în justiţie nu 
şi eventualităţile, cum e cazul în speţă, 
unde nu există decât o simplă perspec- 
tivă şi drepturi de dependenţă de posibi- 
litatea renunţării celorlalți la succesiune 
sau prescrierea termenului de acceptare 
pentru aceştia. 

n asemenea condițiuni, acţiunea fiind 
neregulat introdusă, se respinge. (Jud. 
oc. Ghergani-Dâmboviţa, Cartea de jud. 
din 25 Iunie 1926. Jurispr. Gen. 1926, No. 
1406). 
23. In fapt: Acţiunea în revendicare 

intentată de către un fost comoştenitor 
îmapărții prin act în regulă şi bazată pe 
împrejurarea că în lotul său se găseşte 
o întindere mai mică decât cea prevăzută 
în actul de partaj, care formează titlul 
său, întindere cere se găseşte în plus la 
fostul comoştenitor, astăzi pârit. 

Pârîtul obiectează că prin această ac- 
tiune se modifică actul de partaj şi deci
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toate pretenţiunile trebuiau opuse în ter- 
menele prevăzute în materie de art. 749, 
786, 744 şi 790 e. c. A mai opus pe cale 
de analogie şi prescripţia din art. 1534 c. 
c.; opunerile au fost respinse de instanţa 
de fond, a cărei decizie a fost confirma- 
tă de Inalta Curte. 

In drept: Această acţiune astfel for- 
mulată, nu poate fi socotită ca având de 
scop desfințarea actului de partaj, sau 
modificarea lui, prin reducerea porțiunii 
atribuite recurentei; căci printrinsa se 
cereă tocmai consfinţirea partajului prin 
reducerea stăpânirei recurentei la supra- 
fața prevăzută în acest titlu al său. De 
aceea susţinerile din motivele de casare 
relative la termenul în care contestaţiile. 
referitoare la inegalitatea loturilor, pot 
fi întroduse, la acţiunea prin care se poate 
cere desfiinţarea sau modificarea unui 
partaj, urmează a fi respinse fără a fi 
discutate, odată ce ele sunt străine proce-: 
sului pornit de autorul intimaţilor, după 
cum sunt străine şi dispoziţiile dela mate- 
ria vânzărei a căror aplicațiune, Curtea 
de fond a făcut-o numai prin analogie şi 
numai ca o argumentare în plus şi de a- 
ceea nu poate constitui omisiune esenţi- 
ală. nediscutarea apărărei recurentei ba- 
zată pe dispozițiile art. 1554 c. civ. (Cas. |. 
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dec. 2967 din 7 lunie 1926, Jurispr. Gen., 
1926, No. 1528). 
24, Dacă în principiu este adevărat 

că un comoşienitor nu poate revendica 
întreaga succesiune sau o parte determi- 
nată din succesiune, atât timp cât starea 
de indiviziune continuă şi el nu şi-a con- 
solidat în mod definitiv şi cert dreptul 
său de exclusivă proprietate în masa e€- 
reditară, nu este însă mai puţin adevărat 
că un comoştenitor are totuş în virtutea 
acestei calităţi un drept de proprietate a- 
supra unei cote-părţi din fiecare bun ce 
compune succesiunea. 

Această cotă-parie poate fi realizată şi 
determinată față de oricine ar deţine un 
bun succesoral, invocând un drept de pro- 
prietate. 

Deci întrun astfel de caz un coerede, 
poate, în baza dreptului ce-i conferă ca- 
litatea sa de succesor, şi potrivit art. 644 
din. codul civil, să ceară pe calea unei ac- 
țiuni în xevendicare să i se recunoască 
dreptul său de proprietate pentru partea 
sa indiviză din imobil. (Cas. I, 3391 din 22 
Sept. 1926, Jurispr., Gen. 1926, No. 1878). 
25, A se vedea: art. 117, nota 7; art. 

494, nota 9; art. 729. notele 2, 5 şi 10; art. 
785, nota î; art. 787, nota 1; art. 1825 
nota 1. 

Art. 187. — Coerezii sunt datori garanţi unul către altul numai 
despre turburările și evicţiunile !:) ce proced dintr'o cauză ante- 
rioară împărţelei. 

Garanţia încetează când o evicțiune a fost exceptată anume, 
printr'o clauză expresă a actului de împărțeală, sau când evicțiunea 
a îost cauzată din greșala eredelui. (Civ. 786, 788, 789, 998, 
999, 1337 urm., 1351, 1399, 1530, 1737 $ 3, 1741; Civ. Fr. 884). 

Tezi. fr. Art. 854. — Les cohâritiers demeurent respectivement garants, 
les uns envers les autres, des troubles et €victions seulement qui procădent d'une 
cause anttrieure au partage. | DI i 

o ie n'a pas lieu, si YVesp&ce d'&vietion soufferte a 6t6 exceptee par a garant p , peer cep 

une clause particulitre et expresse de lacte de partage; elle cesse, si cest par 
4 

sa faute que le cohsritier souffre levietion 
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1) Asupra evicţiunei, a se vedea art. 1337 Cod. Civil, 
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Ipotecă 12, 33. 
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Omisiune 33, : 
Partaj î urm. 
Pr.scripţie 35, 36. 
Prejudiciu 11, 14] 
Reciprocitate 25, . 
Reînoirea inscripţiei 33. 

Succesiune ab intestat 5, 
Succesori universali 4. 
Suve ană apreciere 36, 37. 
Testament 5. 
Tulburare 8, 18, 20, 22,23, 

Urmărire silită 12. 
Uzufruct 18. 

! Vicii ascunse 24. 
* Vicii redhibitorii 24. 

Doctrină. 

|, Caranţia copărtaşilor prevăzută de 
art. 984 c. civ, îr. (787 c. civ. rom.), îşi gă- 
seşte aplicaţie atât în cazul când împăr- 
țeala s'a făcut prin bună înțelegere cât 
şi în cazul când ea a avut locul prin jus- 
tiție. (Demolombe, XVII, No. 541; Dalloz. 
Rep. Succession, No. 2159; Suppl., Succes- 
sion, No. 1385; Baudry et Wabhl, Succes- 
sions, III. No. 3425, 3435; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II. p. 809, nota 4). 

9, Garanţia prevăzută de art. 884 e. 
civ, fr. (787 c. civ. rom.) se aplică tuturor 
coproprietarilor cari sau împărțit iar nu 
numai comoșştenitorilor, (Pothier, Succes- 
sions, VIII, p. 189; Duranton, VII. No. 
525: Chabot, Successions, II, Art. 884, No. 
9; Demolombe, XVII, No. 330; Alexandre- 
sco, ed, 2-a, III, partea II, p. 809, 811; LX, 
p. 530). 

3, Deasemenea garanţia prevăzută de 
art, 848 e. civ. fr. (787 ce. civ. rom.), îşi gă- 
sește aplicaţiunea la toate bunurile de 
orice natură cari au făcut obiectul îm- 
părțelei. (Demolombe, XVII, No. 541; Dal- 
loz, Rp. Suppl., Succession, No. 1385; 
Baudry et Wabhl], Successions, IIÎ, No. 
5425, 3433; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 809, nota 4). , 

A, Obligaţia de garanţie şi dreptul la 
garanție  incumbă şi se cuvine tuturor 
moştenitorilor universali sau cu titlu uni- 
versal, majori sau minori. (Demolombe, 
XVII, No. 541;  Daltoz, Rep. Suecession, 
No. 2159, 2140, 2141; Suppl., Succession. 
No. 1585;  Baudry et Wahl, Suecessions, 
III, No, 5425, 5455; Alexandresco, ed. 2-a, 
IL, partea II, p. 809, nota 4). 

5, Dispoziţiunile art. 884 c. civ. fr. (787 
€. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea atât 
moștenitorilor abintesiai, cât şi moşteni- 
toriior testamentari.  (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p, 809). 
„6. Acţiunea în garanţie poate fi exer- 

citată de reprezentanţii şi avânzii-cauză 
al moştenitorului deoarece nu constitue 
o acțiune exclusiv personală. (Demolom- 
be, XVII, No. 350. 54; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 625, p. 569, 571. Dalloz, Rp. Suc- 
cession. No. 2142; Suppl., Suecession, No. 
1585; Baudry et Wahl, Successions, III, 
No. 3426; Alexandresco, ed. 2-a, INI, par- 
tea II. p. 881, nota 2). 

7. Deoarece obligaţia de garanţie pro- 
duce efecte ordinare, copărtaşii nu se pot 
evinge între ei. (Huc, V, No, 455; Baudry 
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et Wahl, Successions, III, No. 5445; Ale- 
xandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 818). 

8. Poirivit dispoziţiunilor art. 884 ce. 
civ. fr. (787 ce. civ. rom.), comoştenitorii 
sunt garanţi unul către altul numai pen- 
tru tulburările şi evictțiunile ce proced 
dintr'o cauză anterioară împărțelei. (De- 
molombe, XVII, No. 344; Mourlon, II, No. 
488; Demante et Colmet de Santerre, III, 
No. 226 bis, II; Dalloz, Rep., Succession, 
No. 2145; Suppl., Succession, No, 1387; 
Baudry et Wahl, Successions, III, No. 
3406, 5420: Planiol, III, No, 2413; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 815, 814, 
818; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu 
şi Al. Băicoianu, III, No. 795; Traian Io- 
naşcu, p. 247). 

9. In cazul când evicţiunea  procede 
dintr'o cauză posterioară împărțelei, ga- 
ranția nu mai are loc chiar în caz de 
forţă majoră. (Demolombe, XVII, No. 344; 
Mourlon, Îl. No. 488; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 226 bis. II; Dalloz, 
Rep. Succession, No. 2145, 2147; Baudry 
et Wabl, Successions, III, No. 3406, 3420; 
Planiol, II, No. 2415;  Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 815; C. Hamangiu, 
I, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, 
No. 795: Traian lonaşcu, p. 247). 

10. Garanţia prevăzută de art. 884 c. 
civ. fr. (787 c. civ. rom.), există de drept 
şi nu este nevoie ca să fie stpulată în 
actele de împărțeală. (Demolombe XVII, 
No. 341:  Dalloz. Rep. Succession, No, 
2146;  Baudry et Wabl, Successions, III, 
No. 3425, 5435; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 809, nota 4). 

i |. Prin evicţiune se înţeleg toate cau- 
zele de pierdere sau prejudiciu suferite 
de copărtaşi. în afară de cazurile fortui- 
te. (Demolombe, XVII, No. 535; Demante 
et Colmet de Santerre, III. No. 226 bis II; 
Dalioz, R€p., Succession, No. 2149;  Bau- 
dry et Wabhl, Successions, III, No. 3590; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II p. 
811, nota 5; C. Hamangiu. Î. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 793). 

19. Astfel suni considerate ca nişte ca- 
uze de evicţiune deposedarea comoşteni- 
torilor în urma unei acțiuni în revendi- 
care sau urmărirea silită a imobilului e- 
xercitată de un creditor ipotecar al de- 
functului.  (Demolombe, XVII. No. 333; 
Demante et Colmet de Santerre, III, No. 
226 bis _ II; Dalloz. Rep. Succession, No. 
2149:  Baudry et Wahl, Successions, III, 
No. 5390; Alexandresco. ed. 2-a, III par- 
tea II, p. 811, nota 3: C. Hamangiu. |. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 
793; Traian lonaşceu, p. 246). 

[3. Deasemenea este considerată ca o 
evicţiune parţială, existenţa unei servi- 
tuţi nedeclarată. (Demolombe, XVII, No. 
555 urm.; Demante et Colmet de San- 
terre, III, No. 226 bis II: Dalloz. Râp, 
Succession, No. 2150; Laurent, X, No. 443; 
Alexandresco,. ed. 2-a, III, partea II, p. 
811, nota 5. 814, nota; C. Hamangiu, |. 
Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III. 
No. 795). 

(4. Dacă servitutea a fost cunoscută 
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sau a putut fi cunoscută de comoşteni- 
tor în momentul facerei împărțelei, ea 
nu constitue o evicţiune, deoarece pagu- 
ba ce rezultă din exercitarea servituţii, 
a trebuit să fie scăzută din valoarea i- 
mobilului.  (Demolombe, XVII, No. _ 356, 
557; Mourlon, ÎI, No. 489; Aubry et Rau, 
ed. 4-a. VI, $ 625, text şi notele 37. 38, p. 
570:  Dalloz, R€p., Succession, No. 2160; 
Suppl., Succession, No. 1389; Laurent, X, 
No. 445; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II. p. 814, nota, 818). 

(55. Această situaţiune are loc în ca- 
zul când imobilul este grevai de servituţi 
legale, cum ar fi servituiea de trecere 
pentru exploatarea unui loc înfundat. 
(Pothier, Successions, VIII, p. 191; Demo- 
lombe XVII, No. 5536, 537; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI. $ 625, p. 570; Dalloz, Rep. Suc- 
cession, No. 2155; Suppl., Succession, No. 
1589; Laurent, X, No. 445; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 814, nota). 

1G. Deasemenea în cazul unor servi- 
tuți aparente. (Demolombe, XVII, No. 336, 
357; Mourlon, ÎI, No. 489; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VI, 83 625, p. 570; Dalloz, Rep. 

Suecession, No. 2160; Soppl., Succession,. 
No. 1589; Laurent, X, No. 445; Alexan- 
fresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 814, nota, 

818). 
12. In cazurile de mai sus, când ser- 

vituţile au fost cunoscute sau au putut. 
fi cunoscute de către comoştenitor la fa- 
cerea împărţelei, acţiunea în garanţi? nu 
îşi mai găseşte aplicaţiunea, fără să fie 
nevoie de stipularea unei clauze exprese 
de negaranţie. (Demolombe XVII, No. 
556, 537; Aubry et Rau, ed. da, VI, $ 625. 
P 570; Dalloz, R6p., Succession, No. 2160; 
aurent, X, No. 443). 

18. Copărtaşul nu are acţiune în ga- 
ranţie în cazul când este tulburat în vir- 
tutea unui drept real sau personal, cum 
este un drept de uzufruct, de uz sau de 

Jocaţiune, a căror existenţă o cunoștea în 

momentul când a avut loc împărteala. 
(Duranton, VII, No. 556;  Alexandresco, 

ed. 2-a. III, partea II. p. 814, nota). 
19. Comoştenitorul are dreptul la exer- 

citarea acţiunei în garanţie. nu numai în 
cazul când evicţiunea rezultă din o hotă- 
rîre judecătorească, ci şi în cazul când e- 
vicțiunea este consecinţa unei recunoaş- 
teri de bună voie. (Demolombe, XVII, No. 
353: Dalloz, Rep.. Suppl., Succession, No. 
1583; Laurent, X, No. 439;  Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 5599; Alexan- 
Aresco, ed. 2-a, Il, partea II, p. 814, no- 
ta 3). 
20. In principiu numai tulburarea 

sau evicțiunea consumată dau loc la 
exercitarea acţiunii în garanție. (Pothier, 
Vente, III, No. 637; Baudry et Wabl, Suc- 
cessions, III. No. 5404; Alexandresco, ed. 
2-a, LII, partea II, p. 815, nota). 
9. Pentru exercitarea actțiunei în ga- 

ranție nu este necesar ca evicțiunea să fi 
fost consumată, ci este de ajuns o ame- 
nințare serioasă de evicţiune. (Dalloz, 
Rep., Succession. No. 2151; Comp.:: De- 
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molombe, XVII, No. 340; Laureni, XVII, 
No. 441; Alexandresco, ed. 2-a, Îl, partea 
II, p. 815, nota). 

29, Acţiunea în garanţie nu poate îi 
exercitată decât în cazul tulburărilor de 
drept, iar nu şi în cazul tulburărilor de 
fapt, contra cărora comoşienitorul este 
dator să se apere singur.  (Demolombe, 
XVII, No. 534, 558; Masse et Verge suz 
Zachariae, II, $ 392, text şi nota 9, p. 375; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 625 p. 570; 
Dalloz, Rep. Succession, No. 2148: Lau- 
rent X, No. 4539; Huc, V, No. 452; Baudry 
et Wabhl, Successions. IlI, No. 3405; Pla- 
niol, Il, No. 2412; Alexandresco, ed. 2-a. 
III, partea II, p. 811, 812, 815, nota; Tra- 
ian lonaşcu, p. 246). 
23. Prin tulburare se întelege orice 

împiedecare adusă în exercitarea dreptu- 
lui de proprietate. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 812, nota 1). 

94. Comoştenitorul nu are dreptul la 
acțiunea în garanţie pentru viciile ascun- 
se ale lucrurilor cari formează lotul său 
sau pentru vicii redhibitorii. (Mass€ ei 
Verge sur Zachariae, ÎI, $ 392, noia 9, p. 
375; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 625, text 
şi nota 55, p. 575; Dalloz, Rep., Succes- 
sion, No. 2152;  Suppl., Suceession, No. 
1590; Laurent, X, No, 4538; Huc, V, No. 
452; Baudry et Wabl, Successions, Il, No. 
5405; Planiol, III, No. 2412; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pariea Il. p. 812, nota; Con- 
tra: Demolombe, XVII, No. 343; Demante 
et Colmet de Santerre, III, No. 226 bis, 
III; Matei Cantacuzino, p. 268; Ha- 

mangiu, ÎI, Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi- 

Soiaitu, III, No. 794; Traian lonaşcu, p. 

247). 

95, Copărtaşii sunt obligaţi să-şi ga- 
ranteze în mod reciproc cuprinsul, adică 
întinderea imobilelor împărțite, dacă în- 
tinderea este trecută în actul de împăr- 
țeală. (Demolombe, XVII, No. 542; Masse 
et Verg€ sur Zachariae, Il, $ 592, nota 9, 
p. 375; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 535, 
text şi nota 42, p. 571; Laurent, X, No. 
445; Huc, V, No. 452; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 812, nota; Lraian lo- 
naşcu, p. 247; Contra: Baudry et Wabl. 
Succeșsions, III, No. 5405). . 

26. Din dispoziţiunile art. 884 c, civ. 
fr. (787 c. civ. rom), rezultă că părţile 
pot conveni ca garanţia de drept să fie 

mărită sau micşorată. (Duranton. VII, No. 

594; Dalloz, Râp., Succession, No. 2157: 
Laurent, X, No. 437; Baudry et Wabl, 

Suceessions, III, No. 5409; Alexandresco, 

ed. 2-a, III, partea II, p. 817). 

27, Comoştenitorii pot conveni ca ga- 

ranția prevăzută de art. 884 c. civil îr. 

(787 c. civil rom.) şi care potrivit dispo- 

zițiunilor acestui articol îşi are aplicaţi- 

unea numai la cazurile când tulburările 

sau evicţiunile proced dintr'o cauză an- 

terioară partajului, să fie mărită. (Du- 

ranton, VII, No. 524; Dalloz, Rep. Suc- 

cession, No. 2164; Suppl., Succession, No. 

1394; Laurent, X, No. 457: Baudry et
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Wahi, Successions. III, No. 3409; Alexan- 
dresco ed. 2-a, III, partea II, p. 817). 

28. Potrivit dispoziţiunilor art. S84 e. 
civ, în. (787 e. civ. rom), garanția înce- 
tează când o evicţiune a fost exceptată 
anume print'o clauză expresă a actului 
de împărțeală. Potrivit acestui articol, 
pentru ca să înceteze garanţia. tr-ebueşte 
ca specia de evictiune suferită să fi fost 
exceptată prin o clauză particulară şi ex- 
presă a actului de împărteală. (Demolom- 
be, XVII, No. 347, 348; Mourlon, Iî, No. 
489; Mass€ et Verge sur Zachariae II, $ 
592, nota 16, p. 397; Demante et Colmet 
de Santerre, Ilî, No. 227 bis, I; Marcade, 
art. 884; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, $ 625, 
nota 47. p. 572; Dalloz, Râp., Suecession, 
No. 2159;  Suppl.. Succession, No. 139%; 
Laurent, X, No. 455, 454; Huc, V. No. 
455; Baudry et Wahl. Successions, III, No. 
5410, 5411; Planiol. TIT, No. 2414; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LII. partea IL. p. 816, text 
şi nota 5, 818; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bă- 
lăneseu şi Al. Băicoianu, III, No. 7%; 
Traian lonaşcu, p. 248). , 

929. Clauza expresă de  negaranţie 
poate rezultă nu numai din actul de îm- 
părțeală ci şi din alte acte, cum ar fi co- 
respondenţa părților. (Baudry et Wabhl, 
Suceessions, Il, No. 5412; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 818). 

30. Nu este valabilă o clauză gene- 
rală de încetarea garanţiei pentru orice 
fel de specie de evicţiune, (Demolombe, 
XVII, No. 547; Mourlon, II, No. 489; Mas- 
se et Verg€ sur Zacharia€, II, $ 592, nota 
16, p. 597; Marcad6, art. 884; Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 227 bis, I; 
Dalloz. Rp.. Succession, No. 2158; Suppl,, 
Succession, No. 139%; Laurent, X, No. 
455; Baudry et Wabl, Successions, III, 
No. 5410; Planiol, III, No. 2414; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 816, text 
și nota 5; C. Hamangiu. I. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 796). 
„20 bis. Clauza de negaranţie pentru e- 

vicțiune nu poate fi subînțeleasă sau ta- 
cită. (Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 
1592; Alexandresco, ed. 2-a, II], partea II, 
p. 816, nota 5). 

|. Poirivit principiului de drept că 
clauza de negaranţie nu poate fi subin- 
țeleasă. cunoştinţa pe care ar fi avut-o 
moștenitorul, înainte de împărțeală, des- 
pre cauza de evicţiune. nu dispensează 
pe comoştenitori de obligaţia de garan- 
be. (Demolombe, XVII No. 548; Mourlon, 
II, No. 489; Mass et Verg& sur Zacha- 
riae, II, $ 392. nota 16, p. 575; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 625, nota 47, p. 5%; 
Dalloz. Rep., Succession. No. 2159; Lau- 
rent, X, No. 454; Huc, V, No. 455; Bau- 
dry et Wahl. Successions, III, No. 5411; 
Planiol, III, No. 2414: Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea II, p. 816, nota 3). 
„82, Potrivit dispozițiunilor art. 884 c. 

civ. în. (787 c. civ. rom), garanţia înce- 
tează când evicţiunea a fost cauzată prin 
faptul sau greşala comoştenitorului. (Dal- 2 loz, Rep., Suecession, No. 2165; Alexan- 
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dresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 817, 818; 
C. Hamangiu, IL. Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, Îll, No. 796: Traian Ionașcu, 
p. 247, 248). 

34, Astfel garanţia încetează în cazul 
"când comoştenitorul a omis să ceară re- 
înoirea inscripţiei ipotecare şi debitorul 
a devenit insolvabil. (Dalloz. R&p.. Suc- 
cession, No. 2165; Comp.: Alexandresco. 
ed. 2-a, III, partea II. p. 817: C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. 
III, No. 796). 
34, Deasemenea când comoştenitorul 

a neglijat să declare apel în contra unei 
botăriri condamnatoare şi când comoşte- 
nitorii aveau mijloace suficiente pentru 
admiterea apelului şi respingerea cererii. 
(Dalloz, Râp., Succession, No. 2165; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 817, nota 1). 
35. Deasemenea când comoştenitorul 

a lăsat să se îndeplinească o prescripţie, 
fără să o întrerupă. (Dalloz. Rep, Suc- 
cession, No. 2166; Laurent, X, No. 44; 
Baudry et Wabhl, Successions, III, No. 
5407; Planiol, II], No. 2415; Alexandre- 
sco, ed. 2-a. III. partea II, p. 815, 816, 817: 

. Hamangiu, I, Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, TII, No. 7095: Traian Ionașcu, 
p. 248). 
36. In cazul când prescripțiunea în- 

cepuse a curge înainte de împărțeală şi 
ea sa îndeplinit după această operațiu- 
ne, foarte puţine zile, tribunalele vor a- 
preciă dacă moştenitorul a avut suficient 
timp ca să facă să se întrerupă prescrip- 
ţia. (Duranton, VII. No. 554; Demolombe. 
XVII, No. 354; Chabot, Sucecessions, II, 
art. 884, No. 6; Aubry et Rau, ed. 4-a. VI, 
$ 625, p. 569, 570; Dalloz, R&p.. Succession, 
No. 2166; Huc, V, No. 453; Contra: Lau- 
rent, X, No. 442; Baudry et Wabhl. Suc- 
cessions. III, No. 3407; Planiol, [If, No. 
2415: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II. 
p. 815, 816, 817). 
37, Iribunalele vor aprecia în mod 

suveran dacă mostenitorul este sau nu 
în culpă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. Si7, nota 1). 

Jurisprudenţă 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Neplata, în termenul statornicit de 
lege. a taxelor de înregistrare şi de por- 
tărei de către adjudecatar, fiind o ches- 
tiune care priveşte drepturile fiscului, nu 
se poate sancţionă cu revinderea în cont. 
Singurul efect ce ar aveă neîndeplinirea 
din partea adjudecatarului a îndatoririi 
de a achită aceste taxe, ar fi că acesta 
n'ar puteă obţine eliberarea ordonanţei 
de adjudecare, Solujiunea prezentă se im- 
pune cu atât mai mult în cazul unui ad- 
judecatar copărtaş, cu cât revinderea în 

„contul său nu este admisibilă nici chiar 
pentru neplata preţului în termen. (Cas. 
II, e din 6 Oct. 1924, Pand. Rom. 1926, 
158). 
2. A se vedeă: art. 786, nota 1. 
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Art. '/88. — Fiecare din erezi este obligat, în proporțiune cu 
partea sa ereditară, a despăgubi pe coeredele său de paguba ce 
a suferit din cauza evicțiunei. 

Când unul din coerezi va fi insolvabil, partea ce el este dator 
a contribui, se va împărți între eredele garantat şi între ceilalţi 
coerezi. (Civ. 779, 787, 789, 1737 $ 3, 1741; Civ. Fr. 885). 

Tezi. fr. Art. 885. — Chacun des cohritiers est personnellement oblig& en 
proportion de sa part hâr6ditaire, d'indemniser son cohâritier de la perte que 
lui a cause l'&vietion. 
Ă Si Pun des eohâritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenn doit 
âtre €galement r&partie entre le garanti et tous les cohtritiers solvables. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceptare sub beneficiu 
de inventar 4, 5, 6. 

Acţiune în garanţie 1,11, 
14. 

Deschiderea succesiunei 
H 

Despăgubiri 1, 3—10, 15. 
Egalitate 2. 
Evicţiune 1 urm. 
Garanţie 1, î1, 14. 
Imbunâtăţiri 12. 
Impărţeală 1 urm. 
Insolvabilitate 15. 
Partaj 1 urm. 
Prejudiciu 1 urm. 
Prescripţie 14. 
Rezoluţiune 1, 2. 
Tulburare 14. 

Acţiune personală 10. 
Bani 1, 3 
Beneficiu de inventar 4, 

5, 6. 
Calcularea despăgubirei 

Câştig 12. 
Cheltueli 12, 13, 
Cheltueli necesare 12, 
Cheltueli voluptuoare 13, 
Competenţă 11. 

Doctrină. 

|. Garanţia la care sunt obligaţi copăr- 
taşii faţă de copărtaşul lor care a sufe- 
rit o evicțiune, nu aduce rezoluţiunea 
împărţelei, ci numai plata unei despăgu- 
biri în bani. (Demolombe, XVII, No. 359; 
Mourlon, II, No. 495; Demante et Colmei 
de Santerre, INI, No. 228, 251 bis, IV; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 625, p. 57i; Dalloz, 
R€p,, Succession. No. 2168; Suppl., Sueces- 
sion, No. 1595; Laurent. X, No. 446; Huc, 
V, No. 456; Baudry et Wabhl, Successions, 
MII, No. 5416: Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 819). 

9, După altă părere, în caz de evic- 
țiune totală sau aproape toială a unuia 
dintre copărtaşi, împărțeala va trebui să 
tie făcută din nou, deoarece numai astfel 
se poate restabili egalitatea între copăr- 
taşi. care a fost distrusă prin evictiune. 
(Rolland de Villargues, Repertoire, Evic- 
tion, No. 58; Partage, No. 288; Vazeille. 
Successions, I, Art. 885, No. 1, 2). 

2, Despăgubirea ce se va acordă co- 
părtaşului evins va trebui să consiste tot- 
'deauna în bani iar nu în lucruri de ale 
succesiunei.  (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea Îl, p. 819, 920; Comp.: C. Haman- 
giu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, 
II, No. 798). Ş 

4, Obligaţia de a despăgubi pe copăr- 
taşul evins incumbă şi moștenitorului be- 
neficiar, deoarece şi el este moştenitor. 
(Demolombe, XVII, No. 566; Laurent, X, 
No. 451; Baudry et Wahl, Successions, Il, 

No. 1226, 1540; III, No. 5425; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 822). 

55. Moştenitorul beneficiar va fi obligat 
după o părere, ca şi ceilalţi comoşteni- 
tori. la plata despăgubirii în proportie cu 
partea sa ereditară, ultra vires  emolu- 
menti. (Laurent X, No. 451; Baudryet 
Wabhl, Successions, II, No. 1226; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 822). 

;. După altă părere, moştenitorul be- 
neiiciar va fi obligat la plata despăgubi- 
rei intra vires emolumenti, el neputând 
fi obligat la garanţie cu bunurile sale 
personale, ci numai cu bunurile succesi- 
unei.  (Demolombe, XVII, No. 567: De- 
mante et Colmet de Santerre, III, No. 228 
bis, IV). , - 

7.  Despăgubirea  copăriaşului evins 
se va împărţi între ioţi copărtaşii, chiar 
şi copărtaşul evins. (Demolombe, XVII, 
No. 564; Mourlon, II, No. 494; Demante 
ct Colmet de Santerre, III. No. 228 bis, II; 
Laurent, X, No. 450;  Alexandresco, ed. 
2-a. III, partea II, p. 821; C. Hamangiu, 
Il. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, INI, 
No,. 794). 

8, Despăgubirea cuvenită comoştenito- 
rului evins de bunul căzut în lotul său, 
se va calculă, după o părere, după valoa- 
rea bunului din momentul evicțiunei, de- 
oarece aceasta este paguba ce a suferit 
prin evicţiune,  (Duranton, VII, No. 546; 
Demolombe, XVII, No. 563;  Mourlon, II, 
No. 495; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 228 bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 625, text şi nota 45, p. 571; Dalloz, Rp. 
Succession, No. 2469; Suppl., Succession, 
No. 1596;  Huc, V, No. 456: Baudrveet 
Wahl. Successions, III, No. 3418; Planiol, 
III, No. 2415; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea Îl, p. 820, 821; IX, p. 550, text şi 
nota 1; C. Hamangiu, [. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 798). 

9. După altă părere, despăgubirea se 
va calculă după valoarea bunului evins 
din momentul împărţelei. (Pothier, Vente, 
III, No. 6535; Vazeille, Successions, Î. Art. 
885, No. 5; Mass et Verge sur Zacha- 
riae, II, $ 592, nota 15, p.576; Dalloz, Rep.. 
Suppl., Succession, No. 1584, 1596; Lau- 
rent, X, No. 448). , 
10Q. Actiunea copărtaşului în contra co- 
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părtaşilor săi, în caz de evicţiune, este 
o acțiune personală iar nu reală. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, [II, partea II, p. 8319). 
A. Acţiunea în garanţie în contra co- 

moștenitorilor în caz de evicţiune, se va 
introduce la trbunalul locului deschide- 
rei succesiunei. (Dalloz, Rep., Suceession, 
No. 9474). 

12, Cheltuelile făcute de către comoş- 
tenitor cu bunul evins, vor fi suportate 
de către autorul evicţiunei când ele îi 
aduce un câştig. (Demolombe, XVII, No. 
304 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 625, text şi nota 45, p, 571; Dalloz, 
Rep.. Suppl., Succession, No. 1596; Lau- 
reni, X, No. 449; Baudry et Wahl, Succes- 
sions, III, No. 3419; Alexandresco, ed. 2-a, 
IL. partea II. p. 820, nota 2). 

42. Copăritaşul evins nu va aveă drep- 
tul la zestituirea cheltuelilor volupiuoare. 
deoarece în acest caz se aplică principiile 
dreptului comun. (Demolombe, XVII, No. 
364 bis; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 8214, nota). 

(4. Acţiunea în garanţie în contra 
copărtaşului în caz de evicţiune se pre- 
scrie prin trecere de treizeci ani cari 
curg dela data tulburării. (Dalloz. Rep, 
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Succession, No, 2175; C. Hamangiu, IL. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu. III, No 
799; Traian lonaşcu, p. 249). 

15, Potrivit dispoziţiunilor art. 885 ce 
civ. îr. (788 c. civ. rom.), când unul dintre 
comoştenitori este insolvabil, partea de 
despăgubiri pe care este obligat a o plăt: 
insolvabilul, se va împărți între comoște- 
nitorul garant şi toți comoştenitorii sol- 
vabili. (Dalloz, Rep., Succession, No. 2173; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
821; C. Hamagiu. |. Rosetti-Bălănescu şi 
„Al. Băicoianu, III, No. 794; Traian lona- 
şcu, p. 248). 

|G. A se vedea: Art. 1737 din codul ci- 
vil cu notele respective, 

Jurisprudenţă. | 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Despăgubirile derivate din garanţia 
pentru evicțiune, prevăzută de art. 788 
din codul civil, trebuesc calculate în ra- 
pori cu valoarea imobilului din momen- 
tul evicţiunei, iar nu din acela al etectuă- 
vii partajului. (Judec. Ocol Plenita. 8 Iu- 
lie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1896). 

Art. 189. — Garanţia pentru solvabilitatea debitorelui unei 
rendite durează numai cinci ani dela împărțeală. Această creanţă *) 
încetează când nesolvabilitatea a luat naştere în urma împărțelei. 
(Civ. 779, 787, 188, 

Civ. Fr. 886). 
1133, 1350, 1392, 1398, 1639 urm., 1907; 

Text. fr. Art. 836. — La garantie de la solvabilit6 du d&biteur dune rente 
ne peut &tre exereâe que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas 
lieu ă garantie ă raison de Pinsolvabilit6 du dâbiteur, quand elle n'est survenue 
que depuis le partage consomm&. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Insolvabilitate 4 urm, 
Justificare 6. 7. 
Lot 1,2, 5,9, 
Partaj 1 urm, 
Plată &. 
Prescripţie 4, 5 —10, 
Rate 8. 

Cauză anterioară 12. 
Cauză posterioară 11. 
Cesiune 3, 
Clauză de negaranţie 13. 
Contestaţie 12. 
onvențiune 13. 

Creanţe 2, 3, 9, 10, 11,12. 
Derogare 5, 6, 7, 9, 10. 
Evicţiune 4, 12. 
Exigibilitate 11, 
Garanţie 1 urm. 
Impărţeată 1 urm, 

Rintă 1 urm. 
Solvabilitate 1 urm. 
Termin ff 
Venituri 7, 8. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiunile art. 886 ce. civ. fr. (789 
e. civ, rom.) sunt privitoare la cazul când 
o rentă a fost pusă în lotul unuia dintre 
copărtaşi. (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 823; C. Hamangiu, 1. Rosetti-Bă- 
lănescu şi Al. Băicoianu, i[], No. 797; Tra- 
ian lonaşcu, p. 249). ” 

2. Cu toate că art. 886 c. civ. fr. (789 

  

1) Din eroare se zice aci „oreanță“ în loc de „garanţiei: 

c. civ. rom.) vorbeşte numai de rente, to- 
tuş dispozițiunile sale se aplică şi la cre- 
anțe, aşă încât garanţia solvabilităţii de- 
bitorului are loc şi pentru creanțele ordi- 
nare cari fac parte din lotul unui moște- 
nitor. (Demolombe, XVII, No. 341, 546; Au- 
bry et Rau, ed. 5-a, I[l, $ 265, nota 22 bis, 
p. 290; Dalloz, Rep., Succession. No. 2177; 
Suppl., Succession, No. 1599; Laurent, X, 
No. 444; Huc, V, No. 457; Raudry et Wabl, 
Sucecessions, III, No. 5402, 3406; Baudry et 
Loynes, Privil&ges et hypoth&ques, E, No. 612; 
Guillouard, Privilăges et hypothăques, II, 
No. 506; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 824; Traian Ionaşcu, p. 247). 

8.. Contrar ca la cesiunea de creanţă, 
garanţia prevăzută de art. 886 ce. civ. fr. 
(789 c, civ. rom.), se întinde chiar asupra 
solvabilității actuale a debitorului, iar nu 
numai asupra_ existenței dreptului cedat. 
(Demolombe, XVII, No. 541; Mourlon, II, 
No. 497; Demante et Colmet. de Santerre, 
II, No. 230 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

cum de altfel este şi în textul francez. 
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VI, $ 625, p. 570; Dalloz, Râp., Suecession, 
No. 2177; Suppl., Succession, No. 1399; 
Pont, Peiits contrats, I, No. 263; Laurent, 
X, No. 444; Huc, V, No. 457, 458; Traite 
thâorique et pratique de la cession et de la 
transmission des creances, |, No. 525 urm.; 
Planiol, III. No. 2417; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 823; Traian lonaşcu, 
p. 247). 

4. Acţiunea în garanţie, în regulă gene- 
rală. se prescrie prin trecere de treizeci de 
ani care încep a curge din momentul evic- 
țiunei. (Demolombe, XVII, No. 375; Mour- 
lon, II, No. 49%; Demanie et Colmet de 
Santerre, III, No. 230 bis, IV; Aubry-et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 625, p. 572; Laurent, X, 
No. 457; Huc, V, No. 459; Baudry et Wabhl, 
Successions, III, No. 3428; Planiol, III, No. 
2417; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI. 
p. 824. texi şi nota 2; C. Hamangiu, Î. Ro- 
setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No 
799; Traian lonaşcu, p. 249). 

5. Prin art, 886 ce. civ. fr. (789 e. civ 
rom.) se face o derogare dela dreptul co- 
mun în privința rentelor căzute în lotul u- 
nuia dintre copăriaşi, prevăzându-se că 
acțiunea în garanţie se prescrie prin îre- 
cere de cinci ani cari curg dela facerea îm- 
părțelei. (Alexandresco, ed. 2-a. III, partea 
II, p. 825; C. Hamangiu, I]. Rosetti-Bălă- 
nescu şi Al. Băicoianu, III, No. 797, 799, 
Traian lonaşcu, p. 249). 

G. Această derogare dela dreptul comun. 
după o părere, nu are nici o Justificare. 
(Demolombe. XVII, No. 375; Demante ei 
Colmet de Santerie, III, No. 250 bis, IV; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 825). 

7. După altă părere, această derogare 
se justifică prin apropierea art. 886 c. civ. 
fr. (789 ce. civ. rom.) de art. 2277 c. civ. îr. 
(1907 c. civ. rom.) potrivii căruia, veniiu- 
rile rentelor se prescriu prin trecere de cinci 
ani (Duranton, VII, No. 541; Marcad6, Art. 
886). 

8. Dispoziţiunile art. 386 c. civ. fr. (789 

e. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea chiar 

în cazul când în cei cinci ani dela împăr- 

teală copărtaşul a primit în mod regulat 

ratele rentei. (Demolombe, XVII, No. 575; 

Dalloz, Râp., Suppl., Succession, No. 15%; 

Huc, Cession des erâances, Î, No. 561). 

9. Cu toate că garanţia solvabilității de- 
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totuş derogările prevăzute de art. 886 c. 
civ. îr. (789 e. civ. rom.) îşi găsesc apli- 
caţiunea numai la rente. (Duraniton, VII, 
No. 542, 545; Demolombe, XVII, No. 378; 
Mourlon, Il, No, 498; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 250 bis, V; Mareade, 
Art. 886; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 6%, 
text şi nota 51, p. 572, 575; Dalloz, Râp, 
Suppl.. Succession, No. 1599; Laurent, X, 
No. 457: Huc, V, No. 459; Cession des cr6- 
ances, II, No. 258 urm.; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 5451; Planiol, III, No. 
2417; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 825, 826). 

10. Prin urmare, potrivit acestor prin- 
cipii, acțiunea în garanţie privitoare la 
creanțele ordinare se prescrie prin trecere 
de ireizeci ani. (Duranton, VII, No. 542. 
545; Demolombe, XVII, No. 378; Mourlon, 
II, No. 498; Demante et Colmet de Santerre, 
ILI, No. 250 bis, V; Maread6, Art. 886; Au- 
bry et Rau, ed, 4-a, VI, 3 625, p. 572, 575; 
Dalloz, R€p., Succession, No. 2182; Lau- 
rent, X, No. 457; Huc, V, No. 459; Cession 
des creances, II, No. 258 urm.; Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 5451; Planiol, 
III, No, 2417; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 825; C. Hamangiu, I. Rosetti- 
Bălănescu şi Al. Băicoianu, III, No. 797). 

||, Potrivit dispoziţiunilor art. 886 par- 
tea finală c. civ. fr. (789 partea finală c. 
civ. rom), în cazul când creanța nu eră 
ajunsă la termen şi insolvablitatea a luat 
naştere în u:ma împărţelei, însă înaintea 
exigibilităţii, garanţia încetează. (Mouclon, 
II, No. 497; Dalloz, Râp., Succession, No 
2178; Planiol, III, No. 2417; Alexandresco; 
ed. 2-a, Ili, partea II, p. 823). 

19. Pentru ca dispoziţiunile art. 886 
pariea finală c, civ. fr. (789 partea finală 
c. civ. rom.) să-şi găsească aplicaţianea 
trebueşte ca neplata să fie provenită din 
insolvabiliiatea debitorului; în cazul când 
debitorul contestă creanţa, cauza de cvic- 
țiune fiind anterioară împărțelei. garanţia 
este latorită. (Dalloz, Rep., Succession, No. 
2178). 

193. In cazul când în actul de împăr- 

țeală sa prevăzut o clauză de negaranţie 

pentru nesolvabilitatea debitorilor, această 

clauză nu priveşte solvabilitatea dinainte 

de împărţeală dacă nu prevede anume cari 

bitorului are loc nu numai în privinţa ren- sunt debitorii insolvabili. (Dailoz, Bâp., 

telor, ci şi în privința creanţelor ordinare. Suecession, No. 2179). 

cari fac parte din lotul unui moştenitor, 

Secţiunea V. — Despre desființarea sau resciziunea inpărţelei. 

Art. 990. — Impărțelile pot îi desființate pentru violență 

sau dol 1). 
Pentru o simplă omisiune a unui din obiectele succesiunei nu 

se strică împărțeala; se îace numai un supliment de împărțeală 

pentru obiectul omis. (Civ. 792, 793, 796, 798 urm., 953, 955 urm, 

960, 961, 1165, 1900; Civ. Fr. 887). 

  

1) Art. francez corespunzător 887, adaugă: „Ii peut aussi y avoir lie d rescision, iorsqu'un des 

eohiritiers etablii, ă son prejudice, une lsion de plus du guart“. 
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Tezt fr. Art. 887. — Les par 
violence ou. de dol. 
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tages peuvent tre rescindes pour cause de 

Il peut aussi y avoir lieu ă rescision, lorsqu'un des coheritiers 6tablit, ă son 
prejudice, une l&sion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la suc- 
cession ne donne pas ouverture ă l'action en reseision, mais seulement î un 
supplement ă acte de partage. 
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Doctrină. 

1. Impărțeala fiind o convențiune, este supusă ca orice convențiune, aceloraş ca- uze de anulare, (Alexandresco, ed. 2-a, UI, partea II, p. 828). 
2, lmpărţeala fiind un act juridic poa- te fi inexistentă 

(Dalloz, Râp.. 

p. 

late 

sau 

Suppl., 
p. giga lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 

numai  anulabilă. 
Succession, No 

8. Convenţiunile în genere pot fi anu- 
pentru eroare, violenţă, dol, incapu- citate şi neobservarea formelor prevăzute 

de lege. (Alexandresco, ed. 2-a, Îl, par- 
tea II, p. 829). , 

4, Cu toate că art. 987 c. civ. Îîr. (790 
c. Civ. rom. prevede numai anumite cau- 
ze de nulitate, totuşi, mai sunt şi alte cau- 
ze de nulitate, cari pot determină face. 
rea unei noui împărțeli. (Dalloz, Rep. 
Succession, No. 2185; Suppl., Suecession, 
No. 1400; lexandresco, ed. 2-a, [1], par- 
tea II, p. 855). , , 

5. In dreptul civil român, singurele 
cauze cari pot să aducă desființarea îm- părțelei, sunt: 1) dolul; 2) violenţa; 3) in- capacitatea unuia dintre copărtaşi; 4) ne- 
observarea formelor prevăzute de leze 
(Alexandreseo, ed. 2-a, III, partea 2 p 
855). 
„6. Impărțeala este inexistentă când îi lipseşte una din condițiunile esenţiale la 
facerea ei şi anume: consimţământul, o- biectul şi cauza. (Demolombe, XVII, No. 
587: Mourlon, II, No. 1482 urm.: Laurent, 
X. No. 465 urm.; Baudry et Wabhl, Succes. 
sions, III, No. 3512; Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II, p. 829). 

7. Impărțeala este inexistentă când 
sar împărţi o succesiune care nu a exis- 
tat în realitate. (Laurent, X, No. 465; 
Baudry et Wahl, Successions. III, No. 
5512: Alexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎI, 
p. 850). 

8. Inexistenţa împărțelei are loc de 
drept şi nu trebueşte dobândită dela jus- 
tiție; de câte ori se va produce în justi- 
ție un act de împărțeală inexistent, jus- 
tiția va declară că împărțeala nu a avut 
niciodată fiinţă. (Alexandresco, ed. 2-a, 
MI, partea II, p. 830, text şi nota 4). 
9, Impărţeala inexistentă nu poate fi 

confirmată deoarece numai actele anula- bile pot fi confirmate, iar nu şi cele cari nu âu avut niciodată fiinţă. (Alexandre- sco, ed. 2-a, III, partea Îl, p. 850, 831). 
Q. irescripția prevăzută de art, 1504 

e. civ. în. (1900 e. civ. rom), nu-şi găseşte aplicaţiunea la împărțelile inexistente, deoarece această! prescripţiune constitue o confirmare tacită şi actele inexistente nu pot fi confirmate.  (Mourlon, II, No. 1484; Laurent, X, No. 1404; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 851, 848). 

Î |. Pentru ca dolul sau violenţa să a- 
ducă desființarea împărţelei, trebueşte ca moștenitorul care invoacă motivul de nu- 
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litate, să îi încercat un prejudiciu. (De- 
molombe, XVII, No. 409; Dalloz, Râp. 
Succession, No. 2184; Laurent, X, No. 468; 
Huc, V, No. 460). 

12. Peniru ca dolul şi violenţa să poată 
duce la desfiinţarea împărţelei, trebue să 
întrunească caracterele prevăzute de art. 
till şi urm. c. civ. îr. (955 urm. ce, civ. 
rom.), potrivit dreptului comun. (Laurent, 
X, No. 468; Baudry et Wahl, Successions. 
IN, No, 3437;  Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI, p. 837). 

3. Simpla reticenţă nu poate consti- 
tui un dol, ci pentru ca să existe dol, se 
cere ca ascunderea activului succesiunei 
să fie urmat de manopere dolosive, pen- 
tru a se obţine un consimțământ la face- 
rea împărţelei, care nu sar fi dat dacă 
nu S'ar fi întrebuințat aceste manopere. 
(Baudry et Wabhl, Successions, III, No. 
5458;  Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 857). 

(4. Pent:u ca dolul să poată duce la 
desființarea împărţelei, trebueşte ca el să 
emane dela părţile contractante; dacă 
dolul emană numai dela una dintre părți, 
nu se poate desfiinţă împărţeala, deoa- 
rece ea este indivizibilă. (Baudry et 
Wahl, Successions, III, No. 5458; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 857). 

15. Violenţa ori dela cine ar emană 
constitue totdeauna o cauză de desfiinţa- 
re a împărţelei. (Alexandresco, ed. 2-a, 
II. partea ÎI, p. 857). 

16. Lemerea de introducerea unui pro- 
ces nu poate constitui o violenţă care să 
aducă desfiinţarea împărţelei. (Baudry et 
Wabl, Successions, Îll, p. 758, nota 7; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea ÎL, p. 837). 

17. Dovada dolului şi violenţei se va 
putea face de partea care le invoacă, prin 
orice mijloace de probă. (Alexandresco, 
ed. 2-a. III. partea II, p. 858). . 

19. Moştenitoul care cere desfiinţa- 
rea împărţelei pentru dol „sau violenţă. 
nu este obligat însă să facă dovada pre- 
tudiciului, ci pârâtul va fi obligat să pro- 
beze că nu există prejudiciu. (Demolom- 
be, XVII, No. 409; Dalloz, Rep., Sucees- 
sion, No. 2185; Laurent, X, No. 468; Huc, 

V, No. 460). „ 

19. Pent:u a se puteă cere desfiinţa- 

rea împărțelei peniru dol sau violență 

nu este necesar ca prejudiciul încercat 

să fie mare ci este de ajuns ca să existe 
un prejudiciu mic, cum ar fi în cazul 
când în lotul reclamantului nu sau pus 

valori de diferite naturi în aceeaşi pro- 
porțiune ca în loturile celorlalți copăr- 
taşi. (Dalloz. R&p., Succession, No. 2186). 

20. Acţiunea în nulitate a împărţelei 
pentru cauza de dol sau violență va fi 
formulată potrivit dreptului comun. (De- 
molombe, XVII, No. 409; Dalloz, Râp, 
Suppl.. Succession. No. 1401; Laurent, X, 
No. 468: Huc, V, No. 460). 

24. Dolul sau violența aduc destiin- 
iarea atât a împărţelei judiciare, cât şi a 
împărţelei făcută prin bună înțelegere, 
deoarece legea nu face nici o deosebire. 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI ' “Art. 790 
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(Demolombe, XVII, No. 584, 585; Mour- 
lon, ÎI, No. 499; Demante et Colmet de 
Santerre, III. No. 241 bis, II; Dalloz, R&p., 
Suppl., Succession, No, 1401; Baudry et 
Wabhl, Suecessions, III, No. 5457; Alexan- 
5 ed. 2-a, [ll, partea II, p. 828, 829, 
38). , 
22. impărțeala făcută de către tutorul 

unui minor sau al unui interzis, fără în- 
deplinirea formelor prevăzute de lege, 
este anulabilă fără să fie nevoie de do- 
vedit lezunea. (Alexandresco, el. 2-a, III, 
partea II, p. 835).; 
23. Impărţeala făcută de către. tuto- 

rul unui minor sau interzis în Jimitele 
mandatului său legal şi cu îndeplinirea 
tuturor formelor prevăzute de lege nu 
mai poate fi atacată de minor sau îni- 
terzis nici pentru leziune. (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 855, 836). 
24. Impărțeala făcută cu o femee mă- 

ritată, fără să fi fost autorizată, este a- 
nulabilă, deoarece nu s'au îndeplnit for- 
mele ceruie de lege pentru complectarea 
capacităţii sale.  (Alexandresco, el. 2-a, 
II, partea II, p. 855). 

25. |n dreptul civil român împăzţea- 
la nu poate fi desființată în privința ma- 

„ Jorilor pentru cazuri de leziune, după cum 
este admis în dreptul civil francez, aşă 
încât acţiunea în anulare şi acțiunea în 
resciziune a împărţelei este una şi ace- 
eaşi acţiune care are de scop desființarea 
împărțelei pentru cauzele admise de le- 
ge, adică dol, violenţă, incapacitate sau 
neîndeplinirea formelor _ cerute de lege. 
(Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
829, nota 4). 4 

92G. Iu codul civil român leziunea unu 
este o cauză de anularea împărţelei, în 
privința persoanelor capabile, deoarece 
în ari. 790 c. civ. rom., nu sa reprodus 
alineatul al doilea partea întâia, din ari. 
S87 c. civ. francez.  (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 852, 835). 

97. In dreptul român, contiar ca în 
dreptul francez, acţiunea de desfiintare 
a împărţelei, trebueşte introdusă înain- 
tea tribunalului domiciliului sau reședin- 
ței pârîtului. (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 849). 
98. Acţiunea de desființare trebueşte 

judecată faţă cu toţi copărtaşii, deoarece 
în caz de admiterea acţiunei, se va proce- 
dă la o nouă împărțeală.  (Demolombe, 
XVII No. 457: Dalloz, Rep., Succession, 
No. 2545; Laurent, X, No. 497; Huc, V, 
No. 469; Baudry et Wahl, Successions, III, 
No. 5520; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea. II, p. 849). 
29, Eroarea în materie de partaj,, pro- 

duce aceleaşi efecte ca şi la celelalie acte 
juridice, cu toate că art. 887 c. civ. îr. 
(790 c. civ. rom.). nu o prevede ca o cau- 
ză de nulitate.  (Demolombe, XVII. No. 
592 urm.; Aubry et Rau. ed. 4-a, VI, $ 627. 
p. 574: Dalloz, Rep., Succession, No. 2210, 
2211; Suppl., Succeession, No. 1412; Lau- 
rent. X, No. 471; Huc, V, No. 461). 
30. Impărţeala poate fi desfiiriţată a- 
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tât în caz de eroare de drept, cât şi în 
cazul de eroare de fapt.  (Dalloz, Rp. 
Suppl., Succession, No. 1412) , 

34. Ca şi în materie de dol sau violen- 
ță, eroarea nu va aduce desfiinţarea îm- 
părţelei, decât în cazul când cel care cere 
desființarea a încercat un prejudiciu. 
(Dalloz, R&p., Succession, No. 2214). 
39. Partajul poate fi anulat când a e- 

xistat eroare asupra calităţei  succesibi- 
lului. (Dalloz, Rep., Succession, No. 2211; 
Suppl,, Succession, No, 1414; Comp.: Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 830). 
33. In cazul când sau cuprins la îm- 

părţeală bunuri cari nu aparţineau succe- 
siunei, ci aparţineau unuia dintre copăr- 
taşi sau unui terț, după o părere împăr- 
țeala va fi anulată. (Demolombe, XVII, 
No. 598; Demante et Colmet de Santerre, 
III, No. 231 bis, IL; Aubry et Rau. ed. 
4-a, VI, $ 626, nota 5, p. 575; Dalloz, Râp, 
Suppl., Suecession, No. 1416). 
94. După altă părere împărțeala va 

fi anulată numai în cazul când sau cu- 
prins în împărieală bunuri cari aparti- 
neau unui ţerţ, în cazul însă când sau 
cuprins bunuri cari aparțineau unuia din- 
tre copărtaşi, copărtaşul acesta va aveă 
numai dreptul la acţiunea în garantie, 
(Dalloz, Rep., Suppl., Successions, No. 
1416; Laurent, X, No. 474, 475). 
35. După a treia părere, atât în cazul 

când la împărţeală s'au cuprins bunuri 
de ale unei terţe persoane cât şi în ca- 
zul când sau cuprins bunuri de ale u- 
nui copăriaş nu se poate cere anularea 
împărţelei, ci este d-eptul numai la acţi- 
unea în garanţie. (Dalloz, Râp., Suppl, 
Succession, No. 1416; Huc. V, No. 461; 
Comp.: Planiol, III, No. 2419; Alexandres- 
co, ed. 2-a, III, partea II, p. 830, nota 2, 
854, nota 5). 
36. În cazul când cu ocazia împărţe- 

lei s'au comis erori materiale. nu se 
poate, cere anularea împărţelei, ci se vor 
rectifică numai erorile comise. Demo- 
lombe, XVII, No. 416; Dalloz, Rep, 
Suppl., Succession. No. 1419; Laurent, X, 
No. 477; Alexandresco, ed. 2-a, IIl,. partea 
I], p. 830, nota 2, 834). 

3'7. In cazul când unul dintre copăr- 
taşi a luat la împărteală o partie mai 
mică decât aceea la care aveă dreptul, 
împărțeala poate fi anulată pentru cauză 
de eroare.  (Demolombe, XVII, No. 40%; 
Demante et Colmet de Santerre, IlI, No. 
225 bis, III, 231 bis; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, $ 626, nota 26, p. 575; Dalloz, R&p., 
uppl., Succession, No, 1414; Huc, V, 

No. 463). 
38. După altă părere, în cazul când 

sa determinat greşit partea care se cu- 
vine fiecărui copărtaş se va _rectifică e- 
roarea făcută.  (Duranton, VII, No. 535; 
Laurent. X, No. 465: Flaniol, III, No, 2419; 

exandresco, ed. 2- , part II, p. 
830, nota 2. 934). 2 parea p 

39. In dreptul civil român, eroarea 
nu este o cauză de anulare a împărţelei, 
deoarece cele mai adeseori, eroarea va 
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puteă fi reparată fără a se cere anularea 
împărţelei.  (Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 833, 554). 
40. Dacă  ezoarea este rezultatul u- 

nor manopere frauduloase întrebuințate 
de unul din copărtaşi, în acest caz există 
dol. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 855). 
4. In cazul: când eroarea .este privi- 

toare la valoarea bunurilor împărțite, ea 
se reduce la simpla leziune şi în dreptul 
civil român, leziunea nu este o cauză de 
anularea împărţelei.  (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 855). 

429. In cazul când unul dintre copăr- 
taşi a fost omis dela împărţeală, se va 
procedă la facerea unei noui împărțeli, 
de oarece împărțeala efectuată este ine- 
xistentă.  (Demolombe, XVII, No. 588, 
400, 406; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 626, 
nota 26, p. 575;  Demante et Colmet de 
Santerre, Îl. No. 225 bis, III, 251 bis; 
Dalloz, Rep., Suppl., Succession, No. 1414; 
Laurent, X, No. 290, 464, 465; Huc, V, No. 
463; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 829). 

493. In cazul când la împărțeală a luat 
parte o terță persoană care nu eră copăr- 
taş, nu se va destiinţă împărţeala, ci se 
va face un supliment de împărţeală îm- 
părțindu-se şi porţiunea ce o luase terța 
persoană, între toţi copărtaşii. (Duranton. 
VII, No. 555; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, 
$ 6096, e. 575; Dalloz, Rep. Succession, No. 
2210; Suppl., Succession, No. 1414; Lau- 
rent, X, No. 464; Huc, V, No. 462; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 830, 
nota 1). 

44. După altă păree, în cazul 
când la împărțeală a luat parte o terță 
persoană căreia pe nedrept i sa atribuit 
calitatea de copartaş, împărţeala este ine- 
xistentă, (Demolombe, XVII, No. 388, 401). 
45, Potrivit dispoziţiunilor art. 887 

partea finală c. civ. fr. (790 partea finală 
c. civ. rom.), omisiunea unuia dintre obi- 
ectele succesiunei nu aduce desfiinţarea 
împărţelei, ci se va face un supliment 
de împărţeală pentru obiectul omis. (Po- 
thier,  Successions, VIII, p. 195;  Demo- 
lombe, XVII, No. 394; Demante et Colmet 
de Santerre, III, No. 251 bis, |; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 626; Dalloz, Rep. 
Suppl., Succession, No. 1415; Laurent, ă, 
No. 472; Huc, V, No. 464; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 854). 
46. In cazul când obiectele omise de- 

la împărţeală, au fosi susitrase în mod 
fraudulos de către unul dintre copărtaşi, 
împărțeala va puteă fi anulată pentru 
cauză de dol. (Dalloz, Rep, Sucecession, 
No. 2209). 

417. Impărțeala nu poate fi rezolvată 
pentru neexecutarea obligaţiunilor luate 
de ropărtaşi.  (Dalloz, Rep., Succession, 
No. 2249). 
48. Legea nearătând care sunt efec- 

tele desfiinţărei împărţelei, se vor aplică 
principiile dreptului comun, aşa încât lu- 
cerurile se vor pune în starea lor de mai 
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înainte ca şi cum nu ar fi avut loc îm- 
părțeala. (Demolombe, XVII, No. 49; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 
858) 

49. După desfiinţarea împărţelei, fie- 
care copărtaş va aduce la massa comună 
lucrurile ce formează lotul său şi va aveă 
dreptul să ceară o nouă împărţeală. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, [II, partea II, p. 838). 
50. După dsefiinţarea împărţelei, co- 

părtaşii vor aduce la massa comună, în 
natură bunurile mobile dacă ele se mai 
află în mâna lor; dacă însă le-a înstră- 
inat, el va luă mai puţin din massa co- 
mună la o nouă împărţeală deoarece cel 
ce a dobândit lucrurile mobile înstrăi- 
nate fiind de bună credinţă, nu poate fi 
obligat a le restitui potrivit dispoziţiuni- 
lor art. 2279 c. civ. fr. (1909 c. civ. rom.). 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 626, nota 30, 
p. 585; Laurent, X, No. 510; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 858). 

54. In acest caz, dacă raportul se face 
prin luare mai puţin. se va aduce la massa 
comună valoarea bunurilor mobile din 
momeniul facerei nouei împărţeli, deoare- 
ce prin desființarea împărtelei, se con- 
sideră că nu a avut loc niciodată împăr- 
țeala. (Laurent, X. No. 510; Baudry et 

ahl, Successions, Il, No. 3536; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 859). 

„Dacă însă copărtaşul a adus îm- 
bunătăţiri lucrului ce a fost în posesiu- 
nea sa sau le-a deteriorat, îmbunătățirile 

sau  depradările se vor ţine în seamă, 

copărtaşul trebuind să fie despăgubit sau 

să despăgubească el massa comună. (De- 

molombe, XVII, No. 506, 507; Laurent, X, 
No. 510;  Baudry et Wahl. Successions, 

III. No. 5556; Alexandresco, ed. 2-a, III 

partea II, p. 859). „ , 
53. In caz de desființarea împărţelei 

după o părere, chiar copărtaşii de bună 
credinţă vor trebui să restitue fructele 
ce le-au cules, deoarece nu se poate spu- 

ne că copărtaşul care a posedat în baza 

unei împărţeli desființate, a fost posesor 

de bună credinţă în sensul prevăzut de 

art. 549 e. civ. fr. (485 c. civ. rom.) (Lau- 

rent. X, No. 4it; Baudry et Wabhl, Suc- 

cessions, III, No. 3537; Alexandresco, ed. 

2-a, III, partea II, p. 859). 

54, După altă părere, copărtaşii de 

bună credinţă fiind posesori de bună cre- 

dinţă ai bunurilor atribuite în lotul lor, 

nu vor fi obligaţi să restitue fructele ce 

le-au cules până la desfiinţarea împărte- 

lei. (Demolombe, XVII, No. 511; Masse et 

Verg€ sur Zachariae, Il. $ 393, p. 38; De- 

mante et Colmet de Santerre, III, No. 
259 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 626, 
p. 585; Planiol, III, No. 2429). 
55. Prin desfiinţarea  împărţelei în- 

străinările şi drepturile reale conferite a- 
supra imobilelor, de către copărtaşi către 
terți nu vor fi. valabile decât în ca- 
zul când acele imobile vor cădeă la 
noua împărțeală, în loturile copărtaşilor 
cari le-au înstrăinat sau le-au grevat de 
drepturi reale.  (Demolombe, XVII, No. 

. 
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505; Mourlon. II, No. 507; Mass€ et Verg€ 
sur Zachariae, Jl, $ 395, p. 386; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VI, $ 626, p. 586; Laurent, X, 
No. 512; Huc, V, No. 471; Baudry et 
Wabhl, Successions, IiI, No. 5540; Planiol, 
III, No. 2429; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
paztea II, p. 839, 840; Comp.: Demante et 
Colmet de Santerre, III, No. 237 bis III). 
5G. Această soluţiune are loc atât în 

cazul când  împărţeala a fost desființată 
pentru violență, cât şi în cazul când a 
fost desființată pentru dol. (Demolombe, 
XXIV, No. 190; Larombitre, Obligations 
Art. 1114, No, 12;  Mourlon, II, No. 1062 
urm.;  Demante ei Colmet de Santerre, 
YV, No. 276 bis, III; Aubry et Rau, ed. 5-a, 
IV, $_336, p. 427; Laurent, X, No. 513; 
Huc, VII, No. 4;  Bufnoir, Propriâte et 
contrat, p. 620, 701; Planiol, II, No. 1281; 
Ale xandresco, ed. 2-a, IlI, partea II, p. 

54. După o părere, înstrăinările făcu- 
te de copărtaşul care a cerut desfiinţa- 
rea împărţelei, vor fi menținute, deoarece 
conform principiilor de drepi, vânzăto- 
rul nu poate să evingă pe cumpărătorul 
său, pe care este obligat să-l garanteze. 
(Demolombe, XVII, No. 503). 
58. După altă părere, desfiinţarea îm- 

părțelei având de efect să se considere 
că indiviziunea nu a încetat niciodată, în- 
străinarea făcută de copărtaş până la 
desființarea împărțelei, nu va îi vala- 
bilă decât dacă bunul înstrăinat va cădeă 
la noua împărţeală în lotul său. (Laurent, 
X, No. 515;  Alexandresco, ed. 2-a, III 
partea II, p. 841). 

59. Actele de administraţie cum sunt 
închirierea sau arendarea imobilelor pe 
cel mult cinci ani, făcute de un copărtaş 
asupra imobilelor ce sau atribuit în lo- 
tul său, până la desfiinţarea împărţelei, 
sunt valabile deoarece fiecare copărtaş 
este presupus că a avut dela ceilalţi co- 

părtaşi mandat de a administră bunurile 

căzute în lotul său (Demolombe, XVII, 

No. 501; Baudry et Wabhl, Successions, III, 
No. 3514; Alexandresco, ed. 2-a, Ill, par- 
tea II, p. 841). 
60. Prin desființarea împărțelei, ce- 

siunea veniturilor bunurilor făcută de un 
copărtaş, rămâne valabilă numai dacă la 
noua împărţeală bunurile a căror veni- 
turi au fost cedate, cad în lotul său. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III. partea II, p. 841). 

Gi. Nuliiatea relativă a unei împăr- 
țeli, nu poate fi invocată decât de partea 
în folosul căreia a fost introdusă. (Bau- 
dry et Wabhl, Successions, III, No. 3514). 
62. Nulitatea absolută a unei împăr- 

țeli poate fi propusă de orice persoană 
care are interes să se desființeze împăr- 
țeala. (Baudry et Wabhl, Successions, III, 
No. 5514). | 

G2. Când o împărțeală este atinsă de 
o nulitate relativă din cauza incapacită- 
jii unei persoane care a luat parte la în- 
cheierea ei, incapabilul are dreptul să in- 
voace incapacitatea sa, cerând anularea 
împărţelei. (Baudry et Wabhl, Successions, 

o 
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JII, No. 5514; Alexandresco, ed. 2-a. III, 
partea II, p. 848). 

d, În cazul unei împărțeli făcută 
fără participarea tuturor copărtaşilor, nu- 
litatea împărţelei va puteă fi propusă 
nu numai.de copăriaşii omişi ci şi de co- 
părtaşii care au luat parte la facerea îm- 
părțelei. (Baudry et Wahl, Successions, 
III, No. 5516; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 848). 

G5. Persoana care cere anularea unei 
împărțelei, trebueştie să aibă capacitatea 
necesară pentru orice acţiune în genere, 
mobiliară sau imobiliară, după cum îm- 
părțeala cuprinde numai mobile sau i- 
mobile. (Baudry et Wabl, Successions, 
III, No. 5517; Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea IÎ, p. 848, 8409). 
GG. Creditorii unui copărtaş au drep- 

tul ca potrivit dispoziţiunilor art. 1166 
c. civ. fr. (074 c. civ. rom.), să exercite, 
în locul debitorului lor, acţiunea de anu- 
lare a împărţelei, chiar dacă nu au făcut 
intervenţie sau opoziţie la împărţeală. (A- 
ubry et Rau, ed. 4-a, VI. $ 626, p. 597; 

Art. "91. — Orice act, sub orice titlu, 
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Laurent, X, No. 495; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 5519; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 849), 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

(. Când într'o succesiune massa sucece- 
sorală se compune de o parte dintr'o a- 
vere lichidă şi bine determinată care a 
fost proprietatea exclusivă şi necontes- 
tată a defunctului, şi de altă parte din- 
tr'o avere nelichidată, pe care defunctul 
o aveă în indiviziune cu alţi moştenitori 
şi asupra căreia pretenţiunile sunt nere- 
zolvate, judecata poate procedă numai la 
împărțirea averei determinate, rămânând 
ca asupra celeilalte averi să se facă un 
supliment de partaj. după ce mai întâi 
se va lichida pe calea altei împărțiri 
drepturile defunctului. (Trib. Muscel, sen- 
tința No. 472 din 1925, Jurispr. Gen. 19%, 
No. 710). 

în urmarea cărui a 
încetat indiviziunea între erezi, este supus la acţiunea de resci- 
ziune din articolul precedent. 

După împărțeală, sau după actul care-i ţine locul, acţiunea 
de resciziune nu mai este admisă în contra tranzacţiunei făcute 
asupra dificultăţilor reale, ce prezintă primul act, chiar când nu ar 
îi fost proces început asupra obiectului tranzacțiunei. (Civ. 690, 
790, 793, 1704 urm., 1709 urm.; Civ. Fr. 888). 

Text. fr. Art. 888. — Laction en rescision est admise contre tout acte qui 
a pour objet de faire cesser lindivision entre coheritiers, encore qu'il fât qualifie 
de vente, d'&change et de transaction, ou de toute autre maniăre. 

Mais aprâs le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est 
plus admissible contre la transaction faite sur les difficultes râelles que presentait 
le premier aete, mâme quand il n'y aurait pas eu ă ce sujet de procăs commenct. 

Doctrină. 

|. Acţiunea în resciziune este admisă 
pentru orice act care pune capăt indivi- 
ziunei, chiar dacă în intenţia părţilor şi 
în realitate acest act ar fi o vânzare, un 
schimb _ sau o tranzacţie. (Demolombe, 
XVII. No. 452, 455; Aubry et Rau, ed, 4-a, 
VI, $ 626, text şi nota 15, p. 579; Dalloz, 
Re€p., Suppl., Succession, No. 1452; Lau- 
rent, X. No. 48î: Huc, V, No. 466). 

2, Dispoziţiunile art. 888 c. civ. fr. (791 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea la 
toate actele de împărţeală, oricare ar fi 
cauzele de indiviziune: succesiune, socie- 
tate, etc. (Dalloz, Râp., Supnl., Succession, 
No. 1455). 

3, Dispoziţiunile art. 888 c. civ. fr. (791 
0. Civ. rom.), îşi găseşte apleaţiunea char 
la actele de împărțeală a obiectelor par- 

ticulare aflate în indiviziune.  (Dalloz, 
R€p., Suppl., Sucecession, No. 1455). 

4, Dispoziţiunile art. 888 e. civ. fr. (791 
c. Civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea atât 
la împărțelile făcute prin justiţie, cât şi 
la împărţelile făcute de bună voie. (De- 
molombe, XVII, No. 584, 585, 425; Aubrv 
et Rau, ed. 4-a, VI, $ 626, nota 25, p. 5%; 
Dalloz, R&p., Succession, No. 2500; Suppl., 
Succession, No. 1449; Laurent, X, No. 473; 
Huc, V, No. 466). 

5. Art, 888 ce. civ. fr. (791 c. civ. rom.) 
se referă în codul civ. francez numai la 
acțiunea în resciziune a împărţelei pen- 
tru leziune şi deoarece acțiunea în resci- 
ziune a împărțelei pentru leziune nu este 
admisă în drepiul civil român, art. 7Z9L 
din codul civil ar fi trebuit eliminat. (A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 843, 
844, 845), 
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6. Articolul 791 c. civ. rom. se referă la 
articolul 790 c. civ. rom., adică la desfi- 
ințarea_ împărțelei pentru caz de dol sau 
violenţă, ceeace eră de prisos a se spune, 
deoarece împărțeala sub orice formă ar 
fi făcută, poate îi anulată pentru cauza 
de dol şi violenţă. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 844). 

1. Alineatul al doilea al art. 791 c..civ. 

_DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 792—793 

rom. nu-şi poate găsi aplicaţiunea în 
dreptul civil român, decarece este im- 
posibil de admis că tranzacţiunea nu ar 
îi anulabilă nici chiar pentru dol sau vi- 
olenţă; prin urmare, întregul articol 79: 
din codul civil român trebueşte eliminat, 
fiind trecut în lege din inadvertenţă. (A- 
Ie sandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 844, 

„Art. 198. — Acela în contra cărui s'a făcut cererea de res- 
ciziune, poate popri desființarea împărțelei, dând reclamantului 
suplimentul din partea sa ereditară în numerar sau în natură. (Civ. 
749, 790 urm., 1027; Civ. Fr. 891). 

Tea. fr. Art. 891. — Le dâfendeur ă la demande en reseision peut en 
arreter le cours et empâcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant 
au demandeur le supplement de sa portion hâreditaire, soit en numeraire, soit 
en nature. 

Doctrină. 

4. Art. 891 c. civ. fr. (792 ce. civ. rom, 
se aplică în dreptul francez numai la des- 
fiinţarea împărţelei pentru cauză de le- 
ziunc. În dreptul civil român, unde îm- 
părţeala nu se poate desfiinţă pentru ca- 
uză de leziune, înserarea articolului 792 
c, civ. s'a făcut din inadvertenţa legiui- 

torului, deoarece dacă sar aplică acest 
articol, ar trebui să se decidă că dolul 
sau violența nu aduc desfiinţarea împăr- 
țelei decât în cazul când se produce o 
leziune, ceeace nu este posibil de admis, 
întrucât leziunea, oricât de mare ar îi, 
nu poate aduce desfiinţarea  împărțelei. 
(Alexandresco, ed. 2-a, ITI, partea ÎI, p, 
842, 845). 

Art. 1193. — Coeredele care a înstrăinat porțiunea sa ere- 

ditară în tot sau în parte, nu poate intentă acțiunea de resciziune 

pentru dol sau violență, dacă înstrăinarea s'a făcut în urma des- 

coperirei dolului sau încetărei violenţei. (Civ. 790, 959, 961, 1167, 

1190, 1900; Civ. Fr. 892). 

Text. fr. Art. 892. — Le cohtritier qui a aliens sont lot en tout ou partie 

im'est plus recevable 'ă intenter laction en rescision pour dol ou violence, si 

u'ali6nation qu'il a faite est posterieure ă la dâcouverte du dol, ou ă la cessation 

e la violence. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act de administraţie 9. 
Act de dispoziţie 8. 
Anulare Î, 2, 3, 12. 
Aatoritate de lucru ju- 

decat 18. 
Confirmare 1—10,13, 14, 20. 
Cunoştinţă 4. 
Dol 1—5, 8, 10, 12, 14,16, 

19, 20. 
Donaţiune, a se vedea cu- 

vântul „Instrăinare“. 
Dovadă 19. 
Executare 3, 5, 10, 11, 13, 
Expropriere 7. 
Garanţie 15. 
Hotărire 17, 18, 20. 
impărţeală 1 urm, 
Instrăinare 5, 6, 7, 8,12, 

+ Intenţie 13. 
Invocare 19. 
lpotecă 8. 
Nulitate 1, 2, 3, 12. 
Nulitate relativă 1. 
Pădure 8. 
Partaj 1 urm. 
Plata sultei 4, 
Prescripţie 3, 16, 17. 
Probă 19. 
Ratificare 1—10, 13, 14, 20. 

Sultă 11. | 
Tăierea unei păduri 8. 
Vindere-cumpărare, a se 

» n- 

| Renunţare 14. 

| vedea cuvântul: 
străinare“. 

| Violenţă 1-—5, 8, 10, 12, 
14, 16, 19, 20. 

Doctrină. 

4. Deoarece împărţeala atinsă de vi- 
ciile dolului sau violenței este numai a- 
nulabilă, ea poate fi confirmată de acel 
care a fost victima dolului sau violenţei. 
Confirmarea poate fi expresă sau tacită. 
(Duranton, VII, No. 559;  Demolombe, 
XVII, No. 475 urm.; Laurent, X, No. 468; 
Huc, V, No. 472; Baudry et Wabhl, Succes- 
sions, III, No. 3565 urm.; Planiol, III, No. 
2451; Alexandresco, ed. 2-a III, partea II, 
p. 845). 

9, Confirmarea expresă a împărtelej 
atinsă de dol sau violenţă trebueşte să 
îndeplinească condiţiunile prevăzute _de 
art. 1358 e. civ. fr. (1190 c. civ. rom.). (De- 
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molombe, XVII, No. 479; Laurent, X, No. 
514; Huc, V, No. 479; Baudry et Wabl, 
Successions, III, No. 5565; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 845). J , 

2. Confirmarea tacită a împărielei a- 
iinsă de. dol sau violenţă are loc: 1) în 
cazul când. acţiunea în anulare sa pre- 
scris conform art, 1504 c. civ. îr. (1900 c. 
civ. rom.), întrucât copărtaşul în folosul 
căruia eră deschisă acţiunea în anulare, 
a lăsat să treacă zece ani dela descoperi- 
rea dolului sau încetarea violenţei, fără 
să fi cerut desfiinţarea împărtelei; 2) în 
cazul când potrivit  dispozițiunilor „art. 
1358 e. civ. îr. (1167 c. civ. rom.), după ce 
a fost descoperit dolul sau a încetat vio- 
lenţa, copăriaşul a executat de bună voie 
împărțeala a cărei desființare aveă drep- 
tul să o ceară. (Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II, p. 846, 847, 848). SR 

4. Simpla cunoştinţă a nulităței îm- 
părțelei atinsă de dol sau “violenţă, nu 
poate constitui o confirmare tacită a îm- 
părţelei., (Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 346, nota 2). 

5, Înstrăinarea părţei de către copăr- 
taşul care are dreptul să ceară desființa- 
rea împărţelei pentru cauză de dol san 
violenţă, constitue o confirmare tacită a 
împărielei, fiind o executare. (Demolom- 
be, XVII, No. 484; Mourlon. Il, No. 509; 
Demante et Colmet de Santerre. III, No. 
257 bis 1; Marcad6, Art. 892; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II. p. 847: Comp.: 
Laurent, X, No, 515). 

6. Dispoziţiunile art. 892 e. civ. fr. (793 
c. Clv. rom.) îşi găsesc aplicațiunea atât 
în cazul când înstrăinarea s'a făcut cu ti- 
tlu oneros, cât şi în cazul când înstrăina- 
rea sa făcut cu titlu gratuit, (Demolom- 
be, XVII, No. 491; Mass€ et Verg€ sur 
Zachariae, II, $ 595, nota 4, p. 579; Dalloz, 
Rep., Succession, No. 2522; Suppl., Sueces- 
sion, No. 1456). 

7. Dispoziţiunile ari. 892 ce, civ. fr. (795 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea nu- 
mai în cazul când înstrăinarea se face 
în mod voluntar, iar nu şi în cazul de ex- 
propiere forțată pentru cauză de utili- 
tate publică. (Demolombe, XVII, No. 48; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VI. 8 626 nota 7. 
p. 576; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
II. p. 846. text şi nota 5). 

8. Dispoziţiunile art. 892 c. civ. în. (795 
€. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea nu nu- 
mai în cazul unei înstrăinări a lotului fă- 
cută de către moştenitor, ci şi în toate ca- 
zurile când moştenitorul face orice act de 
dispoziţie după descoperirea  dolului sau 
încetarea violenţei, cum ar fi tăerea unei - 
păduri, constituirea unei ipoteci, etc. (Du- 
ranton, VIII, No. 588; Demolombe, XVII, 
No. 492; Larombitre, Obligations, Art. 
1558, No. 44; Dalloz, Râp., Succession, No, 
2525; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 846, nota 4), 

9. Dispoziţiunile art. 892 ce, civ. fr. (795 
€. Clv. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiunea în 
cazul unor simple acte de administraţie, 
dacă din ele nu se poate deduce o con- 
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firmare tacită. (Demolombe, XVII, No. 
785; Larombiere, Obligations,. Art. 1338; 
No. 44; Dalloz, R&p., Succession, No. 2325; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
$46, nota 4). . 

1Q. Moşienitorul care a executat de 
bună voe împărţeala, nu mai poate exer- 
cită acţiunea în nulitate a împărţelei pen- 
tru cauză de dol sau violenţă, dacă sunt 
îndeplinite condiţiunile art. 1538 c. cv. îr. 
(1190 ce. civ. rom.). (Dalloz, Rep., Suppl. 
Succession, No. 1458; Huc, V, No. 473; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 846). 

1. Ca acte de executare voluntară se 
pot cită: plata unei sulte pusă în sarcina 
moştenitorului, încasarea unei sulte stipu- 
lată în favoarea sa, ete. (Dalloz, Rp, 
Succession, No. 2525; Suppl., Succession, 
No. 1458; Huc, V, No. 475). 

i2. Instrăinarea făcută anterior desco- 
perirei dolului sau încetărei violenţei, nu 
poate constitui o piedică la introducerea 
cererei de desființare a împărţelei. (Mour- 
lon, Ii, No. 509; Laurent, X, No. 515; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 846, 
nota 5). 

| 3. Pentru ca executarea de bună voe 
a împărțelei să poată constitui un obsta- 
col la intentarea acţiunei în nulitate, ire- 
bueşte ca, în conformitate cu dispozițiu- 
nile art. 1538 c, civ, în. (4190 c. civ, rom.), 
să rezulte din împrejurările executării 
că moștenitorul a cunoscut viţiile împăr- 
telei şi că intenţia sa a fost să le repare, 
(Demolombe, XVII, No. 480: Dalloz, Rep., 
Suceession. No. 2356; Suppl., Succession, 
No. 1458; Laurent, X, No. 517), 
4. Renunţarea posterioară împărțelei 

la acțiunea în nulitate peniru cauză de 
dol sau violenţă, este valabilă dacă ea 
este făcută în conformitate cu dispoziţiu- 
nile art. 1358 ce. civ. fr. (1190 c, civ. rom). 
(Demolombe, XVII. No. 840; Aubry et 
Rau, ed, 4-a, VI, $ 626, nota 36, p. 587; 
Dalloz, Râp., Succession, No, 2550; Suppl., 
Succession, No. 1459; Huc, V, No. 472). 

15. Când copărtaşul care cere desfiin- 
țarea împărţelei ca moştenitor al celui în 
drept, este însuşi obligat la garanţie, el 
nu are dreptul să ceară anularea actului 
Re care trebueşie să-l menţie. (Laurent, X. 
No. 496; Alexandresco, ed, 2-a, III, partea 
TI, p. 847), 
„16. Potrivit dispoziţiunilor art, 1504 ce. civ. ir. (1900 ce. civ. rom.), aplicabile şi în această materie, acţiunea în anularea îm- părțelei pentru dol şi violență, se prescrie 

prin trecere de zece ani, care curg dela descoperirea dolului sau dela încetarea violenţei. (Baudry et Wahi, Successions, 
III, No. 5579, 5581; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea IL, p. 846, 847, 848). 

7. Impărţelile făcute prin justiţie şi anulabile, se prescriu conform dreptului 
comun, adică prin trecere de treizeci ani. (Baudry et Wabhl, Successions, Il, No. 5580, 3581; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 848). 

18. Dacă hotărîrea , că de împărțeală a 
rămas definitivă, dobândind autoritatea 
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de lucru judecat. împărţeala nu mai 
poate fi anulată. (Baudry et 
cessions, ill, No. 5585; Alexandresco, ed, 2-a, 

II. partea II, p. 848). 
19. Acel care alegă că copărtaşul care 

cere desfiinţarea împărțelei pentru  dol 
sau violență, a înstrăinat bunurile sau o 
parte din bunurile căzute în lotul său, 
irebueşte să dovedească că înstrăinarea 
a avut loc posterior descoperirei dolului 
sau încetării violentei. (Demolombe, XVII, 
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Wabl, Suc-' 
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No. 485; Alexandresco, ed. 2-a. Il. partea 
II, p. 847, nota), i 
20. Hotărirea prin care se respinge 

cererea de desființare a împărțelei, va irebui să constate că înstrăinarea a avut 
loc_posterior descoperirei dolului sau în- 
cetărei violenţei şi că copărtaşul care a 
cerut desfiinţarea împărţelei, aveă cuno- 
ştință de viciile care atingeau împărţea- 
la. (Demolombe, XVII, No. 485; Alexan. 
dresco, ed. 2-a. Il. partea II, p. 847. nota). 

Secţiunea VI. — Despre impărțeala făcută, de tată, de mamă sau «le alți ascendenți 
între descedenţii lor. 

Art. 194. — Tatăl, mama şi ceilalţi ascendenți pot face împăr- 
țeala bunurilor lor între fii și ceilalți descendenți. (Civ. 669, 795 
urm., 842, 857; Civ. Fr. 1075). 

Test. fr. Art. 1075. 
faire, entre leurs 
biens. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Adopţiune 14. 
Apreciere suverană 34. 
Ascendent î urm. 
Calificare 33, 
Capacitate 11. 
Clauză penală 35, 

' Interpretare strictă 2, 
! Iputecă 35, 
Legat 18. 
Legitimare 14, 

| Liberalitate, a se vedea 
cuvintele: „Donaţiune“, 

Concepţiunea copilului 2i, 
Consimţâmânt 31, 
Copil adoptat 14. 
Copil legitimat 14, 
Copil natural 3, 4, 5, 45. 
Copil unic 27. 
Cotitate disponibilă 18, 19. 
Deces 20, 25, 
Detiniţie 1. 
Descendenţi 1 urm. 
Deschiderea  succesiunei 

21, 25, - 
Desezisare 22, 23, 24, 
Donaţiune 1, 5, 16, 18, 19, 

21, 24, 
Dotă 11, 
Excepţiune 2. 
Impărţeală anticipată 6, 

Da 7 N . 

Impărţeală descendent 1 
urm. 

Impărţeală reată 28. 
Incetare din viaţă 20, 23. 
Indiviziune 26, 
Intenţie 26, 33. 
Interpretare 2, 33. 

7 

„Legat“, „Testament“. 
Loturi 22, 29, 30, 31, 32. 
Mamă 1, 2, 3, 15, 16. 
Mamă naturală 3, î5. 
Moarte, 20, 25, 
Moştenitori legitimi 5, 8, 

9, 20, 
Nepoţi 17. 20. 
Ordine publică 35. 
Părinţi, a se vedea cu- 

vintele: „Mamă“ „Tată“. 
Partaj anticipat 6, 7, * 
Partaj de ascendent 1 urm 
Partaj real 28. 
lhecunoaşterea copiilor 15, 
Rentă 35 
Revocare 25, 
Rezervă succesorală 5, 35. 
Rude colaterale 8, 9, 
Strămni 10. 
Succesiunea ab intestat 4, 
Suverană apreciere 34. 
Tată 1, 2, 4, 5, 16, 17. 
Tată natural 4, 5, 
Terţă persoană 19. 
Testament 1, 5, 21, 25.   

Doctrină. 

4. :.lmpărţeala ascendenților 
act sub forma unei donaţiuni 

esie un 
sau „unui 

testament, prin care un ascendent (tatăl. 
mama sau altul), face, încă din timpul 
vieţei sale, în toial sau în parte (art. 796), 
repartiţia bunurilor. sale între descen- 
denţii chemaţi la moştenirea sa“. -(Ale- 
xandresco, ed. 2-a, il, partea II, p. 855). 

9, Numai tatăl, mama şi ceilalţi ascen- 
denţi au dreptul după lege să facă îm- 
-părţeala bunurilor între copiii şi descen- 
denţii lor. cu efectele prevăzute de lege: 

96701, — Codul civil adnotat. — VI. 
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— Les ptre et mtre et autres ascendants pourront 
enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs 

această  excepțiune dela dreptul comun, 
este de strictă interpretare.  (Mass€ et 
Verg€ sur Zachariae, III, $ 505, p. 307. 
308: Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No, 241, 242 bis II; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VIU, $ 728-2, p. 5; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre viis, No. 4452; Laurent, XV, 
No. 54; Huc, VI, No. 425; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, Il, No. 3480, 
3481; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, 
p. 851, nota 2, 856). 

8. Mama naturală şi ascendenţii de pe 
mama naturală, pot face o împărțeală de 
ascendent între copiii şi descendenţii lor 
recunoscuţi.  (Alexandresco, ed. 2-a, III. 
partea II, p. 856, nota 2, 858, 859). 
"4, Tatăl natural nu poate face o îm- 
părţeală de ascendent între copiii săi fi- 
veşti, chiar recunoscuţi, deoarece copiii 
naturali nu vin la succesiunea ab iniestat 
a părintelui lor natural.  (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 858). 

5, Asemenea împărțeală însă ar putea 
valoră ca o donaţiune sau testament, da- 
că nu se afacă rezerva moștenitorilor le- 
gitimi ai tatălui natural.  (Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 858). 

G. Orice persoană are dreptul să facă 
un partaj al bunurilor. sale înainte de - 
succesiune, însă acest partaj nu poate fi 
confundat cu partajul de ascendent pre- 
văzut de lege. (Demolombe, XXII, No. 200: 
Duranton, ÎX, No. 617 urm.; Mass€ et Ver- 
6 sur Zachariae, III, $ 505, text şi nota 
2, p. 508; Demante et Colmet de Santer- 
re, IV, No, 242 bis I: Aubry et Rau, VIII, 
$ 728, p. 5: Dalloz, Râp., Dispositions en- 
tre 'vifs, No. 4452; Laurent, XV, No. 4 
urm.; Huc, VI, No. 425; Planiol,. III, No. 
5555; Alexandreseo. ed. 2-a. III, partea II. 
p. 856, 857; N. Stănescu, Despre partaj şi 
xezervă, p. 442 urm.).
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7. Astfel, descendenţii pot face un par- 

taj anticipat al bunurilor: lor. între as- 
cendenţi săi. (Dalloz. Rep., Dispositious 

entre vifs, No. 4453;  Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 856, 857), 

8. Deasemenea orice persoană poate 
face partajul bunurilor sate între rudele 
sale colaterale. (Vazeille,  Successions, 
Art. 1075, No. 2: Dalloz, Râp., Dispositi- 
ons entre vifs, No. 4452; Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 1098; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea IL, p. 856, 857). 

9, impărţelile anticipate, făcute de o 
persoană, a bunurilor sale, între .rudele 
sale colaterale nu sunt supuse regulelor 

prevăzute de art. 1075 urm. c. civ. îr. (794 

urm. €. civ. rom.). (Duranton, LX, No. 619; 
Vazeille, Art. 1070, No. 7; Demolombe. 

XXIII, No. 697 urm.; Mass€ et Verg€ sur 

Zachariae, ILL, $ 505, text şi nota 2, p. 308: 

Marcad, Art. 1075;  Demante et Colmei 

de Santerre, LV, No. 242 bis, L, IL; Aubry 

ei Rau, ed. 4-a, VIII, $ 728, p. 5; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre viis, No. 4452; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 1098; 
Baudry_et Colin, Donations ei testa- 

ments, II, No. 5481; Alexandresco. ed. 2-a, 

ŢII, partea II, p. 856, 852). 
(0. Străinii au dreptul să facă un par- 

taj de ascendent. (Demolombe, XXIII, 
No. 28; Dalloz, R€p., Dispositions entre 
vits, No. 4452). 

44. Pentru ca un ascedent să poată 
face împărţeala bunurilor sale între des- 
cendenţii săi, trebueşte să fie capabil de 
a dispune de bunurile sale. (Demolormbe, 
XXIII, No. 19; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 729, p. 8; Dalloz, Râp., Dispositions en- 

tre vifs, No. 4452). 

19. Dacă întrun contract de căsătorie 
pe care îl face ascendentul unuia dintre 
copiii săi, ascendentul şi-a luat obligaţia 
să nui dispue de o parte din bunurile sale, 
el poate face un partaj de ascendent cu 
condiţiunea să nu aducă atingere, clauzei 
din contractul de căsătorie.  (Duranton, 
IX, No. 655; Demolombe, XXIII, No. 78 
bis;  Troplohg, Donations et testaments, 
TV, No. 2515, 2514; Aubry et Rau, ed. 4-a; 
VIII, $ 751, p. 20; Dalloz, Râp.,. Disposi- 

tions entre viis, No. 4454 urm.; Suppl, 
Dispositiond entre vits, No. 1096; Huc, VI, 
No. 427; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II, No. 3504, 3505). 

12. Pariajul de ascendent nu se poate 
face decât în favoarea copiilor şi descen- 
denţilor celui care dispune de bunurile 
sale. (Dalloz, R6p., Dispositions entre 
vis, No. 4458; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1099; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, II, No. 3491, 3492; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 857). 
„14, Prin copii se înţeleg şi copiii legi- 

timaţi şi copiii adoptați. (Baudry et Colin, 
Donations et testamenis, ÎI, No. 3493; Ale- 
xandresco,-ed. 2-a, III, partea II, p. 858). 
15. Deasemenea sub denumirea de 
copii, trebuese înteleşi şi copiii naturali 
recunoscuţi, faţă cu mama lor şi ascen- 
denţii de pe mamă. (Demolombe, XXIII, 
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No. 161 bis; Aubry et Rau. ed. 4-a, VIII, 

$ 750, p. 12; Laurent, XV, No. 101: Huc, 
VI, No. 426; Alexandresco, ed. 2-a, III. 

partea II, p. 859). 
1G. Dacă doi soţi împart averea lor co- 

piilor unuia dintre soţi născuți dintr'o că- 

sătorie anterioară, acest partaţ nu poate 

fi considerat ca un partaj de ascendent, 

ci ca o donaţiune între vii. (Dalloz, Rep, 

Suppl.. Dispositions entre viis, No. 1093; 

Huc, VI, No. 426; Alexandresco, ed. 2-a, 

III, partea II, p. 858). 
(7. Nu este valabil partajul bunurilor 

sale făcut de un tată între copilul său 
si copiii acestuia, deoarece partajul de 
ascendent  trebueşte făcut numai între 
descendenţii cari se găsesc în gradul i- 
mediat succesibil şi nepoţii nu vin la suc- 
cesiunea bunului cât timp tatăl lor este 
în viaţă. (Demolombe, XXII, No. 707; Lau- 
rent, XV, No. Z, 8; Huc, VI, No. 426; Bau- 
dry et Colin, Donations ei testamenis, II, 
No. 3496; Alexandresco. ed. 2-a. III, par- 

tea II, p. 858: Contra: Masse et Verge sur 

Zachariae, III, $ 506, nota 5, p. 509). 
18. Partaiul de ascendent poate cu- 

prinde o liberalitate către, unul dintre 

descendenţi, în limitele cotităţii disponi- 

bile. (Laurent, XV, No. 28; Colin et Ca- 
pitant, Donations et testamenis, II, No. 
3501 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, Ill, par- 

tea IL, p. 859). 
19. In cazul când întrun partaj de as- 

cedent figurează şi o persoană nesucece- 
sibilă, acest act este valabil faţă de per- 
soana nesuccesibilă, însă el nu constitue 
un partaj de ascendent faţă de străin, ci 
o donaţiune a totalităţii sau a unei părți 
din cotitatea disponibilă. (Demolombe. 
XXII, No. 706; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 4465; Huc, VI, No. 426: 
Baudry et Colin. Donations et testaments. 
II, No. 3497, 3498; Alexandresco, ed. 2-a; 
III, partea II, p. 859; Comp.: Aubry et 
Ba, ed. 4-a, VIII, $ 7514, text şi nota î5, 
p. . ” 

20. Pariajul făcut de un ascendent 
numai între nepoţii săi de fii, este va- 
labil dacă la încetarea sa din viață aceşti 
nepoți sunt moştenitorii legitimi ai ascen- 
dentului. (Dalloz. Rep., Dispositions entre 

- its, No. 4466; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, III. partea II, p. 857, 858). 

94. Peniru a puteă primi o parte din 
bunurile cuprinse în partajul de ascen- 
dent, trebueşie ca persoana ce primeşte 
să fie concepută la facerea partajului în 
cazul când este făcut prin act între vii 
Sau conceput la deschiderea sucesiunei, 
în cazul când partajul de ascendent este 
făcut prin testameni. (Demolombe, XXIII. 
No. 29: Dalloz, Rep. Dispositions entre 
vifs, No. 4462; Suppl., Dispositions entre 
vifs No. 1101; Baudry.et Colin, Donations 
et testamenits. Il, No. 5515). 

„2. Pentru ca un act să poată fi con- 
siderat ca un partaj de ascendent, trebu- 
eşte ca el să conţie: desezisarea donato- 
rului de bunurile sale, împărțirea reală 
a bunurilor între toţi descendenţii şi lo- 
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turile să fie compuse în mod regulat. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. ez: Suppl., Dispositions entre vifs. No. 

23. Pentru ca să existe partaj de as- cendent, trebueşte ca ascendentul să se deseziseze de bunurile ce le posedă în momentul facerei actului, împărțindu-le între descendenţii săi. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 4464; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1102, 1104). 
24. Dacă  partajul de ascendent se 
face prin act între vii, desezisarea are loc 
imediat şi irevocabil. (Dalloz,  R&p., 
Suppl., Dispositions entre vits, No. 1105). 
25. Dacă pariajul de ascendent se 

face prin testament, bunurile se transmit 
descendenților la decesul  ascendentului 
care are dreptul să revoace dispozițiu- 
nea, (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 7535, 
p. 52; Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1105). ! 
26. Pentru ca un act să fie considerat 

ca un partaj de ascendent, trebueşte ca 
scopul disposantuiui să fie de a preveni 
indiviziunea între descendenții săi. (Dal- 
loz, Re€p., Dispositions entre vifs, No. 
za Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1106). | 

277. Actul prin care un părinte dă bu 
nurile sale copilului său unic, nu este un partaj de ascendent, deoarece nu există 
mai mulţi copii pentru ca să se împartă între ei bunurile şi fără împărțirea bu- nurilor nu poate există partaj.  (Demo- 
lombe. XXIII, No. 55; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII. $ 728 p.8; Laurent, XV, No. 
15; Baudry et Colin, Donations et testa_ 
ments, ÎI, No. 5485; Planiol, III, No. 3561 
bis; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 857, nota 5). 
28. Pentru existenţa partajului de as- 

cendent, se cere ca ascendentul să îm- 
partă în mod real şi efectiv bunurile sale 
descendenților săi iar nu să deă bunu- 
vile sale descendenților care urmează să 
le împartă între ei cum vor voi. (Dalloz, 
Rep.,.  Dispositions entre viis, No. 4474; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 110%; 
Laurent. XV, No. 9 urm.; Baudry et_Co- 
lin, Donations et testaments, II. No 5486, 
5497;  Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IL. p. 856). Aa 
29. Pentru existenţa partajului de as- 

cendent, după o părere, trebueşte ca as- 
cendentul să- dea fiecărui copărtaş un loi 
care să conţie bunuri determinate, în ra- 
port cu drepturile sale în succesiune. 
(Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 
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4475, 4477; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, II, partea II, p. 892). , 
30. După altă părere, pentru  exis- lenta partajului de ascendent, nu este ne- cesar ca să se facă împărţirea materială: a bunurilor ci este de ajuns dacă actul de partaj fixează partea indiviză a copăr- taşilor după dreptul său din succesiune, (Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1108), 
a1. Pentru existența partajului de as- cendent, nu e necesar ca ascendentul să facă el însuş distribuirea bunurilor în- tre copăriaşi, ci este deajuns câna des- cendenţii împart singuri între ei bunu- rile în prezenţa şi cu consițământul as= 

cendentului. (Aubry, et Rau, ed. 4a. 8, 
$ 728-20, p, 5; Dalloz, R€p., Suppl., Dispo- sitions entre vifs, No. 1109: Baudry et 

olin, Donations et testaments, II, No. 
3489). , 

382. Actul prin care ascendeniul a dă- 
ruit în mod colectiv descendenților săi 
totalitatea sau o parte din bunurile sale, 
iar împărţirea bunurilor s'a făcut de că- 
tre descendenţi, printr'un act deosebit la 
care nu a luat parte  ascendentul. nu 
poate fi considerat ca un partaj de as- 
cendent. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 
728-20, p. 6; Dalloz, Rep., Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 1110; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamets, II, No. 5490), 
28. Pentru a se puteă stabili dacă un 

act cuprinde sau nu caracterele unui par- 
taj de ascendent, se va cercetă cuprinsul 
actului şi intenţia părţilor iar nu califi- 
carea pe care părţile o dau actului, (De- 
molombe, XXIII, No. 49, 50; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 728, p 6: Dalloz, R&p, 
Disposiiions entre vifs, No, 4467; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1102; Laurent, 
XV, No. 24;  Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p, 862, nota 2). ÎN 

4.  Tribunalele vor apreciă în mod 
suveran dacă un act constitue sau nu un 
partaj de ascendent, (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 728, p. 6; Dalloz, Râp.. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1102; Laurent, 

No. 24, 52; Alexandresco, ed. 2-a, 
II, partea II, p. 862, nota 2, 875). 

25. Părintele care face partajul de as- 
cendent, poate să-şi rezerve o rentă ga- 
rantată prin o ipoiecă; deasemenea poate 
să-şi asigure plata rentei printr'o clauză 
penală, cu condiţiunea ca să nu se aducă 
atingere rezervei copiilor sau să nu se 
violeze un alt principiu de interes gene- 
ral sau de ordine publică (Alexandresco, 
ed. 2-a, Ii. partea II, p. 855, 875, nota 1). 

Z > 

Art. '795. — Această împărțeală se poate face prin acte între 
vii, sau prin testament, cu formele, condiţiunile şi regulile prescrise 
pentru donaţiuni între vii și pentru testamente. i | 

Impărțeala făcută prin acte între vii nu poate aveă de obiect 
decât bunurile prezente. (Civ. 644, 794, 800 urm., 813 urm., 821, 
829, 856 urm., 965, 968, 1008, 1168, 1252; Civ. Fr. 1076). 
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Art. 195 

Text. fr; Art. 1076. — Ces partages pourront âtre faits par actes entre-vifs 
ou testamentaires, avec les formalitâs, conditions et râgles preserites pour les 
donations entre-vifs et testaments. , | 

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que 
les biens prâsents. . 

  

& 
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Doctrină. 

1. In art. 1076 c. civ. fr. (79 ce. cir. 
rom.), după '0 părere, prin cuvântul: 
„forme“, se înţeleg formele externe ale 
donaţiunilor şi testamentelor; Prin cu- 
vântul condiţii” se înțelege capacitatea 

prevăzută de lege pentru a puteă face şi 
primi prin donaţiuni şi testamente şi prin 
cuvântul: „regule“ se înțeleg efectele pe 
care le poate produce partajul de ascen- 
dent după cum este făcut prin donaţiune 
între_vii sau prin testament. (Duranton. 
IX, No, 627; Mourlon, Il, No. 965; Lau- 
rent, XV. No. 51, 55, 74; Alexundresco. 
ed. 2-a. III, partea II, p. 861. nota 5). 

2. După altă părere, în art. 1076 c, civ. 
îr. (795 c. civ. rom), prin cuvintele: 
„forme“, „condiţii” şi „regule”, se în- 
țeleg numai formele externe ce trebuesc 
observate la facerea partajelor de ascen- 
dent. (Demolombe, XXIII, No. 5). 

3. Impărţeala de ascendent nu se poate 
face decât numai sub forma unei dona- 
iuni între vii sau sub forma unui testa- 
menit, deoarece împărţeala de ascendent 
este un _ act solemn. (Demolombe, XXIII 
No 1; Laurent, XV, No. 14; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea 2-a, p. 829, nota 3. 
861, text şi note, 1. 862). 

4, La partajele de ascendent făcute 
prin acte între vii se vor aplică regulele 
dela donaţiuni. (Dalloz, Rp. Disposi- 
tions entre vifs, No 4500; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, II, No. 5510; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
8608). 

5. Pentru ca un ascendent să poată 
face un partaj al bunurilor sale, trebue- 
şte ca el să aibă capacitatea de a face o 
donaţiune.  (Demolombe. XXIII, No. 19: 
Aubry et Rau. ed. 4-a, VIII, $ 729 p 8; 
Dalloz, Rep.. Dispositions entre vifs, No. 
4502: Laurent, XV, No. 35; Huc, VI, No, 
428; Baudry et Colin Donations et testa: 
ments, ÎI, No. 5511; Alexandresco. ed. 2-a, 
III, partea II, p. 870). 

G. Minorii şi interzişii nu pot face o 
împărțeală de ascendent între vii, deoa- 
rece ei nu pot dispune în mod gratuit de 
bunurile lor. (Demolombe, XXIII, No. 19, 
29; Mourlon. II, No. 965; Laurent. XV, 
No. 54; Planiol, III, No 5562, 5565; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 871). 

ZI, Cei condamnați la muncea silnică sau 
recluziune, nu pot face un partaj de as- 
cendent prin act între vii, în timpul exe- 
cutării pedepsei, de oarece sunt incapa- 
bili să-şi administreze averea şi să dis- 
pue în mod gratuit de bunurile lor prin 
acte între vii. (Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, ÎI, No. 5535; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, ÎII, partea II, p. 871). 

8. Femeea măritată va puteă face un 
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partaj de ascendent, numai cu autoriza- 
ţia bărbatului sau a justiţiei. (Demo- 
lombe, XXIII, No. 75; Laurent, XV, No. 
54; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 871). E 
9, Femeea căsătorită nu poate să-şi 

împartă averea dotală imobiliară decât 
în conformitate cu dispoziţiile art, 1555 
şi 1556 c. civ. fr. (1250 c. civ. rom), şi se 
cere ca toţi copiii săi să se găsească în ca- 
zul de a îi căpătuiţi. (Demolombe, XXIII. 
No. 73; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 731, 
p. 17; Laurent, XV, No. 42; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 871). 

10. Doi soţi pot face prin acelaș act un 
partaj de ascendent al bunurilor lor dis- 
tincte, între descendenții lor comuni. 
(Touilier, V, No. 815; Delvincourt, Il, No. 
358; Duranton, VIII, No 622; Demolombe, 
XXIII, No. 80;  Demante et Colmet de 
Santerre, 1YV, No. 244; Dalloz, Rep.; Dis- 
positions entre vifs, No. 4506;  Planiol, 
III, No. 5570; Alexandresco, ed. 2-a, ÎIL. 
partea II, p. 870, nota 2, 871). 

11. Partajul de ascendent poate fi fă- 
cut şi prin mandatar, cu mandat special 
autentic, (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs. No. 4505; Laurent, XV, No. 33; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 869, 
nota 2; Contra: Demolombe, XXIII, No 
90 bis), , 

12. Ascendentul poate ratifică un par- 
taj de ascendent făcut în numele său fără | 
mandat. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 4505). 

13. Pentru ca să existe partaj de as- 
cendent prin acte între vii, trebueşte ca 
el să fie făcut în mod gratuit, deoarece 
constitue o donaţiune; un partaj de as- 
cendeni care cuprinde sarcina care cons- 
titue echivalentul bunurilor date, este un 
contract cu titlu oneros, căruia nu i se 
poate aplică dispoziţiunile prevăzute de 
lege pentru partajele de ascendent. (Du- 
ranton, VIII, No. 657; Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre vifs, No. 4508; Laurent, 
AV, No. 52;  Alexandresco, ed. 2-a, III, 
partea II, p. 875, nota 1), 

14. Pentru valabilitatea unui partaj 
de ascendent făcut prin act între vii, tre- 
bueşte ca ascendentul să se deseziseze, de 
bunurile dăruite. imediat şi în mod ire- 
vocabil. (Demolombe. XXIII, No. 125; De- 
niante et Colmet de Santerre, IV, No. 245 
bis IV; Aubry et Rau, ed 4-a, VIII, $ 
755, p. 27; Dalloz, Re€p., Dispositions en- 
entre vifs, No. 4511; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1104; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea Ii, p. 871, 872). i 

15. Prin actul de partaj de ascendent, 
dispunătorul are dreptul să-şi rezerve u- 
zufructul bunurilor dăruite. (Demolombe, 
XXIII, No 125; Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No: 4515; Suppl., Dispositions 
entre viis, No. 1123; Alexandresco, ed. 
2-a. Il]. pariea II, p. 873, 875, nota 1). 

IG Pentru ca un partaj. de ascendent 
făcut prin act între vii să fie valabil, tre- 
bueşte ca ascendentul să se „deseziseze 
«de bunurile dăruite în mod irevocabil; 
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dacă ascendentul îşi rezervă dreptul de a 
dispune ulterior de bunurile dăruite, par- 
tajul nu este valabil. (He; VI, No. 429.) _ 

17. Potrivit acestui principiu, dacă as: 
cendentul prevede în actul de pariaj de 
ascendent ca descendenţii să plătească 
toate datoriile existente la încetarea sa 
din viaţă, acest partaj este nul. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Donations entre vifs, No. 
1122; Baudry et Colin; Donations et tes- 
taments, II, No. 3629; Alexandresco, ed. 
2-a, ll] partea II, p. 878). 

18. Partajul de ascendent este valabil 
dacă se prevede că descendenţii vor plăti 
datoriile actuale ale ascendentului, după 
o listă anexată la actul de partaj, sau a- 
vând dată certă anterioară  partajului. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 735, nota 6, 
pb. 50; Dalloz, Rep., Suppl.. Dispositions 
entre vifs, No. 1122: Laurent. XV, No. 76; 
ale xandresco, ed. 2-a, [II, partea II, p. 
878). 
19. In principiu, ascendentul nu răs- 

punde îaţă de descendenţii donatari, de 
evicțiunea lucrurilor dăruite şi care au 
format obiectul partajului de ascendent. 
(Demolombe, XXIII, No. 127; Demante et 
Colmei de Santerre 1V, No. 245 bis, IV; 
Laurent XII, No. 387 urm; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
5522: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea ÎI, 
p. 873). 
20. Copărtaşii descendenţi pot opune 

terţelor persoane şi creditorilor  ascen- 
denţilor. partajul de ascendent, dacă cu- . 
prinzând şi imobile a fost transcris, cre- 
ditorii având însă dreptul să ceară revo- 
carea donaţiunei prin ajutorul acţiunei 
pauliene dacă există fraudă. (Demolom- 
be, XXIII, No. 150; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 245 bis VI; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VIII, 8 735, p. 3%: Laurent, 
XV, No. 7; Alexandregco, ed. 2-a, III, par- 
tea II], p. 875, text şi nota 3). 
2. Impărțeala de ascendent poate fi 

făcută cu termen sau sub o condiţiune 
suspensivă sau rezolutorie. (Demolombe, 
XXIII, No. 59; Alexandresco, ed. 2-a, TI, 
partea [I, p. 875). 
29. Impărțeala de ascendent nu poate 

fi, tăcută, sub o condiţiune potestativă a- 
dică aceă condiţiune care atârnă numai 
de voinţa dăruitorului, deoarece. această 
condițiune aduce anularea contractului 
în care este înserată, (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 875). i 

23. Ascendentul donator poate stipulă 
“în partajul de ascendent dreptul de re- 
vendicare a bunurilor dăruite în cazul 
când descendenții ar încetă . din viaţă 
înaintea lui. (Mourlon, II, No, 965; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 875, 
878). 
24. Natura juridică a pariajului de 

ascendent făcut prin act între vii.: este, 
după o părere, cu privire la bunurile. cu- 
prinse în partaj. o deschidere anticipată 
a  succesiunei  descendentului, aşă încât 
descendenţii copărtaşi sunt . consideraţi 
chiar. în timpul vieţii ascendentului na
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ca. donatari ci ca moştenitori, putând să 
exercite toate acţiunile cari decurg din 
această calitate, deoarece pariajul de as- 
cendeni este un adevărat partaj supus 
regulelor partajului cu privire la rapor- 
turile dintre descendenţii donatari, (Îro- 
plong, Donations et testaments, II, No. 
964; Dalloz, Rep., Dispositions entre vis, 
Ni. 1155), 
25. După a doua părere, în timpul 

vieţii  ascendentului, descendenţii sunt 
consideraţi ca donatari iar dela decesul 
ascendentului împărțeala de ascendent 
făcuiă prin act între vii, are caracterele 
unui partaj dacă descendenţii acceptă 
succesiunea, nu renunță la ea, nu sunt 
declaraţi nedemni sau nu încetează din 
viaţă fără descendenţi înainte de decesul 
ascendentului.  (Demolombe, XXIII, No. 
122 urm.; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 1115; Huc, VI, No. 454). 
2G. După a treia părere, dominantă, 

partajul de ascendent constitue un tot 
indivizibil care cuprinde în acelaş timp 
caracterele donaţiunilor între vii, deoa- 
rece desezisează în mod irevocabil pe as- 
cendent de bunurile dăruite, şi caracte- 
rele pariajului stabilind imediat şi în 
mod definitiv  reporturile de copărtaşi 
între descendenţii donatari. (Aubry ei 
Rau; ed. 4-a,. VIII, $ 728, iext. şi nota 2; 
Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1094; Laurent, XV, No. 86 urm.;; 
Baudry et Colin, _Donations et  testa- 
ments, ÎI, No. 5659; + Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 855). 

97. Pariajul de ascendent făcut prin 
act între vii, nu poate cuprinde decât 
bunurile prezente ale  ascendentului. 
(Mourlon, II, No. 965; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 754, p. 21; Dalloz. Re&p., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 4519; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis, II, No. 
3517, 5575 urm.; Alexandresco, ed. 7-a, 
JI], partea II, p. 874). 
28. Dacă într'unu partaj de ascendent 

făcut prin act între vii, sunt cuprinse şi 
bunurile viitoare ale ascendentului, după 
o părere, partajul este nul chiar pentru 
bunurile prezente.  (Demolombe, XXIII, 
No. 66. 67; Dalloz, Rep., Dispositions en- 
ire vifs, No. 4519). 
29. După altă părere, partajul de as- 

cendent făcut prin act între vii în care 
sunt cuprinse şi bunurile viitoare pe lân- 
gă cele prezente, este valabil pentru bu- 
nurile prezente, anulându-se numai peu- 
tru bunurile viitoare. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII. $ 751, text şi nota 14, p, 21; 
Laurent, XV. No. 37: Huc, VI, No. 437: 
Baudry et Colin, Donations et testa.- 
ments, II, No. 5577 urm.: Comp.: Alexan- 
dresco. ed. 2-a, III, partea TI, p. 874, 
nota 4). 
30. „In principiu, partajul de . ascen- 

dent, făcut prin act între vii, uu poate 
cupriride decât bunurile cari aparţin 
ascendentului  dăruitor. * (Demolombe. - 
XXIII, No. 74, 89: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VU, $ 734, p. 17; Dalloz, Rep, Suppl, 
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Dispositions entre vifs, No. 1149; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 875), 

31. Cu toate acestea, dacă descenden- 
ţii majori şi capabili de a dispune de 
drepturile lor, consimt, ascendentul poate 
să cuprindă în partajul ce-l face prin act 
între vii, pe lângă bunurile sale şi bunu- 
rile soțului său predecedat. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 231, p. 17; Dalloz, 
Râp., Suppl., Dispositions entre vifs. No. 
1119; Huc, VI, No. 438; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Il. No. 3605, 
5610; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 876; Contra: Planiol, III, No. 5368). 
29. In actul de partaj de ascendent 

făcut prin act între vii, ascendentul poate 
cuprinde, pe lângă bunurile sale pre- 
zente şi bunurile ce le-a dăruit mai îna- 
inte unuia dintre descendenţi, fără dis- 
pensă de raport. (Demolombe, XXIII No. 
77: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 751, p. 
20; Dalloz, Rep., Dispositions entre viis, 
No. 4552: Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 1121; Laurent, XV, No. 45; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, Il, No 
5565). 
38. Partajul de ascendent făcut prin 

act între vii, trebueşte făcut în forma do- 
naţiunilor ordinare. (Duranton, IX, No. 
622 urm.; Demolombe, XXIII, No. 7; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 729, p.9; Dal- 
loz, Rep.  Dispositions entre vifs, No. 
4555: Laurent, XV, No. 17; Baudry et Co- 
lin, Donations entre vifs, II, No. 5525; A- 
lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 8! 
862, 868). is 
24. Actul de partaj de ascendent fă- 

cut prin act între vii, trebueşte făcut sub 
formă autentică. _(Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs, No. 4554; Baudry et Cu- 
lin, Donations et testaments, IL, No. 3524; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
862, 868). , 
35. Un act de pariaj de ascendent fă- 

cut prin act sub semnătură privată, nu 
este valid ci inexistent şi nu poate fi ra- 
tificat de ascendent. (Demolombe, XXIII, 
No. 7; Laurent, XV, No. 15, 17 urm; 
Mouslon, II, No. 965; Aubry et Rau, VIII, 
$ 729, p. 10; Baudry et Colin, Donations 
ei testamenis, II, No. 5507, 3524; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 862, 868). 
36. Partajul de ascendent nu poate fi 

făcut în mod verbal, (Demolombe, XXIII, 
No. 7; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 4555; Laurent, XV, No. 15; Bau: 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 5307, 5524: Alexandresco, ed. 2-a, II, 
partea II, p. 862). 

- 87. Pariajul de ascendent este valabil 
când este făcut în forma simulată a unui 
contract oneros între ascendent şi des- 
cendenţii săi deoarece donaţiunile . simu- 
late şi indirecte sunt valabile. (Demo- 
lombe, XXIII, No. 15; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 729, p. 9, 101; Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre vifs, No. 1115: Suppl., Dis- 
positions entre _vifs, No. 1128; Contra: A- 
lexandresco, ed. 2-a, TI, partea ÎI, p. 868, 
nofa 4). . 
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38. Prin actul de partaj de ascendent 
se vor determină loturile ce se cuvin fie- 
“cărui descendent; nu se pot determină a- 
ceste loturi prin acte între vii separate, 
deoarece partajul de ascendent formează 
un tot indivizibil. (Dalloz, Rep. Dispo- 
sitions entre vifs. No. 4482). 

39. Partajul de ascendent privitor la 
lucruri mobile, poate fi făcut sub formă 
de dar manual. (Demolombe. XXIII, No. 
14; Planiol. III. No. 3353: Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea TI, p. 858). 

40. Partajul de ascendent de lucruri 
mobile este valabil făcut prin dar ma- nual. (Demolombe, XXIII, No. 14: Dalloz. 
Rep., Dispositions entre vifs, No, 4540; 
Baudry__et Colin. Donations et testa- 
ments, II, No. 3532), 
4. Partajul de ascendent făcut prin 

act între vii trebueşte acceptat conform 
regulelor prevăzute de lege în matetie 
de donaţiuni. (Demolombe, XXIII, No. 8 
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 729, 
p. 10 urm.; Troplong, Donations et testa- 
ments, IV, No. 2509; Dalloz, Rp, Dispo- 
sitions entre vifs, No. 4522; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1129; Laurent. 
XV, No. 19 urm.; Huc, VI, No. 428; Bau- 
“dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 3525: Alexandresco, ed. 2-a, ÎI]. par- 
tea Li, p. 869). 

9. Pentru valabilitatea unui partaj de 
ascendent făcui prin act între vii, trebue- 
şte ca el să fie acceptat de către toţi des- 
.cendenții donatari. (Demolombe, XXIII. 
No. 8; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 729, 
p. 10; Dalloz, Rep,  Dispositions entre 
vifs, No. 4525; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1124; Laurent, XV, No. 19, 2%; 
Huc, VI, No. 428; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 5525; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 869). 
43. Un partaj de ascendent făcut prin. 

act între vii, care nu a fost acceptat de 
toţi descendenţii  donatari, este nul chiar. 
față de descendenţii cari l-au acceptat, 
(Demolombe, XXIII, No. 10 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 729, p. 11; Dalloz, 
Re€p., Dispositions entre viis, No. 4533; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
S70, nota 1). 
44. Dacă însă la încetarea din viaţă 

a ascendentului, descendentul care nu a 
„acceptai partajul de ascendent, nu este 
moştenitor fie din cauză că a renunţat la 
succesiune, fie din cauză că a încetat din 
viaţă, fără descendenţi, înaintea ascen- 
dentului, fie pentru orice alță cauză, par- 
tajul este valabil. (Dalloz, R&p., Disposi- 
tions entre vifs, No. 4524). i , 
45. Pentru valabilitatea unui partaj 

de ascendent făcut prin acte între vii, 
trebueşte ca fiecare descendent să accepte 
partajul pentru totalitatea lotului iar nu 
numai _ pentru o parte din el. (Dalloz, 
Re€p., Dispositions entre vifs, No, 4525). 
46. Descendenții trebuese să accepte 

partajul de ascendent în forma  auten- 
tică. (Dalloz. Râp., Dispositions entre 
“iis, No. 4559), 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE Ş. RĂPORTURI Ari. 795 

4. Acceptarea partajului de ascen- 
dent de către descendenți, trebueşte fă- 
cută în mod expres. (Dalloz, R6p., Dis- 
positions entre vifs, No. 4526; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No, 1129; Laurent, 
XV, No. 19; Huc, VI, No. 42%; Baudry et 

olin, Donations et testaments, II, No. 
5526). 
48. Când acceptarea unui partaj de 

ascendent făcut prin act între vii, nu se 
face prin actul de partaj, ci printrun acţ 
separat, această acceptare trebueşte noti- 
ficată ascendentului în timpul vieţii sale, 
sub pedeapsă de nulitate. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1129; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
869, nota 2). . j 
49. Notificarea acceptărei împărţelei 

de ascendent făcut prin act între vii, se 
va face în genere prin portărei. (Alexan- 
dresco, ed, 2-a, il, partea II, 'p. 69, 
nota 2). 
BQ. Partajul de ascendent făcut prin 

act între vii nu poate fi acceptat, după: 
înceiarea din viaţă a ascendentului dă- 
ruitor, de către alţi descendenţi cari nu 
au figurat în actul de partaj. (Dalloz, 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 4532), 
51, In cazul când între descendenţii 

donatari există minori, acceptarea parta- 
jului de ascendent se va face pentru ei 
în conformitate cu dispoziţiunile art. 955 
c. Civ. fr. (815 c. civ. rom.), (Demolombe, 
XXIII, No. 10 urm,: Mourlon, II, No. 965; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No, 
4528; Laurent, XV, No. 19 urm.; Huc, VI, 
No..428; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II, No. 3527; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II. p. 869, 870). 
59, Cât timp împărțeala de ascen- 
deni nu a fost acceptată de toți copăr- 
taşii, ascendentul poate să o revoace. 
(Alexandresco. ed. 2-a, III, partea II, p. 
8609, nota 2).* „ 

58. În cazul când între descendenţii 
donatari există şi un copil minor, ascen- 
dentul care face partajul prin acte între 
vii, nu poate acceptă împărțeala în nu- 
mele minorului, deoarece nu poate fi în 
acelaş act donator şi donatar; în acest 
caz împărţeala va fi accepiată, în numele 
minorului, de un alt ascendent, iar în 
lipsă, de un tutor ad hoc. (Duranton, LX, 
No. 623; Laurent, XV, No. 21; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II. p. 870). 

54. In cazul când împărțeala de as- 
cendenit este făcută de un soţ şi între des- 
cendențţii donatari figurează şi un minor, 
împărţeala va: puteă fi acceptată, În nu- 
mele minorului, de celalt soţ. părintele 
copilului minor. __ (Duranton. LX, No. 625; 
Demolombe, XXIII, No. 57; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 729, p. 10;  Alexan- 
dresco, ed. 2-a, [II, partea IL. p. 870, 
nota 2). : e a 

55. În cazul când împărţeala de as- 
cendent este făcută atât de tată cât şi 
de mamă şi între descendenţii donâtari 
figurează un minor, tatăl -va acceptă, în 
numele minorului, pentru partea dăruită 
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de mamă şi măma va acceptă pentru 
partea dăruită de tată. (Alexandresco, cd. 
2-a, IlI, partea 1], p. 870, nota 2). 

5G. Dispoziţiunile prevăzute de lege 
pentru partajele în. care sunt interesaţi 
minorii, nu-şi: găsesc aplicaţiunea în ma- 
terie de partaj de ascendent. (Demolom- 
be, XXIII, No. 56; Dalloz, Reâp., Dispo- 
sitions entre: vifs, No. 4530; Laurent, XV, 
No. 16; Alexandresco. ed. 2-a, III, partea 
II, p. 862), 

57. La partajele de uscendent, de câte 
ori între descendenţi sunt minori, nu se 
dă fiecărui minor câte un tuior ad hoc, 
(Demolombe, XXIII, No. 56; Laurent, XV, 
No. 16; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 862), 
58. Partajul de ascendent făcut prin 

act înțre vii pentru bunuri mobiliare, nu 
este valabil dacă: bunurile mobile nu 
sunt trecute întrun act estimativ sem- 
nat de asceudent şi de descendenţii dona- 
ari, şi anexat la actul de partaj. (Duran- 
ton. IX, No. 624; Demolombe, XXIII, No. 

„15; Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 2508; Mourlon, LI, No. 965; Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
4540; Huc, VI, No, 428; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, ÎI, No. 53531; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, II. partea II. p. 874). 

59. Actele de partaj de ascendent în- 
tre vii, cari au de obiect imobile, trebuese 
transcrise. (Duranton, LX, No. 624, 625; 
Demolombe, XXIII, No. 12; Troplong, Do- 
nations et testamenis, IV, No. 2308; Mour- 
lon, ÎI, No. 965: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 729, p. 10; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs, No. 4545; Suppl., Dispo- 
sitions entire vits, No. 1130; Laureni, XV, 
No. 18; Huc, VI, No. 422. 498; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, "No. 
55530; Alexandresco, ed, 2-a; III, partea II, 
p. 875. text şi nota 3, 874). 

60. Partajele de ascendent făcute 
prin acte între vii, pot fi revocate pentru 
neexecuiarea _ condiţiunilor sub care au 
fost făcute. (Demolombe, XXIII, No. 125: 
Demante et- Colmet de Santerre, IV, No. 
245 bis, IV: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII 
$ 755, p, 27; 'Dalioz, Râp, Dispositions 
entre vifs, No. 4578; Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1144; Laurent, XV, No. 74; 
Huc, VI, No. 452; Baudry et Colin, Do- 
nations et -testaments, Il, No. 3519; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, Il, partea II, p. 872, 
nota 1). 

"i, Bevocarea partajului de  ascen- 
dent- făcut prin -acte. între vii, pentru ne- 
îndeplinirea sarcinelor stipulate în profi- 
tul dispunătorului, după o părere, ope- 
rează numai față de descendentul care 
nu şi-a executat sarcina, iar nu şi faţă 
de ceilalţi descendenți. (Aubry et Rau; 
ed. 4-a, VIII, $ 753, p. 27; Dalloz, Rep. 
Suppl,,. Dispositions entre vits, No, 114; 
Huc, VI, No. 452; Baudry et Colin, Do- 
nations et testamenis, II, No. 3520; Ale- 
xandresco. ed. 2-a, [IE. partea [I. p. 872, 
nota 1). 
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G2. După altă părere, revocarea par- 
tajului operează până la decesul dispună- 
torului numai faţă de descendentul care 
nu şi-a executat sarcina; dela această 
dată, revocarea operează faţă de toţi des- 
cendenţii. (Demolombe, XXIII: No. 14; 
Comp.: Larombiăre. Obligations,. IL, Art. 
1148, No. 33). 
63, Paiiajul de ascendent făcut prin 

act între vii, constitue între descendenţii 
copăriaşi caracterele unui simplu partaj. 
aşă încât când unul dintre copărtaşi nu 
îndeplineşte condijiunile actului de par- 
taj stipulate în favoarea altui copărtaş, 
partajul de ascendent nu poate fi revocat 
ci copărtaşul beneficiar al condiţiunei 
este garantat în dreptul său numai cu 
privilegiul copărtaşului prevăzut de :art. 
2109 e; civ. fr. (17Z4i ce. civ. rom.). (Demo- 
jombe, XXIII, No. 114; Aubry et Rau, ed. 
i-a. VII, $ 753, p. 51). > 
64, Dispozitiunile art. 955, 955 şi 95: 

e, civ. fr. (820, 851 şi $53 c, civ. tom.). pri- 
vitoare la revocarea donațiunilor, pentru 
cauză de ingratitudine, îşi găsesc apli- 
caţiunea şi la partajele de ascendnt prin 
acte între vii. (Demolombe, XXIII, No. 
125; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 755. p. 
27; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 4580; Laurent, XV, No. 74 Huc, VI. 
No. 452; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, Il, No. 5519; Alexandresco, 
ed. 2-a, Ill, partea Il. p. 872, nota î). 
65, Impărțeala de ascendent este re- 

vocabilă pentru survenirea unui copil 
născut după facerea împărţelei, deoarece 
împărţeala este nulă întrucât nu a fost 
cuprins şi acest copil. (Demolombe. 
XXIII, No. 125: Laurent, XV. No. 74; 
Baudrs et Colin, Donations et festamenis. 
II, No. 3519: Alexandresco. ed. 2-a, III, 
partea II, p. 872. nota |). , 
68, Legitimarea prin căsătorie subse- 

quenta a unui copil natural care există în 
momentul facerei împărţelei, aduce nuli- 
tatea acelei împărțeli. (Alexandresco, ed. 
»-a, LII, partea II, p. 872, nota 1). 
67. In cazul când unul dintre descen- 

denţii copărtaşi încetează din viaţă îna- 

inte de decesul ascendentului donator. 
chiar fără a lăsă descendenţi, partajul de 
ascendent făcut prin act între vii nu este 
revocat. (Duranton. IX, No. 639; Demo- 
lombe, XXIII, No. 146; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 245 bis, IV; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 730, p. 16: 
Dalioz, Rep., Suppl., Dispositions. entre 
vifs, No: 1112; Laurent, XV, No. 77; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 3521; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. 

“III, partea Il, p. 875, 874, 878). 
G8. In pariajul de ascendent făcui 

prin testament, descendenţii copărtaşi 
primesc bunurile prevăzute în  testa- 
ment mai mult ca moştenitori decât ca 
legatari. deoarece ascendentul distribue 
bunurile între descendenţii săi fără a fi 
considerat că exercită o adevărată libe- 
ralitate. (Demolombe, XXIII, No. 49, 97 
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urm.; Mourion, il, No. 966; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 245 bis. II, 
XI: Aubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 728-140, 

p. 5: Dalloz. Rep. Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1091; Planiol, III, No. 5581; 
Comp.:__ Troplong,  Donations et testa- 
ments, II, No. 2520; Contra: Laurent. XV, 
No. 55; Huc, VI, No. 450; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 5558; A- 
lexandresco. ed. 2-a, III. partea II, p. 

69.  Partajele de ascendent făcute 
prin testament, sunt guvernate de regu- 
lele şi condițiunile prevăzute de lege în 
materie de  testamente.  (Demolombe. 
XXIII, No. 2 urm.; Aubry ei Rau, ed. 4-a. 
VIII, $ 729. p. 9: Dalloz, Râp.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 4544; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1151 urm.; Laurent. 
XV, No. 22: Baudry et Colin. Donations 
et testaments, ÎI, No. 35534). 
70. In general, regulele de fond pri- 

vitoare la capacitatea de a dispune şi la 
bunurile ce trebuesc împărțite, dela par- 

tajele de ascendent prin acte între vii. 

sunt uplicabile şi la partajele de ascen- 

dent prin testament.  (Dalloz, Rep. 

Suppl., Dispositions entire vifs, No. 1152: 

Alexandresco. ed. 2-a. Il. partea Il. p. 

864). 
74. Minorul de 16 ani va puteă să 

împartă prin testament totalitatea bu- 

nurilor sale. copiilor săi: dispozitiunile 

art, 904 ce. civ. fr, (807 ce. civ. rom), nu 

îşi găsesc aplicaţiunea în această mate- 

rie. (Demolombe. XXIII. No. 23; Aubry 

et Rau. ed. 4-a, VIII, $ 729, p.9; Dalloz, 

Rep., Dispositions entre viis, No. 4545; 

Alexandresco. ed. 2-a. ÎL. partea II, p. 

364). 
19, După altă părere, dispoziţiunile 

art. 904 ce. civ, fr. (807 e. civ. rom.), îşi 

găsesc aplicațiunea şi în materie de par- 

aj de ascendent prin testament. (Baudry 

et Colin. Donations et testaments, Il, No. 

3556). 
13, Femeia măritată va puteă să-şi 

împariă averea sa prin testament, fără 
mici o autorizare, deoarece testamentul 
urmează să-şi producă efectele la înce- 
tarea din viață a testatoarei.  (Planiol. 
iH, No. 5564; Alexandresco. ed. 2-a, III. 
partea ÎI, p. 871, nota 4). 

74. Descendenții copărtaşi, cari pri- 
mese bunurile împărţite prin testament 
trebuese să aibă după o părere, caya- 

citatea de a primi cu titlu de succesiune 
iar nu cu titlu de Jegatari. (Demolombe. 

XXIII. No. 50 bis, 112;  Demante et Col- 

met de Santerre, IV. No. 245 bis. II; Au- 
brv et Rau. ed. 4-a. VIII. $ 729. p.9, $ 

750, p. 16). - 

75. După altă părere, descendenţii 

copărtaşi cari primesc bunurile  împăr- 

țite prin testament, trebuesc să aibă ca- 

paciiatea cerută pentru a primi Cu titlu 

de legatari. (Laurent. XV, No. 54; Huc. 
VI, No. 430, 431; Baudry et Colin, Dona- 

tions et testaments, Îl. No, 5537. 5541: A- 

Texand-esco. ed. 2-a. III. partea II. p. 865). 
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7G. Pariajul de ascendent prin testa- 
ment, nu poate fi făcut decât în favoarea 
descendenților concepuţi în "momentul 
decesului ascendentului testator.  (Ale- 
xandresco, ed, 2-a, III, partea II, p. 864). 

27. Ascendentul testator poate cu- 
prinde în partajul ce-l face prin  testa- 
ment, nu numai bunurile prezente ci şi 
bunurile viitoare dacă ele pot compune 
loturile de aceeaşi valoare. (Demotombe, 
XXIII, No. 68; Dalloz, Reâp., Dispositions 
entre vifs, No. 4550; Huc, VI, No. 440; 
Baudry et Colin, Donations et  testa- 
ments. II, No. 3576; Alexandresco, ed. 2-a, 
III. partea II, p. 865, 874, 875). 

Za. In partajul de ascendent făcut 
prin testament, nu se pot cuprinde decât 
bunurile cari aparțin în mod exclusiv 
numai testatorului. (Demolombe, XXIII, 
No. 90; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 731. 
p. 17; Dalloz, R6p., Suppl., Dispositions 
entre vifs, No. 1152: Laurent, XV, No. 57: 
Alexandresco. ed. 2-a, III. partea II, p. 
864). 

79. Bunurile dăruite unuia dintre des- 
cendenţi fără dispensă de raport, pot îi 
cuprinse de către ascendent în partajul 
ce-l face prin testament. (Demolombe. 
XXIII, No. 77; Aubry-et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 731, p. 20; Dalloz, Râp.. Dispositions 
entre vifs, No. 4552; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Il, No. 3568: 
Contra: Laurent, XV, No. 58). 
80. Regulele de formă cari guvernea- 

ză testamentele sunt aplicabile şi parta- 
jelor de ascendent făcute prin testament. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
4557 urm.;  Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 1131 urm.: Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea II, p. 865). 

8i. Pariajul de ascendent făcut prin 
testament, trebueşte făcut sub formă o- 
logrată, autentică sau mistică.  (Demo- 
lombe, XXIII, No. 17; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 729, p, 10; Dalloz, R6p., Dis- 
positions entre vifs, No. 4557; Huc, VI 
No. 429; Baudry: et Colin, Donations et 
testaments, ÎI, No. 5543;. Alexandresco, 
ed. 2-a, III, partea II, p. 865). 
82. Dacă în testament au luat parte 

şi descendenţii cari 'au acceptat partajul 
făcut de ascendent, această intervențiune 
a descendenților nu viciază partajul, de- 
oarece acceptarea lor eră inutilă. (Du- 
ranton, IX, No. 622; Demolombe, XXIII. 
No. 17; Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
TI, p. 863). 

83. Prin acelaş testament prin care 
se face partajul de ascendent, nu este 
permis a dispune şi o altă persoană în 
afară de ascendentul care dispune _de 
bunurile sale, (Toullier, V, No. 815; Du- 

ranton, IX, No. 622; Demolombe, XXIII, 

No. 1$;, Aubry et Rau. ed. 4-a, VIlI, $ 

709, text şi nota 7, p. 10; Dalloz, Râp., 
Dispositionă entre _vifs, No. 4547; Lau- 

vent, XV, No. 22; Bauary et Colin, Do- 

nations ei testaments, IL. No. 3544, 5590; 

Planiol, III, No. 5370; Alexandresco. ed. 
2-a, III, partea II. p. 80%). 
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84. Doi soţi ascendenți nu pot împărţi 
bunurile lor, descendenților lor comuni 
prin acelaş testament. (Duranton, LX, No. 
622; Demolombe, XXIII, No. 18, 80; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 729, p. 10; Dalloz, 
Rep., Dispostions entre vifs, No. 4547; 
Laurent, XV, No. 2248; Planiol, III, No. 
3370; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 863). 
85. Impărţeala de ascendent făcută 

prin testament, nu transmite nici un 
drept descendenților în timpul vieţei as- 
cendentului, deoarece testamentul îşi pro- 
duce efectul numai după decesul testa- 
torului. (Alexandresco, ed, 2-a, III, par- 
tea II, p. 865). 
A6. Descendenții nu pot să renunţe la 

succesiunea iesiamentară care cuprinde 
împărțeala şi să primească succesiunea 
ab intestat ca avere neîmpărţită. (Demo- 
lombe, XXIII, No. 99; Demante et Colmet 
de Santerre, IV, No. 245 bis ILIV; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 735, p. 54; Contra: 
Laurent, XV, No. 55; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 865, 866). 

817. Partajele de ascendent făcute 
prin testament pot fi revocate după re- 
gulele generale prevăzute de lege la ma- 
teria testamentelor. (Demolombe, XXIII, 
No. 92, 95: Mouzlon, ÎI, No. 965; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, 8 735, p. 52; Dalloz, 
Râp..„. Dispositions entre viis, No. 4590: 
Laurent, XV, No. 78; Huc, VI, No. 451-350; 
Baudry et Colin, Donations et tesia- 
ments, ÎI. No. 5541, 5545, 3629; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 865). 
88. Instrăinarea de către ascendent a 

totalităţei sau a unei părţi din bunurile 
care au format obiectul partajului tes- 
tameniar, constitue după o părere prin 
aplicarea dispoziţiilor art. 1038 c. civ. fr. 
(925 ce. civ. rom.), o revocare tacită sau 
virtuală. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 4590; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenits, II, No. 5651, 5652). 
89. După altă părere,  dispoziţiunile 

art, 1058 e. civ. fr. (925 c. civ. rom.), nu-și 
găsesc aplicaţiunea la partajele de as- 
cendent făcute prin testament. In această 
materie, dacă prin înstrăinarea ce o face 
ascendeniul a unor bunuri ce au făcut 
obiectul partajului testamentar, se dis- 
truge egalitatea loturilor descendenților 
copărtaşi, descendentul a cărui lot a fost 
micşorat, va aveă dreptul să ceară nuli- 
tatea partajului testamentar. (Demolom- 
be, XXIII, No. 94 urm., 1t2; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 245 bis, VII; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 750, p. 16, 
$ 755, p. 53; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 4590: Laurent, XV, No. 78: 
îlexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
863). 

90. Un testament anterior sau poste- 
rior partajului testamentar a căror dis- 
pozițiuni se pot conciliă între ele, îşi vor 
primi toată executarea; în cazul când nu 
se pot conciliă testamentul posterior — 
testamentul simplu sau pariajul testa- 
mentar — va revocă pe cel anterior. 
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(Dalloz, 
No. 4546). 

91. Faptul ascendentului de a consti- 
tui o ipotecă asupra bunurilor cari au 
făcut obiectul pariajului testamentar, 
nu aduce revocarea partajului. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre viis, No. 4591). 
92. După o părere, dispoziţiunile art. 

1039 c. civ. fr. (924 ce. civ. rom.), potrivit 
cărora orice dispozițiune  testameniară 
devine caducă, când acela în favoarea 
căruia a fost făcută a murit înaintea 
testatorului nu-şi găsesc aplicaţiunea la 
pariajul de ascendent făcut prin testa- 
ment. (Toullier, V, No. 814; Delvincourt, 
II, p. 152, 561; Duranton, IX, No. 641; De- 
molombe, XXIII, No. 109, 110, 146, 147, 
165; Vazeille, Successions, Art. 1077, No. 
4; Troplong, Donations et testaments, IV, 
No. 2320, 2521; Marcadâ, Art. 1078, No. 2; 
Bertault, Questions pratiques et doctri- 
nales sur le Code Napoleon. II, No. 147; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 730. text 
şi nota 7, p. 15, 14; Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 4595, 4594; Suppl. 
Dispositions entre vifs. No. 1149). 
93. Chiar dacă unul dintre descenden- 

ţii copărtaşi încetează din viață înainte 
de ascedentul testator, fără descendenţi, 
partajul testamentar nu este atins de nu- 
Jitate. ci partea descendentului încetat 
din viaţă se va atribui celorlalţi descen- 
denţi, pe cale de acrescământ.  (Duran- 
ton, IX, No. 622;  Demolombe, XXII, 
No. 107, 109, 110; Troplong, Donations et 
testamenis, IV, No. 2519; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 255 bis, VIII: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 750, text 
şi nota 17. p. 16). , Aa 
94. După altă părere, dispoziţiunile 

art. 1059 e. civ. fr. (924 c. civ. rom,), își 
găsesc aplicaţiunea şi la partajul de as- 
cendent făcut prii testament aşă încât 
dacă unul dintre descendenţii copărtaşi 
încetează din viaţă înainte de asceden- 
tul testator, chiar lăsând descendenţi, 
partajul testamentar este lovit de- cadu- 
citate, descendenţii defunctului neavând 
dreptul a primi partea autorului lor pe 
cale de reprezentaţie. (Baudry_ et Colin, 
Donations et testaments, ÎI, No. 3539, 
3565, 5659; Comp.: Mourlon, II, No. 968; 
Laurent, XV, No. 104; Huc, VI, No. 431: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II p. 
866). , 
95. Partajele de ascendent, după o 

părere, sunt supuse regulelor esenţiale 
ale partajului şi în special regulelor pre. 
văzute de art. 926 şi 832 c. civ. fr. (736 şi 
741 c. civ. rom.), (Duranton, LX, No. 659: 
Demolombe,_ XXIII, No. 199 urm.; Vaze- 
ille, Successions, Art. 1079, No. 9; Mass 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 508, nota 4, 
p. 510, 5i1; Grenier, Donations et testa- 
ments, ÎI, No. 599: 'Troplong, Donations 
ei testaments, IV, No. 2504; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, S$ 732, p. 22; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 4485; Suppl. 
Dispositions entre vifs, No. 1114, 1115; 
Huc, VI, No. 447). 

Rep., Dispositions entre vifs, 
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96. După a doua părere,  dispoziţiu- 
nile art. 826 şi 852 c. civ. fr. (756 şi 741 c. 
civ. rom.). nu-şi găsese aplicaţiunea _la 
partajele de ascendent. (Laurent, XV, 
No. 60 urm.: Baudry et Colin, Donations 
et testaments. II. No. 3777 urm.; Planiol,. 
III, No. 55372: Comp: Troplong, Dona- 
tions et testaments, LV, No. 2504; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. III, partea II, p. 880, 881). 
97. După a treia părere, dispoziţiunile 

art. 826 şi 832 c. civ. fr. (7360 şi 74 ce. 
civ. rom,). îşi găsesc aplicațiunea numai 
la partajele de ascendent făcute prin 
testament iar nu şi la partajele de as- 
cendent făcute prin acte între vii. (Mour- 
lon, ÎI, No. 967: Demante et Colmet de 
Santerre. IV, No. 254 bis, XVII, XVIII: 
Comp.: Duranton. IX, No. 658; Contra: 

Demolombe. XXIII. No. 200, 201:  Tro- 
plong, Donations et testaments, IV. No. 

2305: Aubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 752, 
text şi nota 3; Laurent, XV, No. 64). 

98. In părerea celor cari admit că 

dispozitiunile art. 826 şi 852 c. civ. îr. (756 

si 74 e. civ. rom.) sunt aplicabile şi par- 

tajelor de ascendent, aceste articole nu 

îşi mai găsesc aplicaţiunea în cazul pre- 
văzut de art. 827 ce. civ. fr. (736 al. 2 c. 

civ. rom.). adică atunci când imobilele 

nu se pot împării comod în natură. (Mer- 

lin. R€p., Partage d'ascendant, No. 12; 

Toullier.. V. No. 806; Duranton, LX, No. 

658: Delvincourt, II, p. 150: Grenier, Do- 

nations et testaments. [, No. 399; Demo- 

lombe. XXIII. No. 205, 204: Aubry et Rau. 

ed. 4-a, VILI, $ 752. text şi nota 2, p. 23; 

Dalloz. R&p., Dispositions entre vifs. No. 

4487: Supl., Dispositions entre vifs, No. 

1116: Baudry et Colin, Donations et tes- 

taments. II, No. 5775). a 

99. Deasemenea dispoziţiunile art. 826 

şi 853 c. civ. fr. (756 şi 741 c. Civ. rom.) 

pot fi înlăturate când partajul în natură 

ar aduce o pagubă descendenților copăr- 

iaşi şi numai interesul lor cere înlătu- 

varea aplicării dispozițiunilor, acestor ar- 

ticole. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 

its. No. 4488: Suppl., Dispositions entre 

xifs. No. 1117). 
100. Tribunalele vor apreciă în mod 

suveran dacă imobilele se pot sau nu co- 

mod împărți în natură. (Aubry et Rau, 
„ed, 4-a, VIII, $ 752, nota 4, p. 24: Dalloz, 

Rep.  Dispositions entre vifs, No; 1118 

Baudry_et Colin, Donations et testa- 

ments. II. No. 5781). , 
101. Efectul partajului de ascendent 

este de a nu permite descendenților, co- 
părtaşi să introducă” acţiune de partaj în 

ceeace priveşte bunurile împărţite, ei gă- 

sindu-se învestiţi cu drepturile ce li sau 

conferit. din momentul împărțelei. (Au- 

bry et Rau, ed. 4-a; VIII. $ 755. p. 27; 

Dalloz. Râp.. Dispositions entre vifs, No. 

4562: Suppl., Dispositions entrte vifs, No. 

1154). 
102. Dispoziţiunile art. 885 c. cir. în. 

4786 ce. civ. 7om.), privitoare la efectul de- 

clarativ al partajului, îşi găsesc aplica“ 

iunea, după o părere, şi la partajul de 
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ascendent. (Demolombe, XXIII, No. 118, 
122; Demante_eţ Colmet de Santerre, IV; 
No. 245 bis, XV; Aubry et Rau, et. 4-a, 
VIII, $ 755, nota 7, p. 50; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre viis, No. 4565: Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1156, Laurent, 
XV, No. 82, 86 urm.: Alexandresco, ed. 
2-a, LII, partea IL, p. 879). , ! 

03. După altă părere, dispoziţiunile! 
art. 885 e, civ. îr. (786 ce. civ. rom.), care 
prevăd _că partajul are efect declarativ, 
nu-şi găsesc  aplicațiunea la pariajul de 
ascendent. (FHuc, VI, No. 436; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 
3647 urm.). 

104. În privinta raporturilor dintre 
descendenţii  copărtaşi, se vor aplică 
principiile dela materia pariajului, ori- 
care ar fi natura actului care cuprinde 
partajului de ascendent. (Aubry et Rau, 

ed. 4-a, VIII, $ 755, p. 50, 33; Dalloz, Rep., 

Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1158; 

Baudry _et : Colin, Donations et testa- 

ments, II, No. 3642; Comp.: Alexandre- 

sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 879 urm.).: 
05. Garanţia între copărtaşi, prevă- 

zută de art. 884 c. civ. în. (787 c. civ. 
rom.) îşi găseşte aplicaţiunea şi la partajul 
de ascendent. (Toullier. V, No. 807; Du- 

xanton, IX, No. 655; Grenier. Donations 
ei testaments, |, No. 394;  Demolombe. 
XXIII, No. 115, 154: Demante et Colmet 
de Santerre, LV, No. 245. bis, XIV; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 755, p. 3; 
Dalloz, Rp., Dispositions entre viis, No. 

4569: Laurent, XV, No. 85, 87; Baudry 

et Colin, Donations et testaments, Il, No. 

5645, 5652; Planiol, III, No. 5582; Alexan- 

dresco, ed. 2-a. III, partea II. p. 855. 879). 

108. In privinta pariajului de ascen- 

dent, făcut prin act între vii, după o pă- 

rere, garanţia prevăzută de art. 884 c. civ. 

fr. (787 ce. civ. rom.) este datorită de des- 

cendenţii copărtaşi chiar în timpul vieții 

ascendentului donatar, iar nu numai la în- 

cetarea sa din viață. (Demolombe, XXIII, 

No. 34: Aubry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 755, 

p. 32: Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, 

No. 4569). - 

107. Deasemenea descendenţii _ copăr- 

taşi au între ei privilegiul copărtaşilor pre- 

văzut de art. 2109 e. civ. fr. (1741 c. civ, 

+om.). (Demolombe, XXIII, No. 116, 134; 

. Troplong, Privilăges et hypothăques, Î, No. 
515; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 245 bis, XIV; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII. $ 735, p. 30: Laurent, XV, No. 83, 87: 

S. Pont, Privilăges et hyvqothâques, I, No. 

206; Baudry et Colin, Donations et testa- 

ments. II, No. 5651; Baudry ei Loynes, Pri- 

vilâges et hypothăques, I, No. 606; Planiol, 

UI, No. 5582; Alexandresco, ed. 2-a, TI, 
partea II, p. 855. 879, 880). 

108. După o altă părere, în timpul . 
vieţii ascendentului donator, copărtaşii nu 

au dreptul nici la acțiunea în garanţie pre- 

văzută de art. 884 c. civ. fr. (787 ce. civ, 

rom), nici la privilegiul prevăzut de art. 
2109 ce. civ. fr. (1741 c. civ. rom.), deoarece 
partajuil de ascendent făcut prin act între: 
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vii. nu are caracterul de partaj decât cu 
începere dela deschiderea succesiunei as- 
cendentului donator. (Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 45609). | 

109. in privinta partajului de asceu- 
dent făcut prin testament, garanția prevă- 
zută de art. 884 c. civ. fr. (787 c. civ. rom.) 
începe dela deschiderea succesiunei ascen- 
dentului donator, (Demolombe, XXIII, No. 
116; Demanie et Co'met de Santerre, IV, 
No. 245 bis, XVI; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions enire vifs, No. 4570; P. Pont, Privi- 
lăges et hypotheques, I, No. 294; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea [I. p. 880). 

410. Impărțeala de ascendent nu poate 
fi desființată pentru cauză de evicţiune. 
(Alexandresco, ed. 2-a, ill, partea II, p 
980), 

11 î. Descendenții copărtaşi sunt obli- gați la plata datoriilor. ca şi donatarii sau ca legatarii după cum partajul de as- cendeni s'a făcut prin act între vii sau 
prin testament. (Dalloz, Rep... Disposi- tions entre vifs. No, 4571; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1139; Baudr et 
Colin, Donations et testamenis, 1 No 5620; Comp.: Alexandresco, ed. 3-a, III, pariea ÎI, p. 866). ! 
112, Descendenții copărtaşi sunt obli- gați să plătească datoriile existente în momeniul  partajului, proporţional cu porțiunea lor, în cazul când partajul de ascendent sa făcut prin act între vii şi cuprinde totalitatea bunurilor sau o cotă parte din bunurile ascendentului dona- tor. (Duranton, IX, No. 630; Grenier, Donations et testamenis, I, No. 395: 'Tro- plong. Donations et testamenis, II, No. 2310; Dalloz Râp., Dispositions entre vifs, No. 4571; Contra: Toullier, V, No. 816, 817, 818; Demolombe, XXIII. No. 128; De- 

mante. et Colmet de Santerre, IV, No. 245 bis; Aubry 
p. 29), 
118. Descendenții copărtaşi 

fi obligaţi decât la plata datoriilor ac- tuale prevăzute în statul anexat la ac- tul de partaj de ascendent, când parta- jul are loc prin act între vii; dacă în ac- tul de partaj de ascendent se prevede 

nu pot 

Art. 1196. — Dacă toate 
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et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 753, 
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obligaţia descendenților ca să plătească 
datoriile posterioare  partajului, această 
obligaţie este nulă şi aduce tot odață şi 
nulitatea actului de partaj de ascendent. 
(Delvincourt, II, p, 559; Grenier, Dona. 
tions et testaments, I, No. 3%; Troplong, 
Donations et testaments, II, No. 2349: 
Dalloz Re€p., Dispositions entre vifs, No. 
4573; Suppl., Dispositions entre vifs No. 
1140). 
114, Descendenții copăriaşi nu pot îi 

obligaţi la plata datoriilor pos'erioare 
partajului de ascendent făcut prin acte 
între vii, decât în calitatea lor de moşte- 
nitori şi numai dacă acceptă succesiunea 
ascendentului donator. (Delvincourt, II. 
p. 359; Grenier, Donations et “testaments, 
I, No. 595; 'Froplong, Donations et tes- 
taments, ÎI, No. 2512: Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vifs. No. 4575). 

115. Condiţiunile care sunt impuse 
prin actul de partaj de ascendent. tre- 
buesc executate, dacă sunt valabile. (Dal- 
loz, Rep., Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 1141). 

Jurisprudenţă. 
" (Continuare dela 1924 până 1a 1927) 
|. Cânt un act de partaj de ascendent 

făcut în forma unei donaţiuni, nu s'a 
acceptat de către moştenitori în forma 
autentică ca orice donaţie. acest act nu 
poate să fie învestit de către moştenitori 
cu formula executorie şi executat, Un 
terțiu, care se găseşte în posesia imobi- 
lului, poate să facă contestaţie la exe- 
cutare, invocând reaua învestire şi exe- 
cutare. Terţiul acesta poate să conteste 
chiar dacă el a pierdut în acțiunea pose- 
sorie făcută de moștenitorul care în urmă 
a învestit actul cu formula executo- 
rie_ iar terțiu se găseşte în recurs în faţa 
Tribunalului, fiindcă prin. faptul că re- 
cursul este suspensiv de executare, până 
la rezolvarea acestui recurs, terţiul are 
posesia imobilului. (Trib. Dâmboviţa, s. 

» 8 din 16 Ian. 1926, Pand. Săpt., 10 din 
1926, Pand. Rom., 1926. III. 54). 

bunurile, ce ascendentele a lăsat la moartea sa, nu au fost cuprinse în împărțeală, bunurile necuprinse se vor împărţi conform cu legea. (Civ. 

Tezt. fr. Art. 1077. — Si 

728 urm., 790; Civ. Fr. 1077). 

tous les biens que lPascendant laissera au jour de son decăs n'ont pas ct6 compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas 6t6 compris, 

Doctrină, 

4. Partaju] de ascendent care nu cuprin- de toate bunurile prezente ale ascenden- tului donator, nu-și pierde caracterul său, eoarece ascedentul are dreptul să păstreze o parte din bunurile sale. (Aubry et Rau, 

seront partag6s conformement ă la loi. 

ed. 4-a, VIII, $ 751, p, 22: Dalloz, Râp. 
Dispositions entre vifs, No. 448; Suppl., 
ispositions entre vits, No. 1103; Baudry 

ei Colin, Donations et testamenis, 1], No. 
5355 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, II. par- 
tea ÎI, p. 859, 860). 

9. Ascendentul poate face mai multe 
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pariaje succesive a bunurilor sale prin acte 
între vii sau prin testamente; deasemenea 
ascendentul poate împărţi bunurile sale 
descendenților prin acte separate, cu con- 
dițiunea ca acește acte reunite să formeze 
un singur tot. (Demolombe, XXIII, No. 1, 
39, 40, 70; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 750, 751, p. îi, 22; Dalloz, Râ6p.. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1103; Laurent, 
XV, No. 59; Baudry et Colin, Donations 
ct testamenis, II, No. 5558; Alexandresco, 
ed. 2-a, III, pariea II, pag. 856, nota 5, 
860). 

2. Dacă ascendentul omite în mod vo- 
luntar sau involuntar să cuprindă un bun 
în partajul ce-l face, această omisiune nu 
aduce nulitatea partajului, ci dă loc nu- 
mai la un partaj suplimeniar. (Demo'ombe, 
XXIII, No. 69 urm.; Troplong. Donations 
et tesiaments, IV, No. 2516; Demante et 
Colmet de Santerre, LV, No. 245 bis I; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, p. 2%; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4485; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments. II, No. 5560; Planiol. III. No.5369; 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI Art. 797 

Alexandresco, ed. 2-a, III. pariea II, p. 
859. 860). 

4, In cazul când după facerea partaju- 
lui, ascendentul dobândeşte .alte bunuri, 
el poate face un nou partaj de ascendent 
cu privire la aceste bunuri. (Grenier, Do- 
nations et testaments, I, No. 596; Daltoz. 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 4483: 
Planiol, III, No. 5569; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 859, 860). 

5. Bunurile omise de ascendent la par- 
taiul ce l-a făcut descendenților săi, se vor 
adăugă la succesiunea donatorului prin 
calcul fictiv, pentru a se calculă porțiunea 
disponibilă conform dispoziţiunilor art. 922 
c. civ. Îv. (849 c. civ. rom.) cuprinzându-se 
şi împărţeala făcută de ascendent, deva-. 
rece această împărţeală constitue o donă- 
tiune. (Demolombe, XIX, No. 319 urm;; 
XXIII, No. 131; Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 245 bis II; Aubry ei Rau, 
VII, $ 684, p. 189; Laurent, XV, No. 155; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis, 
I, No. 898; Planiol, 111, No. 5088, 5394; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. Ili, partea IL. p. 860). 

Art. 197. — Este nulă împărțeala în care nu s'au cuprins toți 
copiii în viaţă la deschiderea moștenirei, și 
premuriţi. 

descendenții îiilor 

Acţiunea de nulitate se poate exercită de toţi erezii fără di- 
stincţiune. (Civ. 654, 728 urm., 755, 795, 808, 934, 935; Civ. 
Fr. 1078). 

Tezt. fr. Art. 1078. — Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants 
qui existeront & l'6poque du des et les descendants de ceux prâdâeâdes, le 

partage sera nul pour le tout. Îl en pourra âtre provoque un nouveau dans la 

forme legale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront recu aucune part, 

soit mâme par ceux entre qui le partage aurait Et6 fait. 
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Consimtămâni 1, 2, 3. 
Covil aduptar 9. 
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Col legitimat 10. 
Copil natural 10. 
Copil pustum 5, 22, 
Deces 8, 15, 19, 26. 
Deschiderea  succesiunei 

8, 11, 12, 15, 49, 
Dol î. 
Donaţiune 4, 5, 16, 17, 24. 
Forme 1. 
Hotărire 21. 
Impărţ-ală de ascendent 

urm. 
Incapacitate 1, 12. 

  

Inexistenţă 2, 24, 25, 27, 28. 
Instrăinare 13, 
Ipotecă 15, ” 
Legat, a se vedeă cuvân- 

tul: „Testament“. 
Lesitimare 10. 
Loturi 14, 
Mamă naturală 10. 
Moarte 8, 15, 19, 26. 
Nastere 6, 7. 
Ne temnitate 12. 
Nulitate 1, 4, 5, 14-—27, 
Nulitate absolută 18—72, 
Omisiune 5, 12, 13,145—z1, 

23—28, 
Partaj de  ascecdent 1 

urm, | 
Petiţiune de ereditate 23. 
Prescripţie 23. 24. 

: Batficare 25. 

Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1174; 

Renunţare 12, 
Succesiune 8, 11, 12. 
Supravenire de copii 22. 

; “Temrre reverenţiară 3. 
Testament 4, 5, 7, 17, 24. 

! Violenţa 1. 

Doctrină. 

4, Pariajul ascendenţilor poate fi atacat 

în nulitate, potrivit dreptului comun, pen- 
tru neîndeplinirea formelor cerute de leșe, 
pentru incapacitate sau pentru vicii de 

consimţământ, adică dolul şi violenţă. (Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 3664 urm,; Planiol, III, No. 5385; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 883). 

9, Pariajul ascendenţilor este inexistent 
când a lipsit consimţământul unuia dintre 
descendenţi la facerea împărţelei. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 885, nota 3). 

3. Temerea reverenţiară nu constitue un 
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viciu de consimţământ care să ducă la des- 
 ființarea împărțelei ascendenţilor. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 883). 

4. Dispoziţiunile art. 1078 c. civ. fr. (797 
e. civ. rom.) Îşi găsesc aplicaţiunea la par- 
tajele ascendenţilor făcute prin acte între 
vii cât şi la cele făcute prin testament, de- 
oarece legea nu face nici o distincţie. (De- 
mante et Colmet de Santerre, IV. No. 347 
bis, VII; Alexandresco, ed. 2-a, IIT, partea 
II, p. 885). , 

5, În partajul de ascendent, făcut prin 
act între vii sau prin testament, vor trebui 
să fie trecuţi toți copiii sau descendenţii 
lor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 730, 
p. 12; Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 4479, 4546: Huc, VI, No. 442; Baudry 
et Colin. Donations et testaments, II, No. 
5667 bis_urm.; Alexandresco. ed. 2-a, TII, 
partea II. p. 885, 884). 

6. Paiajul de ascendeni este nul dacă 
nu cuprinde un copil născut după partaj 
sau chiar un copil postum. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 730, p. 13; Dalioz, Rp. 
Dispositions entre. vifs, No. 4581; Suppl., 
Dispositions entre vifs. No. 1112; Huc, VI, 
No. 432, 442: Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea II. p. S84, nota). 

7. În cazul când întrun pariai de as- 
cendent prin testament, testatorul a pre- 
văzut pentru copilul ce se va naşte o parte 
din bunurile sale, partajul este valabil. de- 
oarece legea nu cere ca fiecare descendent 
să fie desemnat în mod individual, ci este 
de ajuns dacă se poate siabili că toți des- 
cendenţii au fost cuprinși în partajul de 
ascendent. (Toullier, V, No. 313; Grenier, 
Donations et testamenis, I, No.. 397; Dal- 
oz Rep. Dispositions entre vifs, No. 44851, 

2 . 

8. Copilul: conceput în momentul dece- 
sului ascendentului se socoteşte în viață 
la facerea împărțelei şi trebueşte cuprins 
în împărțeala ascendentului. (Demolombe. XXIII, No. 100: Laurent, XV, No. 100: Bau- 
dry et Colin, Donations et tesiaments, II. 
No. 5672; Alexandreseo, 
II, p. S84, nota). 

9, Părintele trebueşte să cuprindă în par- 
“tajul său de ascendent şi pe copilul său 
adoptiv, deoarece copilul adoptiv face parte 
dintre descendenţii săi. (Demolombe, XXIII, No. 161 bis; Demante et Colmet de Santerre, 
IV. No. 246 bis, IMI: Aubry'et Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 730, p. 12: Dalloz, R€p., Disposi- 
tions entre vifs, No. 4458; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, 
No. 101; Huc, VI, No. 4%; Baudry et Co- lin, Donations et testaments, II, No. 54%; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 885, 
nota 6, 885, nota). 

10. Prin cuvântul: «copii» întrebuințat în art. 1078 c. civ. fr. (797 e. civ. rom.), 
se înţeleg şi copiii legitimaţi şi copiii na- 
iurali faţă cu mama şi ascendenţii de pe mamă. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 856, nota 2, 859, 883. nota 3). 

1. Dispoziţiunile art. 1078 c. civ. fr. (797 C. Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai descendenților cari există în mo- 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI 

ed. 2-a, III, partea * 

No. 1099: Laurent, XV, . 

Codul civil 

mentul  deschiderei succesiunei, deoarece 
numai ei sunt chemaţi la succesiunea as- 
cendentului. (Demolombe, XXIII, No. 160, 
161; Mourlon, II, No. 967; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 730, p. 12; Dalloz, R&p., 
Dispositions entre vifs, No. 4461; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1101: Laureni. 
XV, No. 99; Huc, VI, No. 44; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II], No. 
5671; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. 883). 

12. Descendentul omis dela partajul de 
„ascendent, care în momentul deschiderei 
succesiunei este incapabil să primească suc- 
cesiunea, fiind nedemn sau fiindcă a re-. 
nunţat la succesiune, este considerat că nu 
există, aşă încât partajul nu poate fi aia- 
cat nici de el, nici de ceilalți moștenitori, 
deoarece descendentul omis dela partajul 
de ascendent sau cel născut după partaj. 
nu poate cere anularea partajului făcut şi 
facerea unui nou partaj decât în calita- 
te de moştenitor, calitate care nu se poate 
constată decât la deschiderea suecesiunei. 
(Duranton, IX, No. 658: Demolombe, XXIII, 
No. 161: Mourlon, II, No. 967; Demante et 
Colmet de Santerre. IV, No. 246 bis, I; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 750, texi 
şi nota 4, p. 12; Dalloz. Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 4464; Suppl., Dispositions 
entre vifs. No. 1112, 1113: Laurent, XV, 
No. 100; Huc, VI, No. 442; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 3674; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 
884, nota). 

13. In cazul când la partajul de ascen- 
dent a fost omis un descendent care eră 
absent în momentul facerei partajului, par- 
tajul este valabil. dacă absentul se pre- 
zintă după expirarea termenului în care 
el puteă să ceară revocarea. lui. (Dalloz. 
R&p.. Dispositions entre vits, No. 4461; Huc, 
VI, No. 449). 

14. In cazul când ascendentul deşi a 
cuprins pe toţi copiii şi pe toţi descen- 
denții săi, însă mu le-a dat la fiecare din 
ei partea la cate are dreptul după lege, 
descendentul nedreptăţit va puteă cere 
desființarea înpărţelei tot pe baza art. 1078 
e. Civ. fr. (797 ce. civ. rom.). (Demolombe. 
XXIII, No. 165; Alexandresco, ed. 2-a, ŢII, 
partea II, p. 885). | 

15. Impărţeala ascendenţilor făcută prin 
act între vii în care nu sau cuprins toți 
descendenţii va fi nulă cu începere dela 
decesul ascendentului, fără efect retroac- 
tiv, aşă încât înstrăinările şi ipotecile fă- 
cută de unul dintre descendenţi până la 
deschiderea succesiunei ascendentului ră- 
mân valide. (Troplong, Donations et tes- 
taments, IV, No. 2517, 2523; Laurent, XV, 
No. 9; Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
II, p. 885). 

IG. In dreptul civil român când se a- 
nulează împărțeala ascendenţilor pentru că 
nu a cuprins pe toți descendenții, ea poate 
valoră ca donaţiune. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea Il, p. 886). 

17. Anularea împărțelei de ascendent 
pentru că nu a cuprins pe toți descenden-



  

Codul civil 

ţii, nu aduce şi anularea liberalităţilor in- 
dependente de împărţeala pe care le cu- 
prinde actul pe lângă împărteală. (Lau- 
rent, XV, No. 98; Baudrv et Colin, Dona- 
tions et testamenis, II, No. 3686; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, II], partea Il. p. 886). 

18. Nulitatea unui pariaj de ascendent, 
prevăzută de art. 1078 e. civ. fr. (797 €, 
civ. rom.) este absolută. (Dalloz, R&p., Dis- 
positions entre vifs, No. 4584; Suppl., Dis- 
positions entre viis, No. 1115). 
„19. Omisiunea unui descendent care e- 

xistă în momentul decesului ascendentului 
care a făcui partajul, aduce nulitatea par- 
tajului nu numai față de descendentul o- 
mis, ci şi faţă de ceilalţi descendenţi cari 
au fost cuprinşi în actul de partaj şi cari 
pot deci atacă împărțeala. (Duranton, IX, 
No. 636, 645; Demolombe, XXIII, No. 167, 
168; Mourlon, II, No. 967; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 750. nota 9, p. 14; Laurent, 
XV, No. 94; Huc, VI, No. 445; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 
5681 gi lexandresco, ed. 2-a, III, partea II, 
p. . 

20. Nulitatea prevăzută de art, 1078 c. 
civ. fn. (797 e, civ. rom.) atinge actul de 
partaj de ascendent în întregime. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Disposit. entre vits, No. 1148). 
„81. Nulitatea prevăzută de art. 1078 c. 

civ. în. (797 e, civ. rom.) este deplin drept 
şi mu este nevoie să fie pronunţată de ju- 
siiție pentru a se puteă provocă facerea 
unui nou partaj. (Duranton, IX, No. 64; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 730, p. 14; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
4481: Huc, VI, No. 445). 

925, Nulitatea unui partaj de ascendeni 
pentru supravenire de copil, poate fi ce- 
rută nu mpumai de către copilul născut po- 
sterior facerei partajului, ci şi de descen- 
denții cari au fost cuprinşi în partaj de 
oarece în acest caz pariajul de ascenden. 
este nul pentru tot. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Dispositions entre vifs, No, 1147). 
23. Acţiunea unui descendent omis în- 

tun pariaj de ascendent, se prescrie prin 
trecere de treizeci ani, deoarece constitue 
o adevărată acţiune în petiţiune de eredi- 
tate. (Demolombe, XXIII, No. 217; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 730, p. 14, 15; Lau- 
rent, XV, No. 95; Huc, VI, No. 445; Bau- 
drv et Colin, Donations ce! testamenis, li, 
No. 5682). 

94. În dreptul civil român în părerea 
care admite că împărteala ascendentului 
în care nu sau cuprins -toți descendenţii 
este numai anulabilă iar nu inexistentă, ac- 
țiunea în anulare a împărielei se va pre- 
scrie conform art. 1900 c. civ. rom. prin 
irecere de zece ani, când împărțeala a fost 
făcuiă prin act între vii şi prin irecere 
de treizeci ani, când împărțeala a fost fă- 
cută prin testament. (Alexandresco, ed. 2-a, 
III, partea Îl, p. 888). , 
25. Deasemenea în aceeaş părere, acțiu- 

nea în anulare a împărţelei se va stinge 

prin confirmarea împărțelei, expresă sau 
tacită. (Alexandresco, ed. 2-a, III, partea 
IT, p. 88). 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ȘI RAPORTURI Art. 197 

26. Nulitatea paritajului de ascendent 
prevăzută de art. 1078 c. civ. îr. (797 c. 
civ. rom.) nu poate fi cerută de căire în- 
săşi ascendentul donator, deoarece numai 
la decesul său se poate cere nulitatea par- 
tajului de către descendentul omis la par- 
tay. (Troplong, Donations et testaments, II, 
No. 2523; Dalloz, R&p., Dispositions entre 
viis,_ No. 4582). 
„27. In dreptul civil român, împărțeala 
ascendentului în care a fost omis unul din- 
tre descendenţi, după o părere, nu este ine- 
xistentă, ci numai anulabilă. (Alexandre- 
seo, ed. 2-a. III, partea ÎI, p. 885, nota, 
886, 887, 888). 

98. După altă părere, adoptată şi de 
jurisprudenţa română, în dreptul nostru 
împărţeala ascendentului în care nu sau 
cuprins toţi descendenţii este inexistentă. 
(N, Stănescu, Despre partaj şi rezervă, p. 
506, 507). 

29. A se vedea: art. 795 codul civil cu 
notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la" 1927). 

1. Din împrejurarea că unul dintre co- 
moştenitori nu a fost valabil citat, cu oca- 
zia vânzării averei succesorale scoasă în 
vânzare în urma admiterei cererei de par- 
tai, nu se poate conchide că ceilalţi como- 
stenitori ar aveă acţiune în anularea ace- 
stei vânzări. Singurul în drept a cere anu- 
larea şi numai în ce priveşte lezarea înte- 
reselor sale, fiind comoştenitorul în pri- 
vința căruia procedura nu a fost legal în- 
deplinită cu prilejul adjudecării bunurilor 
succesorale respective, 

In adevăr, dacă în materie de împăr- 
jeală, un' pariaj făcut fără participarea tu- 
turor comoştenitorilor, este nul, prin efec- 
tul articolului 797 codul civil, în ce pri- 
veşte vânzarea unei averi succesorale, în 
executarea hotărîrei definitive de împăr- 
teală, aceasta rămâne valabilă faţă de toţi 

- comoştenitorii, cari au fost legal citați, cât 
timp se constată că ei au dai mulţumire 
vânzării electuaie, prin participarea la în- 
tocmirea tabloului de distribuirea preţului 
şi aceasta pentru motivul că ei şi-au în- 
străinat în mod valabil partea lor din suc- 
cesiune, starea de indiviziune perzistând 
numai între cumpărătorul averei succeso- 
rale şi moşienitorul care nu a fost repre- 
zeniat în instanță cu ocazia vânzării. (Cas. 
I. 1272 din 4 Iulie 1924, Jur. Rom. 18/1924, 
Dreptul 22/1926, Curier Jud. 25/1925). 

9. Un partaj la care nu s'au chemat 
toți moştenitorii este inexistent, întrucât 
sau împărțit bunurile unui terţiu şi coin- 
divizarul omis a se cită la prima instanţă 
nu poate fi chemat la împărţeală deadrep- 
tul în apei, căci prin aceasta ar urmă să 
se introducă în apel, persoane care n'au 
luat parte la prima instanță, privându-le 
astfel de un grad de jurisdicțiune. Acest 
motiv de apel fiind întemeiat sa admis, 
respingându-se acţiunea ca neregulat in- 
trodusă. (Irib. Buzău, secţia I. sentinţa 
civilă No. 162 din 11 Mai 1926, Jur. Gen. 
1926, No. 1174). 
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Art. 7198. — Impărţeala făcută de ascendente se poate atacă, 
când ar rezultă dintr'însa sau dintr'alte acte, că prin dispoziţiunea 
făcută de ascendente, vreunul din acei între care s'au împărțit 
bunurile, s'ar găsi vătămat în partea legitimă. (Civ. 790 urm., 794, 
urm., 799, 841 urm., 846, 849 urm, 
1900; Civ. Fr. 1079). 

1167, 1175, 1190, 1890, 

Tezi. fr. Art. 1079. — Le partage fait par lascendant pourra âtre atta- 
qu6 pour cause de l&sion de plus du quart: il pourra, Vâtre aussi dans le cas oi il râsulterait du partage et des dispositions faites par preciput, que Pun des eopartages aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. 
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Doctrină. 

4. Dispoziţiunile art. 1079 c. civ. îv. (798 
c. civ. rom.) sunt aplicabile atât împărţe- 
lilor de ascendent făcute” prin acte între 
vii, cât şi celor făcute prin testament. (Ale- 
ggndresco, ed. 2-a, III, partea II. p. 889, 

2. In articolul 1079 c. civ, fr. se prevăd 
două acțiuni: acţiunea prin care se atacă impărțeala de ascendent pentru cauză de leziune şi acţiunea prin care se atacă îm- părțeala pentru atingerea rezervei; în ar- ticolul 798 e. civ. român corespunzător e- xistă o singură acțiune: acțiunea prin care 

se atacă împărţeala de ascendent pentru 
atingerea rezervei, fiind: suprimată acţiu- 
nea prin care se atacă împărteala pentru 
cauză de leziune. Acţiunea prin care se 
atacă împărţeala pentru atingerea rezervei 
este o “acţiune în reducţiune, (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea ÎI, p. 890: Comp.: 
Laurent, XV, No, 142; Planiol, III, No. 5393). 

3, Partajul de ascendent este nul când 
îi lipsesc condiţiunile esenţiale de validi- 
iate şi când actul este atins de vicii cari 
aduc nulitatea oricărui contract în gene- 
ral. (Dalloz. Rep., Dispositions entre vifs, 
No. 4575; Baudry et Colin. Donations ei 
testamenis, II, No. 5665; Planiol, III, No. 
5583: Alexandresco, ed. 2-a. III, partea II. 
p. 885), | , 

d. Un pariaj de ascendent făcut prin 
act între vii, poate fi atacat prin acțiune 
pauliană în condijiunile pe care le cere 
această acţiune când este introdusă în con- 
ira actelor cu ţitlu gratuii. (Demolombe, 
XXIII, No. 150; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 753—1%, p. 3%: Alexandeesco, ed. 2-a, III, 
partea ÎI], p. 853). 
_8. Dispoziţiunile art, 794 şi 1150 ce. cir. 

Îr. (702 şi 965 e. civ. rom.) cari opresc pac- 
tele asupra succesiunilor viitoare, nu sunt 
aplicabile partajului de ascendent,  deoa- 
rece acest fel de partaj este permis de lege în mod formal. (Dalloz, Rep. Dispositions 
entre vifs, No. 4577; Laurent, XVI, No. 10%; 
audry ei Colin, Donations et testaments, 

TI, No. 3840; Alexandresco. ed. 2-a. III, 
partea ÎI, p. 521, 855), . 

6. Partajul de ascendent care ar cu- 
prinde un avantaj în profitul unuia din- 
tre descendenţii copăriaşi şi prin aceasta 
Sar aduce. atingere altui descendent co- 
părtaş, cade sub prevederile dispoziţiunilor 
art. 1079 e, civ. fr. (798 e. civ. Tom.) pu- 
tând fi atacat de copăriaşul nedreptăţit. 
(Demolombe, XXIII, No. 196; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 734, -p. 48;: Dalloz, 
Rep. Dispositions entre vifs, No. 4619; Suppl.._ Dispositions entre vifs, No. 1150: Huc, VI, No. 448; Baudry et Colin, .Do- nations et testaments, II. No. 5746 urm.; 
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Alexandresco, ed. 2-a. III. partea II p. 
889 urm.), 

7„ Ascendentul nu poate să împedece 
pe descendenţi să atace împărţeala de as- 
cendent făcută prin act între vii sau prin 
testament, pentru atingerea rezervei, prin 
impunerea unei clauze penale. (Laurent, 
XI, No. 479; Baudry et Colin, 'Donations 
et testamenis. I, No. 135 nrm.: Planiol, III. 
No. 3395: Alexandresco, ed. 2-a, III. pax 
tea II. p. 890, nota 2). 

Ş. Actiunea de reducţiune a partajului 
de ascendent care atinge rezerva unuia 
din descendenţi, nu poate fi introdusă de- 
cât de descendentul nedreptăţit. (Duran- 
ton, IX, No. 648; Aubry ei Rau, ed. 4-a. 
VIII, $ 754, p. 55;: Dalloz, Rep., Suppl,, 
Dispositions entre vifs, No. 1156). 

9. Textul articolului 798 din codul civil 
român diferă de textul art. 1079 c. civ. fr. 
deoarece în textul român este întrebuințat 
cuvântul: «sau> pe când în textul francez 
e întrebuințat cuvântul: «şi»; -prin urmare. 
în dreptul nostru, acţiunea în reducţiune 
este admisă când vatămarea s-a produs nu 
numai prin actul de împărțeală, ci şi prin 
alte acte anterioare sau posterioare împăr- 
țelei ascendentului. (Alexandresco, ed. 2-a, 
NL partea II, p. 888, nota 2: Nacu, II, p. 
325). i 

10. in dreptul civil român, contrar ca 
în dreptul francez şi dreptul italian, nu 
există acțiunea în reducţiune pentru le- 
ziune. (Alexandresco, ed. 2-a, III. partea 
Ii. p. 889, nota 1). 

1 1. impărţeala de ascendent în care sa 
atins “rezerva unuia dintre copărtaşi, ră- 
mâne valabilă, însă copărtaşul nedreptăţit 
are dreptul să i se complecteze rezerva. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, p. 49; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 890). 

49, Actiunea în reducţiune a partaju- 
lui de ascendent pentru atingerea rezervei, 
va fi îndreptată numai în contra descen 
dentului avaniajat fără punerea în cauză 
a celorlalți descendenţi. (Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 891). 

42. Pentru a se vedeă dacă un partaj 
de ascendent făcut prin act între vii, aduce 
sau nu atingere rezervei unuia dintre des- 
cendenţii copărtaşi trebueşie să se calcu- 
leze care este cotitatea disponibilă şi care 
este rezerva. După o părere, cotitatea dis- 
ponibilă şi rezerva se vor calculă numai 
asupra bunurilor cari au rămas la decesul 
ascendentului și care nu a formai obiectul 
partajului de ascendent. (Troplong, Dona- 
iions et testaments, Il, No. 964: Dalloz; 
Rep.,  Dispositions entre vifs, No. 1115, 
4604). : i 

44. După a doua părere dominantă. 
pentru calcularea cotităţii disponibile şi 
a rezervei, bunurile cuprinse întrun par- 
taj de ascendent prin act între vii. tre- 
buesc raportate în mod fictiv la succesiu- 
nea ' ascendentului donator, deoarece, pen- 
tru ascendent nu este decât o singură suc- 
cesiune compusă din bunurile care au for- 
mat obiectul pariajului de ascendent şi 
bunurile. cari nu au fost cuprinse în acest 
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partaj. (Demolombe, XIX, No. 320, 321; Au- 
bry ei Rau, ed. 4-a, VII, $ 684, nota 19, 
p. 189, 190; VIII, $ 735, p. 32; Dalloz, Rep,, 
Suppl.,_ Dispositions entre vifs,, No. 297, 
1155; Baudry ei Colin, Donations et tes- 
taments, II, No. 5760; Comp.: Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III, partea II, p. 890, nota 2). 

(5. Pentru a se vedeă dacă este atinsă 
rezerva întrun partaj de ascendent făcut 
prin act între vii, bunurile se vor calculă * 
după o părere, după starea şi valoarea lor 
din momentul facerei partajului. (Larom- 
bi€re, Obligations, Art. 1504, No. 41, 42, 4; 
Laurent, XV, No. 120 urm.; Huc, VI, No. 
445; Baudry et Colin. Donations et testa- 
ments, II, No. 5705). 

16. După altă părere dominantă, pen- 
tru a se puteă apreciă dacă întrun partaj 
de ascendent făcut prin act între vii, nu 
este atinsă rezerva, bunurile se vor calculă 
după starea lor din momentul partajului 
şi după valoarea lor în momentul decesului 
ascendentului donator. (Demolombe, XXIII, 
No. 185, 220 urm.: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 734, text şi nota 12, p.50; Troplong. 
Donations et testamenis, I1V,'No. 2331; Dal- 
loz. Râp., Dispositions entre viis, No. 4609; 
Supl., Dispositions entre vifs, No. 1154). 

17. In această din urmă părere, solu- 
fiunea îşi găseşte aplicațiunea atât lucru- 
rilor mobile cât şi imobilelor. (Aubry.et 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 734, p. 59; Dalloz. 
Rp. Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 
1155; Comp.: Baudry et Colin, Donalions 
et testaments, ÎI, No. 3707; Contra: Demo- 
lombe, XXIII, No. 222). 

18. Pariajul de ascendent făcut prin 
act între vii, intrând în clasa convenţiu- 
nilor prevăzute de art. 1504 ce. civ. fr. (1900 
e. civ. rom.), dispoziţiunile acestui articol 
îşi vor găsi aplicaţiunea în privinţa ter- 
menului. când poate fi introdusă acţiunea 
în nulitate a partajului de ascendent. (Dal- 
loz, Râp.. Dispositions entre vifs, No. 4645: 
Suppl., Dispositions entre vifs. No 1164). 

19. Potrivit principiilor articolului 1304 
c. civ. îr. (1900 ce. civ. vom.) acţiunea în 
nulitate a partajului de ascendent, se pre- 
serie prin trecere de zece ani. (Demolombe, 
XXIII. No. 251 bis: Aubry et Bau, ed. 4-a, 
VIII, $ 7534, p, 41, 51; Dalloz, Rep., Suppl, 
Dispositions entre vifs, No. 1164; Laurent, 
XV, No. 114; Huc, VI, No. 444, 449; Bau- 
dry et Colin, Donations et testamenis, II], 
No. 5725, 3793). 

920. Deasemenea acţiunea în reducţiu- 
nea unui partaj de ascendent făcut prin 
act între vii, pentru că sa adus atingere 
rezervei legale, se prescrie, după o părere, 
conform dispoziţiunilor art. 1304 c. civ. fr, 
(1900 c. civ. rom.) prin trecere de zece ani, 
iar nu prin trecere de ireizeci ani. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 734, p. 51; Dalloz, 
Rep., Dipositions entre vifs, No. 4645; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1166; 
Huc, VI, No. 449; Baudry 'et Colin. Dona- 
tions et testamenis, II, No. 3761). 
24. După altă părere, acţiunea în re- 

ducțiune se prescrie” prin trecere de treizeci 
ani. (Demolombe, XXIII. No. 231 bis: Lau- 
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reni. XV, No. 150 urm;; Alexandresco, ed. 
2-a, III, partea II, p. 891, text şi nota 5). 
29. Acţiunea în nulitate a unui partaj - 

de ascendent făcut prin act între vii pen- 
tru motivul că acceptarea unuia dintre 
descendenţii donatari, a fost făcută în mod 
neregulat sau sa făcut de către un man- 
datar “fără procură autentică, se prescrie 
conform dispozițiunilor ari. 1504 e. civ, fe, 
(1900 ce. civ. rom.) prin trecere de zece 
ani. (Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions en- 
tre _vifs, No. 1164). 

23, Acţiunile îndreptate în conira unui 
partaj de ascendent făcut prin testament 
se prescrie, conform dreptului comun, prin 
trecere de treizeci ani. (Toullier, VII, No. 617; Demolombe, XXIII, No, 216; Troplong, 
Donations et testamenis, II, No. 2551, 2355; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 247 bis, VIII; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, p. 42, 51; Dalloz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 4643; Suppl.._Dispositions 
entre vifs, No, 1168; Laurent, XV, No. 114; Huc, VI, No. 449; Baud>y et Colin, Dona- tions et iestaments, II, No. 3724, 3761, 3793; Contra: Duranton, IX, No. 646). 

24. Dispoziţiunile art. 1504 €. civ. fr, (1900 _c. Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
numat persoanelor cari au figurat în par- 
tajul de ascendent personal sau prin *e- prezentanţii lor legali; pentru persoanele 
cari nu au figurat în partajul de ascen- 
dent, cum ar fi descendentul care nu a 
fost cuprins în actul de partaj şi care ae 
dreptul să provoace un nou partaj, tezme- 
nui de prescripţie este de treizeci ani, 
(Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 4644). 
25. Prescripţiunea de zece ani a acţiu- 

nei în reducțţiune în cazul când partajul 
de ascendeni făcut prin act între vii atinge 
rezerva, după o părere curge din ziua par- 
tajului de ascendent, iar nu din ziua dece- 
sului ascendentului. (Rolland de Villargues, 
Râpertoire, Partage d'ascendent, No. 102, 
129: Duranton, LX, No. 647; Larombiăre, 
Obligations, Art. 1304, No. 41, 42, 45; Va- 
zeille, Prescriptions, III, No. 565; Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 247 bis, VII, 
VIII, IX; Dalloz, R&p., Dispositions entre 
vifs, No. 4646). 
26. După a doua părere, acţiunea în 

reducțiune se prescrie prin treizeci ani care 
curg dela data decesului ascendentului do- 
nator. (Laurent. XV, No. 110, 119; Huc, VI, 
No. 434, 455; Baudry et Colin, Donations 
et tesiamenis, II, No. 3665, 5757). 
27. După a treia părere, prescripția ac- 

tiunei în xeducţiune nu poate să înceapă 
a curge decât dela decesul ascendentului 
donator, deoarece această acțiune nu poate 
fi introdusă în timpul vieţii ascendentului. 
(Demolombe, XXIII, No. 219, 220; Trop- 
long, Donations et testaments, IV, No. 2232; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, p. 31; 
ialloz, Re€p., Dispositions entre vifs, No. 

51). , 
28. In cazul când tatăl cât şi mama 

au făcut un partaj de ascendent prin act între vii, cumulativ, a tuturor bunurilor 
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lor confundate în o singură masă, terme- 
nul pentru a aiacă partajul, va începe a 
curge dela decesul ascendeniului donator 
supravieţuitor, chiar în privinţa bunurilir 
care au fost dăruite de ascendentul care a 
încetat din viață mai înainte, (Demolombe, 
XĂII, No. 227; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII, S 734, p. 42; Dalloz, R&p.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 4652; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1172; Baudry ei Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 3795, 
5758: Contra: Laurent, XV, No. 118, 154). 
29. In cazul când nu există confuziune 

între cele două mase de bunuri. părțile 
distingând bunurile tatălui de bunurile ma- 
mei, prescripţia acţiunei în reducțiune cur- 
ge în mod distinct pentru fiecare masă de 
bunuri, (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, 
p. 42; Comp.: Dallbz, Râp., Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1175; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, II. No, 1723). 

380. Peniru partajele de ascendent fă- 
cute prin testament, termenul prescripției 
acțiunei de reducţiune curge cu începere 
dela data decesului ascendentului testator. 
(Demolombe, XXIII, No. 214; Aubry e. 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, p. 41; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 
5709. 5754) 

34. Dispoziţiunile art. 2252 c. civ. i. 
(1876 c. civ. rom.) „potrivit cărora prescrip- 
tia nu curge în contra minorilor şi inter- 
zişilor îşi găsesc aplicaţiunea și la. parta- 
jele de ascendent. (Duranton, IX, No. 646; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vits, Nu. 
4654). - o 

829. Partajul de ascendent nu poate fi 
atacat decât de persoane care au interes 
să fie anulat. (Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 4630). , o 
28. Acţiunea în reducţiune a partajului 

de ascendent pentru atingerea rezervei poa- 
te fi stinsă prin renunțarea expresă, sau 
tacită, a descendentului  copăraş vătămat 
în porţiunea sa legițimă. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 1176; 
Baudry et Colin. Donations et testaments, 
II, No. 5727, 3729, 5765). 

24, Acceptarea de către donatar a unui 
pariaj de ascendent făcut prin act între vii. 
nu aduce ratificarea partajului şi descen- 
dentul copărtaş, care a acceptat, poate să 
introducă acţiune în reducţiune pentru a- 
tingerea rezervei sale. (Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre viis, No. 4634, 4655; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 1176). 
25, hRatificarea expresă sau tacită a 

unui partaj de ascendent nu se poate face 
decât după decesul ascendentului donatar; 
actele de acceptare făcute înainte de de- 
cesul ascendentului nu constituese o pe- 
decă la intentarea unei acţiuni în reduc- 
țiune pentru atingerea rezervei. (Duranton, 
IX, No. 645; Troplong, Donations et testa- 
ments. IV, No. 2536; Demolombe, XXIII, 
No. 225, 227; Aubry et Rau, ed, 4a, VIII. 
$ 754, p. 45; Dalloz, Rp, Dispositions en- 
tre vifs, No. 4636; Suppl., Dispositions en- 
tre vifs, No. 1177; Contra: Laurent, XV, 
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No. 158: Baudry et Colin, Donations, et 
testaments, II, No. 3732). 
2G. Partajul de ascendent făcut cumu- 

lativ prin acelaş act de tatăl şi mama, nu 
poate fi ratificat de descendenţii copărtaşi 
decât după încetarea din viaţă a ambilor 
părinţi. (Demolombe, XXIII, No. 227; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 754, p. 45; Dal- 
loz, Rep., Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 1178). 

37. Viciile de drept comun ale actelor 
de pariaj de ascendent, cum sunt incapa- 
citatea ascendentului donator, indisponibi- 
litatea' obiectului împărţit, etc., cari se des- 
copăr în timpul vieții ascendentului dona- 
tor,. pot fi ratificate înainte de decesul său. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Dispsitions entre vifs, 
No. 1179). 

28. Ratificarea partajului de ascendent 
făcută după decesul ascendentului dărui- 
tor, aduce stingerea acţiunei în nulitate. 
(Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
4658: Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
1180). 

39. Peniru ca ratificarea unui partaj 
de ascendent să fie valabilă, se cere că 
persoana care face ratificarea să aibă ca- 
pacitatea necesară a se angajă şi să aibă 
liberă dispozițiune a bunurilor cari fac o- 
biectul ratificării. (Aubry et Rau. ed. 4-a, 
VIII, $ 734, p. 45: Dalloz, Râp., Disposi- 
tions_entre vifs, No. 4642; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, II, No. 5728. 
40. Peniru valabilitatea unui act de ra- 

tificare trebueşie ca actul de ratificare să 
fi fost făcut cu ştiinţa viciului de care eră 
atins partajul de “ascendent. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vifs. No. 1181). 

44. O ratificare anterioară decesului 
ascendentului donator, poate constitui o do- 
vadă că descendentul donatar, care a făcut 
o nouă ratificare posterioară decesului as- 
cendentului, cunoştea viciile actului de par- 
ta; de ascendent. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Dispositions enire vifs, No. 1182). 
42, Paritajul de ascendent anulat este 

considerat că nu a existat niciodată şi deci 
nu poate produce nici un efect. (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs. No. 1183). 

423. Pariajul de ascendent anulat pen- 
tru vicii de formă este inexistent şi deci 
nu poate produce nici un ctiect. deoarece 
nulitatea este absolută. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 4658: Suppl.. Dis- 
positions entre vils, No. 1185). , 

44%. În cazul când partajul de ascen- 
dent este atins de un viciu care priveşte 
numai condiţiunile de validitate a actului 
ca partaj, partajul de ascendent nul ca 
pariaj, va fi valabil ca donaţiune. (Demo- 
lombe, XXIII. No. 255; Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre vifs, No. 4658: Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 1185; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, III. partea II. p. 886: Comp.: 
Laurent, XV, No. 129; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 5758 bis, 
3797). Mi 
-45, In cazul când actul de partaj de 

ascendent este nul, atât ca act de partaj, 
cât și ca act de donațiune, nulitatea este 

DESPRE ÎMPĂRȚIRE ŞI RAPORTURI - Art. 798 
. 

absolută, (Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions 
entre. vifs, No. 1184). 
46. Anularea partajului de ascendent 

este opozabilă şi terţelor persoane, cari au 
dobândit drepturi asupra bunurilor cari 
au făcut obiectul partajului, pe baza re- 
gulei: «resoluto jure dantis. resolvitur jus 
accipientis». (Dalloz, Rep., Suppl.. Dispo- 
sitions entre vifs, No. 1186; Baudry et Co- 
lin,: Donations et testaments, II, No. 3736 
bis, 5799), 
47. In cazul când un partaj de ascen- 

dent este anulat pentru neobservarea re- 
- gulelor prevăzute de art. 326 şi 832 c. civ. 

fr. (736 şi 741 ce. civ. rom.), copărtaşul care 
a posedat de bună credinţă o parte din 
bunuri care au fost cuprinse în lotul său, 
nu: poate fi obligat la restituirea fructelor - 
pe care le-a cules cu bună credință decât 

«cu începere dela data cererei. (Demolombe, 
XXIII, No. 240; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 752, p. 2%. | 

- 48. In caz de anularea pariajului de 
ascendent, cheltuelile pe care le-a făcut 
descendentul copăriaş cu bunurile ce le-a 
posedat şi cari le-au mării valoarea, vor 
“trebui să-i fie rambursate, (Duranton, XVI, 
No. 297; Troplong, Donations et testaments, 

TI, No. 509: Dalloz. Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 4659). ” 
49. Cheltuelile i se vor rambursă nu- 

mai până la concurenţa plus valutei do- 
bândită de imobile, ia: nu costul lor in- 
tegral. (Duranton, XVI, No. 297; Troplong, 
Donations et testaments, II, No. 509; Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 4659). 

50. A se vedeă: art, 795 din codul civil 
cu notele respective, - 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927). 

1„ Potrivit art. 798 cod. civ. român apli- 
cabil în ţinutul Ismail unde sa dat hotă- 
rîrea atacată cu recurs, cum şi potrivit prin- 
cipiilor de drept, testamentul făcut ca în 
speță, de un ascendent care dispune de a- 

„verea sa în favoarea copiilor săi, lăsând 
partea principală unuia, iar celorlalţi mici 
legate, poate fi atacat, între altele, şi pe 
cale de excepţie de partea interesată, dacă, 
prin dispoziţiunea luată de ascendent, vre- 
unul din aceia între cari ar urmă să se 
împărţească bunurile rămase, sar găsi vă- 
tămat în partea sa legitimă. 

De aci rezultă că: judecătorul, înaintea 
căruia este dedusă judecata unei acțiuni 
de ieşire din indiviziune, este competinte 
să judece şi excepţiunea. prin care una 
din părți atacă dispoziţiunile unui testa- 
ment prin care partea s'ar găsi vătămată 
în porţiunea sa legitimă cum şi excepțiu- 
mea. prin care partea ar cere reducţiunea 
dispoziţiunilor testamentare până la coti- 
tatea disponibilă. o 

Astfel fiind Tribunalul, numai prin vio- 
larea art. 7983 codul civil şi exces de pu- 
tere a hotărît în speță că recurentele mar 
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fi în drepi să ceară pe cale de excepțiune, 
să se constate nevalabilitatea testamentu- 
lui invocat de intimat şi nici reducția lui, - 
pe motivul eronat că ele n'ar putea cere 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

aceasta decâi numai pe cale de acţiune 
principală. (Cas. 1, dec. 2474 din it Mai 
1926, Jur. Gen. 1926, No. 1374). 

9. A se vedeă: art. 1890, nota 6. 

Art. 199. — Copilul care, pentru cauza arătată la articolele 
precedente 1), atacă împărțeala îăcuță de ascendinte, este dator a 
plăti înainte 
fondată, cheltuelile estimaţiunei şi 
sa. (Civ. 
Fr. 1080). 

. Text. fr. Art. 1080. — L'enfant qui, 
Particle precâdent, attaquera le partage fait 

cheltuelile estimaţiunei. Dacă reclamaţiunea nu este 
ale judecăței vor îi în sarcina 

794, 796 urm., 798; Pr. civ. 138, urm,, 143, 144; Civ. 

pour une des causes exprimâes en 
par l'ascendant devra faire lavanee des frais de lestimation; et il les supportera en definitif, ainsi que les depens de: la ceontestation, si la reelamation 

i 

Doctrină. 

4. Articolul 799 din codul civil româna 
cuprinde o eroare de redacţiune: în loc 
de cuvintele: «la articolele precedente» tre- 
bueşte a se ceti: «articolul precedent» după 
cum e şi în textul art. 1080 c civ. fr. co- 
respunzător. (Alexandresco, ed. 2-a, INI, par- 
tea II, p. 889, nota 2). - DN 

2, Dispoziţiunile art. 1080 ce. civ, îr. (799 
c. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea numai 
în cazurile când unul dintre descendenţii 
ar atacă partajul de ascendent pentru mo- 
tivele arătate în art. 1079 c. civ. îr.. (798 
€. civ. rom.); când unul dintre descendenţi - 
ar atacă partajul de ascendent pentru alte 
motive, dispoziţiunile acestui articol nu-și 
mai găsesc  aplicaţiunea, (Demolombe, 
XXIII, No. 212; Troplong, Donations et tes- 
taments, II, No. 2339; Dalloz, Rep. Dis- 
positions entre vis, No. 4629; Alexandre- 
sco, ed, 2-a, III, partea LI, p. 889, nota 2). 

3. Când reclamaţiunea nu este fundată, 
compensaţiunea cheltuelilor prevăzute de art. 134 pr. civ. fr. (145 şi 144 pr. civ. r0m.). 

n'est pas fondâe. 

nu mai poaie aveă loc, deoarece se opune 
în mod formal art. 1080 e. civ. fr. (799 ce. 
civ. rom.). (Demolombe, XXIII, No. 209: 
Mourlon, II. No. 970; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 734, p. 59; Dalioz, R&p. Dis- 
positions entre vifs, No. 4628; Suppl., Dis- 
positions enire vifs, No.1187; Laurent, XV, 
No, 125; Huc, VI, No. 4i: Baudry et Co- 
lin. Donations et testaments, II, No. 3769: 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea II, p. 892). 

&. Dacă acţiunea descendentului este 
fundată. compensarea cheltuelilor este po- 
sibilă. (Demolombe, XXIII, No. 209; Mour- 
lon, II, No. 970; Aubry si Rau, ed. 4-a 
VIII, $ 734, p. 59; Laurent, XV, No. '135; 
Alexandresco, ed. 2-a, III, partea TI. p. 892). 

5. Dacă pârâiul cere, descendentul care 
„atacă împărțeala de ascendent, va fi obli- 
sat a anticipă cheltuelile pentru prețuirea 
bunurilor pentru a se constată dacă rezerva 
sa a fost atinsă, fără a fi obligat însă să 
depuie bani la Casa de consemnaţie. (De- 
molombe, XXIU, No. 211; Laurent, XV, 
No. 125; Alexandresco. ed. 2-a. ITI. partea 
TI. p. 891). 

TITLUL 1]. 

Despre donatiuni între vii şi despre testamente 2). 

Art. 800. — Nimeni nu va puteă dispune, de avutul său, cu titlu gratuit, decât cu formele prescrise de lege pentru donaţiuni între vii sau prin testament. (Civ. 644, 801 urm., 812 urm., 822, 841 urm., 856 urm, 886 urm., 932, 939, 1138—1142, 1640, 1642; L. Timbr. 45, 46; L. impoz. pe succ. (Mon. of 91/921) Art. 2, 3; Civ. Fr. 893), 

Text. fr. Art. 893. — On ne pourra, disposer de ses biens, ă titre gratuit que par donation entre-vifs ou 

1 Din eroare se zice aci s» află şi în textul francez. 

par testament, dans les formes ci-aprăs 6tablies. 

„articolele precederite“, în loc de „articolul precedenti, după cum de altiel 
) In textul francez urmează imediat mențiunea: „Capitolul 1. Dispoziţiuni generale“. 
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Bibliografie (continuare). 

CenBAn AL., Nofă sub Trib, Ilfov S. Il c. c., 569 din 27 Aprilie 1925 şi C. Apel București 
S. LUI, 141 din 19 Mai 1926, Curier Jud. 32/1926; 

CoNSTANTINESCU JAC. N., Despre festamente, p. 6 urm. 

Doctrină. 

4. Dreptul de a dispune de bunurile 
sule este o consecinţă a dreptului de pro- 
prietate iar nu o creațiune a legei pozi- 
tive, deoarece dacă cineva nu ar puteă 

dispune de bunurile sale prin înstrăinări 
cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. pro- 
prietatea lor nu ar fi întreagă. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 4; Troplong. Donations 
et testaments, Î, No. 12 urm.; III, No. 1429: 
Laurent, XI, No. 89 urm.; Alexandresco. 
ed. 2-a IV, partea LI, p. 3). 

9. Cineva poate dispune de bunurile 
sale în două moduri: cu titlu oneros şi cu 
titlu gratuit. (Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea |. p. 5, 4). 

3. In dreptul civil român există două 
moduri de dispoziţie cu titlu gratuit: do- 
națiunea între vii şi testamentul. (Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 4). 

4. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă o dispoziţiune cuprinde un le- 
gat sau o donațiune «mortis causa». (De- 
molombe, XVII, No. 40: Alexandresco. ed. 
d-a. IV, partea LI, p. 11). 

F. Aprecierea însă a caracterelor con- 
stitative ale unei donaţiuni nu apatţine în 
mod exclusiv tribunalelor, ci sunt supuse în 
această privință controlului instanțelor de 
recurs, (Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea 
„p. îl). 
G. Donaţiunile «mortis causa> se deo- 

sebesc de donaţiunile făcute între soţi în 
timpul căsătoriei care ! suni permise de 
lege şi sunt guvernate de  dispozitiunile 
prevăzute de lege pentru donațiunile în- 
tre vii. (Mourlon, Il, No, 514; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 5 bis, VII; 
Laurent, XI, No. 97; Planiol III, No. 2522; 
Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea 1. p. î1). 

Z. In vechiul drept francez (la Romani 

şi în vechile legi ale Moldovei), în afară 
de donaţiunile între vii şi testamente e- 
xistă un alt mod de a dispune cu titlu 
gratuit: donaţiunea cu pricină de moarte, 
(«mortis causa»), care aveă asemănare cu 
donaţiunile între vii, deoarece eră făcută 
sub forma unui contract bilateral şi puteă 
fi făcut cu tradiţiune şi aveă asemănare 
şi cu testamentele, deoarece eră făcută în 

„tea Î, p. 4 urm; Al. D 

vederea morţii dispunătorului, eră revoca- 
bilă şi nu deveneă definitivă decât la în- 
cetarea din viață a dispunătorului. In co- 
dul civil actual francez (român) nu există 
decât două feluri de a dispune cu titlu 
gratuit: donaţiunea şi testamentul elimi- 
nându-se modul de a dispune cu titlu gra- 
tuit prin donaţiunea cu pricina de moarte, 
(«mortis causa»). (Coin-Delisle, Donations 
ei testaments, Art. 893, No. 3 urm,; Du- 
ranton, VII, No. 6 urm.; Demolombe, 
XVIII, No. 59; Marcadâ, Art. 893, No. 2; 
Mourlon, 1], No. 515; Troplong. Donations 
et testaments, I, No. 40; Aubry ei Rau. 
ed. 4-a. VII $ 644 şi 645, nota 1, p.5; Dal- 
loz, Rp, Dispositions entre vils, No. 55. 
86, 5418, 5419; Laurent XI, No. 96; Huc, 
VI, No. 2; Baudry et Colin Donations et 
testaments,'Î, No. 7 urm.; Planiol III, No. 
2524. 9522; Alexandresco, ed, 2-a, IV, par- 

ere, Scrieri Juri- - 
dice, I, p. 255). 

8. Cu ioate că astăzi dohaţiunea «mor- 
tis causa» este eliminată din codul civil. 
totuş acest mod de a dispune cu titlu gra- 
tuit este oprit numai în măsura în care 
cuprinde elemente cari nu se pot conciliă 
cu condiţiunile cerute de lege pentru do- 
naţiunile între vii sau pentru testamenie 
aşă încât dacă un act calificat o donațiune 
«mortis causa> ar prezentă caracterele şi 
formele unui testament, ar valoră ca un 
testament, după cum dacă ar reuni con- 

dițiunile esenţiale ale donaţiunilor între 

vii, prevăzute de codul civil, ar valoră ca 

o donațiune între vii. cu toate că aceste 

acte ar prezentă o analogie cu :donaţiu- 

nea «mortis causa> cum eră prevăzută în 

vechiul drept. (Troplong, Donations entre 

vits et testaments, Î, No. 41; Aubry et 

Rau, ed. 4-a. VII, 3 644, 645, p. 5: Dalloz, 

Rep. Dispositions entre vifs, No. 87: Suppl., 

Dispositions entre vifs, No. 20; Baudry et 

Colin, Donations et testaments. I, No. 10). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4, A se vedea: art. 1198, nota 15. 

Art, 801. — Donaţiunea este un act de liberalitate, prin care 

donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care-l primeşte. (Civ. 

644, 800, 813 urm., 821 urm., 829 urm., 937, 942 urm., 946, 971; 

Civ. Fr. 894). 

Tezi. fr. Art. 894. — La donation entre-vifs est un acte par lequel le 

donateur se deponille actuellement et irrâvoeablement de la ehose donne, en 

faveur du donataire qui l'aceepte. 

— 629 —



Art. 801: 

CONSTANTINESCU JAC. N.. Despre testamente, p. 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

Bibliografie (continuare). 

. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abandon 3. 
Acceptare 1,.5, 6, 10, 19. 
Act 4. 
Apreciere suverană 14. 
Captaţiune 8, 
Caractere 10. 
Condiţiune 2, 29, 
Contestaţie 21. 
Contract 4. . 
Contract bilateral 3, 17, 

ă 19, , 
Contract solemn 1, 7, 8. 
Contract unilateral 3, 
Daruri manuale 28, 
Deces 25, 27. - 
Definiţie 1. 
Desezisare 10, 22, 23, 24, 29, 
Donaţiune 1 urm. 
Donaţiune mortis causa 27. 
Donaţiune remuneratorie 

17—21. 
Dovadă 21. 
Drept personal 2, 
Drept real 2. 
Formalităţi 7, 18. 
Gratuitate 1, 3, 9, 10, 11. 
Hrană 15. 
Incetare din viaţă 25, 27. 
Inexistenţă 7. 

  

Jrevocabilitate 1, 10, 23, 
25, 29, 

Locuinţa 15. 
Lucru 1, 2. 
Moarte 25, 27. 
Nulitate 7, 27. 
Nutriment 15, 
Obiect 2, 16, 17. 
Obligaţie civilă 16. 
Obligaţie naturală 16, 17, 
Ofertă 5, 
Probă 21. 
Răsplată 17—21, 
Renunţare 9. . 
Revocare 1, 5, 10, 23, 25, 

29, 
Sarcină 3, 11—15. 
Schimb 12. 
Servicii, a se vedeă cu- 

vintele: „Donaţiune re- 
muneratorie', 

Solemnitate 1, 7, 8. 
Suverană apreciere 14. 
Termen 2, 25, 27. 
Termeni sacramentali 6, 
Terţe persoane 13, 
Tradiţiune 22, 26, 28. 
Uzufruct 24, 
Vindere-cumpărare 15, 

Doctrină, 

1. <Donaţiuuea sau darul. după cum 
uneori se exprimă legea (art. 731, 752, 770), 
este. în adevăr, un contract solemn, prin 
care o persoană (dăruitorul sau donatorul) 
dă actualmente, în mod gratuit şi irevo- 
cabil, de bună voie şi nesilit de nimeni, 
un lucru sau un drept, unei alte persoane 
(donatarul sau primitorul darului). care îl 
acceptă», (Alexandresco, cd. 2-a. IV, par- 
tea |. p. 15), 
„9. Obiectul donaţiunilor nu este nu- 
mai decâi un lucru, ci poate fi şi un drept 
real sau personal, pur și simplu, cu ter- 
men sau cu condiţie. (Demolombe, XVIII, 
No. 25: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 15, nota 1). . 

3, Contractul de donaţiune este unila- 
teral când nu se impune nici o sarcină do- 
natarului şi bilateral când se impune o 
sarcină  donatarului.- (Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea I, p. 11, nota 5, 14), 

4.„ Donaţiunea trebueşte considerată ca 
un contract, cu toate că art. 894 c. civ. fr. 
(801 c. civ. rom.) prevede expresia că: «do- 
națiunea este un act>. (Locre. Legislation, 
XI, p., 215;  Duranton, VIII, No. î5 urm; 
Demolombe, XVIII, No.19urm.; 'Troplong, 
Donations et testamenis. I, No. 58; Mar- 
cad€, Art. 894; Mourlon, II, No. 516; Aubry . 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 646, nota 1, p.7; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
1585; Laurent, XI, No. 99; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments. Î. No. 12 
urm.: Planiol, IT, No. 2501; Alexandresco, 
sd. a IV, partea |, p. îi, nota 5, 12. nota 
a. 5). 

5. Până la acceptarea donaţiunei, ea nu 

140. 

este un contract, ci numai o ofertă de do- 
naţiune care poate fi revocată de către 
donatar. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea 1, p. 15, 229). 

G. Acceptarea donaţiunei nu trebueşte 
să fie expresă şi nici nu cere întrebuin- 
tarea de termeni sacramentali. (Demolom- 
be, XX, No. 125; Laurent, XII, No. 2%: 
Baudry et Colin, Donations et testamenis. 
I, No. 1114; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 13, 14, 2530). 

7. Formele prevăzute de lege pentru 
donaţiune sunt prescrise sub pedeapsă de 
nulitate şi chiar de inexistenţă a contrac- 
tului, deoarece donaţiunea este un con- 
tract solemn. (Aubry et Pau, ed. 4a, VII, 
$ 646, p. 8; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, LI, p. 6; Alexandresco, ed. 2-a, 
2-a. IV, partea I, p. 14). 

$. Solemniiatea contratului de donaţiu- 
ne a fost impusă de legiuitor, pentru a 
protejă pe donator în contra captaţiunei, 
deoarece el vede cu ochi răi plecarea bu- 
nurilor din familie. (Laurent, XI, No. 100: 
Planiol, III, No. 2526; Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea I, p. 14). 

9. Renunţarea la un drept când este 
făcută în lavoarea unei persoane pierde 
caracterul unui abandon pur. şi simplu şi 
constitue o adevărată liberalitate care nu 
este valabilă dacă nu este făcută în 
forma actelor cu titlul gratuit. (Demolom- 
be, XV, No. 82 urm.; Troplong, Donations 
ei testaments, III, No. 1076 urm.; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 659, p. 79; Laurent, 
XII, No. 546, 548; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, I, No. 1225). 

0. Donaţiunile între vii au următoa- 
rele caractere esenţiale: 1) gratuitatea 
dispozițiunilor; 2) desezisarea actuală şi 
irevocabilă a dispunătorului de bunurile 
dăruite; 5) acceptarea din partea donata- 
rului. (Dalloz, Râp.. Dispositions entre 
vifs, No. 1290; Suppl., Dispositions entre 
vifs. No. 556; Alexandresco, ed. 2-a. IV. 
partea |. p. 12 urm.). 

11. Donaţiunea deşi este un contract 
gratuit prin natura sa, totuşi, ea poate fi 
ăcută cu sarcine, şi este supusă, chiar în acest caz, regulelor prevăzute de lege pen- 

tru donaţiunile între vii, deoarece nu în- cetează a fi considerată ca o adevărată 
liberalitate. (Dalloz, Rep.; Dispositions en- 
tre vits, No. 1291; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea I, p. 17). 

12. In cazul unei donaţiuni cu sareine 
dacă valoarea sarcinelor este egală cu va- 
loarea bunurilor donate, contractul nu 
mai poate fi considerat ca o liberalitate, 
ci ca un schimb. (Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vifs. No, 1291: Suppl, Dispo- 
sitions entre viis, No. 537; Alexandresco, 
ed, 2-a, IV, partea [. p. 17). 

13. In cazul donaţiunilor cu sarcine, 
natura contractului va fi determinață de 
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calcularea sarcinelor, indiferent dacă sar- 
cinele sunt impuse în profitul dispunăto- 
rului sau a unei terțe persoane. (Coin- 
Delisle, Art. 894, No. 20; Demolombe, XX, 
No. 52; Dalloz. Râp., Dispositions entre 
vifs. No. 1291: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
ş 646, p. 9, $ 701, p. 577; Laurent. XII, No. 

340). 
44. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran natura actului prin calcularea sar- 
cinelor. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 1291, 1292; Suppl., „Dispositions 
entre vifs, No. 537). 

15. Faptul cuiva de a da bunurile u- 
nei persoane cu sarcina de a-l hrăni, a-i 
da locuinţă şi a-l întreţine nu constitue o 
vânzare, ci un contract comutativ asemă- 
nător cu contractul de vânzare. (Laurent, 
XXIV, No. 70; Guillouard, Vente, ÎL, No. 95), 

4G. Când un act de dispoziţiune are de 
obiect achitarea unei datorii naturale sau 
civile, acest act nu constitue o donaţiune, 
deoarece pentru ca un act să constitue o 
liberalitate, trebueşte ca el să pornească 
din vointa liberă şi spontană a dispună- 
torului., (Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, S 702. 
p. 379: Dalloz, Rep.. Dispositions entre 
vițs, No. 1501; Laurent, XII, No. 557). 

47. Donaţiunea remuneratorie care are 
de obiect răsplătirea unor servicii pres- 

tate, constitue un contract comutativ atât 

în cazul când răsplata nu întrece valoarea 
serviciilor prestate, pentru plata cărora 

donatarul ar fi avut dreptul la o acţiune 

în justiţie, cât şi în cazul când prin facerea 

donaţiunei, donatorul a avut de scop să se 

achite, de o datorie pur naturală care poate 

fi prețuită în bani. (Aubry et Rau, ed. 4-a. 

VII, $ 702, p. 579; Dalloz, Râp.. Disposi- 

tions entre vis, No. 1502; Suppl., Dispo- 

sitions entre vifs, No. 559; Laurent, XII, 

No. 355; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a; 

IV, partea Î, p. 17) , 

148, Când donaţiunile remuneratorii au 

caracterul de contract comuiativ, nu tre- 

buese făcute sub forma: donațiuniloe in- 

tre vii. (Dalloz, Rep. Suppl., Dispositions 

entre viis, No. 559). , R 

19. Deasemenea când donaţiunea re- 

muneratorie are caracterul de contract co” 

mutativ, ea nu trebueşte acceptată de do- 

natar. (Dalloz, R6p., Dispositions entre 

vits, No. 1386). 
20. In cazul când lucrul dat are o ya- 

loare cu mult mai mare de câi serviciile 

prestate, donaţiunea remuneratorie consti- 

fue o. adevărată liberalitate şi trebueşte să 

se îndeplinească toate formalităţile ca la 

donaţiunile între vii. (Dalloz, R&p,, Dis- 

positions entre vifs, No. 1509), 

94, In cazul unei donaţiuni remunera- 

tozii, dacă moştenitorii donatorului conte- 

stă existenţa serviciilor prestate, chiar 

dacă în actul de donaţiune s'ar face enun: 

țarea serviciilor prestate, donatarul va fi 

obligat să dovedească existenta lor. (Dal- 

loz. R&p., Dispositions entre vifs, No. 1312). 

D9. Peniru ca să existe donaţiunea 

între vii trebueşte ca donatorul să se de- 

seziseze de bunurile dăruite, transmițân- 

„sar face după încetarea din viață a 
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du-se proprietatea lor donatarului. fără 
să fie nevoie de tradiţiune. (Demolombe, 
XVII, No. 25; XX, No. 585; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 4 bis, III; Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 1316; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 540; 
Laurent, XI, No. 101; XII, No.. 365; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 14, 15). 
23. Desezisarea doratorului de bunu- 

rile dăruite, în favoarea donatarului, tre- 
bueşte să fie irevocabilă. (Dalloz, R€p., 
Dispositions entre vifs, No. 1519; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 341: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 14). 
24. Donatorul poate să-şi rezerve asu- 

pra bunurilor dăruite un drept de uzu- 
fruct mai întins decât cel prevăzut de 
codul civil la materia  uzufructului, cu 
condiţiune de a nu se aduce atingere prin- 
cipiului irevocabilităţii donaţiunilor. (De- 
molombe, XX, No. 481 urm.: Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 699, p. 568; Dalloz, 
Râp., Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
545; Laurent, XII, No. 446 urm.; Baud:y 
et Colin, Donations et testaments, I, No, 
1481 urm.). . 
25, O donaţiune poate fi considerată 

ca actuală şi irevocabilă, chiar dacă de- 
sezisarea donatorului de bunurile dăruite 
nu Sar face de îndată, ci luarea în pri- 
mire a acestor bunuri de către donatar 

O0- 

natorului, deoarece donaţiunea poate fi 
făcută cu termen. (Coin-Delisle, Donations 
et testaments, Art. 894, No. 51; Duranton, 
VIII. No. 23, 458; Demolombe, XVIII, No. 
25; Marcadă, Art. 894, No. 2; Demanite ei 
Colmet de Saniterre, IV, No. 4 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 646, nota 8, 
p. 8; Dalloz, Rp... .Dispositions entre vifs. 
No. 1349; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis, I, No. 25; Alexandresco. ed. 
2-a, IV, partea], p. 15, 17; Contra: Lau- 
rent, XII, No. 418 urm.). 
2G, Chiar dacă donațiunea nu a fost 

exercitată prin tradiţia lucrurilor dăruite 

şi donatarul încetează din viată, el trans- 
mite moștenitorilor săi dreptul său. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 16). 
27. Pentru ca această donaţiune să fie 

valabilă şi să nu fie considerată ca o do- 
naţiune «mortis causa» şi deci nulă, tre- 
bueşte ca să rezulte din termenii actului 
şi din celelalte împrejurări că donatorul 
a înţeles să se oblige şi că încetarea sa 
din viaţă a considerat-o numai ca un îer- 
men nesigur la ajungerea căruia a amâ- 
nat executarea donațiunei. (Dalloz. Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 1550 urm.). 

98, La darurile manuale tradițiunea 
materială, imediată şi irevocabilă este ab- 

solut necesară, deoarece această tradițiune 

este un element constitutiv şi o cauză efi- 

cientă pentru validitatea acestor donațiuni. 

(Dalloz, R&p., Dispositions entre vifs, No. 

1605; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 

499). 
99. O donaţiune poate fi făcută sub 

condiţiune, fără a se aduce, prin aceasta. 

atingere principiului irevocabilităţii dona- 
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țiunilor şi -a desezisării actuale -a dona- 
torului de bunurile dăruite; o donațiune 
făcută însă sub  condiţune potestativă 
din pariea donatorului nu e valabilă. (De- 
molombe, XX, No. 416 urm; Aubry ei 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 699, p. 365: Dalloz. 
Rep... Dispositions entre vifs, No. 1320; 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 346: 
Laurent, XI, No. 430 urm.; Alexandresco. 
ed. 2-a. IV, partea IL, p. 16, 17), 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
1. Când legiuitorul prin art. 804 din 

Art. 802. — Testamentul 
statorele dispune, pentru timpul 
sau parte din avutul său. 
920, 923; Civ. Fr. 895). 

Tezt. fr. Art. 895, 
dispose, pour le temps oi 
quil peut r&voquer. 

il n'existera 

DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

codul civil, a dispus că donaţiunea este 
un'act izevocabil, deşi nua înţeles ca pro- 
prietatea lucrurilor donate să fie transie- 
rațe la donatar imediat, pur şi simplu, a 
voit totuş ca donaţiunea să fie desăvâr- 
şită în mod definitiv, adică să facă posi- 
bilă, fie în prezent, fie sub condiţiune. sus- 
pensivă sau la termen. executarea obli- 
gațiunei născută pentru donator de a | 
predă obiectul obligaţiunei sale donataru- 
lui. (Trib. Ilfov, S. II ce. c., sii din 15. he- 
hruarie 1924, Dreptul 20/1926), 

este un act revocabil, prin care te- 
încetărei sale din viaţă, de tot 

(Civ. 480, 644, 800, 856 urm., 886, 887, 

— Le testament est un acte par lequel le testateur 
plus, de tout ou partie de ses biens, et 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCO D,, Notă 

- Brives-les-Gaillarde, Correze, 
sub Cas. fr. 17 Iulie. 1922 Jur. Gen. 1925 

Febr. 1922, Jur. Gen. 1925, No. 1571: Observaţie sub Trib. 
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Nulitate 9, 12—16, 23, 
Obligaţie 18. 
Pact succesoral 12, 15. 
Recipr.citate 9, 
Recomandaţie 18. 
Recurs 5, 
Redâctare 10. 
Renunţare 12. 23, 

10. - Revocare 7, 12, 21, 23, Definiţie 2, Sfaturi 10. enumire 2, 3, 4 Sulemnitate 6, 7, 13, Dispoziţiune indirectă 2). * Suverană apreciere 45, Excludere 20, 21. Testament 1 urm. Formalităţi 13, 14, 15, 16. Testament conjunct 9. Incetare din viață 7, 22, 33, Testament verbal 14, 16. Insărcinare 18, Titulatură. 2, 3, Legnatari 11, 18, Uni versalitatea bunurilor Mandat 18, i , Moarte 7, 22, 23, ! Voinţă 7, 8, 9, 10, 

Acceptare 11. | 
Act îi. 
Act solemn 6, 7, 13, | 
Apreciere suverană „| 
Bunuri străine 17. _ 
Caractere.7. 
Deces 7, 22, 23, 
Declaraţie de voinţă : 

9, 10, | 

Doctrină. 
1. Cuvântul: «act» întrebuințat în art. 895 ce. civ. fr. (802 e, civ. rom.), contrar ca în art, 894 c. civ. în. (801 c. civ. rom.) este bine întrebuințat, devarece testamen- iul constitue manifestarea unei singure voințe. (Duranton, VIII, No. 45: Demolom- be, XVIII, No. 3; Mourlon, II, No. 525: Marcad€, Art, 895; Laurent, XI, No. 102; Huc, VI, No. 7; Baudry et Colin, Donations et testaments, ÎI, No. 32; Planiol, III, No. 2512; Alexandresco. ed. 

p. 19, nota 1, 20, 25). 
„ Pentru a se puteă stabili dacă un act constitue un testament, trebueşte a se 

2-a, IV, partea [.. 

cercetă dacă acel act intră în definiția pe care o dă legea testamentului, iar nu 
denumirea pe care autorul a dat-o actului. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
past: Suppl., Dispositions entre vifs. No. 

0). 
8. Un act poate fi considerat ca testa- 

ment, chiar dacă nu poartă nici o denumire 
sau poartă o altă denumire decât aceea 
de testament. (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 2461; Suppl., Dispositions enire vifs, No. 610). 

4. lribunalele vor apreciă în mod su- 
veran faptele din care trag concluziunea 
că un act produs în justiție constitue un iesiament. (Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre vifs, No. 2475). 
„5. Instanţa de recurs va aveă dreptul „să cenzureze dacă din faptele apreciate în mod suveran de tribunale, rezultă că actul constitue sau nu un testament, de- „Qarece această chestiune este de drept, (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 2475, 2609). | 
6. Testamentul este un act solemn. (Au- 

bry et Rau, ed. 4-a, VII. $ 647, p..9; Bau- dry et Colin, Donations et testaments, |. No. 54), , 
7. Caracterele unui testament sunt ur- mătoarele: 1) testamentul trebueşte să cu- prindă declaraţia de voinţă a celui care testează: 2) testamentul este un act solemn: 5) testamentul este un act prin caze testa- torul dispune de bunurile sale pentru tim- 
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pul când nu va mai fi în viaţă; 4) până 
la decesul testatorului, testamentul este 
un act revocabil. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 647 p. 9; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 2465, 2471, 2478; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 19 urm.). 

8. Lestamentul trebueşte să cuprindă de- 
claraţiunea de voinţă neinflueniată, a tes- 
tatorului. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 2465; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 21, 22), 

9, Icstamentul trebueşte să cuprindă 
numai  expresiunea voinţei  testatorului 
singură. Orice dispoziţiune făcută în ace- 
laş testament de una sau mai multe per- 
soane, reciproc una în favoarea celeilalte 
sau toţi împreună în favoarea unui terţ, 
este isbită de nulitate. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 2465; Alexandre- 
scu. ed. 2-a, IV. partea I, p. 22). 

10. Iestatorul însă poate să recurgă la 
sfaturile unui specialist pentru a-i redactă 
clauzele testamentului după voința sa, a 
testatorului. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 22). 

4. Faptul unui legatar de a interveni - 
în testament, acceptând legatul ce i se 
face, nu aduce nulitatea testamentului, care 
îşi păstrează caracterul său. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 87). 

_12. lestamentul este un act revocabil 
şi testatorul nu "poate renunţă la dreptul 
de a revocă testamentul, căci o asemenea 
renunțare ar constitui un pact asupra u- 
neji succesiuni viitoare care este nul. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 647, p. 12; De- 
mante et Colmet de Santesre, IV, No. 5 
bis. II; Laurent, XI, No. 104; Baudry et 
Colin. Donations et testamenis, Î, No. 59; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 20)- 

423, Testamentul care nu este făcut în 

formele prevăzute de lege este lovit de nu- 

litate, deoarece testamentul este un aci 

solemn. (Mourlon, ÎI, No. 525: Aubry et 

Rau, ed. 4-a, VII, $ 647, p. 9; Laurent,XI, 

No. 102, 575: Huc, VI, No. 7; Baudry et 

- Colin, Donations et testaments, I, No. 34; 

Planiol, III, No, 2515; Alexandresco, ed. 

9-a, IV, partea Î, p. 20; Nacu, II, p. 255). 

44. Testamentele verbale permise altă 

dată. nu mai sunt permise astăzi. (Laurent, 

XI, No. 102; XIII, No. 105 urm.; Alexan- 

dresco. ed. 2-a. IV, partea IL. p. 21). 

15, Un testament care nu este făcut în . 

- formele prevăzute de lege este nul, chiar 

dacă moştenitorii testatorului sar obligă. 

în timpul vieţii testatorului, să execute 

dispoziţiunile testamentului. (Aubry et 

Rau, ed. 4a, VII, $ 647, p. 9; Baudry_ et 

Colin, Donations ei testaments, I, No. 54). 

(6. Testamentul, prin care testatorul 

sar referi la o declaraţie verbală sau la 

un înscris care nu ar fi făcut în formele 

prevăzute de lege pentru testamente, nu 

ste valabil. (Demolombe, XXI, No. 41 

este Tiry et Rau, ed, a, VII, $ 647, 
p. 10, $ 665, notele t, 5, p. 90, 97). 

47. Pentru ca un act să poată. fi con- 

siderat ea testament, trebueşte ca el să 
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cuprindă dispoziţiuni cu privire la bunu- 
rile testatorului; prin urmare un act de 
ultimă voinţă caze ar cuprinde dispoziţi- 
uni asupra” obiectelor străine bunurilor 
testatorului, nu constitue un testament. 
(Coin-Delisle, Art, 895, No. 3; Dalloz, 
hRep.,  Dispositions entre vifs, No. 2471; 
Laurent, XI, No. 103; Baudry et Colin, 
Donaiions et testamenis, Î, No. 36; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, .partea LI, p. 19. 
nota 5, 22, 25; Contra: Pianiol, III, No. 
2542); 

18. Iusărcinările, recomandaţiile adre- 
sate de testator unui moştenitor sau unei 
persoane străine, nu pot fi considerate ca 
legate, ci ca mandate şi legatarul nu este 
obligat a se conformă. (Coin-Delisle, Do- 
nations et testaments, Art. 896, No. 40; 
Dalloz, Dep., Dispositions entre vifs, No. 
2471; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, II, No. 3150; Planiol, III, No. 3292; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 25; 
IV, partea II, p. 507, nota). 

19, Prin testament nu este necesar ca 
defunctul să dispue de universalitatea bu- 
nurilor sale, ci el poate dispune numai 
de o parte din ea. (Coin-Delisle, Commen- 
taire du livre III, titre JI, No. 4; Marcadă, 
Azt. 895, No. 2; Mass et Verg€ sur Za- 
chariae, LII, 8 416, p. 22; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 647, p. 12; Laurent, XI, No. 
105; Baudry et Colin, Donations et _testa- 
menis, |, No. 38; Alexandresco, ed, 2-a. 
IV, partea Î, p. 25, 24). . 

20. Uau testament poate cuprinde chiar 

o dispozițiune indirectă fără ca să piardă 

caracterul său, astfel ar fi când defunctul 

exclude dela succesiune moşteniiorii săi 

din altă linie, deoarece prin această dis- 

pozițiune ei dispune indirect pentru mo- 

ştenitorii din cealaltă linie. (Aubry et Rau. 

ed. 4-a, VII, $ 647, nota 14 p..12; Dalloz. 

Râp., Dispositions entre vifs, No. 2472). 

Dj. Deasemenea conţine o dispoziţiune 

indirectă testamentul prin care se revoacă 

dispoziţiunile dinirun testament anterior, 
deoarece prin această revocare bunurile 

care făceau parte din testamentul revocai. 

vin moştenitorilor naturali ai dispunăto- 
rului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 647, 

nota (4, p. 12; Dalloz, Râp., Dispositions 
entre vifs, No. 2472). 
99. Pentru ca un act să fie considerat 

ca testament trebueşte ca dispunătorul să 

dispue de bunurile sale pentru timpul când 

nu, va mai fi în viată. (Dalloz, Râp., Dis- 

positions entre vifs, No. 2470; Alexandre- 
seo, ed. 2-a, IV, partea I, p. 20). 

93, Testamentul este esențialmente re- 
vocabil până la încetarea din viaţă a tes- 
tatorului;. orice clauză cuprinsă în testa- 
ment care ar interzice testatorului să re- 
voace dispozițiunile sale este nulă. (Du- 

ranton, VIII, No. 424; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VII, $ 647 nota 16, p. 12; Dalloz Rep., 

Dispositions entre viis, No. 2478; Baudry 

et Colin, Donâtions et testaments, I, No. 

39), 
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Art. 803. — Substituţiunile sau fideicomisele 1) sunt proibite, 
orice dispoziţiune prin care donatarul, eredele instituit sau legatarul, 
va îi însărcinat de a conservă şia remite la oa treia persoană; 
va fi nulă, chiar în privirea donatarului, a eredelui numit sau a 
legatarului. (Civ. 5, 925, 966, 968, 1008; Civ. Fr. 896). 

Text. fr. Art. 896. — Les substitutions sont prohibees. 
Toute disposition par laquelle le donataire, lheritier institu, oule legataire, 

sera charg6 de conserver et de rendre ă un tiers, sera nulle, 
donataire, de Ihâritier institu, ou du l&gataire. 

(Paragraphe ajouit dans lâdition de 1807). Ntanmoins les biens libres 
formantrla dotation d'un titre hârditaire que le Roi aur 
prinee ou d'un chef de famille, pourr 
qwil est regl6 par acte de 30 mars 

CONSTANTINESCU JAc. N., Despre testamente, 
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p. 82 urm., 151 urm; 
hezumat de concluzii sub Trib. Ilfov. $. 1, c. e. 
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Legatar universal 120. 
Liberalitate dublă 11, 77, 

, 83, 84, 92. 
Majoritate 82. 
Mandat 23. 
Marturi 128, 
Mărturisire 127. 
Minor 31. 
Moarte a se vedeă cu- 

vântul: „Deces, 
Mobile 14. 
Alorală 16. 
Moștenitor, a se vedea 
cuvântul: „Succesor“, 

Necesitate 54, 
Nulitate 2, 10. 14, 16,21, 

49, 50, 51, 92, 93, 101, 
102, 103, 105—110, 112— 
115, 118—123, 

Obligaţie de instituire de 
moștenitor 68, 69, 70. 

Obligaţie juridică 9, 
Oficiu 123, 
Omisiune 44. 
Ordine publică 16,98 —104, 

Ordine succesorală 42, 
Perceperea fructelor 26, 
Perdere 128, 
Prejudecată 98, 
Prescripţie 124. 
Prezumpţiune 75, 1404. 
Probă 125, 126, 127, 1%. 
Ratificare 122, 
Recomandare 47. 
Recurs 131. 

Reintoarcere 13, 85-—92, 
Religie 98. 
Remitere 10, 11, 17,19, 20, 
22—25, 28, 29, 31, 34, 39, 
40, 42, 46, 47, 48/50--60, 
62, 63, 65, 66, 67,73, 74, 
75, 78, 79, 82, 105, 414 
126, 128, 

Renunţare 114, 
Retroactivitate 77. 
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Revoluţie 98. ” 
Rezoluţiune 13, 77, 34, 8, 

Rugăminte 46. 
Sarcină ilicită 70. 
Sfaturi 47. 
Substituit, a se vedea cu- 

vântul: ,,Remitere', 
Substituţiune 1. , 
Substtiuţiune causi-puipi- 

lară 4. 
Susbtituțiune  fideicomi- 

sară 2, 6, 7, 10, 14, 14— 
19, 21, 23, 24, 29, 30,32, 
34, 36, 38, 40.48, 30, 34, 
63, 65, 70, 73, 75, 77,78, 
81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 
91--97, 105—124, 126— 
131. ” 

Substituţiune pupilară 4 
Substituţune reciprocă 93 
Substituţiune vulgară 2 

3, 15, 94, 95, 
Succesor ab instestat 17 

2 

Succesor fiduciar, a se 
vedeă cuvântul: „Fidu- 
cie“, 

Succesor legitim 119, 
Sustragere 128. 
Suverană apreciere 30, 32, 

33, 45, 58, 76, 80, 95, 104, 
129, 130, 141, 

Termen 74, 
Termini imperaţivi 42, 43. 
Termini sacramentali 4, 

76 
Testament 17, 56, 59, 61 

98 —102, 426, 

Tutor 31. 
Vindere-cumpărare, a se 
vedeă cuvântul: „la- 
străinare“ şi 59, 60, 61, 
64, 71, 

Vocaţiune la succesiune 
1, 

prin care se lasă cuiva un legat, sub condiţiunea 

8 ncez în ediţia din 1807 şi reprodus în 
iu 1835 şi 11 Maiu 1849,



  

Codul civil 

Doctrină. 

4. Substituţiunea este o dispoziţiune 
prin care o persoană este chemată a cu- 
lege o liberalitate în lipsa unei alie per- 
soane sau după dânsa. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 496). 

92. |n dreptul civil român există două 
feluri de substituţiuni: substituţiunea vul- 
gară care e permisă şi substituţiunea fi- 
deicomisară care nu este permisă. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 497, 

„498, 499). 
2. Substituţiunea vulgară sau obişnuită 

care este permisă şi astăzi de art. 804 c. 
civ. rom. este aceea prin care testatorul 
dispune de bunurile sale în folosul unui 
alt moștenitor în cazul când cel instituit 
în primul rând nu poate sau nu voeşte 
să fie moştenitor. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 497). 

4, În dreptul nostru actual nu mai e- 
xistă substituţiunea pupilară şi cuasi-pu- 
pilară. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 497, 498). 
_B, Fideicomisul simplu este o dispozi- 

țiune prin care cineva lasă unei persoane 
întreaga succesiune sau o parte din ea, 
sau un obiect anumit cu rugămintea de a 
trece aceste bunuri unei alte persoane. 
(Huc, VI, No. 15; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 500 urm., 529). 

G, Fideicomisul simplu se deosebeşte de 
<ubstituiiunea fideicomisară. (Rolland de 
Villargues,  Substitutions prohibâes, No. 
254: Duranton, VIII, No. 55; Demolombe, 
XVIII, No. 54, 55; Demante et Colmet de 
Santerre, IV, No. 6 bis; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea Il, p. 501, 506, nota 2, 529). 

7. Fideicomisele simple, numite şi fi- 
ducii sunt permise şi astăzi, deoarece nu 
împiedecă circulaţia bunurilor. (Duranton, 
VIII, No. 55; Demolombe, XVIII, No. 105; 
Troplong, Donations et testaments, I, No. 
110; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 10 bis. INI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 694, p. 305, 304, 515: Laurent, XIV, No. 
402: Huc, VI, No. 15; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 3142; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 505, 
506, nota 2, 529, 535). 

8. In vechiul drept francez şi în legiui- 
vile noastre anterioare ale Moldovei şi 
Munteniei, substituţiunile fideicomisare_€- 
rau permise. (Alexandresco, ed. 2-a, | 

partea II, p. 509, 510). 
9, Prin cuvântul însărcinare din art. 

896 c. civ. fr. (805 c. civ. rom.) se înţelege 

obligaţie juridică. (Aubry et Rau, ed. 4-a. 

VII, $ 694, text şi nota 16. p. 506; Laurent, 

XIV, No. 457, 458; Huc, VI, No. 13; Bau- 

dry et Colin, Donations et testaments, Îl, 
No. 5098 urm.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea II, p. 506, nota 5). , | 
1Q. Substituţiunile fideicomisare inter- 

zise de art. 896 c. civ. fr, (805 c. civ. rom.), 

sunt toate dispoziţiunile prin care un prim 

begeficiar este obligat în mod juridic să 

conserve în timpul vieţii sale obiectul Ii- 

beralităţii şi să-l remită după moartea, sa 
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unui alt beneficiar, cu condiţiune ca ace- 
sta să-i supravieţuiască.  (Demolombe, 
XVIII, No. 89; Aubry et Rau. ed. 4a, VIL 
$ 695, p. 29; Dalloz. Rep., Substitutions, 
No. 27 urm.: Suppl., Substitutions, No. 12; 
Laurent, XIV, No. 454; Huc, VI, No. 13; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis, 
II, No.. 5062; Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea IÎ, p. 508). 

4 |. Elementele constitutive ale substi- 
tuțiunilor interzise de art. 896 c. civ. în. 
(805 c. civ.rom.) sunt irei și anume: 1) O 
liberalitate dublă compusă din două do- 
naţiuni sau două legate din care unul în 
favoarea grevatului şi celalt în favoarea 
substitutului; 2) Obligaţia grevatului de 
a conservă obiectul liberalităţii şi de a-l 
remite substitutului; 3) Stabilirea ordinei 
succesorale astfel încât obiectul liberali- 
tății după ce a fost proprietatea greva- 
tului în tot timpul vieţii sale, să devie 
după moartea sa, proprietatea substitutu- 
lui. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
p. 501 urm.: Dalloz, Rep., Substitutions, 
No. 28; Baudry et Colin, Donations et tes- 

taments, II, No. 5086; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 518 urm.). 

12, Dacă ov liberalitate nu cupriade a- 

ceste trei elemente constitutive, ea nu poate 

îi considerată “ca o substituțiune. oprită 

de lege. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694 
p. 501 urm.; Dalloz, Re€p., Substitutions, 
No. 28; Baudry et Colin, Donations et ies- 

taments, II, No. 3086; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea LI, p. 518 urm.). 

128, Potrivit acestor principii de drept, 
legatele făcute sub condiţiune  rezoluto- 
vie, donaţiunile cu drept de reîntoarcere, 
ete.. nu constituesc substituţiuni oprite de 

lege. (Dalloz, Rep., Substitutions, No. 28)- 

14, Substituţiunile fideicomisore suut 

nule, fie că ele sunt privitoare la imobile, 

fie că sunt privitoare la lucruri mobile. 

(Baudry et Colin, Donations et testaments, 

11, No. 5115, 5116; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV. partea [I, p. 50). 

15, Substituţiunea fideicomisoră se deo- 

sebeşte de substituțiunea vulgară, deoa- 

rece în prima, cel de al doilea gratificat 

primeşte bunurile lăsate de dispunător 

prin intermediul grevatului care le-a stă- 

pânit toată viața sa, pe când în cea de a 

- doua, cel de al doilea gratificat deţine 

dreptul său dela dispunător direct. (Pot- 

hier Trait€ des substitutions. Art. pre- 

liminaire, No. 1, p. 455; Coin-Delisle, Do- 

nations et testamenis, No. 15, p. 4l; De- - 

molombe, XVIII, No. 69, 75, 94; Baudry 

„et Colin, Donations et testamenis, Il, No. 

5065; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 

p. 558). 

1G. Desfiintarea substituțiunilor fidei- 

comisore se întemeiază pe consideraţiuni 

de ordine publică şi pe consideraţiuni mo- 

rale şi economice, (Aubry et Rau. ed. 4-a, 

VII, $ 694, p. 527; Dalloz, R6p,, Substitu- 

tions. No. 269; Laurent, XIV, No, 519; Huc, 

VI, No. 50; Baudry et Colin, Donations et, 

testăments, Il, No. 5182, 5428; Planiol, II. 
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No. 3287; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea. Î, p. 515). , , , 

47. Sarcina de a conservă bunurile şi 
a le remite altuia la moartea sa, impusă 
moştenitorului ab _intestat constitue o 
substituțiune oprită de lege, deoarece legea 
nu cere ca dispunătorul să facă o libera- 
litate expresă, adică o donaţiune sau tes- 
tament. (Demolombe, XVIII, No. 9i; Tro: 
plong, Donations et testaments, IL, No. 107, 
161; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 10 bis, |; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII 
$ 694, text şi nota 11, p. 504. 305; Laurent, 
XIV, No. 397; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, ÎI, No. 3092; Alexandresco, 
ed. 2-a. iV, pariea II, p. 525, 526). 

18. Pentru existența unei substituţiuni 
oprită de lege, trebueşte să existe mai în- 
tâi o dispoziţiune făcută în favoarea unei 
persoane care va păstră proprietatea bu-. 
nurilor dăruite sau testate toată viaja sa 
înainte de a le trece în proprietatea sub- 
stiiutului. (Dalloz, Rep, Substitutions, No. 
32; Suppl., Substitutions, No. 15; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 525, text.şi 
mota 5). | 

19. Orice dispozițiune prin care ere- 
dele instituit sau legatarul va fi însăr- 
nât a conservă şi a remite la oa treiă per- 
soană, constitue, după o părere, o substi- 
tuțiune oprită de lege, fără a se distinge 
dacă legatarul este sau nn moștenitorul 
ab intestat al dispunătorului. (Demolom- 
be. XVIII, No. 91; Aubry et Rau, ed, 4-a, 
VII, $ 694, nota îi, p. 304; Laurent. XIV, 
No. 597; Huc, VI, No. 18; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 5091 urm.: 
Comp.: Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea 
II p. 525, 526). 
20. După altă părere, în cazul când mo- 

ştenitorul ab intestat va fi însărcinat a 
conseryă şi a remiie la oa treia persoană, 
această dispoziţiune nu poate constitui o 
substituțiune oprită de leye, deoarece mo- 
ştenitorul ab intestat deţine dreptul său 
dela lege, iar nu dela dispozițiunile tes- 
tatorului. (Rolland de Villargues, Des 
substitutions p-ohibâes, No. .128; Duran- 
ton, VIII, No. 67; Dalloz. Râp., Substitu- 
tions; No, 50). 
24. În cazul când un moştenitor este 

însărcinat cu o substituţiune probhibită de 
lege, nulitatea substituținnei nu înlătură 
vocațiunea legală a acestui moştenitor la 
succesiunea dispunătorului, ci numai . îl 
descarcă de sarcina ce i-a impus-o de- 
functul. (Huc, VI, No. 18; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, Il, No. 5091. 
urm). - 
- 29. Caracterul substituţiunei oprită de 
lege este că donatorul, moștenitorul in- 
stituit sau legatarul, în virtutea uneia din- 
tre aceste calităţi, conservă bunul care 
face obiectul substituţiunei ca proprietar 
al cărui drept se stinge numai dacă la 
decesul său, persoana a treia chemată a 
culege bunul supraviețueşte şi este capa- 
bilă să primească. (Dalloz, Rep. Subs'i- 
tutions, No, 33; Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea II, p. 518, text şi nota 3. 519, 520). 
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93, Actul prin care dispunătorul însăr- 
cinează pe o persoană, pe care nu înţelege 
so gratifice, cu execularea voinţei sale, 
ca să remită unei alte persoane obiectul 
testat, imediat sau la un termen oarecare, 
nu constitue o substituţiune oprită de lege, 
ci un mandat sau o instituire de executor 
testamentar. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 094, p. 515; Dalloz, Rep., Substitutions. 
No. 34, 35, 36; Suppl, Substitutions, No. 
15; Huc, VI, No. 19; Alexandresco, ed. 2-a. 
1V, partea Îl, p. 522, nota). 
24. Dacă însă în cazul precedent, re- 

miterea obiectului testat urmează să se 
facă la. data încetării din viaţă a greva- 
tului, actul constitue o substituţiune o- 
prită de lege. (Dalloz, Rep.. Substituiions,: 
No, 36). - 
25. Actul prin care dispunătorul însăr- 

cinează pe o persoană să păstreze în de- 
pozit succesiunea sau bunurile testate şi 
să le administreze până în ziua când va 
trebui să le remită adevăratului legatar, 
nu constitue o substituţiune oprită de lege, * 
ci o instituire de moştenitor fiduciar, sau 
de _fiducie. (Demolombe, XVIII, No. 105; 
Aubry et Rau, ed. 4a, VII, $ 694, p. 503; 
Dalloz, Râp., Substitutions, No. 37: Suppl.. 
Substitutions. No. 16; Laurent, XIV, No. 

402; Huc, VI, No. 15; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 527, 528). 
26. Moşienitorul fiduciar nu este un 

adevărat moştenitor, deoarece el nefiind 
decât un administrator nu are dreptul să 
perceapă fructele pentru el, ci este obli- 
gat să le predeă odată cu bunurile lega- 
tarului. la epoca fixată de dispunător. 
(Troplong, Donations et testaments, Î, No. 
109; Dalioz, Râp., Substitutions, No. 38; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 528). 
27. Moştenitorul fiduciar are dreptul 

să ceară capitalurile succesiunei, fără au- 
torizația tribunalului. (Dalloz, Rep, Sub- 
stitutions, No. 58), 
28. Dacă persoana căreia trebueşie să 

i se_remită obiectele legate, încetează din 
viată înainte de epoca remiterei. aceste 
obiecte se vor cuveni moștenitorului dis- 
punătorului. (Dalloz, Rep., Substitutions, 
No. 58), 
„29. Pentru a se constată dacă o dispo- 

zitiune cuprinde o substituțiune oprită de 
lege sau o simplă fiducie, trebueşte de cer- 
cetat dacă dispunătorul a dispus numai în 
favoarea celui chemat a-i fi remise bu- 
nurile legate sau a dispus în favoarea ere- 
vatului cu _remiterea. (Dalloz, Râp., Sub- 
stitutions, No, 59), 
30. Tribunalele vor apreciă după ter- 

menii întrebuințaţi de dispunător dacă el 
a înteles să facă o -substituţiune oprită de 
lege sau o simplă fiducie. (Demolombe. 
XVIII, No. 105; Troplong, Donations et tes 
taments, Î. No. 110; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 694, p. 304; Dalloz, Râp., Suppl.. 
Substitutions, No. 17; Laurent, XIV, No. 
404: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 530). - 

31. Pentru existența fiduciei nu este 
necesar ca cel chemat a i se remite. obiec- 
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tele legate să fie în vârsta fragedă, ca să 
aibă nevoie de un iutor. (Dalioz, Rp. 
Substitutions, No. 40). 

9, in cazul când fiduciarul a fost îm- 
puternicit să reţie toate fructele bunurilor 
pentru el, şi mai ales până ia decesul său, 
acest fapt va puteă îndreptăţi pe tribu- 
nale să constate că actul cuprinde o sub- 
stituțiune fideicomisară. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 694, p. 504; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea Ii, p. 550). : 
23. Dacă însă fiduciarul a fost împu- 

ternicit să reție numai o parte din fructe 
sau numai nişte obiecte particulare, acest 
fapi poate determină tribunalele să con- 
state că actul nu conţine o substituţiune 
fideicomisară. (Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea ll, p. 550). 
24. Pentru existenţa unei substituţiuni 

oprită de lege, trebueşte ca alături de li- 
beralitatea făcută în profitul grevatului 
de a remiie obiectele legate, să se facă o 
altă liberalitate în favoarea substitutului 
care va primi bunurile dela dispunător 
prin intermediul grevatului. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, 3 694, p. 502; Dailloz, 
Rep. Substitutions No. 51; Huc, VI, No. 
15; Baudry et Colin, Dounations et testa- 
ments, Il, No, 3087; Planiol. III, No. 3278: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II], p. 548, 
texi şi nota 35, 521, 530, 548 urm.). 
35. Dispoziţiunile caritabile cari im- 

pun înstituitului o sarcină în profitul per- 
soanelor desemnate mai mult sau mai pu- 
țin vag, nu constituesc substituţiuni p?o- 
hibite de lege, deoarece aceste persoane 
nu au dreptul să reclame executarea diș- 
poziţiunilor. (Dalloz, Rep., Substitutions, 
No. 52: Comp.: Dalloz, Rep.. Suppl., Sub- 
stitutions, No. 20; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. paztea II, p. 548). o 
„28. Peniru existența substituţiunei o- 
prită de lege nu este necesar ca dispună- 

torul să fi desemnat individual pe sub- 

stituiţi, ci este deajuns dacă asupra indi- . 

vidualităţii lor nu poate să existe nici o 

îndoială şi dacă se constată. că în adevăr 

dispunătorul a dispus în profitul lor. (Au- 

bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, p. 505; Dal- 

loz. Râp., Suppl., Substitutions, No. 24; 

Huc, VI, No. 25; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 

partea IÎ. p. 527, 530, 551), NI 

237. Persoanele puse într'o condițiune 

nu sunt considerate că sunt cuprinse în 

dispoziţiunea testameniară. Astfel, condi- 

țiunea: <dacă moare sără copii» pu Cu 

rinde instituirea copiilor ca moştenitori. 

CA ubry et Pau, ed. 4-a, VII, $ 694, p. 30; 

Dailoz, Rep., Substitutions, No. 46, 47; 

Comp.: Rolland de Villargues, Des substi- 

tutions prohibâes, No. 86, 121, 123). 

28. Există însă substituţiunea oprită 

de lege când testatorul va zice: <Înstitui 

pe X moştenitor şi dacă el moare fără 

copii, le substitui (acestor, copii) „pe 7, 
deoarece în acest caz copiii ar fi consi- 

deraţi ca grevaţi către Z care e substitui- 

tul. (Dalloz, Rep, Substitutions, No. 48). 

29, Facultatea lăsată grevatului de sub- 

<tituțiune de a alege el însuşi beneficiarul 
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" substituţiunei după o părere nu este obli- 
gatorie şi liberalitatea în favoarea greva- 
tului trebueşte executată, deoarece nu cu- 
prinde o substituţiune apărată: de lege. 
(Dalloz, Rep., Substitutions. No, 89). 
40. După aliă părere, irebueşte de fă- 

cut o distincţiune: dacă facultatea lăsată 
grevatului de substituțiune de a alege el 
însuş beneficiarul substituţiunei ese at- 
solută şi nedefinită, adică dacă grevatul 
are o putere nelimitată de dispoziţiune, 
el nu este obligat de a conservă şi a re- 
mite _aşă încât nu există substituțiune 
oprită de lege, deoazece sarcina de a re. 
mite este subordonată unei condițiuni pur 
potestative şi nimeni nu_are dreptul să 
constrângă pe grevat să aleagă un sub- 
stituit; dacă însă facultatea de a alege 
beneficiarul: substituirei este mărginită la 
o anumită categorie de persoane, astfel 
cum ar fi în cazul când alegerea trebueşte 
să se facă printre rudele cele mai apro- 
piate ale dispunătorului sau ale grevatu- 
lui, de exemplu copiii lor, există obli- 
gaţiunea de a conservă şi remite, deci o 
suhstitutiune oprită de lege. (Demolombe, 
XVIII, No. 106; Troplong, Donations et tes- 
tamenis, [, No. 154; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VII, $ 694, notele 14, 15, p. 305, 306; Dal- 
loz, Rep., Suppl.. Substitutions, No. 53; 
Laurent, XIV, No. 405 urm.; Huc, VI, No. 
14: Baudry et Colin, Donations et tesia- 
ments, Il, No. 3095 urm.; Planiol, [il, No. 
35281; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ÎL. p. 525, 527, 531, 532; Contra: Rol- 
land de YVillargues, Des substitutions pro- 
hibe6s, No. 264). 
41. Pentru existenţa unei substituțiuni 

oprită de lege nu e nevoie de înirebuin- - 
ţare de termeni sacrameniali, fiind dea- 
juns dacă din ansamblul dispoziţiunei re- 
zultă că voința dispunătorului a fost să 
facă o substituțiune care să îndeplinească 
condiţiunile prevăzute de lege. (Troplong, 
Donations et testamenis, |, No. 108; Dal- 
loz, Râp, Substitutions, No. 53; Sunpl,, 
Substitutions, No. 22; Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea ÎI, p. 527, 552). . 
49, Pentru ca o dispozițiune să poâtă 

constitui o substituțiune oprită de lege, se 
cere ca ea să îndeplinască următoarele: 
condițiuni: 1) trebueşte ca termenii dispo- 
zițiunei să fie hotărîtori şi obligatorii şi 

„să aducă pentru grevat sarcina de a con- 
servă şi remite; 2) ca această dispoziţiune 
să înlăture ordinea succesorală fixată de 
lege; 3) ca epoca remiterei. către substi- 
tuit să aibă loc la încetarea din viaţă a 
srevatului însărcinat cu remiterea. (Dal- 
loz. Rep., Substitutions, - No. 54: Suppl., 
Substitutions, No. 22; Alexandresco,: ed. 
2-a, IV, partea ÎI, p. 518 urm... .- 
43, Potrivit acestor: principii. prima. 

condițiune pentru ca o 'dişpozițiune “să 
poată constitui o substituțiune oprită de 
lege esie ca termenii dispozitiunei să fie 
hotărîtori, iar nu numai enunciătivi; “pri 
urmare dacă dispunătorul în loc să facă 
o substituire în mod: pozitiv, spune numai 
că a substituit printr'un testament ânte- 
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rior sau prin acelaş act, enunțarea făcuță - 
nu este îndestulătoare pentru a constitui 
o substituțiune oprită de lege. (Demolom- 
"be, XVIII, No. 141; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 694, nota 16, p. 306; Dalloz, Rep. 
Substitutions, No. 55; Suppl., Substitutions, 
No. 25; Laurent, XIV, No. 458 urm.; Huc, 
VI, No. 26; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis, II, No. 3150 urm... _, _ 
44. Dacă dispunătorul a omis să treacă 

termenii de subsituţiune în actul făcut, a- 
ceastă omisiune nu este de natură să în- 
lăture efectele substituțiunei, dacă din cu- 
prinsul actului se poate constată omisiu- 
mea şi se stabileşte voința dispunătorului 
de a face o substituire oprită de lege. :Dal- 
loz, Rep. Substitutions, No. 57). 
45. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

vcran .dacă din ansamblul dispoziţiunilor 
testamentului rezultă voinţa dispunătoru- 
lui de a face o substiuțiune oprită de lege. 
(Dalloz. Re€p., Substitutions, No. 60). 
4G. Pentru ca să existe o substituţiune 

oprită de lege, trebueşte ca termenii ac- 
tului să fie obligatorii pentru grevat şi să 
aducă sarcina pentru el de a conservă şi 
a remite; existența unor termeni sub for- 
ma de rugăminte nu obligă pe grevat de 
a remite aşă încât dispozițiunea nu poate 
constitui o substituţiune oprită de lege. 
(Coin-Delisle, Donations eţ testaments, 
Art. 896, No. 40; Demolombe. XVIII, No. 142; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, nota 17. p. 506; Dalloz, Rep, Substitutions, No. | 59: Baudry et Colin. Donations et testa- ments, II, No. 3152; Planiol. III, No. 3292; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 507, 
nota, 521, nota 5, 551). 
47. Substituţunea oprită de lege nu poate rezultă, în principiu, dintr'o simplă dorinţă, un sfat sau o pură recomandare de _a conservă şi:a remite, (Demolombe, XVIII, No. 142; Dalloz, Rep. Substitutions, No. 61; Suppl, Substitutions, No. 25; Ale- 

xandresco, ed, 2-a, IV, partea II, p. 521, 
nota 5, 551), 
48. Cu toate că expresiunea: cînsăr- cinez să remită» constitue o substituțiune oprită de lege, totuş acest sens poate fi modificat prin clauzele testamentului şi in ansamblul dispoziţiunilor poate să re- zulte că nu există o substituţiune oprită de lege. (Dalloz, R&p., Suppl., Substiiutions, No. 24). 
49. In cazul când remiterea a tost lă- sată la deplina voinţă a grevatului, nu e- xistă substituțiune oprită de lege, ci o obligațiune potestativă din partea debito- rului care anulează obligația. (Dalloz, Rep. Substitutions, No, 62;  Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 551). 
50. Dispoziţiunea prin care donatarul sau legatarul este obligat să remită la în- cetarea sa din: viață, ceeace va rămână din bunurile donate sau legate, după o pă- rere, este nulă în întregime atât în ceea ce piiveşie pe grevat cât și pe substituit, deoarece: constitue '0 substituțiune oprită de aspe- (Dalloz, Rep., Substitutions, No. 

„ 08). 
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5. După altă părere, dispozițiunea este 
valabilă numai în ceeace priveşte pe gre- 
vat, iar nu şi în ceeace priveşte pe substi- 
tuit faţă de care este nulă. (Rolland de 
Yillargues, Des substitutions prohibes, No. 
255 urm.; Bertauld, Questions pratiques et 
doctrinales, I, No. 410; Demante et Colmet 
de_Santerre, IV, No, 8, 8 bis). , 

9. După a treia părere, dominantă, 
dispoziţiunea este valabilă în întregime, 
deoarece nu există sarcina de a conservă 
şi nu loveşte de indisponibilitate bunurile 
dăruite sau legate. (Coin-Delisie, Com- 
„mentaire du livre III, titre II, Art. 896, No. 
5; Poujol, Trait& des Successions, I, Art, 
896, No. 15; Demolombe, XVIII, No. 155 
urm.: Vazeille, Succesions, [, Art, 896. No. 
27; Marcad6, Art. 896, No. 5; 'Troplong, Donations et testaments, Î, No. 150 urm; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, nota 26, D. 510; Dalloz, Râp,, Substitutions, No. 66; Suppl., Substitutiuns, No, 27; Laurent, XIV, 
No. 475 urm,; Huc, VI, No. 22; Baudry et Colin, Donatidns et testaments, Il, No. 5100: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 557, 558). 

538, Deasemenea dacă donatarul sau le- gatarul este obligat să remită la încetarea sa din viaţă, însă are dreptul să înstrăi- 
neze în caz de trebuință, această dispo- zitiune, după părerea dominantă, nu cu- prinde o substituțiune oprită de lege, de- oarece nu este opriiă circulaţia bunurilor dăruite sau legate care pot fi înstrăinate când donatarul sau legatarul va judecă că se găseşte în nevoie, (Merlin, Questions sie doit, Substitution fidâicommissaire, $ 13: Rolland de Villargues, Des substitutions prohib&es, No. 256; Demolombe, XYIII, No, 159; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII $ 694, nota 29, p. 511; Dalloz, Râp., Substitutions, No. 77: Suppl., Substitutions. No. 59: Laurent, XIV, No, 478; Huc, VI, No. 44: Baudry et olin, Donations et testamenis, II, No. 5111; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 565; Contra: Coin-Delisle, Commentaire du livre III, titre II, Art. 896, No. 30; Grenier, Donations, Observa- tions preliminaires. No. 7 ter;  Marcade, Art. 896. No. 5), 
54. Dacă însă se prevede că înstrăina- rea nu se va puieă face decât în caz de necesitate justificată, dispoziţiunea cuprin- de o substituţiune oprită de lege. (Demo- lombe, XVIII, No. 159: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, p. 512). 
55, Dispoziţiunea prin care donatarul sau legatarul este obligat să remită la în- cetarea sa din viaţă, ceeace va rămâne din bunurile dăruite sau legate, nu constitue o substituțiune permisă de lege, ci ire- bueşie considerată ca o donaţiune sau ca legat, fiind supusă regulelor cari guver- nează aceste două moduri de liberalităţi. (Demolombe, XVIII, No. 154, 155; Dalloz, Rep. Suppl., Substitutions, No. 53, 54, 35; Laurent, XIV, No. 479 urm.: Huc, VI, No.: 22: Baudryv- et Colin, Donations et testa- ments. II, No. 3101 nrm.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [I, p. 560), 
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56. In cazul dispoziţiunei cu obligaţia 
de a remite ceeace va rămâne la înceta- 
rea din viaţă a grevatului, dacă dispozi- 
tiunea se face pe cale de testament, după 
o părere, legatul, în ceeace priveşte pe 
substituit, trebueşte considerat ca un le- 
gat pur şi simplu, dobândit din ziua în- 
cetării din viață a dispunătorului, deoa- 
rece dreptul său se deschide. la încetarea 
din viață a dispunătorului, așă încât dacă 
substituitul încetează din viaţă, înaintea 
grevatului însărcinat să remită, el trans- 
mite dreptul său moştenitorilor săi. (Dal- 
loz, Rep., Suppl., Substitutions, No. 34; 
Laurent, XIV, No. 484; Comp.: Alexandre- 
sco, ed, 2-a, IV, partea II, p. 560). 
57. După altă părere, dreptul substi- 

tuitului este condiţional, întrucât este sub- 
ordonat condiţiunei ca grevatul să fi în- 
cetat din viaţă fără a fi înstrăinat bunu- 
rile pe care le-a primit cu sarcina să le 
remită substiiuitului. (Bertauld, Questions 
pratiques et doctrinales, I, No. 421; Dal- 
ioz. Rep., Suppl., Substitutions, No. 34, 35). 

58. Intr'o dispoziţiune prin care dona- 
tarul sau legatarul este obligat să remită 
la încetarea sa din viaţă. ceeace va ră- 
mâne din bunurile dăruite sau legate, pen- 
tru a se determină drepturile grevatului 
de a remite, trebuesc cercetaţi termenii 
actului şi intenţiunea dispunătorului, ceea 
ce aparţine în mod suveran judecătorilor 
fondului. (Dalloz, Râp., Substitutions, No. 
75: Suppl., Substitutions, No. 36; Alexau- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Il, p. 564). 

59. În cazul când din termenii actului 
nu se poate deduce intenţiunea dispună- 
torului. după o părere, grevatul cu remi- 
terea, are dreptul să dispue de bunurile 
dăruite sau legate numai cu tiilu oneros, 
iar nu şi cu titlu gratuit prin donațiune 
între vii sau prin testament.  (Bertauld, 
Questions pratiques 'et doctrinales, 1, R- 
551 urm.; Laurent, XIV, No. 482; Huc, VI, 
No. 25). 
60. După a doua părere, în acest caz, 

grevatul cu remiterea, are dreptul să dis- 
pună de bunurile dăruite sau legate, atât 
cu titlu oneros, cât şi cu titlu gratuit, însă 
dacă dispune cu titlu gratuit poate dispune 
numai prin donaţiuni între vii, iar nu şi 
prin testament, (Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, II, No. 5108). 

Gi. După a treia părere, în acest caz, 

grevatul cu remiterea are dreptul să dis- 
pună de bunurile dăruite sau legate, atât 
cu titlu oneros cât şi qu titlu gratuit, fie 
prin donaţiuni intre vii, fie prin testameni, 
(Demolombe, XVIII, No. 156; Aubry et 

Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, nota 28, p. 31: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 564). 
62. Intr'o dispoziţiune prin care dona: 

tarul sau legatarul este obligat să remită 
la încetarea sa din viaţă, ceeace va ră- 
mâne din bunurile dăruite, dispunătorul 
poate să interzică grevatului cu, remiterea, 
dreptul de a înstrăină bunurile dăruite 
sau legate cu titlu gratuit, deoarece în 
acest caz el are dreptul să înstrăineze cu 
titlu oneros şi nu e obligat să conserve 
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bunurile, condiţiune fără care nu poate 
există substituțiune oprită de lege. (De- 
molombe, XVIII, No. 158; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 694, nota 27, p. 310; Dalloz, 
R€p., Substitutions, No. 81;. Suppl, Sub- 
stitutions, No. 36; Laurent, XIV, No. 48; 
Baudry ei Colin, Donaiions et testaments, 
II, No. 3110; Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea Îl, p. 564), 
63. Dacă în actul de donaţiune sau în 

testament se prevede prohibiţiunea de a 
înstrăină bunurile dăruite sau legate, a- 
ceastă prohibiţiune nu poate constitui o 
-substituţiune oprită de lege decâi atunci, 
când este prevăzută de dispunător în fa- 
voarea unei persoane determinate, căci în 
acest caz grevatul are sarcina de a con- 
servă şi remite, ceeace constitue o substi- 
tuțiune oprită de lege. (Demolombe. XVIII, 
No. 149; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
nota 21, p. 308; Dalloz, Râo., Substitutions, 
No. 78; Suppl., Substitutions, No. 45; Lau- 
rent, XIV, No, 462; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 552, 555). 
G4. Dacă în actul de donaţiune sau în 

testament, dispunătorul prevede clauza că 
donatarul sau legatarul nu va putea vinde 
bunurile dăruite sau legate la alte persoa- 
ne decât celor din familia sa, această dis- 
pozițiune unu poate cuprinde o substitu- 
tiune oprită de lege, deoarece nu există 
nici sarcina de a conservă, nici cea de a 
remite. (Demolombe, XVIII, No, 148; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, nota 95, p. 
509; Dalloz, Râp., Substitutions, No. .80; 
Suppl., Substitutions, No. 48; Laurent, XIV, 
No. 465; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IT, p. 553, 554). 

65. In cazul când grevatul este obligat 
a remite nu aceleaşi obiecte cari au fost 
dăruite sau legate, ci alte obiecte diferite, 
după o părere, există substituţiune oprită - 
de lege deoarece, identitatea obiectului ce 
trebueşte remis nu este necesară, întrucât 
în acest caz există obligaţiunea de a con- 
servă şi a remite. (Demolombe, XVIII, No. 
126; Laurent, XIV, No. 407). 

GS8. După altă părere dominantă, în a- 
cest caz nu există substituțiune oprită de 
lege, deoarece pentru ca grevatul să poată 
îi obligat să conserve şi să remită, după 
cum cere însăşi definiţiunea substituţiunei 
oprită de lege, trebueşte să existe identi- 
“tatea obiectului transmis grevatului cu a- 
cel ce irebueşte remis substituitului. (Rol- 
land de Villargues, Substitutions prohibees, 
No. 4; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
nota 52, p. 312; Dalloz, Râp., Substitutions, 
No. 87: Suppl. Substitutions, No. 55; Huc, 
VI, No. 19; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II. No. 5115 urm.; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 522, nota, 535, 
555). | | 
a. Deasemenea nu există substituțiune 

oprită de lege, când în actul de donaţiune 

sau în testament dispunătorul prevede 
pentru grevat sarcina de a remite la de- 

cesul său unei alte persoane o sumă, de 

bani. deoarece nu există identitatea obiec- 

tului dăruit sau legat cu cel obligat a fi 
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remis. (Demolombe, XVIII, No. 127; Au. 
bry et Rau, ed. fa, VII, $ 694, nota 32, p. 
512; Dalloz, Rep., Substitutions, No. 128; 
Suppl., Substituiions, No. 60; Laurent, XIY. 
No. 408; Baudry et Colin,  Donations et 
testaments, II, No. 3115 urm.; Alexand:es- 
co, ed, 2-a, IV, partea II. p. 522, nota, 
525, 556; Contra: Masse et Verge€ sur Za- 
chariae, III, $ 465, p. 187: Demante et Col. 
met de Sanierre, 1V, No. 10 bis, Il). 
Ga. Dacă în actul de donaţiune, sau în 

testament, donatorul sau testatorul impune 
donatarului sau legatarului de a institui pe 
un terţi moştenitorul său, această obliga- 
tiune nu poate constitui o substituţiune 
oprită de lege, ci se va consideră ca ne- 
scrisă. (Demolombe, XVIII, No. 151; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, nota 24,p. 
509; Dalloz, R€p., Substitutions, No. 85; 
Suppl., Substitutions, No. 50; Laurent, XIV, 
No. 466), 
69. Obligaţia impusă de donator, do- 

năâtarului unui imobil de a legă acest imo- 
bil unei anumite persoane. poate constitui 
o substituțiune oprită de lege. (Demolom- 
be, XVIII, No. 159; Dalloz, Rep., Suppl. 
Substitutions, No. 51). 
70. Obligaţia impusă unui legatar de 

a face el însuşi o substituțiune, nu poate 
constitui o substituțiune oprită de lege, ci 
o sarcină ilicită care trebueşte declarată 
nulă. (Dalloz, Râp.. Substitutions, No. 8; 
Supol.. Substituiions, No. 52: Lauren: XIV. 
No. 466). 

71. Obligaţia impusă donatarului sau 
legatarului de a vinde imobilul dăruit sau 
legat unei ânumite persoane. nu constitue 
o suubstitujiune oprită de lege. (Dalloz, 
Rep. Substitutions, No. 85). 

12. Nu poate să existe substituţiune 
oprită de lege când grevatul şi substituitul 
ar fi chemaţi la succesiunea dispunătorului 
în concurenţă sau unul în lipsa celuilalt. 
(Dalloz, Rep., Substitutions, No. 94; Suppl., 
Substitutions, No. 66; Laurent, XIV, No. 
425; Comp.: Demolombe, XVIII, No. 9 
urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
nota 55, p. 312; Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea II, p. 54). , 
18. Pentru ca o dispoziţiune să poată 

fi considerată ca o substituțiune oprită de 
lege, trebueşte ca donatarul sau legatarul 
grevat cu sarcina de a remite, să fie obli- 
gat a conservă bunurile dăruite sau legate, 
până la încetarea sa din viaţă, când va 
trebui să le remită substituitului, (Demo- 
lombe, XVIII, No. 9%; Aubry et Rau. ed. 
4-a. VII, $ 694, p. 312; 515; Dalloz, Rep. 
Substitutions, No. 115, 116: Suppl.. Substi- 
tutions, No. 69; Laurent, XIV, No. 449 urm.; 
-Baudry et Colin, Donations et testaments. 
TI, No. 5135; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea II, p. 522, nota, 534, 536, 537), 
„24. Prin urmare potrivit acestor prin- 

cipli, nu există substituţiune oprită de lege, 
dacă donatarul sau legatarul este obligat 
a remite unei alte persoane bunurile dă- 
ruite sau legate la un termen anumit în 
timpul vieţii sale sau sarcina remiterei i-a 
fost impusă sub o condițiune oarecare care 
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se poate realiză în timpul vieţii sale. (De- 
molombe, XVIII, No. 98; Aubry et Rau, 
ed, 4-a, VII, $ 694, p, 312, 315; Dalloz, R&p.. 
Substitutions, No. 115, 116; Suppl., Substi- 
iutions, No. 69; Laurent, XIV, No. 449 urm.; 
Baudry ei Colin, Donations et testaments, 
II, No. 3155; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ÎI, p, 522, 557, 541). 
15. Pentru ca -să existe dar substitu- 

iune oprită de lege, se cere ca donatarul 
sau legatarul grevat cu sarcina de a re- 
mite să conserve bunurile dăruite sau le- 
gate şi să le remită substituitului la înce- 
tarea sa din viaţă. Condiţiunea morţei gre- 
vatului nu trebueşte prezumată de drept, 
ci trebuește clar exprimată sau să rezulte 
din termenii actului. (Demolombe, XVIII, 
No. 154; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
nota 56, p. 513; Dalloz, Rep., Substitutions. 
No. 117: Suppl., Substitutions, No. 72; Lau- 
rent, XIV, No. 452; Alexandresco. ed. 2-a. 
IV, partea II, p. 540). 
76. Condiţiunea morţei nu trebueşte ex- 

primată prin termeni sacramentali şi tri- 
bunalele vor apreciă în mod suveran dacă 
din termenii actului rezultă condiţiunea 
morţei grevatului, (Dalloz, R€p., Substitu- 
iions, No, 118; Suppl, Substitutions, No. 
71; Laurent, XIV, No. 451; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 3138; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea II, p. 
540, 541), 

77. Este deosebire între substituţiunile 
oprite de lege şi dispozițiunile condiţio- 
nale — donaţiuni sau legate — deoarece 
în substituțiunile oprite de lege există 
două transmisiuni succesive, pe când în 
dispoziţiunile condiționale, există o singură 
transmisiune care se face dela dispunător 
direct şi imediat, în urma efectului retro- 
activ al condiţiunei, fie la moştenitor în 
caz de condiţiune rezolutorie, fie la lepa- 
iar, în caz de condiţiune suspensivă, iar 
moştenitorul sau legatarul rămâne proprie- 
tarul lucrului legat. (Demoiombe, XVIII. 
No. 94; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, 3 694, 
p._502; Dalloz, Rep., Substitutions, No. 
123: Suppl., Substitutions, No. 85: Laurent. 
XIV, No. 440 urm.; Huc, VI, No. 16; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II. 
No. 5158 urm.; Comp.: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 542, 545). 

18. Dacă condiţiunea transmiterei ce- 
lui de al doilea instituit presupune în mod 
necesar încetarea din viaţă a primului în- 
stituit, după o părere, în acest caz există 
substituțiune oprită de lege. (Demolombe, 
XVIII, No. 101; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, „$ 694, nota 55 p. 515; Demante ct Colmet 
de Santerre, IV, No. 10 bis, VI: Dalloz, 
R€p., Substitutions, No. 123), 
79. După altă părere, chiar dacă con- 

dițiunea transmiierei celui de al doilea in- 
stituit presupune în mod necesar înceta- rea din viaţă a primului instituit, nu există 
numaidecât o substituţiune oprită de lege, 
deoarece dacă există o singură transmi- 
siune, oricare ar fi condițiunea şi oricare ar fi epoca fixată pentru îndeplinirea ei. 
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nu ne aflăm în faţa unei substituțiuni o- 
prită de lege la cae se cer două trans- 
misiuni succesive. (Dalloz, Rep., Supbl, 
Substitutions, No. 84; Laurent, XIV, No. 
440 urm.; Hue, VI, No. 16; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 5161 
urm.). 
80. Tribunaleie vor apreciă în -mod su- 

veran, constatând intenţia dispunătorului, 
dacă există una sau două transmisiuni, 
(Dalloz, Rep., Suppl., Snbstitutions, No. 85). 
8i. Dacă întrun testament se prevede 

expresia: <Legatul va fi rezolvit în caz 
de deces al legatarului fără posteritate», 
există o substituţiune oprită de lege. (Dal- 
loz. Rep.. Substitutions, No. 199), 
82. Deasemenea când se prevede ex- 

presia: «Insărcinez pe legatarul meu de a 
remite în cazul când va muri înainte de 
majoritatea sa», deoarece în acest caz le- 
gatarul a conservat bunurile legaie toată 
viata sa. (Dalloz, Rep,, Substitutions, No. 
150). 

83, In cazul când există concurs de 
două dispoziţiuni condiţionale, una rezolu- 
torie şi cealaltă suspensivă, pentru a se 
puteă distinge dacă există o substituţiune 
oprită de lege sau o dispozițiune condiţio- 
nală permisă de lege, trebueşte să se cer- 
ceteze dacă există una sau două transmi- 
siuni; în cazul când există o singură irans- 
misiune, dispozițiunea va fi o dispoziţiune 
condițională, în cazul contrar când există 
două transmisiuni succesive, dispoziţiunea 
va Îi o substituţiune oprită de lege. (Dal- 
loz. Rep., Substitutions, No. 150; Suppl,, 
Substitutions, No. 94). | 
84. Aceeaş no:mă se va urmă şi în ca- 

zul când vor fi reunite în aceeaş clauză 
două dispozițiuni condiţionale, ambele sub 
condițiune suspensivă. (Dalloz, R&p., Sub- 
stitutions, No. 94). 
85. Stipularea dreptului de reîntoar- 

cere în favoarea donatorului şi altor per- 
soane, după o părere, constitue o substi- 
tuțiune oprită de lege. (Dalloz, Rep. Sub- 
stitutions, No. 200; Comp.: Alexandresco, 
cd. 2-a, IV, partea II, p. 527, 546), 

86. După altă părere, stipularea drep- 
tului de reîntoarcere în favoazea donato- 
vului şi a moştenitorilor săi, nu constitue 
o substituțiune oprită de lege şi este va- 
labilă în privința donatorului şi trebueşte 
considerată ca nescrisă în privinţa moște- 
nitorilor donatorului, deoarece constitue o 
extindere ilicită a dreptului de reîntoar- 
cere. (Demolombe. XVIII, No. 112; De- 
mantie et Colmet de Santerre, IV, No. 10 
bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 194, 
nota 42, p. 516; Dalloz, Rep. Substitutions, 
No. 201; Suppl., Substitutions, No. 123; 
Huc, V, No. 26; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, I, No. 1505; II, No. 317; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
546, 547). , . 
87. Stipularea dreptului de reîntoar- 

cere numai în favoarea moștenitorilor do- 
natorului, fără să se fi stipulat și în fa- 
voarea donatorului, constitue, după o pă- 

96701. — Codul civil adnotat— VI, 
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rere, o substituţiune oprită de lege. (De- 
molombe, XVIII, No. î11; Aubry et Bau, 
cd. 4-a. VII, $ 694, nota 41, p. 315; Dalloz, 
Rep. Substitutions, No. 203: Suppl., Sub- 
stitutions, No, 126; Huc, V, No. 25; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 
346, 547). 
88. După altă părere, în acest caz clau- 

za de reîntoarcere se va consideră ca ne- 
scrisă şi donaţiunea va fi valabilă. (Lau- 
rent, XIV, No. 472; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, I, No. 1507; II, No. 
5156), 

89. Siipularea dreptului de reîntoar- 
cere în favoarea donatorului şi a unui ierţ, 
care nu este moştenitorul său, după o pă- 
rere, constitue o substituţiune oprită de 
lege, deoarece dreptul de reîntoarcere nu 
poate există niciodată în favoarea unui 
terț. (Demolombe, XVIII, No. 112; Dalloz, 
Râp.,. Substitutions, No. 204: Suppl., Sub- 
stitutions, No. 129; Huc, V, No. 26), 
90. După altă părere, stipularea drep- 

tului de reîntoarcere în favoarea donato- 
rului şi a unui terţ care nu este moşte- 
nitorul său, va fi valabilă şi nu poate fi 
considerată ca o substituţiune oprită de 
lege, deoarece intenția donatorului nu a 
fost să facă două liberalităţi şi întrucât 
față de donatar clauza are caracterul u- 
nei condițiuni rezolutorii, acelaş caracter 
îl păstrează şi faţă cu terțul chemat, în 
lipsa donatarului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 694, nota 4, p. 516; Laurent, XIV, 
No. 471; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis, Î, No. 1504; II, No, 5157). 

91. Stipularea dreptului de reîntoar- 
cere numai în favoarea unui terţ, consti- 
tue, după o părere, o subsiituţiune oprită 
de lege. (Demolombe, XVIII, No. 110; De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 10 
bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
noia 41, p. 515; Dalloz, Rep, Substitutions, 
No. 202; Suppl.. Substitutions, No. 122; Huc, 
V, No. 95). , 
92. După altă părere, în acest caz va 

trebui a se cercetă care a fost intenţia dis- 
punătorului; dacă el a înţeles să facă două 
donațiuni succesive, va fi substituţiune o- 
prită de lege, dacă însă a înţeles să supue 
donaţiunea unei condițiuni rezolutorii în 
favoarea terţului, donaţiunea primă va fi 
valabilă, iar cea de a doua va fi anulată, 
deoarece dispoziţiunea, în acest caz, cou- 
stitue o donaţiune alternativă; cea în îa- 
voarea donatarului supusă unei condițiuni 
rezolutorii şi cea în favoarea terțului su- 
pusă unei condițiuni suspensive. (Laurent, 
XIV, No. 469; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, IL, No. 1508, 1509: II, No. 3155), 
93. Când se institue doi legatari cu 

clauza ca la decesul unuia dintre ei, bu- 
nurile legate să fie remise celuilalt lega- 
tar, există o substituțune  aşă zisă reci- 
procă care nu este permisă de lege. (Dal- 
loz, Reâp., Substitutions, No. 211). , 
94. Substituţiunea vulgară permisă de 

lege se deosebeşte de substituțiunea fidei- 
comisară oprită de lege, deoarece în prima 

m
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nu există decât un singur beneficiar, pe 
când în cea de a doua există doi benefi- 
ciari. (Dalloz, Râp., Suppl., Substitutions, 
No. 152), , . 
95. lribunalele vor apreciă în mod su- 

veran după termenii dispozițiunei şi îm- 
prejurările cauzei dacă intenţiunea dispu- 
nătorului a fost să facă o substituţiune 
vulgară sau o substituţiune fideicomisoră. 
(Demolombe, XVIII, No. 161; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, p. 518; Laurent, 
XIV, No. 490 urm.; Baudry ei Colin. Dona- 
tions et testamenits, Îl, No. 3151; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 565 urm.). 

96. Pentru a se siabili că o dispoziţiune 
cuprinde un simplu drept de acrescământ, 
iar nu o substituţiune fideicomisoră, tre- 
hueşte ca să se poată recunoaşte că su- 
pravieţuitorul a fost chemat să culeagă 
porțiunea predecedatului, în cazul când 
acesta a încetat din viaţă în timpul vieţii 
dispunătorului. (Dailoz, Râp., Substitutions. 
No. 220: Suppl., Substitutions, No. 133). 
97. In caz de îndoială dacă există sub- 

stiiuțiune fidei-comisară sau un simplu 
drept de acrescământ, se va decide că dis- 
punătorul a înţeles să nu facă să se anu- 
leze dispoziţiunea sa şi că ea conține un 
simplu drept de acrescămâni, iar nu o sub- 
stituțiune oprită de lege. (Demolombe, 
XVIII. No. 165: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 694, nota 51, p. 520; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 5152 urm; 
Comp.: Alexandresco,. ed, 2-a, IV, partea 
II, p. 570, 574). 

98. In codul civil francez este înse- 
rat art. 900 care prevede că atunci când 
întrun testament se vo: găsi condiţinui 
imposibile sau contrare legii sau bunelor 
inoravuri ele se vor consideră ca nescrise, 

Această dispoziţiune a fost luată de că- 
tre francezi din dreptul Roman unde ecă 
considerat ca o mare ruşine faptul de a 
muri cineva fără testament şi fiecare cetă- 
țean consideră ca ceâ mai mare onoarea să 
faptul de a-şi înstitui prin testament un 
moştenitor, care să poată continuă după 
moartea sa facerea sacrificiilor familiare 
către zeități. Motivele cari au determinat 
pe francezi de a inseră în codul civil a- 
ceastă dispoziţiune, îşi au origina într'o 
lege din perioada revoluționară franceză, 
a cărei votare a fost determinată de ideile 
de libertate ce cuprinseseră la aceă epocă 
Adunările Naţionale şi Constituantă, cari 
erau animate de un viu şi generos avâut . 
şi de dorinţa de a-şi da toate silinţele să 
înlăture toate obstacolele pe cari p-ejude- 
căţile şi inegalitatea politică le ridicaseră 
între cetăţeni. lege care dispuneă că orice 
condiţiune dintro dispozițiune. între vii 
sau testamentară care sar atinge de liber- 
tatea religioasă, de libertatea de a se căsă- 
tori cu o numită persoană sau cate s'ar 
atinge de datoriile impuse prin noua cons- 
tituțiune, să fie considerată ca nescrisă 
(Baudry et Colin, Fd. I, Des Donations 
entre vifs et des testaments. tom. |, No. 
75 şi urm.; Planiol, ed. 6-a, III, No. 5029 
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urm.; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 177; Matei Cantacuzino, Elemente de 
drept civil, No. 454, p. 322; N. Georgean, 
Studii Juridice, Î, p. 184). 

99. Chiar în Franţa, unde după cum 
se vede dispoziţiile articolului 900 c. civ. 
sunt categorice, juzisprudenţa totuş, faţă 
cu numeroasele obiecţiuni ce s'au adus 
menţinerii în lege a acestei dispoziţiuni 
nezaţională şi lipsită de utilitate socială. 
a fost nevoită să restrângă sfera de apli- 
caţie a acestei dispoziţiuni, dând speciilor 
câteodată soluţiuni bazate pe voinţa pre- 
zumată a testatorului. (N. Georgean. Studii 
Juridice, Î, p. 185, 184). , 

100. Legiuitorul român, care a copiat 
aproape în întregime codul civil dela fran- 
cezi. când a ajuns la art. 900 nu l-a mai 
reprodus şi această nereproductre, care a 
fost determinată de discuţiile ce au avut 
loc în doctrina şi jurisprudența franceză, 
cu privire la aplicarea acestui text. arată 
în mod vădit intenţia sa de a suprimă cu 
desăvârşire aplicaţia acestei dispozițiuni 
la testamente, cari deci urmează a fi gu- 
vernate de dreptul comun prin aplicarea 
în această materie a dispoziţiilor art. 5 şi 
1008 c. civil şi deci a se anulă liberalita- 
tea în cazul când este subordonată unei 
condițiuni imposibile sau contrară bune- 
lor moravuri sau prohibită de lege. (D. A- 
lexandresco, I, pag. 225 nota 2: ÎIT, p. II, 
pag. 465, nota; IV, p. I, pag. 175, 176, 180. 
181, 182: 1V, p. IL. pag. 306; VI, pag. 4, 
42; D. Alexandresco, Droit ancien et mo- 
derne de la Roumanie, pag. 157, 138, 139; 
Matei Cantacuzino, Elemente de drept. ci- 
vil, No. 454, pag. 322; N. Georgean, Studii 
Juridice, I, p. 184). 

10Qi. ln o aliă părere se decide că, con- 
diţia imposibilă, contrarie bunelor mora- 
vuri sau prohibită de lege, desfiinţează 
numai convențiunile, iar nu şi testamen- 
tele, deoarece ele fiind acte unilaterale lor 
nu li se pot aplică dispoziţiile art. 1008 c. 
civ. cari se aplică numai la convenţiuni, 
aşa încât asemenea condițiuni la testa- 
mente urmează a fi considerate ca ne 
scrise. (Planiol, III, 5027; N. Georgean. 
Studii Juridice, [, p. 184, 185). 
„102. In doctrină şi în jurisprudenţă 

sa mai admis o 5oluţiune intermediară, 
bazată pe interpretarea voinţii testatoru- 
lui. căutându-se a se descoperi o proba- 
bilă preferință, când în sensul desfiinţă- 
rii legatului, supus unei condiţii imposibile 
sau ilicite, când în sensul menţinerii lega- 
tului ca pur şi simplu, prin suprimarea 
condiţiunii şi considerarea sa ca nescrisă. 
Această soluţiune este arbitrară şi nera- 
țională, deoarece judecătorul are misiunea 
de a interpretă voinţa testatorului după 
intenţia sa presupusă, când ea nu este clar 
exprimată, însă atunci când o dispoziţie 
testamentară este exprimată în mod lămu- 
rit, nu este permis julecătorului, făză un 
text precis de lege, să scindeze voinţa tes- 
tatorului şi să declare ca nescrisă condiţia 
clar exprimată, căci procedându-se astfel 
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înseamnă a se înlocui voinţa testatorului 
prin voința arbitrară a judecătorului. (De- 
molombe, XVIII, No. 205 şi urm.; Aubry 
et Rau, VII $ 692; Michaux, Trait€ prati- 
que des testaments, Fd. I], No. 1222; Bau- 
dry et Colin, op. cit. |, No, 72, 75, 86, 87, 
90, 91 şi urmn.; Planiol, III, No. 3055—5057: 
D. Alexandresco, IV, p. |, pag. 183; Can- 
tacuzino, No. 454, pag. 522, 323; N. Geor- 
sean. Studii Juridice, [, p. 185, 186). ! 

103. In privinţa donaţiunilor, ele con- 
stituind după codul civil român nişte con- 
venţiuni şi cum în dreptul nostru civil nu 
există dispoziţiuni echivalente cu dispozi- 
țiile art. 900 din e. civ. francez, condițiunile 
ilicite sau imposibile cari subordonează o 
donaţiune, anulează însăş donaţiunea, în 
această materie aplicându-se dispoziţiile 
art. 1008 ce. civil. (N. Georgean, Studii Ju- 
ridice, I, p. 186. 5 

104. In ceeace priveşte înţelesul noţi- 
unii de condițiune imposibilă sau contrază 
bunelor moravuri sau prohibiță de lege, 
deoarece legiuitorul nu puteă enumeră 
toate cazurile, mai cu seamă în ceeace 
priveşte condițiunile contrare bunelor mMo- 
ravuri, se decide că aparţine. judecătorilor 
de fond să-l stabilească în fiecare specie 
după împrejurările cauzei, de ex. după in- 
tenţia p:ezumată şi interesul testatorului. 
Pentru condiţiunile ilicite, ele nu trebuesc 
considerate ca aiare decât atunci când 
dispoziția legislativă cu care sunt în dez- 
acord are un caracter de ordine publică. 
(Demolombe, XVIII, No. 25 şi urma. ; 

nt, XI, 457 şi urm.; ], şi urm.; 
Iauxent şi urm; XIV, 131; Aubry et Rau, 
VII $ 692 pag. 290 şi urm.; Marcade, Ed. 
V, art. 900, No. 479 şi urm.; Michaux, 
Traite pratique des_testaments. No. 1204 şi 
urm.; Baudry et Colin, op. cit. I, 120 şi 
urm.;  Dalloz, Alph. Dispositions ent:e 
vifs et testam., 126 şi urm.; Huc. IV, 85; 
VI, 69 şi 70; Planiol, III, 5058—5045; D. 
Alexandresco, IV, p. I, pag. 175, 186—204; 
IV, p. Il, pag. 306; Al. Degre, Scrieri ju- 
ridice I, p. 229 urm.; Nacu, Li, p. 550, 551: 
Matei Cantacuzino, p. 524; N. Georgean, 
Studii Juridice, Î, p. 180). | 

105. Potrivit dispoziţiunilor art. 89% e. 
civ. fr. (805 c. civ. rom.), sunt nule nu nu 
mai dispoziţiunile făcute în favoarea sub- 
stituțiunei, ci şi dispozitiunile principale 
făcute în favoarea grevatului de a remite. 
(Demolombe, XVilI, No. 145; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 694, nota 61, p. 525; Dalloz, 
Rep., Substitutions, No. 229; Suppl.. Sub- 
stitutions, No. 157; Laurent, XIV, No. 5%; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis, 
II, No. 5181; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

a II, p. 575 urm.). i N 
doge Nalitatea ei substituțiuni oprite 
de lege, nu aduce nulitatea celorlalte dis 
ozițiuni, străine substituţiunei, care _s 
poz în acelaş act. (Demolombe, XVIII, 
No, 176: Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
p. 325; Dalloz, Rep., Subsiitutions, No. 255; 
Suppl., Substitutions, No. 140; Laurent, 
XIV, No. 511: Baudry et Colin, Donations 
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et tesiaments, II, No. 5187; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea LII, p. 578). 

107. In cazul când între bunurile le- 
gate unei persoane, numai unele dintre 
ele sunt supuse substituţiunei oprite de 
lege, nulitatea, după o părere, va atinge 
numai aceste bunuri, iar nu şi cele negre- 
vate de substituţiune. (Demolombe, XVIII, 
No. 179; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 694, 
nota 64, p. 525; Dalloz, R&p,, Substitutions, 
No. 254; Suppl.. Substitutions, No. 145; Laurent, XIV, No. 507; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 3188). 

108. După altă părere, se va distinge 
după cum chipul în care sarcina de a con- servă, şi a remite este legată cu dispozi- țiunea principală. (Coin-Delisle, Commen- 
taire du livre III, ţitre II, Art. 8960, No. 44; Marcade, Art. 896, No. 8 ; Dalloz, Rp, Sub- stitutions, No. 254). 

109. In cazul când substituțiunea şi 
instituirea sunt cuprinse în două acte se- 
parate, dacă ele depind una de alta, se va 
pronunță nulitatea ambelor dispoziţiuni. 
(Demolombe, XVIII, No. 177; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 694, p. 523; Dalloz, Rp, 
Substitutions, No, 256; Suppl., Substitutions, 
No. 150; Laurent, XIV, No. 512; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, II, No. 3190; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 579). 

1 10. Pentru ca dispoziţiunile art, 89 [că 
civ. în. (803 e. civ, Tom.) să-şi găsească a- plicațiunea la două dispoziţiuni cuprinse 
în două acte separate cari depind una de 
alta, trebuesc ca ambele dispoziţiuni să fie valabile şi să nu fie nule pentru vreuu alt 
viciu de formă sau de fond, în afară de nu- 
litatea pentru substituțiune oprită de lege. 
Demolombe, XVIII, No. 182; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, VII, $ 694, nota 65, p. 524; Dalloz, 
R€p., Substitutions, No. 258; Suppl., Sub- 
stilutions, No. 154; Huc, VI, No. 30; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, II, 
No. 3192). 

(11. In cazul când substituitul a înce- 
tat din viaţă înaintea testatorului, dispo- 
ziţiunea principală va fi menţinută. (De- molombe, XVIII, No. 184; Aubry et Rau, ed, 4-a, VII, $ 694 nota 66, p. 524; Dalloz, 
Rep., Substitutions, No. 242; Suppl., Substi- 
tutions, No. 157; Laurent, XIV, No. 514; Huc, VI, No. 29; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, II, No. 5194; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea II, p. 579; Con- tra: Mass et Verge sur Zachariae. III, $ 4605, p. 188; Bertauld, Questions pratiques 
et doctrinales, I, No. 461). 

A 12, In acest caz dacă substituţiunea este 
nulă, dispoziţiunea principală este vala- 
bilă, (Dalloz, Rep. Substitutions, No. 239, 
240, 241: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
II, p. 579). 

113. Dacă însă iustituirea este nulă, 
substituțiunea va puteă fi valabilă ca dis- 
pozițiune principală. (Dalloz, Rep. Substi- 
tutions, No. 245, 244; Suppl, Substitutions, 
No. 155; Alexandresco, ed, 2-a, IV, partea 
II, p. 579), 
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(4. In cazul când grevatul şi substi- 

tmitul au supraviețuit testatorului şi dacă 

unul dintre ei renunţă la liberalitate, dis- 

pozițiunea întreagă va fi anulată. deoa- 

rece ambele liberalităţi au coexistat la 

data deschiderei succesiunei 'iestatorului. 

(Demolombe, XVIII, No. 185; Aubry et 

Rau, ed. 4-a. VII, $ 694, nota 68, p. 52: 

Dalloz, R&p.. Substitutions, No. 161; Lau- 

rent, XIV, No. 516: Baudry et Colin. Dona- 

tions et testaments, II, No. 5196; Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV. partea ÎI, p. 580). 

115. Clauza penală pe care ar fi pre- 

văzut-o testatorul în contra moştenitorilor 

săi în cazul când vor atacă o substituţiune 

oprită de lege, este nulă. (Demolombe, 

XVIII, No. 187; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 694, p. 526; Dalloz, Rep., Suppl.. Substi- 

tutions, No. 162; Laurent, XIV, No. 518; 

Baudry et Colin, Donations et testamenis, 

11. No. 3197; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, 

1“. partea II, p. 581). 

(i. In cazul când testatorul ar fi pre- 
văzut în testamentul său că dacă dispuzi- 
tiunea va fi considerată ca o substituțiune 
oprită de lege, instituirea să fie menţinută, 
ea va fi valabilă. (Demolombe, XVIII, No. 
188; Bertauld, Questions pratiques et doc- 
trinales, I, No. 448; Dalloz, Râp.. Substi- 
tutions, No. 246: Suppl.. Substitutions, No. 
163: Laurent. XIV, No. 517; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, II, No. 319%; 
Comp.: Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea 
II, p. 581; Contra: Duranton, VIII, No. 94; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 3 694, nota 69, 
p. 525). 

A 17. Sau dacă în acest caz a prevăzut 
că va îi menţinută substituţiunea, ea va 

„fi confirmată. (Dalloz, Rep., Substitutions, 
No. 247). 

118. Dreptul de a cere nulitatea unei 
substituțiuni oprite de lege aparţine ori- 
cărei persoane ințeresate. (Demolombe, 
XVIII, No. 190; Aubry et Rau, ed. 4a, VII, 
$ 694, p. 326; Dalloz, Râp., Suppl.. Substi- 
tutions, No, 168; Laurent, XIV, No. 521; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 5199 urm.; Comp.: Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II, p. 585 urm.). 

119. Moştenitorul legitim al dispunăto- 
rului este în primul rând interesaț să ceară 
nulitatea unei substituțiuni oprită de lege. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Substitutions, No. 
168 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II, p. 585; Comp.: Aubrvy et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 694, nota 72. p. 327: Laurent, 
XIV, No. 521; Huc, VI, No. 31; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 3204). 

120. Deasemenea uneori au dreptul să 
ceară nulitatea substituţiunei oprită de 
lege şi legatarii universali. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 694, p. 527; Dalloz, Rp. 
Suppl., Substitutions, No. 175; Huc, VI, 
No. 31 bis; Baudry et Colin. Donations, 
et testaments, II, No. 5208; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea II. p. 585 urm.). 

121. Câte odată chiar şi legatarii parti- 
culari pot să aibă interes să ceară nulitatea 
altor legate particulare grevate de substi- 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

tuțiuni oprite de lege deşi în principiu ei 

tul au acest drept. (Demolombe, XVIII, No. 

191 ter: Dalloz, R€p., Suppl., Substitutions, 

No. 177). AR E 
1499. Nulitatea unei substituţiuni oprită 

de lege, nu poate îi ratificată expres sau 

tacit. deoarece este de ordine publică. (De- 

molombe, XVIII, No. 186; Larombiere. O- 

bligations, Art, 1539, No. 17; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, VII, $ 694, p. 327; Dalloz, Rep. 

Suppl.. Substitutions. No. 182; Laurent, 

XIV, No. 520; Huc, VI, No. 50; Baudry et 

Colin, Donations et testaments, II, No. 5185; 

Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 

587, 588). 
1238. Tribunalele nu au dreptul să pro- 

nunțe din oficiu nulitatea unei substitu- 

țiuni oprită de lege, dacă părţile intere 

sate nu au făcut nici o acțiune în nulitate 

a substituțunei. (Demolombe, XVIII, No. 

191; Bertauld, Questions pratiques et doc- 

trinales, No. 471; Dalloz, Rep., Substitu- 

tions, No. 248; Suppl., Substitutions, No. 
181; Baudzy et Colin, Donations et tes- 
taments, Li. No. 3186; Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea II, p. 588). 
194. O substituţiune oprită de lege nu 

poate constitui un just titlu peniru pre- 
scripția de zece sau douăzeci ani. deoa- 
rece în această materie nu poate există 
atât pentru grevatul pentru a remite cât 
şi pentru substituit decât prescripția de 
treizeci ani. (Dalloz, Rep., Suppl., Substi- 
tutions, No. 189; Huc, VI. No. 50; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, Il, No. 
5185; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 584). 

1925, Proba unui simplu fideicomis se 
poate face prin orice mijloc de dovadă. 
(Dalloz, Rep., Substitutions, No. 154; Suppl.; 
Substitutions, No. 190). 

126. Proba unei substitutiuni oprită de 

lege, după o părere, nu poate rezultă de- 

cât exclusiv dintrun act făcut sub forma 

donaţiunilor sau testamentelor. In cazul 

când obligaţia de a remite este făcută 
grevatului legatar, verbal sau printr'un act 
neregulat, el nu are nici o obligaţie de a 
remite substituitului; dacă totuş legatarul 
grevat remite substituitului bunurile le- 
gate, potrivit ordinului dispunătorului, sub- 
stituitul deţine aceste bunuri din succe 
siunea legatarului grevat, iar nu din suc- 
cesiunea dispunătorului. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, 8 694, nota 77, p. 528; Dalloz, 
Rep., Substitutions, No. 251, 253; Suppl, 
Substitutions, No. 190; Laurent, XIV, No. 
522; Huc, VI, No. 51; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, II, No. 5209 urm;; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 582). 

1927, După altă părere, substituţiunea 
oprită de lege, poate rezultă nu numai din 
actul care cuprinde instituirea de legat, 
ci poate fi stabilită şi prin alte dovezi 
cum ar fi jurământul sau interogatorul. 

(Demolombe. XVIII, No. 172; Masse et 
Verg€ sur Zachariae, II, $ 465, p. 18; 
Troplong, Donations et testaments. Art. 
128. In cazul când actul care cuprinde 

o substituțiune oprită de lege a fost pier- 

— 644 —



  

Codul ciril 

dui sau sustras, proba existenţei şi con- 
ținutului actului se poate face prin mar- 
tori şi prin jurământul legatarului grevat 
cu remiterea. (Dalloz, Rep.. Substitutions, 
No. 257: Alexandresco. ed. 2-a. IV, partea 
II, p. 585). 

129. Tribunalele vor interpretă actele 
care cuprind substituţiuni oprite de lege. 
In cazul când tribunalul nu poate deter- 
mină sensul unei dispozițiuni care poate 
primi două interpretări din cari una că 
dispozițiunea ar cuprinde o substituţiune 
oprită de lege, iar alta că nu ar cuprinde 
o substituţiune. se va adoptă interpreta- 
rea care permite a se menține dispozițiu- 
nea. (Demolombe, XVIII, No. 157; Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VII, $ 694, p. 517; Dalloz, 
Râp., Substitutions, No. 258; Suppl,, Sub- 
stitutions, No. 195: Laurent, XIV, No. 485; 
Huc, VI, No. 34; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, Il, No. 3175 urm.; Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV. partea II, p. 570). 

130, Pcutru a determină dacă o dis- 
poziţiune cuprinde sau nu o substituţiune 
oprită de lege, trebueşte a se aveă în ve- 
dere mai ales sensul dispoziţiunei decât 
termenii întrebuințaţi de dispunător. (Dal- 
loz, Râp.. Substitutions, No. 260; Suppl., 
Dispositions, No. 196: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea II, p. 565 urm.). , 

134. Chestiunea de a se şti dacă o dis- 
pozițiune cuprinde o substituţiune oprită 
de lege, este o chestiune de drept, iar nu de 
fapt şi instanţa de recurs are drepiul să 
cerceteze clauzele dispoziţiunei şi să sta- 
bilească dacă hotărîrea instanţei de fond 
nu a violat dispoziţiunile art. 89 ce. civ. 
fr. (805 ce. civ. rom,.), când a decis că dis” 
poziţiunea cuprinde sau nu o substitu- 
tiune oprită de lege. (Demolombe, XVIII, 
No. 176: Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, $ 694, 
p. 521; Dalloz, R6p., Suppl., Substitutions, 
No. 197: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
TI, p. 568). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Poirivii ideei că nu se poate pre- 
zumă ca un festator să fi avut intenţiunea 

DESPRE DONAȚIUNI ŞI DESPRE TESTAMENTE Art. 804 

de a face ceeace legea interzice, urmează 
că atunci când există îndoială de a se şti 
dacă o dispoziţie testamentară oarecare 
constitue sau nu o substituție, trebueşte a 
se dă chestiunei o interpretare negativă. 
(C. Apel laşi, $. |. 22 din 9 Februarie 1925, 
Dreptul 15/1925, Pand. Săpt, 28/1925). 

9, Pentru a puteă cunoaşte şi deter- 
mină caracterul unei clauze testamentare 
ce se pretinde a aveă caracterul unei sub- 
siituţiuni fidei-comisare, trebuesc exami- 
nate, în complexul lor, toate clauzele tes- 
tamentului. 

Astfel când întrun testament se pre- 
vede că cimobilul din Bucureşti str, M. V. 
No. 60; soţia mea îl va lăsă unuia din ne- 
poţi căruia ea va crede de cuviinţă», iar 
pe de altă parte din întreg testamentul 
se constată că defunctul n'a făcut, prin 
clauza în discuţiune decât să exprime un 
deziderat iar nu să schimbe ordinea suc- 
cesorală şi nici n'a indicat persoana sub- 
stituitului, elementele constitutive ale 
substituţiunii proibite de art. 805 c. civ. 
lipsesc în speţă. (Trib. Ilfov, $. 1 c, ce. 525 
din 14 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1935, II, 
174). 

2, Conform art. 805 din codul civil, sub- 
stituţiunile sau fidei-comisele sunt probi- 
bite. Clauza din testament prin care se 
lasă unei persoane un legat, iar după în- 
cetarea din viaţă, aceă avere va irece al- 
tora, nu constitue o substituţiune fidei- 
comisoră, pentrucă nu,se pune obligaţie 
celui dintâi de a păstră averea intactă, 
pentru ca tot intactă să treacă celorlalţi, 
ci se institue pe cel dintâi legatar uzu- 
fructuar, iar celuilalt i se lasă nuda pro- 
prietate. (C. Apel Bucureşti, S. 1V, 575 din 
24 Octombrie 1925, Bul. C. Apel, 19/1925). 

A. Când testamentul conţine dispoziţia 
că pentru un imobil legat unei persoane 
în plină proprietate, i se pune obligaţia 
de a-l lăsă unuia din nepoți. căruia va 
crede de cuviință ea, aceă dispoziţie tes- 
tamentară îndeplineşte condiţiunile de fi- 
dei-comisorie şi. este nulă. (C. Apel Bucu- 
reşti, 5. III, 91 din 24 Martie 1926, Bul. C. 
Apei, 14/1926). , 

D, A se vedeă: art. 805, nota î. 

Art. 804. — Este permisă dispoziţiunea prin care o a treia 
persoană ar fi chemată a luă darul, ereditatea sau legatul, în 
cazul când donatarul, eredele numit, sau legatarul nu ar primi 
sau nu ar puteă primi. (Civ. 803, 805, 924, 925, 928; Civ. Fr. 898). 

Tezi. fr. Art. 898. — La disposition par laquelle un tiers serait appele ă, 
recueillir le don, I'herâdit6 ou le legs, dans le cas oi le donataire, l'heritier 
institu ou le l&gataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardâe comme une 
substitution, et sera valable. 

„Bibliografie (continuare). 

“COxSTANTINESCU JAC. N. Despre fesfamente, p. 154 urm. 
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Art. 805 

Doctrină. 

4, Art. 898 c. civ. fr. (804 c, civ. rom.) 
prevede cazul unei substituţiuni vulgare 
sau directe, care este permisă, şi care are 
loc când două persoane instituite sunt che- 
mate una în lipsa celeilalte. (Dalloz, Rp. 
Substitutions, No. 94; Alexandresco, ed. 
2-a, LV, partea II, p. 595, 596). 

9. |n cazul când cei doi instituiţi 
sunt chemaţi în mod conjunct, nu există 
substituţiune oprită de lege; această sub- 
stituțiune care este permisă, se numeşte 
substituţiune conjunctivă. (Dalloz, Râp., 
Substitutions, No. 94). 

3. In cazul când o dispoziţiune poate 
primi mai multe interpretări, neputându-se 
stabili dacă ea cuprinde o substituţiune 
oprită de lege, o subsiituţiune vulgară sau 
o substituţiune conjunctivă, se va decide 
că ea nu cuprinde o substituţiune fidei- 
comisoră oprită de lege, alegându-se situa- 
țiunea când dispozițiunea produce un efect, 
(Dalloz, Rep. Substitutions, No. 95; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 600). 

4. Din dispoziţiunile art. 898 c, civ. fe. 
(804 c. civ. rom.) rezultă că o donaţiune 
între vii pur şi simplă nu poate constitui 
o substituţiune vulgară, deoarece donaţiu- 
nea pur şi simplă devine perfectă numai 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTANENTE Codul civil 

prin acceptarea ei de căire donaiar şi 0- 
dată acceptată, donaţiunea nu mai poate 
fi culeasă de altă persoană în locul dona- 
tarului. (Duranton, VIII, No. 56; Demo- 
lombe, XVIII, No. 80; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, 8 695, nota 6, p. 299; Dalloz, Rep., 
Substitutions, No. 96; Baudry et Colin. Do- 
nations et testaments, II, No. 3059; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, p. 597). 

5. O donaţiune între vii ar puteă cu- 
prinde o substituțiune vulgară, numai în 
cazul când ea ar îi făcută sub o condițiune 
suspensivă sau rezolutorie. (Duranton, VII. 
No. 56; Demolombe, XVIII, No. 80; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 695, nota 6, p. 29%; 

. Baudry et Colin. Donations et testaments, 
II, No, 5059; Alexandresco, 
partea II, p. 597). 

6. Substituţiunea vulgară se deosebește 
de substituţiunea fideicomisară, deoarece 
în prima, cel de al doilea gratificat ține 
dreptul său direct dela dispunător pe când 
în cea de a doua, cel de al doilea grati- 
ficat primeşte bunurile lăsate de dispună- 
tor prin intermediul grevatului care le-a 
stăpânit toată viaţa sa,  (Coin-Delisle, 
Donations et testaments, No. 15, p. 4i; De- 
molombe, XVIII, No. 69, 75, 94; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, II, No. 5965; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, parica IL,.p.508). 

ed. 2-a, IV, 

Art. 805. — Este permisă, asemenea, dispoziţiunea între vii 
sau testamentară, prin care uzuiructul se dă la o persoană, şi 
proprietatea nudă la alta. (Civ. 517 urm., 803, 804; Civ. Fr. 899). 

Tezi fr. Art. 899. — Il en sera de mâme de la disposition entre-vifs ou 
testamentaire par laquelle Pusufruit sera donn€ ă Pun, et la nuc propriett & 
Vautre. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre testamente, 

Doctrină, 

4. Uzutructul şi nuda proprietate ale 
unui acelaş lucru pot fi transmise la per- 
soane deosebite, deoarece fiecare din ele 
sunt bunuri distincte. (Demolombe, XVIII, 
No. 115; Troplong, Donations et testaments, 
1, No. 155; Demante et Colmet de Santerre, 
1V, No. 474; Aubry et Rau, ed, 4-a, VII 
$_ 694, p. 502; Dalloz, Râp., Substitutions, 
No. 162; Suppl.. Substitutions, No. 101; 
Laurent, XIV, No. 417: Baudry et Colin, 
Donations et testaments, II, No. 3166; Pla- 
niol. III, No. 5294; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV; partea II, p. 519, nota 1, 535, 534, 550, 

2. Potrivit acestui principiu se poate 
legă uzufructul unei persoane şi nuda pro- 
prietatea copiilor săi, fără ca această dis- 
pozițiune să poată constitui o substitu- 
thune oprită de lege; în cazul când se dă 
uzufructul unei persoane şi nuda proprie- 
tate altei persoane, drepturile lor nu au 

p. 82. 

acelaş obiect, însă se nasc în acelaş timp. 
(Demolombe, XVIII, No, 116, 117; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, 8 694, nota 6, p. 305; 
Dalloz, hp. Substitutions, No. 165: Suppl. 
Substitutions, No. 108; Laurent, XIV, No. 
418 urm.; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea II. p. 602). 
3. În cazul când există îndoială dacă 

dispunătorul a voit să facă o substituţiune 
oprită de lege sau a lăsat uzufructul unei 
persoane şi nuda proprietate altei per- 
soane, nu trebueşte a se luă în conside- 
rație numai termenii întrebuințaţi de dis- 
punător, ci se va interpretă aceşti termen 
în sensul ca dispoziţiunea să aibă un efect. 
(Demolombe, XVIII, No. 116 urm.; Dalloz, 
Rep., Suppl., Substitutions, No. 104: Lau- 
rent. XIV, No. 424, 494 urm.; Alexandresco, 
ed 2-a, IV, partea II, p. 605). 

4, Dispoziţiunea unui uzufruct în fa- 
voarea a două persoane chemate a se suc- 
cedă în folosinţa bunurilor dăruite sau legate, una la decesul celeilalte este vala- 
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bilă, deoarece dreptul de uzufruct se siinge 
odată cu viaţa uzufructuarului şi nu poate 
face obiectul unei substituţiuni oprită de 
lege. (Duranton, VIII, No. 54; Demolombe, 
XVIII, No. 122, 123; Troplong, Donations 
et testaments, I. No. 155; Mass€ et Verge 
sur Zachariae, III, $ 465, text şi nota 18, 
p._ 185; Demante et Colmet de Santerze, 
IV, No. 15 bis, II; Marcadă, III, Art. 80%, 
No. 474; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 8 694, 
uota 5. p. 302: Dalloz, Rep., Substitutions, 
No. 158; Suppl., Substitutions, No. 96: Lau- 
rent, XIV, No. 410 urm.; Huc, VI, No. 17; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
II, No. 5167; Alexandresco, ed. 2-a, III, par- 
tea II, p. 553. 602, 605). 

5. În cazul când uzufructul ar fi legat 
la un număr nelimitat de persoane. există 
o substituțiune oprită de lege. (Rolland de 
Villargues, Des substitutions prohibces, No. 
242; Demolombe, XVIII, No. 123; Troplong, 
Donations et testaments, ÎI. No. 133; Dal- 
loz, R€p.. Substituiions. No. 180; Suppl, 
Substitutions. No. 98; Comp.: Alexandre- 
sco, ed. 2-a. IV. partea II, p. 602; Contra: 
Laurent. XIV. No. 416). 

G. Aceleași soluţiuni admise în privința 
uzuiructului, îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
rentele viagere, deoarece ele nu se pot 
transmite. 
Troplong, Donations et testaments. I, No. 
134; Laurent, XIV, No. 415; Huc, VI, No. 
56; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea II, 
p. 554). 

7. Uzufructul poate face obiectul unui 
fideicomis pur şi simplu şi a unui fidei- 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

(Demolombe, XVIII, No. 124;. 

Art. 806 

comis cu termen. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea II, p. 534). i 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

|. Pentru ca o dispoziţie testamentară 
să constitue un fideicomis, trebueşte ca a- 
ceă dispoziţie să conţie două donaţiuni 
sau legate în plină proprietate a aceloraşi 
bunuri, în folosul unor persoane chemate 
a le culege în mod succesiv, astfel că drep- 
tul uneia să nu se deschidă decâi după 
moartea alteia, iar cel de al doilea sau 
al treilea succesor, într'un cuvânt ultimul 
succesor, să nu primească bunul direct de 
la testator, ci prin intermediul celor gra- 
tificaţi mai întâi, 

Astfel, nu este 'substituţie, atunci când 
decujus a lăsat uzufructul unei persoane 
iar nuda proprietate a aceleiaş averi altei 
persoane. (C. Apel Iaşi, $. I, 9 Februarie 
1925, Dreptul 15/1925). 

2, Potrivit art. 805 din codul civil, nuda 
proprietate a unui imobil poaie îi trans- 
misă separat de celelalte desmembrăminte 
ale dreptului de proprietate, prin orice 
mod de transmisiune, fără ca acest drept 
să se-stingă prin moartea titularului, tre- 
când în persoana uzutfructuarului, după 
cum greşii judecă tribunalul în specie, fă- 
când coniuziune între aceste două drep- 
turi şi atribuind unuia carăcterul celuilalt. 
(Cas. III, 631 din 16 lunie 1926, Jurispr. 
Rom. 17/1926). 

CAPITOLUL UI 

Despre capacitatea de a dispune sau a primi prin donaţiune între vii sau prin 
testament. ă 

Art. 806. — Minorele mai mic de 16 ani nu poate dispune, 
nici întrun îel, afară de excepțiunile regulate la capitolul IX +) 
al acestui titlu. (Civ. 342, 434, 
Civ. Fr. 993). 

807, 809, 936 urm., 1161, 1231; 

Tezt. fr. Art. 903. — Le mineur âg6 de moins de seize ans ne poura, 
aucunement disposer, sauf ce qui est regl€ au chapitre IX du present titre. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU C., Notă sub Jud. Ocnele-Mari, 2 Iunie 1925, Jur. Gen. 1925, No. '1362; 
CoNSTANTINESCU JAc. N:, Despre testamente, p. 61. 

INDEX ALFABETIC 

(a doctrină). 

Anulare 3, 4, 12, 13, 15,19, | Contract 3. 
23, 24, 29, 3f. Deces 29. 

Apreciere suverană 8, 14, . Definiţie - 21, 2. 
Dispensă 28. 
Dol 19, :20. 
Donaţiune 1—4, 8—16, 19, 

20, 23—28. 
Dotă 26, 2%. 
Dovadă 3, 6, 7, 18. 

Bătrâneţe 10. 
Beţie 12. 
Captaţiune 20, 21, 23. 
1Căsătorie 26, 27, 
Coansimţământ 2. 

Ebrietate 12; cuvintele: „Donaţiune:, 
Eroare 24. „Testament“. 
Fraudă 19, 20. Manie 9. 
Furie 1, 3. Marturi 6. 

Minori 1, 25—31. 
Moarte 29. 
Muţi 11. 
Nebunie 1—6, 8. 
Nulitate 3, 4, 12, 13, 15, 19, 

23, 24, 29, 31, 
Orbi 11. 
Pasiune 13, 

Imbeciltate 1, 3. 
Incapacitate 1, 2. 3, 31. 
Incapacitate absolută 1,31. 
Incetare din viaţă 
Ialirmitate 11: - 
Interval lucid 7. 
Jaterzis 1, 4. 
Liberalitate, a se vedeă 

1) Capitolul ce trebue citat aci e capitolul VII, iar nu IX, după cum este în textul francez, 

- 
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Prezumţiune 6. 
Probă 5, 6, 7, 18. 
Reclamant 5. 
Sinucidere 14, 
Slăbiciune de minte 9. 
Smintire 1. 
Statut personal 30. 
Străinătate 30, 

Sugestie 20, 22, 23. 
Surzi 11. . 
Suverană apreciere 8, 14, 

17 
Terţe persoane 16, 19. 
Testament 1—4, 7--16, 19, 

20, 23, 24, 25, 29, 31. 
Violență 15, 16, 17, 48, 

Doctrină, 

4. Sunt incapabili în mod absolut de a 
dispune atât prin donaţiune cât Şi prin 
testament: 1) cei care nu au deplinătatea 
minţei lor şi cari se află într'o constantă 
stare de imbecilitate, smintire sau nebunie 
cu furie; 2) interzişii; 3) minorii de 16 ani, 
cu oarecare excepţiuni prevăzute de lege. 
(Alexandresco, ed. 2-a, ÎV, partea Î, p. 28 
urm.), - 

9. Articolul 901 din codul francez pre- 
vede că, pentru ca o persoană să poată 
face o donaţiune sau un îiestament trebu- 
eşte ca ea să fie sănătoasă la minte. Dis- 
pozițiunile acestui articol nu au fost repro- 
duse în codul civil român fiind inutile de- 
oarece acel care nu are mintea sănătoasă 
nu poate consimți şi unde nu e consimţă- 
mânt nu poate există dispoziţiune vala- 
bilă, |Alexandreseco, ed. 2-a, IV, partea LI, 
p. 29). 

3 Imbecilitatea, nebunia, furia, consti 
tuesc o incapacitate generală pentru toate 
actele vieţii civile, aşă încât ele viciază 
şi anulează atât contractele cât şi libera- 
lităţile. (Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 195; Suppl, Dispositions entre 
vifs, No. 71; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î p. 28, 29, 51, 52), 

A, Cu toate că nebunia nu reiesă din 
actul făcut şi cu toate că interdicţiunea nu 
eră provocată în timpul vieţii donatorului 
sau testatorului, donaţiunea sau testamen. 
tul vor fi anulate dacă se va dovedi că în 
momentul facerei lor, autorul lor eră ne- 
bun. _ (Demolombe, XVIII, No. 675, 674; 
XVIII, No. 555; Aubry et hau, ed. 4-a, VII, 
$ 648, noia 5, p. 14; Dalloz, Rp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 195 urm.; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 72; Laurent, 
XI, No. 110; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, I, No. 24; Alexandresco, ed, 
2-a, IV, partea 1, p. 30, 51, 52). 

5. Dovada nebuniei va fi făcută de cel 
care o alegă, deoarece o persoană nein- 
terzisă este prezumată că este sănătoasă 
la minte; reclamantul va trebui să arti- 
culeze faptele cari constituesc nebunia. 
(Demolombe, XVIII, No. 561, 568; Troplong, 
Donations et testamenis, I, No. 471; Dalloz, 
Rep.. Dispositions entre vifs, No. 209; Lau- 
rent, XI, No. 116, 139; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, I, No. 245; Pla- 
niol. III, No. 2876; Alexandresco, ed, 2-a, 
IV, partea I, p. 30, 32, text şi nota 5). 
„6. Dovada nebuniei se va face prin orice 
mijloc de probă admis de lege, chiar mar- 
tori şi prezumpțiuni. dacă nu rezultă din însuşi actul atacat. (Duranton. VII, No. 157; Demolombe, XVIII, No. 564; Troplong, Do- 
nations et testaments, II, No. 471; Demante 
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et Colmet de Santerre, IV, No. 17 bis II; 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VII, $ 648, nota 10, 
p. 17; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 197; Laurent, XI, No. 117, 118; Huc, VI, 
No. 70; Planiol, III, No. 2878; Alexan- 
dresco, ed, 2-a, IV, partea 1 p. 35). 

1. Dacă se dovedeşte că testamentul a 
fost făcut în interval lucid el este valabil, 
(Demolombe, XVIII, No. 561: Dalloz, Râ&p.. 
Dispositions entre vifs, No. 212; Laurent, 
AI, No. 116; Baudry et Colin. Donations 
et testamenis, I, No. 245; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 30). 
-8. Tribunalele vor apreciă în mod su- 

veran dacă o dispoziţiune între vii sau un 
testament sunt făcute de o persoană sănă- 
toasă la minte. (Demolombe, XVIII, No. 
569;  Masse et Verge sur Zachariae, [II, 
$ 417, nota 1, p. 25; Aubry et Rau, cd. 4-a, 
VII, $ 648, p. 18; Dalloz, Rep, Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 75; Laurent, XI, 
No. 119; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 50, nota 3, 53), 

9. O persoană care prezintă oarecare 
slăbiciune a minții sau are unele curio- 
zități, nu poate fi considerată că nu e să- 
nătoasă la minte şi dispoziţiunile ce le 
ia sunt valabile dacă îşi va da seamă de 
actul făcut. (Alexandresco, ed. 2-a, [Y, par- 

-tea 1, p. 54). 
10. Bătrâneţea cea mai înaintată nu face 

ca dispozițiunea să fie anulată dacă dis- 
punătorul a fost în stare să-şi manifeste 
voinţa sa, (Demolombe, XVIII, No. 554 
aurent, XI, No. 126; Alexandresco, ed. 

2-a, IV, partea ], p. 34). 
1 1. Infirmităţile fizice cari nu au adus 

nici o alterare facultăţilor intelectuale, nu 
pot aduce anularea dispoziţiunilor făcute. 
rin urmare, orbii, surzii şi muţii pot dis- 

pune prin acte între vii dacă ei sunt în 
stare să-şi manifeste voinţa lor. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 351; Laurent, XI, No. 
125; Baudry et Colin, Donations et tes- taments, I, No. 258; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 54, text şi nota 2). 

12. O dispoziţiune făcută în stare de beţie nu este valabilă, deoarece omul cu 
desăvârşire beat nu poate să-şi dea so- coteală de ceeace face. (Duranton, VII, No. 
153; Demolombe, XVIII, No. 544; Trop- 
long, Donations et testamenis, I, No. 50%; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 648, p. 8; Baudry et Colin, Donations et testaments, 1, No, 254; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- tea I, p. 56, text şi nota 4, 57). 

„ O pasiune violentă ar puteă aduce anularea dispoziţiunei dacă a  turburat facultăţile intelectuale ale dispunătorului, 
încât nu şi-a mai dat socoteala de ceeace face, (Demolombe, XVIII, No. 345; De- maute et Colmet de Santerre, IV, No. 17 bis V; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 648, nota 9, p. 16; Laurent, XI, No. 123; Bau- dry et Colin,. Donations et testaments, |, No. 255; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Ip. 37, 589, 59). 
14. Faptul că autorul dispoziţiunei s'ar îi sinucis, chiar îndată după facerea dis- pozițiunei, nu poate numaidecât să aducă 
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anularea dispoziţiunei, ci tribunalele vor 
apreciă în mod suveran dacă dispunătorul, 
în momentul facerei actului, se bucură de 
sănătatea voinţei sale. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Ari. 901, No. 4; Demolombe, 
XVIII, No. 549; 'Lroplong, Donations et 
testamenis. Î, No. 507; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 648, p. 15: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 37, nota 5). 

15. Violenţa morală şi violenţa fizică, 
exercitate asupra spiritului dispunătorului, 
constituesc cauze de anulare a dispozițiu- 
nilor cu titlu gratuit. (Laurent, XI, No. 
129: Baudrv et Colin. Donations et tes- 
taments, |, No. 264; Alexandresco, ed, 2-a, 
1V, partea I, p. 59). 

16. In caz de violenţă, dispozițiunea 
cu titlu gratuit va fi anulată atât în cazul 
când ea va fi opera donatarului sau le- 
gatarului, cât şi în cazul când ea va fi 
opera unei terțe persoane dacă ea a con- 
strâns pe dispunător să facă actul în con- 
tra voinței sale, (Demolombe, XVIII, No. 
580:  'Troplong, Donations et testamenits, 
1, No. 480; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
$ 651, p. 69: Laurent, XI, No. 127; Huc, 
VI. No. 75; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, I, No. 260, 264; Planiol, III, 
No. 2886; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea L. p. 59). 

17. tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă violenţa a fost de natură să 
aducă constrângerea dispunătorului de a 
face actul în contra voinței sale. (Demo- 
lombe. XVIII, No. 581: Alexandresco, ed. 
2-a, IV partea |, p. 40). 

18. Cel ce invoacă existenţa violenţei, 
va trebui să o dovedească. (Alexandresco. 
2-a. IV, pratea ÎI, p. 40). . 

19. Frauda sau dolul constitue o cauză 
de anulare a donaţiunelor şi testamente- 
lor, aţât în cazul când este exercitată de 
către beneficiarul dispoziţiunei, cât şi în 
cazul când este exercitată de o terță per- 
soană, dacă se stabileşte că fără întrebu- 
inţarea ei, dispozițiunea nu ar fi avut loc. 
(Demolombe, XVIII, No. 383; Troplong, 
Donations et testaments, I, No, 488; Au- 
bry et Bau, ed. 4-a, VII, 8 651, p. 57, S$ 654, 
p. 67: Laurent, XI, No. 150; Huc, VI, No. 
73: Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, |, No. 267; Planiol, III, No. 288; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 40). 

20. Dolul se poate exercită în materie 
de dispozițiuni cu titlu gratuit sub forma 
de captaţiune şi sugestiune. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, pariea I, p. 4). 

Dj. «Există captaţiune (dela captare), 
de câte ori prin demonstraţii de amicitie, 
adevărate sau simulate, prin diferite mij- 
ioace de insinuare, prin îndemnări, mă- 
guliri sau alte chipuri, cineva parvine a 
captivă voința altuia şi a dobândi dela 

e] liberalităţi, pe care altfel nu le-ar fi 

dobândit». (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

tea Î, p. 41: Comp.: Planiol, Il, No, 2881, 

2882). ax 
09, <Sugestiunea (dela sugge:ere), există 

de câte ori cinevă parvine, fie prin înrâu- 
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rirea ce are asupra unei pezsoane, fie prin 
alte mijloace, oricare ar fi, să facă ca aceă 
persoană să adopte o idee, să ia o rezo- 
luţiune, pe care dealtmintrelea, mar fi 
luat-o dela sine». (Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea I, p. 41). 

923. Peniru ca sugestiunea şi captaţiu- 
nea să constitue cauze de anularea dis- 
pozițiunilor cu iitlu gratuit, se cere ca să 
consiste din uneltiri viclene care să adu- 
că  constrângerea voinţei dispunătorului, 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 901.. No. 
16; Demolombe, XVIII, No. 385 urm.; Trop- 
long, Donations et testamenis. I, No. 489 
urm.; Demante et Colmet de Santerre, IV. 
No. 17 bis, V: Mourlon, II, No. 558; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, 8 651, p. 57, 8 654. 
p. 67; Mass et Verge sur Zachariae, III, 
$ 422, p. 55, 54; Laurent, XI, No. 152 urm; 
“Hue, VI, No. 74; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, I, No. 271; Planiol, UI, 
No. 2884; Alexandresco. ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 42; Nacu, II, p. 248). 
24. Eroarea poate aduce anularea dis- 

pozițiunei cu titlu gratuit dacă va fi sub- 
stanţială, adică dacă a fost cauza libera- 
litătii. (Alexndresco, ed. 2-a, III, partea 
IL, p. 48). 
925, Minorul mai mic de 16 ani, nu poa- 
ie dispune de bunurile sale nici prin do- 
națiune între vii, nici prin testament. (De- 
molombe, XVIII, No. 410; Mass6 et Verge 
sur Zachariae, INI, 8 417, p. 51; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 648. p, 19; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre viis, No. 278; Suppl, 
Dispositions entre vifs, No. 94; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis. IL, No. 276; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. %, 
nota 2), 

2G,. Minorul mai mic de 16 ani. poate, 
prin excepție, potrivit. dispoziţiunilor art. 
1598 ce. civ. fr. (1231 ce. civ. rom.) să facă o 
donaţiune între vii prin contractul său de 
căsătorie, în favoarea viitorului său soţ; 
însă această facultate nu poate fi întinsă 
ia donaţiunile făcute în timpul căsătoriei 
între soți. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
1096, No. 9; Toullier, V, No. 295; Duran- 
ton, VIII, No. 184; Grenier, Donations et 
testamenis,. Î. No. 461; Demolombe, XVIII, 
No. 417; XXIII, No. 462: Mass€ et Verg6 
sur Zachariae, III, $ 417, nota 19, p. 54, 
$ 522, nota 6, p. 335; Mourlon, IL. No. 105; 
Troplong, Donations et testaments, IL, No. 
587: Marcad€, Arf. 904, No. 1; Demante et 
Colmet de Santerre, 1V, No. 276 bis, III; 
Aubry_et Rau, ed. 4-a, VII, $ 648, nota 21, 
p. 19; Dalloz, Râp., Dispositions entre viis, 
No. 2814; Suppl., Dispositions enire vifs, 
No. 95: Laurent, XI, No. 142; XV, No. 33%; 
Huc, VI, No. 80; Baudry et Colin, Dona: 
tions et testamenis, |, No. 279; Planiol, III, 
No. 2897; Alexandresco, ed. 2-a. IV, par- 
tea I, p. 55, 55, 56, 57; Contra: Delvincourt, 
II, p. 197; Vazeille, Successions, Art. 904, 
No. 2). 
27. După altă părere, donațiunile fă- 

cute de un minor în timpul căsătoriei, în 
favoarea soțului său sunt valabile. (Va- 
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zeille, Donations et testamenis, IÎ, Art. 904, 
No. 2; Comp,: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 56). | 
28. Dacă minorul are dreptul să facă 

donaţiuni viitorului soţ prin contractul de 
căsătorie, el însă trebueşte să aibă vârsta 
legală peniru a se puteă căsători, adică 
femeiele 15 ani şi bărbaţii 18 ani; când 
însă minorul a obţinut dispensa legală de 
a se căsători, el poate face donaţiuni la 
vârsta la care sa căsătorit. (Demolombe, 
XVIII, No. 414; Huc, VI, No. 80; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 55. nota 4, 
55, nota 4). 
29, Testamentul făcut de un minor mai 

mic de 16 ani, este şi rămâne nul, chiar 
dacă el în momentul încetării din viață 
împlinise vârsta de 16 ani sau eră chiar 
major, deoarece capacitatea minorului se 
determină în momentul facerei testamentu- 
lui. (Demolombe, XVIII, No. 425, 710 urm.; 
Troplong, Donations et testaments, I, No. 
591; Mouzrlon, II, No. 545, 578; Demante et 
Colmet de Santerre, 1Y, No, 22 bis, III: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 650, p. 45; 
Laurent, XI, No. 146, 379, 586; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 62). 
20. Dispoziţiunile art. 806 şi S07 din 

codul civil român se aplică minorilor ro- 
mâni, chiar dacă sar află în străinătate, 
deoarece ele sunt privitoare la capacita- 

„Art. 807, — Minorele de 16 
ŞI numai pentru jumătate din bu 
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tea persoanelor şi deci ele urmăresc pe. ro- 
mâni chiar dacă se află în ţară străină. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p, 62). 

3 |. Lestamentul făcut de un minor mai 
mic de 16 ani este nul, deoarece incapa- 
citatea sa de a dispune prin testament este 
absolută. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea ÎI, p. 61, nota 2, 63). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

i, Din combinaţiunea art. 804 și 1251 c. 
c., precum şi din aplicarea principiilor cu- 
prinse în art. 949 şi 950 e. c. cu privire 
la validitatea convențiunilor rezultă, că 
minorul fie emancipat ori nu la orice vâr- 
stă este incapabil de a face donaţiuni în- 
tre vii fie cu sau fără abilitarea consiliu- 
lui de familie: Asemenea convenţiuni n 
se pot face de minor decât numai prin 
contraciul de căsătorie şi asistat de per. 
soane al căror consimţământ este necesar 
pentru validitatea căsătoriei. Prin urmare. 
o donaţiune de bunuri imobiliare făcută 
după căsătorie de un soț minor celuilalt 
soț nu este valabilă, (Jud. Mixtă Oenele- 
Mari Jud. Vâlcea Carte de jud. civilă 
No. 212 din 2 lunie 1925, Jur. Gen. 195, 
No. 1562). 

ani poate dispune prin testament 
nurile de cari, după lege, poate 

dispune majorele. (Civ. 342, 430, 806, 809, 841, 847 urm., 937, 
939; Civ. Fr. 904). 

Text. fr. Art. 904. — Le minenr parvenu ă Vâge de seize ans ne pourra- 
disposer que par testament, et jusqwă concurrenee steulement de la moiţi6 des 
biens dont la loi permet au majeur de disposer. 

Bibliografie (continuare). 
ConNsTANTINESCU Jac. N., Despre tesfamente, p 
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(la doctrină), 

Anulare 6, 8. 
Capacitate 9, 15. 
„Căsătorie 5, 6. 
“Deces 9. 
Donaţiune 1, 6, 7. 
Dotă 7, 

Nulitate, 6, &. 
Putere părintească 3. 
Reducţiune, 7, 9, 10, 
Renunţare 14. 
Revocare 9. 
Rezervă succesorală 7, 10, 

11, 14, 
Rudenie 4, 
Statut personal 15. 
Străinătate 15. 
Succesiune ab intestat 42, 
Succesor 4, 7, 14. 
Testament 1 urm. 
Tutelă 3, 
Vârstă implinită 2, 

Emancipare 3, 
Excludeze dela succesiune 

  

Incetare din viaţă 3, 
Legat universal 13. 
Minor 1 urm, 
Moarte 9. 
Moștenitor 4, 7, 14. 
Nedemnitate 14. 

Doctrină, 

1. Minorul de 16 ani nu poate dispune de bunurile sale prin donaţiune între xii, 

„ 61, 62, 

ci numai prin testament şi în limitele fi- 
xate de art. 904 c. civ. fr. (807 e. civ. rom.). 
(Huc. VI, No. Si; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, I, No. 280; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 278; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p, %- 
59, 60). 

2, Dispoziţiunile art. 904 c. civ, fr. (807 
€. Civ, rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numa! 
minorilor cari au împlinit vârsta de 16 ani, 
iar nu minorilor cari au vârsta de 16 ani în- 
cepuţi (Demolombe XVIII, No. 408; Mass& 
et Verg€ sur Zachariae, [IE, $ 417, p. 51; 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
22 bis, II; Mourlon, II, No. 542; Troplong; 
Donations et testaments, I, No. 589; Aubry 
et Rau, ed, 4-a, VII, S 648, nota 18, p. 19; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
284; Laurent, XI, No. 145; Huc, VI, No. 8; 
Baudry et Colin, Donations et. testaments, 
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i, No. 280; Planiol, III, No. 2892: Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV. partea I,p. 57, nota 2). 

3, Minorul mai mare de 16 ani, fie că 
este emancipat, fie că este încă sub pute- 
rea părintească sau sub tuielă. poate dis- 
pune prin testament peniru jumătate din 
bunurile de cari, după lege, poate dispune 
majorul. deoarece art. 904 c. civ. fr. (807 
<€. civ. rom.) nu face nici o deosebire între 
minorul emancipat şi minorul aflat încă 
sub puterea părintească sau sub tutelă. 
(Duranton, VIII, No. 182 urm.; Demolom- 
be, XVIII. No. 410; Troplong, Donations 
et testamenis, II, No. 590: Massâ et Verge 
sur Zachariae, III, $ 417. nota 15, p. 31; 
Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, $ 648, p. 19; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
285; Laurent, XI, No. 141; Huc, VI, No. 80; 
Baudry et Colin, Donaiions et testaments, 
1. No. 280; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 55: Contra: Taulier, Thâorie rai- 
sonne du Code civil, IV, p. 27, 28). 

4. Dispoziţiunile art. 904 c. civ. fr. (807 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea fie că 
persoana instituită moştenitor prin testa- 
ment este un străin, fie că este o rudă a 
testatorului, (Duranton, VIII. No. 187: De- 
molombe, XVIII. No. 421: Laurent. XI, No. 
144: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I. 

p. 60). 

5. Minorul mai mare de 16 ani căsă- 
torit poate dispune de bunurile sale prin 
testament în favoarea soţului său, însă 
numai până la jumătatea bunurilor de 
cari, după lege, poate dispune majorul. 
deoarece căsătoria minorului nu modifică 
capacitatea sa prevăzută de art. 904 e. civ. 
fr. (807 c. civ. rom). (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 913, 914; Toullier, V, No. 
925; Demolombe, XVIII, No. 417. 421; Gre- 
nier, Donations et testaments, ÎN, No. 461; 
Troplong, Donations et testaments, II, No. 
5s7; Marcad, Art. 904; Demante et Col- 
met de Santerre. IV, No. 276 bis; Aubry 
ct Rau, ed. 4-a. VII, 8 648, nota 21, p. 19; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre viis, No. 
285; Laurent, XI, No. 144; Huc, VI, No, 81; 
Baudry et Colin. Donations et testaments, 

._T, No, 280; Planiol, IIî, No. 2894; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1. p. 60; Contra: 
Delvincourt, Il. p. 58; Vazeille, Successions, 
Art. 904, No, 2). _ 

G. Minorul mai mare de î6 ani căsă- 
torii, nu poate dispune de bunurile sale, 
în favoarea soțului său, în timpul căsă: 
toriei, prin donațiune între vii, ci numa! 
prin testament; prin urmare, moştenitorii 
săi vor puteă cere anularea unei dona- 
tiuni făcută de minorul mai mare de 16 
ani, soțului său. în timpul căsătoriei. (Dal- 
loz. R€p., Dispositions entire, vifs, No. 281). 

7. Dacă minorul a dăruit o parte din 
bunurile sale, prin contractul de căsătorie. 
viitorului său sot, această donaţiune nu-l 
împiedecă de a dispune prin testament, 
de jumătate din bunurile sale, în timpul 
căsătoriei, chiar dacă ar aveă moştentori 
rezervatari: moştenitorii rezervatari însă 
vor aveă dreptul să ceară reducerea libe- 
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ralităților. (Demslombe, XVIII, No. 439; 
Dalloz, Rep., Dispositions: entre viis, No. 
5585; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, |, No. 296, 297). , 

8. Lestamentul care contravine dispo- 
zițiunilor art, 807 c. civ. rom. este atins 
de o nulitate relativă, (Alexandresco, ed. . 
2-a, IV, partea LI, p. 65). 

9. In cazul când un minor mai mare 
de 16 ani a dispus prin testament de mai 
mult de jumătate din bunurile de cari. 
după lege, poate dispune majorul, legatul 
va fi redus la această jumătate, chiar dacă 
minorul ar fi încetat din viaţă după ajun- 
gerea sa la majoritate, fără să fi revocai 
testamentul, deoarece dispoziţiunile art, 904 
c. civ. îr. (807 ce. civ. rom.) sunt privitoare 
mai mult la capacitatea minorului decât 
la disponibilitatea bunurilor sale. (Merlin, 
Repertoire, Testament, section 1, $ 6, No. 
1; Delvincourt, Il, p. 61; Toullier, V, No. 
88; Duranton, VIII, No. 175, 188 urm.; De- 
molombe, XVIII, No. 425, 429; Troplong. 
Donations et testaments, LI, No: 591; Mass€ 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 417, p. 31: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 650, nota 6. 
p. 45, $ 650 bis, p. 48, S 688, nota 5, p. 251, 
254; Dalloz, Rp... Dispositions entre vifs, 
No. 286, 740; Suppl., Dispositions entre vifs. 
No. 96; Laurent, XI, No. 148; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis, Î, No. 286; 
Planiol, III, No. 2894; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 55, nota 3, 62, 65). 

10. Reducţiunea se va face potrivit dis- 
pozițiunilor fixate de lege în materia re- 
zervei. (Demolombe, XVIII, No. 450; Lau- 
rent, XI, No. 148; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 63). 

(1. Potrivit dispoziţiunilor art. 904 c, 
civ. îr. (807 c. civ. rom.) minorul de 16 ani 
nu poate dispune prin testament mai mult 
de jumătate din bunurile de cari, după 
lege, poate dispune majorul; porţiunea de 
jumătate din bunuri de cari nu poate dis- 
pune minorul. nu formează o rezervă în 
favoarea moştenitorilor săi. (Coin-Delisle, 
Commentaire du livre III, titre II, Art. 
904, No. 12; Demolombe, XVIII, No. 425 
urm,; Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 688, 
notele 3, 4, p. 251: Dalloz, Râp., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 740; Laurent, XI. 
No. 149; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, ÎI, No. 287). 

19, Jumătatea din bunuri de cari mi- 
norul de 16 ani nu poate dispune prin tes- 
tament, va fi considerată ca succesiune 
ab intestat cu aplicarea tuturor dispoziţiu- 
nilor prevăzute de lege pentru acest fel 
de succesiune. (Coin-Delisle, Commeniaire 
du livre III, titre II, Art. 904, No. 12; De 
molombe, XVIII, No. 423 urm.; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 688, p. 251; Dalloz, Rep., . 
Dispositions entre vifs, No. 740; Laurent, 
XI, No. 149; Baudry et Colin, Donations 
et testamenis, ÎI, No. 287; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 61). 

12. Minorul nu poate institui un lega- 
tar universal, deoarece el nu poate să dis- 
pue prin testament de averea sa întreagă, 
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ci numai de jumătate din ea. (Demolombe, 
XVIII, No. 43, Laurent, XI, No. 149; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I], p. 60, 
nota 2). | 

14. Chiar dacă moştenitorii rezerva- 
tari ai minorului ar fi renunţat la suece- 
siune sau ar fi excluşi dela succesiune ca 
nedemni, această împrejurare nu este de 
natură a aduce vreo modificare în apli- 
carea dispoziţiunilor art. 904 ce. civ, fr. 
(807 ce. civ. rom.), deoarece partea bunu- 
rilor de care minorul poate dispune prin 
testament este totdeauna aceeaş. (Coin-De- 
lisle, Commentaire, Art. 913, 914, No. 16; 
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Demolombe, XVIII, No. 426; Troplong, Do- 
nations et testaments, Il, No. 824; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 688, p. 251; Alexan- 
dresco, ed. 2-a. IV. partea LI. p. 62; Con- 
tra: Laurent, XI, No. 147; Huc, VI, No. 
82; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, ÎI, No. 284). 

15. Dispozitţiunile art. 806 şi 307 din co- 
dul civil român se aplică minorilor ro- 
mâni, Chiar dacă sar află în străinătate, 
deoarece ele sunt privitoare la capacita- 
tea persoanelor şi deci ele urmăresc pe 
români chiar dacă se află în ţară străină, 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 62). 

Art. 808. — Este capabil de a primi prin donaţiune între vii 
oricine este conceput în momentul donaţiunei. 

Este capabil de a primi prin testament oricine este conceput 
la epoca morței testatorelui!:). (Civ. 120, 286 urm., 564, 654, 
705 urm., 814, 924, 925, 927; Civ. Fr. 906). 

Text. fr. Art. 906. — Pour &tre capable de recevoir entre-vifs îl suftit 
d'âtre conșu au moment de la donation. 

Pour âtre capable de recevoir par testament, il suffit d'âtre concu ă P&po- 
que du decâs du testateur. 

Neanmoins la donation ou le testament p'auront leur effet qw'autant que 
Venfant sera n€ viable. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceptare 7, 8, 9, 17. 
Anulare 18—21, 26, 
Apreciere suverană 32, 
Autentificare 7. 
Binefaceri 35. 
Biserică 15, 
Călugări 45. 
Căsătorie 29, 30, 
Comună 36. 
Concepţiune 6—9, 14, 12, 

Condiţiune 9, 11, 12. 
Confirmare 18. 
Deces 6, 9, 12, 13, 14, 28, 
Determinare 28, 31. 
Divorţ 29, 30. 
Domiciliu 36, 
Donaţiune 1-—8, 13, 14,15, 

7 
Drept bisericesc 15. 
Eroare 24, 25. 
Executare 18, 
Executor testamentar 19, 

, 35. 
Existenţă civilă 4. 
Existenţă fizică 4, 5, 7, 8. 
Facultate 2, 21, 22. 
Imobile rurale 4. 
Incapacitate 1, 3, 4. 
Incapacitate absolută 3, 4, 
Incapacitate relativă 3. 
Incetare din viață 6, 9, 12, 

13, 14, 28, 
Indicaţie 28.   

Inexistenţă 17, 18, 
Intenţie secretă 26, 27, 
Interes religios 33, 34, 
Interes social 33, 34. 
Legat, a se vedea cuvân- 

tul: „Testamenti, 
Liberalitate, a se vedea 

cuvintele: „Donaţiune“, 
„Testament“. 

Moarte 6, 9, 12, 13, 14, 28, 
Naştere 6. 
Nulitate 18, 19, 20, 21, 26, 
Ordine publică 13, 
Persoane incerte 4, 16—28, 

31, 32. 
Persoane morale 33. 
Probă 28, 31. 
Profesiune 25. 
Ratificare 18. 
Religie 33, 
Renuntare 2. 
Reșeainţă %6. 
Săraci 16. 
Sarcină 13, 14, 22, 34, 35. 
Servitori 28, 
Soţie 29, 30, 
Stabilimente publice 33. 
Străini 4. 
Suverană apreciere 32. 
Termen 9. 
Testament 1—6, 9, 11,13— 

15, 18—28. 
Viabilitate 10, 

Doctrină, 

1. Oricine este capabil de a primi prin 
donaţiune sau testament, afară de persoa- 
ÎI 

1) Art. francez corespunzător 906, continuă: leur effet qu'autani que l'enfant sera ne viable”. 

nele pe cari legea le declară incapabile 
să primească, deoarece capacitatea este 
regula generală şi incapacitatea este o ex- 
ceptie. fAlexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
„D. 81), 

2. Cineva nu poate renunţă la facul- 
tatea ce o are de a primi o donaţiune sau 
un legat. (Alexandresco, ed, 2-a, IV, par- 
tea I, p. 81). - 

3. Incapacităţile de a primi prin dona- 
țiune sau testament sunt de două feluri: 
incapacităţi absolute cari oprese pe o per- 
soană în chip absolut să primească dela 
oricine şi incapacităţi relative cari opresc 
pe o persoană să primească dela unele 
persoane. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea ], p. 81). 

d. Sunt incapabili în mod absolut de a 
primi: 1) persoanele cari nu au existenţă. 
fizică; 2) persoanele cari nu au o „exis- 
tenţă civilă; 5) străinii în ceeace priveşte 
imobilele rurale: 4) persoânele necerte. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. St). 

5. Pentru ca cineva să poată primi, O 
liberalitate, prima condițiune este să exis- 
ie. (Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 314; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 82). , 

6, Potrivit dispoziţiunilor art. 906 e, civ. 
fr. (808 c, civ. rom.) peniru ca cineva să 
poată primi o liberalitate nu este nece- 
sar să fie născut, ci trebueşte'ca pentru 
o donaţiune între vii să fie conceput în 

„Nâanmoins la donation ou le testament n'auront 
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momentul facerei ei, ia» pentru o libeia- 

litate făcută prin testament, trebueşte să 
fie conceput în momentul încetărei din 
viaţă a testatorului, (Dailoz, Rep., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 514; Huc, VI, No. 90; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 82 
urm.). 
Za In ceeace priveşte donaţiunea între 

vii, după o părere, pentru ca cineva să o 
poată primi, este necesar să existe sau 
să fie conceput în momentul autentificării 
actului de donaţiune, iar nu în momentul 
acceptării care sar face în urmă, în nu- 
mele donatarului. (Demolombe, XVIII, No. 
579, 705; Mourlon, Il, No. 586; Aubry et 
Rau. ed. 4-a, VII. $ 650. text şi nota 5, p. 
45; Laurent, XI, No. 158, 376; Huc, VI, No. 
90: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |], 
p. 84). 

8. După altă părere, pentru ca cineva 
să poată primi o donaţiune între vii, tre- 
bueşte ca să existe sau să fie conceput în 

donaţiunei. (Duran- 
ton. VIII, No. 225; Grenier, Donations et 
testaments, ÎI, No. 158 bis; Troplong, Do- 
nations et testaments, II, No. 616; Masse 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 418, nota 5. 
p. 52: Marcad6, Art. 808). 

9, Pentru a primi o liberalitate prin 
testament, trebueşte ca legatarul să fie 
conceput în momentul încetării din viaţă 
a testatorului atât în cazul când legatul 
este pur şi simplu, cât şi îri cazul când 
legatul este condițional sau cu termen. 
(Tounllier, YV, No. 92; Demolombe, XVIII. 
No. 580; Troplong, Donations et testa- 
menis, Il, No. 607; Marcade, Art. 906, No. 
1; Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
58 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 640, 
noia 2, p. 25; Laurent, XI, No. 159; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 84). 

10. Codul civil român, contrar ea cel 
francez şi italian, nu cere ca copilul să 

fie viabil, adică să fie conformat astfel 
încât să poată trăi. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV. partea I, p. 82, nota 2, 85). 

4 4. Când legatul este condițional, după 

o părere, legatarul va trebui să fie capa- 

bil şi în momentul îndeplinirei condiţiu- 

nei, deoarece potrivit dispoziţiunilor art. 

1040 c. civ, fr. (925 ce. civ. rom.). transmi- 

terea bunurilor prevăzute în legat are loc 

la această dată. (Demolombe, XVIII, No. 

580, 718, 719; Mourlon, II, No. 585; Demante 

et Colmet de Santerre, IV. No. 58 bis; Lau- 

rent, XI, No. 159, 584; Huc, VI, No. 120; 

Baudry et Colin, Donations et testaments, 

1, No. 627; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

tea |. p. 85). 

42. După altă părere, când legatul este 

condiţional este deajuns dacă legatarul este 
conceput la data îndeplinirei condiţiunei, 

iar nu şi la data încetării din viață a tes- 

tatorului. (Duranton, VII, No. 229, 231, 
255, Grenier, Donations et testaments, I, 

No. 142; Troplong, Donations et testamenis, 

1, No. 459; Mass€ et Verge sur Zachariae. 

TII, $ 419, nota 9, p. 50; Aubry et Rau, ed. 

4-a, VII, $ 650, text şi nota îî, p. 46, 47). 
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13. Dispoziţiunile art. 906 c. civ, în. (808 
ec. civ. rom.), după o părere, îşi găsesc a- 
plicaţiunea numai donatarilor şi legatari- 
lor; prin urmare, donatorul sau testato- 

vul poate impune beneficiarului liberali- 
tăţii, ca o condiţiune a acestei liboralităţi, 
o sarcină în folosul unei persoane care 
nu e concepută în momentul donațiunei, 
sau în momentul încetării din viaţă a tes- 
iatorului. (Coin-Delisle, Commeniaire du 
livre III, titre II, Art. 906, No. 6; Demo- 
lombe, XVIII, No. 582, 590). 

14. După altă părere, donatorul sau 
testatorul nu poate impune beneficiarului 
liberalităţi, ca o condiţiune a acestei libe- 
ralităţi, o sarcină în folosul unei persoane 
care nu este concepută în momentul dona- 
țiunei sau în momentul încetării din viaţă 
a testatorului. (Grenier, Donations et tes- 
taments, IL, No. 99). 

15. Dreptul bisericesc nu opreşte pe 
călugări în urma intrării lor în tagma mo- 
nachală, ca să primească liberalităţi. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV. partea ], p. 81). 

16. Prin persoane incerte se înţeleg a- 
cele pe:soane cai nu sunt determinate ac- 
tual prin actul de dispoziţie şi pentru de- 
terminarea cărora mai târziu actul şi dispo- 
ziţiile nu indică nici un mijloc şi nici un 
eveniment la îndevlinirea căruia să se 
poată determină. (Demolombe, XVIII, No. 
608; Troplong, Donations et testaments, Î, 
No. 546; Demanie et Colmet de Santerre. 
IV. No. 26 bis |; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 
8 655, 656 p. 71: Baudry et Colin. Donati- 
ons et testaments, I, No. 562; Planiol, III, 
No. 2927: Alexandresco ed. 2-a, IV, partea 

I, p. 108). | 

17. Donatiunea făcută unei persoane 

necerte este inexistentă, deoarece nu are 

cine acceptă  donaţiunea. (Alexandresco 

ed. 2-a, IV, partea I, p. 105, 108). 
18. Legatul făcut unei persoane incerte 

este nul, deoarece persoana incertă este 

considerată că nu există; această nulitate. 

care este de ordine publică, nu poate îi 

ratificată de către moştenitori, cum ar fi 

prinits'un început de executare. (Baudry 

et Colin, Donations et tesiaments, Î, No. 

565, p. 160, nota î; Alexandresco, ed. 2-a, 

IV. partea I, p. 105). 
19. In cazul când se dovedeşte că le- 

gatarul este un executor testamentar, pen- 

tru a transmite bunurile către persoane 

incerte, legatul este nul.  (Demolombe, 

XVIII, No. 610; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 

$ 655, nota 6, p. 72; Laurent, XI, No. 319; 

Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea I, p, 109, 

110). 
20. Numai incertitudinea absolută este 

-o cauză de nulitate a legatului. (Dalloz, 

Rep., Dispositions entre viis, No. 3465). 

9 |. În dreptul actual nu mai este per- 

mis de a se prevede în testament faculta- 

tea încredinţată unui terţ de a alege el 

moștenitorul sau legatarui; această inter- 

dicţiune se bazează tot pe principiul nu- 

lităţii legatelor făcute persoanelor incerte. 

(Toullier, V, No. 550; Demolombe, XVIII, 
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No. 106, 618; Marcad€. Art. 595, No. 2; Au: 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 655, nota 2, P. 70; Laurent, XI, No. 336; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, I, No. 368; Con- tra: Troplong, Donations et testaments, II, No. 548: Mass6 et Verg& sur Zachariae, III, 
$ 1, p. 54). 
29. Facultatea de a alege poate fi ad- misă când constitue numai o sarcină şi 

trebueşte exercitată întrun număr anumit de persoane sau o anumită categorie de persoane, desemnate de însuşi testatorul, (Demolombe, XVIII, No. 619; Baudry ei Colin, Donations et testaments, I, No. 369), 
23. Nu este nevoie ca legatarul :să fie numaidecât indicat prin numele de fami- lie sau de botez, ci este deajuns dacă el este indicat prin profesiunea sa, prin cali: tatea sa de rudă cu dispunătorul. (Aubry 

et Rau, ed. 4-a, VII, $ 657, p. 73). 
24. In cazul când testatorul a comis o eroare în privinta numelui de familie sau de botez al legatarului, legatul este valabil dacă nu există nici un dubiu asu- pra identităţii gratificatului, (Pothier, Do- nations et testamenis, VIII, No. 76: Ale- xandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 105, noia 2). 

25. Deasemenea legatul este valabil când testatorul a comis o eroare în pri- vința profesiunei, sau originei legatarului. Aubry et Rau. ed. 4-a, VII. $ 057, p. 75, 74; Alexandresco, ed. 2-a, IV. partea |. p. 106, notă), 
26. liste atins de nulitate, legatul fă- cut în favoarea unei persoane pentru a execută intenţiile secrete ale testatorului, deoarece în acest caz testatorul nu arată numele adevăratului legatar. (Merlin. R6- pertoire, L&gataire, $ 2, No. 18 bis: Toul- lier, V, No. 531, 606: Duranton, IX. No. 408: Demolombe, XVIII, No. 609; Trop- long, Donations et testamențs. I, No. 549 urm: Mass ei Verg€ sur Zachariae, III, $ 418, p. 54; Demante et Colmet de San- terre. IV. No. 96 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 656. nota 5, p. 71; Marcade, Art. 1051, No. V: Dalloz. Rep.. Dispositions en- tre vifs, 5471, 3472; Troplong, Donations et iestaments, II, No. 549; Laurent, XI, No. 517 urm., 524; Baudry et Colin, Donations et testaments, I, No. 563; Alexandresco. ed. 2-a, IV. partea I, p. 109: Contra: Del- vincourt, ÎI, p, 531; Grenier, Donations et testaments. II, No. 515). 

27. Legatul este valabil în favoarea le- gatarului desemnat dacă testatorul insti- tue Pur şi simplu pe acel pe care îl în- sărcinează să execute voința sa; tribuna- ele nu au dreptul să controleze execu- farea intențiunei testatorului, deoarece execultazea ei este numai o chestiune de conştiinţă şi de bunăcredință a legataru- lui. (Dalloz, Rep. Dispositions entre vifs, No. 5479), 
28. Legatul făcut unei persoane necu- noscute, devine valabil dacă ea poate fi cunoscută printr'o indicație a unui act vii- : astfel este valabil legatul făcut ser- 
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vitorilor ce-i va aveă testatorul la înceta- 
rea sa din viaţă sau legatul făcut soţului 
fiicei testatorului, etc.. deoarece în aceste 
cazuri legatarul va fi determinat prin- 
trun fapt prevăzut în testament, (Demo- 
lombe, XVIII, No. 608; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 655, 656, nota 4, p. Zi; Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 352, 3465: 
Alexandresco, ed. 2-a. IV. partea Î. p. 108. 115, 115), 

29, — In cazul când un bărbat necăsă- 
torit, face un testament prin care institue 
de moştenitor pe soția sa si dacă ulțerior 
se căsătoreşte şi apoi divorțează şi la în- cetarea sa din viaţă el se află recăsătorit, 
cea de a doua soţie va ave dreptul să 
ceară executarea testamentului, (Dalloz, 
Rep., Dispositions entre vifs, No. 3468; Ale- 
Xandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 108. 
109), 
30. In cazul când un bărbat căsătorit, face un testament prin care insiitue de moştenitor pe soţia sa fără a face men- 

tiune de numele său şi dacă ulterior di- vorțează şi se recăsătoreşte, soţia de a doua aflată în viață la încetarea din viață a testatorului nu va puteă cere executarea 
dispoziţiunilor testamentare. (Dalloz. R€p., Dispositions entre vifs. No. 3469; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea LI. p. 109). 
31. Dacă desemnarea legatarului se 

poate aplică la mai multe persoane, lega- tul este valabil în cazul când legatarul poate fi determinat prin o probă de fapt chiar în afară de testament, deoarece nu se poate spune că legatul este făcut unei persoane incerte. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 655. p, 74: Laurent, XIII, No. 486 urm.: Bandrv et Colin, Donations et tes- taments. ÎI, No. 570: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 105, nota 2, 115, 116). 
„. În cazul precedent. tribunalele vor apreciă în mod suveran dacă legatul este făcut unei persoane anumite sau unei per- soane incerte. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. 8 655, p. 74: Laurent, XIII, No. 486 urm.; Baudry et Colin, Donations et testaments, No. 370; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 

tea Î, p. 116). 
33. Sunt valabile legatele făcute în- trun interes social sau religios dacă acest 

interes este .reprezentat în mod legal prin 
stabilimente publice sau persoane morale, cari pot fi considerate ca beneficiarii le- gatelor. (Demolombe, XVIII, No. 590: Trop- long. Donations et testaments. II, No. 613; Baudry et Colin. Donations et testaments. I, No. 374; Planiol, III. No. 2991 urm.; A- lexandresco. ed, 2-a, IV, partea I, p. 108. 
111, 119). 

84. Deasemenea sunt valabile legatele făcute într'un interes social sau religios, când cel ce trebueşte să le execute este un legatar desemnat prin testament şi când ele sunt considerate ca simple sarcine cari afectează liberalitatea făcută  leoatarului desemnat de testator. (Demolombe, XVIII, No. 590: Troplong, Donations et testaments, II. No. 612; Baudry et Colin. Donations ei 
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tesiaments, ÎI, No. 574; Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea I, p. 112, 115). i 
35, Astfel când testatorul prevede în 

testamentul său că executorul testamentar 
va luă din succesiune o anumită sumă de 
bani pe care o va întrebuinţă pentru bi- 
nefaceri, această dispoziţiune va fi consi- 
derată ca o simplă sarcină a succesiunei 
şi care este valabilă. (Vazeille. Successions, 
Art. 967, No. 10; Troplong, Donations et 
testamenis, II, No. 548; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 655, nota $, p. 72, 73; Baudry 

Art. 809.   

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE 

) Minorele de şase-spre-zece ani nu 
testament, dispune în favoarea tutorelui său. 

DL: Ri 

Art. 809 

et Colin, Donations et testaments, I, No. 
564; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 112). 
26. In cazul când legatul a fost făcut! 

pur şi simplu săracilor, el va fi valabil, 
deoarece se presupune că este făcut în fo- 
losul săracilor din comuna unde testato- 
xul aveă domiciliul sau reşedinţa de fapt. 
(Demolombe, XVIII, No. 612; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 655, 656, p. 72: Lau- 
rent, XI, No. 512; Planiol, III, No. 299; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 111). 

poate, prin 

Minorele, ajuns la majoritate, nu poate dispune nici prin 
donaţiune între vii, nici prin testament, în favoarea fostului său 
tutore, dacă socotelile definitive ale tutelei n'au fost prealabil 

“date şi primite. 
„Sunt exceptaţi în amândouă cazurile de mai sus ascendenții 

minorilor, cari sunt sau au fost;tutori ai lor. (Civ. 342 urm., 415 
urm., 418, 419, 434 urm., 807, 812, 1900, 1901; Civ. Fr. 907). 

Text. fr. Art. 907.— Le mineur, quoique parrenu ă lâge de seize ans 
ne pourra, mâme par testament, disposer, au profit de son tuteur. 

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, 
soit par testament, au profit de celui qui aura 6t€ son tuteur, si le compte 
d&finitif de la tutelle. n'a 6t€ prâalablement rendu et apur€. | 

Sont exceptâs, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, 
qui sont ou qui ont 6t6 leurs tuteurs. 
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Doctrină. 

4. Dispoziţiunile art. 907 c. civ. fr. (809 
e. civ. rom.) sunt luate din vechiul drept 
francez. (Pothier, Donations testamentaires, 
VIII, No. 148; Donations entre vils, No. 
357 urm., p. 360 urm.; Demolombe, XVIII, 
No. 471: Troplong, Donations et testamenis, 
II, No. 618; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 118, text şi nota 5). 

9. Incapacităţile relative de a primi prin 
donatiune între vii sau prin testament pri- 
vesc următoarele persoane: î) tutorii faţă 
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cu minorii aflaţi sub tutela lor; 2) medicii, 
ofițerii de sănătate, farmaciştii şi preoţii 
faţă cu bolnavul pe care l-au trataţ sau 
l-au asistat în boala din care a murit: 
5) ofiterii bastimentelor în privinţa testa- 
mentelor ce li s'au făcui în timpul căla- 
toriilor pe mare. (Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea I, p. 116). , 

3, Potrivit dispoziţiunilor art. 907 e. civ. 
îr (809 ce. civ. rom.), minorul de 16 ani. 
nu poate dispune prin testament în favou- 
rea tutorului său, Motivul pentru care le- 
giuitorul a prevăzut dispoziţiunile art. 007 
c. civ. fr. (809 e. civ. rom.) sunt pentru ca 
tutorul să nu influenţeze pe minorul aflat 
sub puterea sa, să-i facă liberalităţi, pe 
care nu le-ar mai puteă revocă din cauza a- 
cestei înrâuriri, (Demolombe, XVIII, No. 
470, 485; Mouslon, II, No. 354; Laurent, XI, 
No. 529; Baudry et Colin, Donaiions ct 
testaments, I, No. 450; Planiol, IL, No. 296u; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [. p. 117, 
118; Comp.: Duranton, VIII, No. 198). 

4. Prin minorul de 16 ani, după cum 
se exprimă art. 809 e. civ. rom., trebueşte 
să înţelegem ca şi la art. S07 c. civ. rom.. 
minorul care a împlinit 16 ani iar.-nu şi 
cel care a intrat în al şasesprezecelea an. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 57, 
nota 2, 117, nota 1). 

5. În art, 907 c. civ. fr. (809 e. cv. ton.) 
se prevede o prezumpțiune de incapuci- 
tate, legală, juris et de jute, căreia nu i se poate opune nici o doailă contrară. (Troplong, Donations et testaments, Il, No. 619; Marcad€, Art. 907; Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 339; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea |, p. 118, 121, nota 3). 

6. Poirivit acestui principiu, dacă mi- 
norul ajuns la majoritate face o Liberali- 
tate în profitul fostului său tutor, înainte 
de darea şi primirea socotelilor definitive 
ale tutelei, această liberalitate nu este va- 
labilă şi tutorul nu ar puteă fi admis să 
dovedească că nu a putut influenţă voinţa 
fostului său pupil din cauza că în momen- 
tul facerei liberalităţii ei se găseau unul 
de altul la o foarte mare depărtare, (De- 
molombe, XVIII, No. 474; Dalloz, Rep., 
Dispositions entre vifs, No. 539; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I. p. 120, 121, 
text și nota 3). 

7. Dispoziţiunile art. 907 e, civ., îr. (809 
regulă de incapacitate numai pentru mi- 
C. clv. rom.), după o părere, stabilesc op 
norul care dispune de bunurile sale prin 
liberalităţi. -(Coin-Delisle, Commentaire du livre III, titre II, Art. 907. No. 2; Dalloz, 
Râp.; Disposiions entre vifs, No, 540). 

8. După aluă părere, dispozițiunile art. 
907 ce. civ. fr. (809 e. civ. rom.) limitează 
numai capacitatea de a primi a tutorului, 
(Marcade, Art, 907, No. 5: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 340). 

9. După a treia părere, dispozițiunile ari. 907 e. civ. fr, (809 ce. civ. rom.) fixează 
| atât incapacitatea minorului de a dispune, 
cât şi incapacitatea tutorului de a primi. 
(Demolombe, XVIII, No. 498, 735; Trop- 
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long, Donations et testaments, Il. No. 620; 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
56 bis; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 540; Suppl.. Dispositions entre vifs, No. 
112; Laurent, XI, No. 550; Baudery et Colin, 
Donations et iestaments. I, No. 448 urm; 
Ale xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 118, 
119). 

10Q. In această din urmă părere, pentru 
a se cerecetă dacă liberalitatea este va: 
labilă, se va luă în consideraţie momentul 
în care a fost făcută liberalitatea, iar nu 
momentul când ea trebuește executată, 
adică încetarea din viață a minorului. (De- 
molombe, XVIII, No. 4983; Dalloz. Rep, 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 112; 
Baudry et Colin. Donations et testamenits, 
I, No. 449; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 119). 

11. Deasemenea potrivit acestei păreri, 
dacă minorul ajuns la majoritate face prin 
testament tuiorului său, o liberalitate îna- 
inte de darea şi primirea socotelilor defi- 
nitive, legatul este nul, chiar dacă înainte 
de încetarea din viață a testatorului, tu- 
torul dăduse socotelile definitive şi fostul 
minor le primise. (Demolombe, XVIII, No. 
485; Dalloz, Rep.. Dispositions entre vifs, 
No. 541: Suppl.. Dispositions entre vifs. No. 
112; Laurent, XI, No, 334), 

42. Art. 907 c. civ. fr. (809 c. civ. rom.) 
prevede o incapacitate absolută pentru mi- 
nor până la majoritatea sa; minorul până 
la majoritatea sa nu poate dispune în fa- 
voarea iutorului său nici prin donaţiune 
între vii, nici prin testament. (Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 542). 

13. Minorul mai mare de 16 ani nu 
poate dispune prin testament în favoarea 
tutorului său, care a obținut dispensa de 
tutelă şi a dat socotelile generale de pes- 
tiune cari au fost primite, nici chiar în 
limita prevăzută de art. 904 c. civ. fr. (807 
e. civ. rom.). (Demolombe, XVIII, No. 475; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
542; Comp.: Alexandreseo, ed. 2-a, IV. paz- 
tea ÎI, p. 120; Contra: Coin-Delisle, Com- 
meniaire du livre III, titre II, Art. 907, No. 
4: Troplong, Donations et testaments, II, 
No. 621). 

14. Minorul care a fost emancipat poate 
dispune prin testament în favoarea fostului 
său tutor care a dat socotelile generale de 
tutelă şi cari au fost primite, însă în li- 
mita prevăzută de art. 904 e. civ. fr. (807 
e. civ. rom.). (Delvincourt, II, p. 69: Coin- 
Delisle, Commentaire du livre LII, titre II, 
Art. 907, No. 4. 15: Duranton, VIII, No. 200: 
Demolombe, XVIII, No. 476: Troplong, Do- 
nations et testaments, Il, No. 621; Mass 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 418, nota 18 
p. 39, 40; Marcade€, Art. 907, No. 3; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 21, p. 29; 
Dalloz, B&p., Dispositions entre vifs, No. 
545; Laurent, XI, No. 551; Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments. 1, No, 455; Alexandresco, ed. 2-a IV, partea I, p. 120). 

15. Testamentul va putea fi anulat chiar 
dacă minorul l-ar fi făcut tutorului înainte 
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ca acesta să fie tutor şi minorul ar fi în- 
ceiat din viaţă după ce legatarul a deve- 
nit tutorul testatorului. (Coin-Delisle. Com- 
mentaire, Art. 902, No. 8; Demolombe, 
XVIII, No. 726: Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I. p. 118; Contra: Demante et Col. 
met de Santerre. IV, No. 39 bis, [). 

16. Potrivit dispoziţiunilor art. 907 al. 
2, c. civ. îr. (809 al. 2, ce. civ. rom.), mi- 
norul ajuns la majoritate nu poate dis- 
pune nici prin donațiune între vii, nici 
prin testament, în favoarea fostului său 
tutor. dacă socotelile definitive ale tutelei 
nu au fost prealabil date şi primite. (Dal- 
loz, Rp. Dispositions entre vifs, No. 54; 
Sunppl., Dispositions entre vifs, No. 115; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 121). 

|'7. Socotelile de tutelă irebuesc să fie 
regulate și complecte. Prin urmare, dacă 
tutorul a primit socotelile dela un tutor 
anterior, socotelile definitive de tutelă pre- 
date de tutorul actual vor trebui să cu- 
prindă şi socotelile tutorului anterior. (De- 
molombe, XVIII, No. 481; Alexandresco. 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 121, nota 4). 

18. Dacă socotelile definitive ale tute- 
lei cari au fost date 'şi primite, au fost 
apoi anulate, incapacitatea minorului de a 
dispune în favoareă tutorului său se con- 
sideră că nu a încetat niciodată. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 480: Aubry et Bau, ed. 
4-a. VII, $ 649, p. 28; Laurent, XI, No. 599; 
Baudry et Colin. Donations et testamenis, 
I, No. 457; Alexandresco. ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 121, text şi nota 4). 

19. In cazul când socotelile definitive 
ale tutelei au fosi date în mod simulat şi 
în scopul de a se sugtrage pe tutor de la 
aplicarea dispozițiunilor art. 907 e. civ. fr. 
(809 c. civ. rom.), incapacitatea minorului 
trebueşte considerată că nu a încetat nici 
odată. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 8 649, 
p. 28; Baudry et Colin, Donations et tes- 
tamenis, ÎI, No. 456). 

20. După ajungerea minorului la ma- 
joritate, pentru ca tutorul să poată primi 
dela fostul său tutor este suficient ca so- 
cotelile definitive de tutelă să fi fost date 
şi primite şi să fi fost fixat ceeace mai 
rămâneă de plătit, fie prin justiţie, fie de 
bunăvoie, fără să fie necesar ca acest rest 
să fi fost plătit. (Pothier, Donations entre 
vifs, VIII, No. 38, p. 362; Toullier, V, No. 
65; Duranton, VIII, No. 199; Demolombe, 
XVIII, No. 482; Troplong, Donations et tes- 
taments, II, No. 622: Mourlon, II, No. 556; 
Marcade. Art. 907, No. 2; Demante et Col- 
met de Santerre, 1V, No. 27 bis, III; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 20, p. 29; 
Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 
545; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
115; Laurent, XI, No. 334: Baudry et Co- 
lin, Donations et testaments, Î, No. 43, 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 122). 

24. Nulitatea prevăzută de art. 907 c. 
civ. fr. (809 e. civ. rom.) îşi găseşte apli- 
cajiunea nu numai dispozițiunilor pur gra- 
tuite, ci şi dispozițiunilor remuneratorii, 
deoarece în acest articol nu sa prevăzut 
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excepțiunea admisă în art. 909 e. civ, în, 
(810 c. civ. rom.) în privinţa doctorilor în 
medicină, ofițeri de sănătate, farmacişti, 
etc. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 907, 
No. 7; Demolombe, XVIII, No. 475; Mar- 
cade, Art. 907; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Î, p. 121, text şi nota 2). 
22, După o părere, dispoziţiunile art. 

472 c. civ. în. (419 e. civ. rom.) îşi vor găsi 
aplicațiunea şi în materia prevăzută de 
art. 907 al. 2, c. civ. fr. (809 al. 3, c. civ, 
rom.).  (Coin-Delisle, Commentaire. Art. 
907, No. 14; Demolombe, XVIII, No. 480 
bis: Marcad€, Art. 907, No. 2; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 27 bis: Aubyy 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 17, p. 2%; 
Comp.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 122, text şi nota 3). 
23. După altă părere, formele şi cou- 

dițiile prevăzute de art. 472 c. civ. îr, (419 
e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicațiune la 
compturile definitive de tutelă prevăzute 
de art. 907 al. 2, ce, civ. fr, (809 al. 2. ce. 
civ. rom.). (Duranton, VIII, No. 199; Dal- 
loz, Rep... Dispositions entre vifs, No. 346: 
Laurent, XI, No. 5; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, |, No. 452 urm.). 
24, În cazul când acțiunea în predarea 

socotelilor s'a prescris conform art. 475 ce. 
civ. în. (1901 ce. civ. rom.), incapacitatea 
minorului ajuns la majoritate de a dis- 
pune în favoarea fostului său tutor, înce- 
tează. (Demolombe, XVIII, No. 480; Trop- 
long, Donaţions et testaments. II, No. 635: 
Mourlon, Il, No. 556; Marcade, Art. 907; 
Demante_et Colmet de Santerre, IV, No. 
27 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII. 
$ 649, p. 29; Dalloz, R&p., Dispositions entre 
vifs, No, 547; Laurent, XI, No. 5356: Bau- 
dry et Colin, Donations et testamenis, |, 
No. 458; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL, p. 122). 

25, Dispoziliunile art. 907 e. civ. fr. 
(809, c. civ. rom.) îşi găsese aplicațiunea 
la orice fel de tutori: legali, testamentari 
sau dativi. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 123). 
96. Dispoziţiunile art. 907 c. civ. fr. (809 

c. civ. rom.) privitoare la incapacitatea tu- 
torilor de a primi, îşi găsesc aplicaţiunea 
după o părere, şi tutorilor de fapt. adică 
acei cari administrează tutela fără să fi 
fost instituiți în mod legali tutori. (De- 
molombe, XVII, No. 129; XVIII, No. 485; 
Troplong, Donations et testamenis, II, No. 
625, 626; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, 
p. 29; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, Î, No. 442 urm.: Planiol, III, No. 
2961). 

27. După altă părere, incapacitatea pre- | 
văzută de art. 907 ce. civ. fr. (809 ce. civ. 
rom.) nu se aplică tutorilor de fapt. (Lau- 
rent. IV, No. 59; XI, No. 535: Hu, VI, No. 
95; Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 568; IV, 
partea I. p. 125, text şi nota 1). 

928. Incapacitatea de a primi a tutori- 
lor prevăzută de art. 907 c. civ. îr. (809 
e. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea şi faţă 
de cel de al doilea bărbat al mamei, co- 
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tutor, în cazul când mama a fost mentţi- 
nufă în tutela copiilor săi minori din o 
căsătorie precedentă. (Demolombe, XVIII, 
No. 485; Troplong, Donations ei testaments, 
IL, No. 626; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, 
$ 649, p. 29; Dalloz, Rep., Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 114; Laurent, XI, No. 
555; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, ], No. 444; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea L, p. 125). 
29, Bărbatul cotulor nu intră în ex- 

cepțiunea prevăzută de alineatul ultim al 
art. 907 c. civ. fr. (809 e. civ. rom.) în fa- 
voarea ascendenţilor cari nu cuprinde şi 
pe afinii minorilor. (Demolombe, XVIII, 
No. 485; Troplong. Donations et testaments, 
II, No. 626; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 649, p. 29; Dalloz, Râp.. Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 114; Laurent, XI, No. 
555; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments. ], No. 444). 

30. Dispoziţiunile art. 907 c. civ. îr. 
(809 ce. civ. rom.) privitoare la incapacita- 
tea de a primi a tutorilor, îşi găsesc apli- 
cațiunea faţă de cel de al doilea bărbat 
al mamei şi în cazul când mama nu a ce- 
rut să fie menținută în tutela copiilor săi 
minori din o căsătorie precedentă, caz în 
care există o tutelă de fapt. (Demolombe, 
XVIII, No. 485; Troplong, Duonations et tes- 
taments, Il, No. 625; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, 8 649, nota 26, p. 29; Dalloz. B&p. 
Dispositions entre vits, No. 550; Suppl. 
Dispositions entre vifs, No. 114; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, I, No. 
445; Contra: Laurent, XI, No. 555; Comp.: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 135, 
text și nota 1). 

31. Dispoziţiunile art. 907 ce. civ. fr. 
(809 e. civ. rom.) privitoare la incapacita- 
tea tutorilor de a primi, nu-şi găsesc apli- 
cațiunea la tutorul ad-hoc numit pentru o 
anumită afacere, deoarece el nu este în- 
sărcinat cu paza persoanei, nici cu admi- 
nistrația averei minorului. (Demolombe, 
XVIII, No. 490; Troplong, Donations et tes- 
taments, II, No. 624; Marcade, Art. 907, No. 
1; Demante et Colmet de Santerre. IV, No. 
27 bis, Il; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649 
p. 30: Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs. 
No. 554; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, I, No. 440; Planiol, III, No. 298: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 125: 
Contra: Mass€ et Verg& sur Zachariae, |, 
$ 294, p. 446). 
32. Incapacitatea prevăzută de art. 907 

c. civ. fr. (809 ce. civ. rom.) nu-şi găseşte 
aplicaţiunea consiliului judiciar al unui ri- 
sipitor. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 554; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea ], p. 125). 
38. Incapacitatea prevăzută de art. 907 

e. civ. fr. (809 ce. civ. rom.) nu se aplică 
curatorului unei persoane aflată sub în- 
terdicțiune legală. (Demolombe, XVIII, No. 
487; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, |, No. 441; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 125). 
34. Incapacitatea prevăzută de art. 907 
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c. civ. îr. (809 ce. civ rom.), după o părere, 
nu se aplică tutorului unei persoane aflate 
sub  interdicţiune judecătorească pentru 
imbecilitate, smintire de minte sau nebu- 
nie cu furie, deoarece dispoziţiunile ace- 
stui articol nu prevăd decât cazul tuto- 
rului minorului şi cu drept cuvânt, în- 
trucât motivele cari au determinat pe le- 
giuitor să interzică tutorului primirea u- 
nei liberalităţi dela minorul aflat sub tu- 
tela sa, lipsesc în tutela unui interzis ju- 
decătoresc. (Demolombe, XVIII, No. 48; 
Marcadâ, Art. 907; Demanie et Colmet de 
Santerre, IV, No. 27 bis, II; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, text şi nota 51, p. %; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I. No. 441; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 125). 

25. După altă părere, cu toate că ari. 
907 c. civ. fr. (809 ce. civ. rom.) vorbeşte 
numai de tutorul minorului, toiuş inca- 
pacitatea prevăzută de acest articol se a- 
plică şi tutorului unui interzis judiciar. 
(Coin-Delisle, Commentaire, Art. 907, No. 
12; Taulier. Theorie raisonnee du code ci- 
vil, TV, p. 50). 

268, In orice caz, în ceeace priveşte pe 
tutorul unui interzis, liberalitatea făcută a- 
cestuia de către o persoană după ce in- 
terdicţiunea sa a fost ridicată este valabilă 
chiar dacă sa făcut înainie de darea şi 
primirea socotelilor definitive ale tutelei. 
(Demolombe, XVIII, No. 488: Marcade, Art. 
907, No. 5: Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 27 bis: Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 649, nota 51, p. 50; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 355; Baudry 
et Colin, Donations et testaments, I, No. 
441: Contra: Taulier, Thâorie raisonnte du 
code civil, IV, p. 50; Coin-Delisle, Com-. 
mentaire, Art. 907, No. 12). 

87. Liberalitatea făcută de fostul mi- 
nor moștenitorilor fostului tutor încetat 
din viață înainte de a fi dat socotelele 
definitive de tutelă este valabilă, deoarece 
incapacitatea prevăzută de art. 907 e. cir. 
fr. (809 c. civ. rom.) nu se întinde şi asu- 
pra moştenitorilor tutorului. (Demolombe; 
XVIII, No. 497; Grenier, Donations et tes- 
taments, ÎI, No. 121; Aubry et Rau, ed. 4a, 
VII, $ 649, p. 30; Dalloz, Rep., Dispositions 
entre viis, No. 552; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 124). 

38. Incapacitatea prevăzută de art, 907 
c, civ. (809 e. civ. rom.) nu-şi găseşte apli- 
catiunea membrilor consiliului de familie. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 125). 
89, Deasemenea incapacitatea prevăzu- 

tă de art. 907 ce. civ. fr. (809 ce. civ. rom.) 
nu se aplică curatorului unui minor emaân- 
ppat. oţlexandreseo, ed. 2-a, IV, partea 
»D. 125). 

„40. Deasemenea nici consiliului îngri- 
Jitor numit mamei de către tatăl minoru- 
lui, potrivit dispozițiunilor art. 391 e, cir. 
îr. (545 e. civ. rom.). (Mareadă, Art. 97; 
Huc, VI, No. 9%; Planiol, III, No, 291; Ale 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea I, p. 125). 

41. Dispoziţiunile art. 907 e. cir. fi. 
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(809 c. civ. rom.) nu-și găsesc aplicaţiunea 
tatălui administrator legal al minorului, 
în timpul căsătoriei, deoarece acest articol 
vorbeşte numai de tutor. (Aubry et Rau, 
ed. 5-a, Î. $ 125, text şi nota 45, p. 78; 
Alexandresco, ed. 2-a, II, p. 505, texi şi 
nota 1: IV. partea I, p. 124). 

42. Deasemenea dispoziţiunile art, 907 
e. civ. fr. (809 e. civ. rom.) mu se aplică 
profesorilor sau pedagogilor, sau orice al- 
tor persoane sub îngrijirea cărora se află 
minorul. nici intendenților. administratori- 
lor, mandatarilor sau geranţilor de afaceri 
ai minorului. (Demolombe, XVIII, No. 491, 
492; Troplong, Donations et testaments, II, 
No. 624; Marcad€, Art. 907; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea I, p. 124). 

43, Potrivit dispoziţiunilor alineatului 
ultim al art. 907 e. civ. fr. (809 c. civ. rom.) 
sunt exceptaţi dela incapacitatea prevă- 
zută de acest articol, ascendenţii minori- 
lor adică, tatăl, mama, bunul, străbunul, 
cari sunt sau au fost tutori ai lor. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 495, 494; Marcadă, Art. 
907; Mourlon, II, No. 557; Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 356; Laurent, 
XI, No. 537; Baudry et Colin, Donations 
et tesiaments. ÎI, No. 446: Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea I, p. 125). 

44. Sunt exceptaţi de la incapacitatea 
prevăzută de art. 907 c. civ. îr. (809 e. civ. 
rom.) şi mama naturală a minorului şi as- 
cendenţii ei. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Î, p. 125). 

45, Această excepţiune se aplică as- 
cendenţilor minorilor cari au fost sau sunt 
iutorii lor, fie că sunt căsătoriţi, fie că 
nu sunt căsătoriţi. (Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs, No. 556). 

46. Excepţiunea prevăzută de alineatul 
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ultim al art. 907 c. civ. îr. (809 e. civ. rom.) 
nu se întinde şi la afinii ascendenți ai 
minorilor, (Duranton, VIII, No. 197; Demo- 
lombe, XVIII, No. 49%; Troplong, Dona- 
tions et testamenis, II, No. 626; Masse et 
Verg€ sur Zachariae, ], $ 225, nota 4, p. 446; 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, p. 30; 
Laurent, XI, No. 358; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, Î, No. 444, 447: Ale- 
xandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 125). 

„ Deasemenea excepţiunea p-evăzută 
de alineatul ultim al art. 907 ce. civ. fr. 
(809 c. civ. rom.) nu se întinde la alte rude 
în afară de ascendenți, adică la rudele 
colaterale, chiar dacă ar fi moştenitori pre- 
zumptivi ai minorului. (Demolombe, XVIII, 
No. 496; Dalloz, Rep, Dispositions entre 
vifs, No. 356; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea 1], p. 125). 

48. In cazul când tutorul sau fostul tu- 
tor care a primit dela minor o liberalitate 
în disprețul prohibiţiunei prevăzută de art. 
907 ce. civ. îr. (809 e. civ. rom.), este în 
acelaş timp şi moștenitorul minorului. a- 
nularea liberalităţii făcute, nu-l împedecă 
de a primi porțiunea de bunuri ce i se 
cuvine în succesiunea minorului, în cali- 
tatea sa de moşienitor. (Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 556). 

49. Dispoziţiunile art. 907 c. civ, fr. 
(809 c. civ. rom.) fiind privitoare şi la ca- 
pacitatea minorului de a dispune, iar nu 
numai la incapacitatea tutorului de a pri- 
mi, urmăresc pe minorul francez (român) 
ori în ce ţară sar află, atât în privinţa 
bunurilor ce le-ar aveă în ţară, cât şi în 
privinţa bunurilor ce le-ar aveă. în străi- 
nătate. (Laurent, [, No. 110; XI, No. 530; 
Droit international VI, No. 122, nota a, 208; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea LI, p. 119). 

Art. 810. — Doctorii în medicină sau în chirurgie, oficerii de 
sănătate şi spiţerii, care au tratat pe o persoană în boala din 
care moare, nu pot profită de dispoziţiunile între vii sau testa- 
mentare, ce dânsa a făcut în favoare-le în cursul acestei boale. 

Sunt exceptate: 
1. Dispoziţiunile remuneratorii făcute cu titlul particular; se 

va ţine însă seamă de starea dispunătorului și de serviciile făcute; 
2. Dispoziţiunile universale, în caz de rudenie până la al 

patrulea grad inclusiv, afară numai dacă mortul va aveă erezi în 
linie dreaptă şi dacă acela, în profitul cărui s'a făcut dispoziţiunea, 
nu este el chiar erede în linie dreaptă. a 

Aceleași regule sunt aplicabile în privinţa preoţilor. (Civ. 660 
urm., 812, 883, 887 urm., 894, 899, 1498; Civ. Fr. 909). 

Tezi. fr. Art. 909. — Les doeteurs en medeeine ou en chirurgie, les offi- 

  
ciers de santâ et les pharmaciens qui auront trait€ une personne pendant la 
maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou 
testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette 
maladie. 
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Sont exeeptâes, 10 les dispositions remunratoires faites 
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ă titre particulier, 
eu €gard aux facultâs du disposant et aux services rendus; 

2% Les dispositions universelles, dans le cas de parente 
degre inelusivement, pourvu toutefois que le dâcâde n ait pas 

jusqwau quatriăme 
d'heritiers en ligne 

directe; ă moins que celui au profit de qui la disposition a 6t€ faite, ne soit 
lui-mâme du nombre de ces heritiers. 

Les mâmes răgles seront observtes ă l'Egard du, ministre du culte. 
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(. Ant. 810 c. civ. român vorbeşte şi de 

Moarte 12, 17, 20, 22, 23, 
47 ” 

ofițerii de sănătate, cari însă, după legea 
sanitară română, nu există. (Alexandrescu, 
ed. 2-a, IV, partea Î, p. 128, text şi nota 2). 

2. La punctul 2 al art. 909 c. civ. fr. 
(810 c. civ. rom.) trebueşte adăugat înainte 
de „cuvântul :  cuniversale>, cuvântul: 
«chiar», deoarece sunt exceptate de la in- 
capacitățile prevăzute de art. 909 c. civ. fr. 

65 urm.; _ 
II, 1 din 5 lan. 1925, Pand. Rom. 1925, II, 73. 

(810 ce. civ. rom.) nu numai dispoziţiunile 
universale sau cu titlu universal, ci şi dis- 
poziţiunile cu titlu particular în caz de 
rudenie până la al patrulea grad inclusiv. 
(Demolombe. XVIII, No. 5535; Demante et 
Colmet de Santerre, IV, No. 50 bis, VII; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I, No. 504: Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 126, nota 1, 140, text şi nota 5). 

3. Legiuitorul a introdus în lege dispo- 
zițiunile art. 909 e. civ. îr. (810 c. civ. rom.) 
în scopul de a pune la adăpostul influen- 
ței, ce ar puteă exercită asupra bolnavi- 
lor, cei cari li dan îngrijizile raedicale şi 
religioase. (Pothier, Donations entre viis, 
VIII, No. 58, p. 564; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, Î, No. 475; Planiol, 
II, No. 2962; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
pariea ÎI, p. 126, text şi nota 3). 

4. După o părere, art. 909 e. civ. fr. 
(810 ce. civ. rom.), prevede o dublă inca- 
pacitate şi anume: incapacitatea bolnavu- 
lui de a face dispoziţiuni şi incapacitatea 
persoanelor, arătate în acest articol, de a 
primi liberalităţi dela bolnav. (Demolom- 
be, XVIII, No. 500; Laurent, XI, No. 346; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, pârtea 1, p. 129). 

5. După altă părere, art 909 ce. civ. fr. 
(S10 c. civ. rom.) prevede numai o inca- 
pacitate pasivă din partea persoanelor, a- 
rătate în acest articol, de a primi iibe- , 
raliiăţi dela bolnavul pe cari l-au îngrijit 
în boala din care a muzit. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Art. 909, No. 1). 

6. Incapacitatea de a primi prevăzută 
de art. 909 e. civ. fr. (810 c. civ. rom,), își 
găseşte aplicaţiunea la orice persoană care 
exercită aria de a vindecă de boale, chiar 
dacă nu ar posedă un titlu legal, cum sunt 
studenții în medicină, empiricii, şarlatanii, 
etc. (Pothier. Donations entre vifs, VIII, 
No. 58, p. 564; Duranton. VIII, No. 351; 
Demolombe, XVIII, No. 511; Troplong, Do- 
nations et testaments, II, No. 647, 68; 
Mourlon, II, No. 564; Marcade, Art. 909; 

„Mass et Verge sur Zachariae, III, $ 418. 
p. 41; Aubry et Rau. ed. 4-a, VII, 8 6%, 
p. 5i: Dalloz, Râp.. Dispositions entre vifs, 
No. 562; Suppl., Dispositious entre vifs, No. 
115; Laurent, XI, No. 540; Huc, VI, No. 100; 
Baudry et Colin. Donations et testaments, 
1, No. 480: Planiol, III, No. 2965; Alexan- 
dresco. ed. 2-a, IV, partea I, p. 128, 129; 
Nacu, II, p. 257). 

— 660 —



  j 
ș 
h 4 
! 
i, 
i 

  

Codul civil 

" a După altă părere, enumerarea pre- 
văzută de art..909 ce. civ. fr. (810 ce. civ. 
rom.) este limitativă şi incapacitatea de 
a primi se aplică numai personelor pre- 
văzute de acest articol, iar nu şi celor cari 
ar exercită medicina în mod ilegal. (Coin- 
Delisle, Commentaire, Art. 909, No. 6; De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 50 
bis, II). 

8. Incapacitatea de a primi prevăzută 
de art. 909 c. civ. fr. (810 e. civ. rom), îşi 
găseşte aplicaţiunea şi moaşelor când au 
căutat pe leuze, fără ajutorul medicului. 
(Demolombe, XVIII, No. 510; Troplong, 
Donations et testamenits, II, No. 648; Mar- 
cad, Art. 909, No. 1; Mourlon, II, No. 564; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 36, 
p. 31: Laurent, XI, No. 341; Huc, VI, No. 
100: Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, Î, No. 481; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea ÎI, p. 129; Contra: Coin-Delisle, 
Commentaire du livre III, titre II, Art. 
909, No. 7). 

9. Deoarece conform principiilor de 
drept, incapacitățile sunt de drept strict, 
incapacitatea prevăzută de art. 909 c. civ. 
fr. (810 c. civ. rom.), după o părere, nu-şi 
găsește aplicaţiunea la infirmieri. (Duran- 
ton: VIII, No. 252; Demolombe, XVIII, No. 
509; Troplong, Donations et testamenis, [[, 
No. 648; Marcade, Art. 909; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 51; Dalloz, R6p., Dis- 
positions entre viis, No. 559; Laurent, XI, 
No. 541; Huc, VI, No. 100; Alexandresco, 
ed. 2-a. IV, partea ÎI, p. 129, 130). 

9 bis. După altă părere, incapacitatea 
prevăzută de art. 909 ce, civ. fr. (810 c. civ. 
rom.), se întinde şi la infirmieri. (Delvin- 
court, II, p. 202, 205; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, LI. No. 481). 

10, Deasemenea incapacitatea prevăzu- 
tă de art. 909 c. civ. fr. (810 ce. civ. rom.) 
nu se întinde la pedagogii şi conducă- 
torii pensioanelor. (Dalloz. Rep.. Disposi- 
tions entre vifs, No. 361: Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea ÎI, p. 124). 

fi. Din dispozitiunile art. 909 c. civ. 
fr. (810 c. civ. rom.) rezultă că sunt iîn- 
capabili de a primi liberalităţi prin do- 
naţiuni între vii sau prin testamente, nu- 
mai farmaciştii cari ar fi îngrijit personal 
pe dispunător în boala din care a înceta: 
din viaţă, iar nu şi farmaciştii cari ar fi 
vândut numai medicamente bolnavului, 
după ordonanța medicului, fără a se_a- 
mestecă în atribuţiunile medicului. (Du- 
ranton, VIII, No. 255; Demolombe, XViiL 
No. 506; Troplong. Donations et testamenis, 
II, No. 645; Mourlon, II, No. 565; Demânie 
et Colmet de Santerre, IV, No. 30 bis, IV; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, p. 51; 
Dalloz, R€p., Dispositions entre vifs, No. 
570; Suppl., Dispositions entre_vifs. No. 

120; Laurent, XI, No. 340; Huc, VI, No. 9%; 

Baudry et Colin, Donations et testamenis, 

1, No. 479; Planiol, III, No, 2964: Alexan- 

dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 150; Nacu, 
II, p. 252). , 

19. Potrivit dispozitiunilor art. 909 c. 
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civ. fr. (810 ce. civ. rom.). peniru ca per- . 
soanele arătate în acest articol să fie in- 
capabile să primească liberalităţi prin do- 
națiuni între vii sau prin testamente, ire- 
bueşte ca: 1) medicii, chirurgii, farmaciştii, 
în profitul cărora sa făcut liberalitatea 
să fi tratat pe dispunător în boala din 
care a murit; 2) liberalitatea să fi fost fă- 
cută în timpul boalei din care a murit 
dispunătorul şi în care a fost tratat de a- 
ceste persoane declarate incapabile de a 
primi. (Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 567; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 128 urm,., 152 urm.). 

12. Tratamentul boalei de care vor- 
beşte art. 909 c, civ. fr. (810 ce. civ. rom, 
înseamnă îngrijirile medicale date în mod 
regulat şi continuu de acel care a luai 
asupra sa vindecarea bolnavului şi a con- 
dus aceste îngrijiri. (Demolombe, XVIII, 
No. 505; Mourlon, II, No. 565; Marcade, 
Art. 909; Dalloz, Rep., Dispositions entre 
vifs, No. 569; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 119; Laurent, XI. No. 540; Bau- 
dry et Colin, Donations et testamenis, I, 
No. 484; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
Î, p. 150, 154) 

(4, Prin urmare, pentru ca farmaciştii 
să fie declaraţi incapabili de a primi li- 
beralităţi, trebueşte ca ei să fi tratat şi 
îngrijit personal pe dispunător în timpul 
boalei din care a murit, iar nu să-i fi vân- 
dut numai medicamente.  (Demolombe, 
XVIII, No. 506; Demante et Colmei de 
Santerre, IV, No. 30 bis; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 51; Dalloz, Rep, Dis- 
positions entre vifs, No. 370; Laurent, XI, 
No. 340; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 150). 

5. Un medic care ar fi fost chemat 
la patul bolnavului numai pentru a fi con- 
sultat asupra boalei, nu este incapabil de 
a primi o liberalitate dela această per- 
soană, făcută în timpul boalei din care ui 
murit, deoarece în acest caz nu se poate 
spune că acest medic a tratat pe dispu-. 
nător. (Duranton, VIII, No. 255; Demo- 
lombe, XVIII, No. 507; Troplong, Dona- 
tions et testaments, II, No. 645; Mourlon, 
II, No. 565; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 50 bis; Aubry ei Rau, ed. 
4-a, VII, $ 649, p. 3t; Marcad6, Art. 909; 
Dalloz, R6âp., Dispositions entre vifs. No. 
369; Suppl., Dispositions entre vifs, No 
119; Laurent, XI, No. 540; Huc, VI, No. 
99; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, |, No. 479, 484; Planiol, III, No. 2964: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 150, 
155, nota; Nacu, II, p. 257). 

16. Dacă însă medicul care a fost che- 
mat la patul bolnavului pentru a fi con- 
suliat, a făcut apoi vizite foarte dese, în- 
cât a putut îi considerat ca medic curant, 
el va fi incapabil să primească liberalităţi 
dela bolnav. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea |, p. 135, notă). 

17. Pentru ca persoanele prevăzute de 
art 909 c. civ. îr. (810 c. civ. rom.) să fie 
incapabile a primi o liberalitate, trebueşte 
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ca această liberalitaie să îi fost făcută în 
cursul boalei din care a murit dispunăto- 
rul; prin urmare, dacă liberalitatea a fost 
făcută de dispunător când eră sănătos, ea 
este valabilă, deşi medicul în favoarea că- 
ruia a fost făcută, va trată mai târziu pe 
dispunător în boala din care a murit. (De- 
molombe, XVIII, No. 524; Mourlon, II, No. 
565; Marcad€, Art. 909; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 50 bis, IV; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 3%, 
p. 31; Dalloz, Râp., Dispositions entre vits, 
No. 567; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 
117; Laurent, XI, No. 542, 386; Huc, VI, 
No. 103; Baudry et Colin. Donations et 
testaments, I, No. 491; Planiol, III, No. 2964: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 132, 
155). 

18. Liberalitatea făcută de o persoană 
în timpul boalei sale, în favoarea med- 
cului care a îngrijit-o în timpul acestei 
boale. este valabilă dacă dispunătorul s'a 
însănătoşit. (Demolombe, XVIII. No. 536; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 8 649, nota 52, 
p. 51; Dailoz, Rep., Dispositions entre vifs. 
No. 567; Laurent, XI, No. 542; Huc, VI, No. 
105: Baudrv et Colin. Donations et testa- 
ments, II, No. 494; Planiol, III, No. 2964; 
a ed. 2-a, IV, partea I, p. 132, 
155). 

19. Atât donaţiunea, care este irevoca- 
bilă, cât şi testamentul, care este revoca- 
bil, sunt valabile când sunt făcute de o 
persoană în timpul boalei sale, în favoa- 
rea medicului care a îngrijii-o, în timpul 
acestei boale, dacă dispunătorul s'a vin- : 
decat. rămânându-i acestuia dreptul de a 
revocă testamentul şi a cere anularea dv- 
națiunei pentru captație sau sugestie. (De- 
molombe, XVIII, No. 526; Mourlon, II, No. 
565; Demante et Colmet de Santerre, IV. 
No. 50 bis, IV: Aubry et Rau. ed. 4a, VII, 
$ 649, p. 51; Laurent, XI, No. 342; Huc, VI, 
No. 103; Baudry et Colin, Donations et 
testaments, II, No. 494; Planiol, III, p. 7%, 
nota 1; Alexandresco, ed. 2-a, IV, pariea 
I, p. 132. 155, 154). 

20, In cazul când vindecarea nu a fost 
definitivă, ci numai aparentă şi dispună- 
torul a încercat o recidivă a boalei, libe- 
ralitatea făcută medicului care l-a îngrijit 
în prima perioadă a boalei din care apoi 
a murit, nu este valabilă. (Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 568). 
„2. Peniru ca dispoziţiunile art. 909 e. 

civ. fr, (810 ce. civ. rom să-şi găsească 
aplicațiunea, trebueşte ca dispunătorul să 
fi suferit de. o boală: nu trebueşte să se 
confunde suferința cu boala, cu toate că 
acest articol nu cere ca să fie vorba de 
o boală caracterizată şi având un nume 
special, totuş trebuie să existe o boală 
ŞI nu ar puteă fi considerată ca atare. 
starea acelor persoane cari sufăr dureri 
diferite şi sunt obligate a urmă un timp 
îndelungat un regim mai mult sau mai 
putin penibil. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Art. 909, No. 11; Demolombe, XVIII, No. 528: Troplong. Donations et testaments, II. 
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No. 646; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, 
VII, $ 418, p. 42; Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VII, $ 649, p. 32; Dalloz, Râp., Suppl,. 
Dispositions entre vifs, No. 118; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea 1, p. 135). 
29. După o părere, dispoziţiunile art. 

909 cod. civ. îr. (810 cod. civ. rom.) îşi 
vor găsi aplicaţia numai în perioada când 
starea bolnavului a fost declarată în mod 
definitiv desperată şi când progresul boa- 
lei a trebuit să aducă neapărat moartea 
dispunătorului. (Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, I, No. 495; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 153). 
23. Oricare ar fi durata boalei, în ori- 

ce caz, hotărîrile cari constată existenţa 
unei boale mortale, nu sunt supuse cen- 
zurei instanțelor de recurs, deoarece cu- 
prind o_șimplă apreciere de fapt. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 528; Troplong, Dona- 
tions et testamenis, Il, No. 646; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 37, p. 32; 
Laurent, XI, No. 345; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, I, No. 496). 
24. După altă părere. sunt atinse de 

nulitate numai liberalităţile făcute în tim- 
pul tratamentului medicului, care îngri- 
jeşte în acel timp pe dispunător. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 525; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 39 bis; Laurent, 
XI. No. 544). . 
25, 'Tribunalele vor apreciă în mod su- veran dacă îngrijirile şi sfaturile date de medic, constituese un tratament în sensul 

prevăzut de art. 909 e. civ. fr. (810 c. civ. rom.), de naiură a aduce incapacitatea 
de a primi. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 8 649. p. 52: Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea 1, p. 155). 
26. In cazul când sa făcut o liberali- 

tate în disprețul prohibiţiunei prevăzută 
de ari. 909 e. civ. fr. (810 e, civ. rom.), 
liberalitatea este atinsă de o nulitate re- 
lativă, şi anularea va puteă fi pronunțată 
numai după cererea moştenitorilor dispu- 
nătorului sau a legatarilor pe care i-a instituit. (Planiol.: III, No. 2965; Alexan_ 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 15, 136). 
27. Liberalitatea în acest caz este anu- labilă, chiar dacă ar fi fost ascunsă sub forma unui contract cu titlu oneros. (Ale- xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 135). 
28. Incapacitatea prevăzută de art. 909 

e. civ. fr. (810 e. civ. rom) este absolută 
şi se bazează pe o prezumpțiune legală 
Juris et de jure de captațiune şi sugestie, 
ŞI care, potrivit dispoziţiunilor art. 1552 c. 
civ. îr. (1202 c. civ. rom.) nu poate fi 
combătută prin dovada contrară. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 548; Demante et Col- 
met de Santerre, 1Y, No. 50 bis, I; Dalloz, 
Râp., Suppl., Dispositions entre vifs, 116: 
Laurent, XI, No. 545, 558 bis; Baudry et 
Colin, Donations et testaments, I, No. 474; 
Planiol, III, No. 2965; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 127: Contra: Trop- 
long. Donations et testaments, II, No. 640). 
29, Acţiunea moştenitorilor pentru anu- 

larea liberalităţii făcută de bolnav medi- 
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cului care l-a îngrijit în boala din care 
a murit, se prescrie prin trecere de zece 
ani. (Dalloz, R&p., Dispositions entre vifs, | 
No. 374). 
380. Potrivit dispozițiunilor art. 909 ce. 

civ. fr. (810 c. civ. rom.), medicii, farma- 
ciştii, etc., pot primi, prin excepțiune, da- 
ruri răsplătitoare (remuneratorii), însă a- 
ceste daruri sunt permise numai dacă suni 
cu titlu particular şi sunt proporționale a- 
tât cu mijloacele materiale ale bolnavu: 
lui cât şi cu serviciile aduse bolnavului 
de medic. (Dalloz, Rep., Dispositions en- 
tre viis, No. 575: Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 121; Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea I. p. 157, 158). 
34. Prin donaţiuni remuneratorii sau 

răsplătitoare se înţeleg acele daruri cari 
se fac pentru plata unui serviciu sau altă 
facere de bine. (Alexandresco, ed. 2-a IV, 
partea |. p. 158). 

239, In cazul când moşienitorii vor a- 
tacă o liberalitate făcută de autorul lor, 
medicului, farmacistului, etc. şi aceştia vor 
pretinde că liberalitatea constitue o_do- 
națiune remuneratorie, ei vor trebui să 
dovedească alegaţiunea lor, potrivit drep- 
tului comun, deoarece donaţiunea remu- 
neratorie constitue o excepţiune dela prin- 
cipiul incapacității. (Laurent, XI, No. 547; 
Huc. VI, No. 104: Alexandresco, ed. 2-a. 
IV. partea I, p. 158). 

23, Pentru ca un dar făcut de bolnav 
medicului său care îl îngrijeşie să fie con- 
siderat ca remunerator, nu este nevoie ca 
dispunătorul să specifice în mod expres 
acest caracter, ci este deajuns dacă din 
actul făcut reiese caracterul remunerator 
al darului. (Demolombe; XVIII, No. 534; 
Troplong, Donations et testaments, Îl, No. 
659: Marcad€, Art. 909: Demanite et Col- 
met de Santerre, IV, No. 30 bis, VI; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a. VII, $ 649, nota 59, 
p. 52; Laurent, XI, No. 347; Huc, VI, No. 
105; Baudry et Colin, Donations et testa- 
menis, I, No. 499; Alexandresco, ed. 2-a; 
IV, partea |, p. 1538, nota 1). , 

34, Bolnavul poate face donaţiuni re- 
muneratorii numai cu titlu particular; în 
cazul când va face o liberalitaie cu titlu 
universal, ea va fi anulată în întregime, 
iar nu numai redusă, chiar dacă ea ar fi 
calificată ca o donaţiune remuneratoare. 
(Demolombe, XVIII, No. 551; Mass et Ver- 

g€ sur Zachariae, JI, $ 418, nota 29, p. 42; 
Marcad6, Art, 909; Demante et Cotmet de 
Santerre, IV, No. 50 bis, VI; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 35; Laureni, XI, No. 
548; Huc, VI, No. 104; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, I, No. 500; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, pariea LI, p. 159; 
Nacu, ÎI, p. 259). . 
35. După altă părere, dispozițiunea cu 

titlu universal renumeratorie, nu va fi a- 
nulată, ci numai redusă la justă propor- 
ție. (Troplong, Donations et testaments, II, 
No. 658). PE 

236. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran din împrejurările cauzei dacă libe- 
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ralitatea făcută de bolnav medicului care 
l-a îngrijit, constitue sau nu o dispozi- 
țiune remuneratorie. In cazul când tribu- 
nalul va apreciă că liberalitatea remune- 
vatorie este excesivă, o va reduce la justă 
proporţie. (Coin-Delisle, Commentaire, Art. 
909, No. 13; Demolombe, XVIII, No. 532; 
Troplong, Donations et testaments, II, No. 
657; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, p.%; 
Dalloz, R€p.. Dispositions entre vifs, No. 
375; Laurent, XI, No. 549; Huc, VI. No. 
104; Baudry et Colin. Donations et testa- 
menis, Î, No. 501; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1, p. 138, 139). 
37. In principiu, medicul care a în- 

grijit pe bolnav nu poate cere plata le- 
gatului remuneratorii şi a onorarului pen- 
tru tratament, deoarece medicul care pri- 
meşte legatul remuneratoriu nu poate pre- 
tinde şi plata de onorariu, în afară de ca- 
zul când bolnavul a dispus altfel prin. tes- 
tamentul său. (Duranton, VIII, No. 254; 
Demolombe, XVIII, No. 535; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, nota 40, p. 52; Dalloz, 
R€&p., Dispositions entre vifs, No. 574; Huc, 
VI, No. 104; Baudry et Culin, Donations 
et testaments, Î, No. 502; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 158, nota 3). 
28. Dacă în principiu, medicul care a 

îngrijit pe bolnav nu poate cere plata 
legatului remunerator şi a onorarului pen- 
tru iratament, totuş în afară de cazul 
când bolnavul a dispus altfei prin testa- 
mentul său, medicul mai are dreptul să 
ceară pe lângă onorar şi darul remune- 
rator, când rezultă contrariul din împre- 
jurări, cum ar îi în cazul când bolnavul. 
ca mulţumire pentru îngrijirile date de 
medic în timp îndelungat, îi lasă acestuia 
un obiect de artă. (Huc, VI, No. 104; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments. ], 
No. 502: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
1, p. 158, nota 35). 

29, În cazul când liberalitatea este fă- 
cută de bolnav unei persoane care nu €- 
xercită medicina în mod legal şi care deci 
nu poate aveă acţiune în justiție pentru - 
a cere onorariul, cauza legaiului sau a do- 
naţiei, chiar dacă nu este exprimată, va 
fi prezumată ca făcută cu intenţia remu- 
neratorie, şi. deci. liberalitatea validată, 
după cum va rezultă din împrejurările 
boalei şi natura îngrijirilor date bolna- 
vului. (Demolombe, XVIII, No. 549; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 58, p. 3; 
E Rep., Dispositions entre vifs, No. 
375), 

40. Potrivit dispoziiiunilor art. 909 c. 
civ. fr. (810 e. civ. rom.), o altă excep- 
jiune la regula de incapacitate mai este 
aceea când medicul este ruda bolnavului 
până la gradul al patrulea inclusiv, cu 
condițiune ca bolnavul să nu aibă moşte- 
nitori în linie dreaptă, adică descendenţi 
sau ascendenți. (Dalloz, Rep., Dispositions 
entre vifs, No. 576; Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea I, p. 140, 144). 

44. Potrivit dispozițiunilor art. 909 ce. 
civ. fr. (810 c. civ. rom.), liberalitatea fă- 
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cută. medicului care a îngrijit pe bolnav 
în boala din care a murit, este vaiabilă 
dacă medicul este moştenitorul în linie 
dreaptă a dispunătorului. După o părere, 
pentru ca liberalitatea în acest caz să fie 
valabilă, trebueşie ca medicul să fie în 
adevăr moştenitorul bolnavului în linie 
dreaptă, iar nu numai eventual succesibil. 
(Demolombe, XVIII, No. 557: Troplong, Do- 
nations et iestaments, II. No. 641; Masse& 
et Vergs€ sur Zachariae, INI, $ 418, nota 
55, p. 45; Mourlon, II, No. 569; Marcade, 
Art. 909, No. 5, 6; Demante et Colmet ar 
Saniterre, IV, No. 50 bis. IX: Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 577; Suppl., Dis 
positions entre vifs, No. 122; Laurent, Xu, 
No. 351; Huc, VI, No. 104; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, ÎI, No. 508; 
Alexandresco, ed. 2-a, 1V, partea 1, p. 140. 
141; Nacu, II, p. 250). 
42, După altă părere, incapacitatea dis- 

pare chiar dacă medicul este eventual suc- 
cesibil în linie dreaptă la moştenirea bol- 
navului. (Coin-Delisle, Commentaire, Ari. 
909, No. 7; Duranton, VIII, No. 256; Au- 
br et Rau, ed. 4-a, VII. $ 640, nota 45, 
p. 55). 

43, Liberalitatea nu va fi valabilă, po- 
trivii primei păreri, dacă medicul este as- 
cendentul bolnavului, când acesta a lăsat 
descendenţi. (Dalloz, R€p., Dispositions en- 
tre vifs, No. 577: Suppl.. Dispositions entre 
vifs, No. 122; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea 1, p. 145). 

4, Numai rudele de sânge până la al 
patrulea grad inclusiv, intră în excepțiu- 
nea prevăzută de art. 909 c. civ. fr. (810 
c. civ. rom.), iar nu şi afinii dispunăto- 
tului. (Duranton, VIII, No. 255; Demo- 
lombe, XVIII, No. 542; Troplong, Dona- 
tions et testaments, II, No. 641: Masse et 
Verg€ sur Zachariae, III, $ 418, nota 50. 
p. 45; Marcade, Art. 909; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649. p. 54; Laurent, XI, No. 
552; Baudry et Colin. Donations et tes- 
taments, Î, No. 507; Planiol, III, No. 2966: 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea IL, p. 140, 
noia 1). 
45, Excepţiunea prevăzută de art. 909 

€. civ. fr. (810 e. civ. rom.) în nrivința ru- 
deniei până la gradul al patrulea inclusiv. 
se aplică indiferent dacă rudenia este di- 
rectă sau colaterală. (Demante et Colmet 
de Santerre, IV. No. 350 bis, VIII; Baudry 
et Colin. Donations et testamenis, ÎI. No. 
305: Mlexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. j. 

46. In ceeace priveşte bărbatul medie 
care a tratat pe soţia sa în boala din care 
a murit. după o părere, deoarece art. 909 
c. civ. fr. (810 c. civil rom.) stabileşte o 
excepțiune pentru rudele bolnavului până 
la gradul al patrulea inclusiv, cu atât mai 
mult excepțiunea trebueşte întinsă asupra 
soțului bolnavei şi deci el va profită de 
dispozitiunile între vii sau testamentare 
ce i sau făcut de către soția sa în timpul 
boalei din care a murit şi când a fost ira- 
tată de soțul său. (Coin-Delisle, Commen- 
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ire. Art. 909, No. 18; Toullier, V, No. 66; 
Dazeton: VIII, No. 257; Demolombe, XVIII. 
No. 545; Troplong, Donations et testaments, 
II, No. 642; Marcad6, Art. 909, No. 3: De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 30 
bis. XIII; Aubry et Bau, ed. 4-a, VII, $ 
649, nota 46, p. 54; Dalloz, Rp, Dispo- 
sitions entre viis, No. 578; Suppl., Dispo- 
sitions entre viis, No. 124; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea [, p. 144). 

417. Chiar în cazul când medicul care 
a tratat pe o femeie în boala din care 
a murit, sar căsători cu ea în timpul boa- 
lei din care a murit, dispoziţiunile făcute 
de femeie în favoarea medicului devenit 
bărbatul său sunt valabile. (Coin-Delisle, 
Commentaire. Art. 909, No. 18; Toullier, 
V, No. 66; Duranton, VIII, No. 257; De- 
molombe, XVIII, No. 545; Troplong, Do- 
nations et testamenis, Il, No. 642; Mar- 
cad6, Art. 909, No. 3: Mass€ et Verge sur 
Zachariae, ÎI, $ 418, text şi nota 34. p. 
44; Demante et Colmet de Santerre, IV, 
No. 30 bis, XIII; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 649, p. 54; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vifs, No. 380; Planio!, III, No. 
2966; Comp.: Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea I. p. 136, 144). 

48. După altă părere, bărbatul medie 
care a tratat pe soţia sa în boala din 
care a murit, nu intră în excepțiunile pre- 
văzute de ari. 909 c. civ. fr. (810 c. civil 
rom.), deoarece excepţiunile sunt de strictă 
interpretare şi au loc numai când sunt 
prevăzute de lege în mod formal: aşa în- 
cât dispoziţiunile între vii sau testamen- 
tare ce i s'au făcut de soţia sa în tim- 
pul boalei din care a murit şi când a 
fost tratată de medicul, soțul său, nu sunt 
valabile. (Laurent, XI, No. 555; Huc, VI, 
No. 104; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis. Î, No. 509, 510: Alexandresco, 
ed, 2-a, IV, partea [, p. 136, 144, 145). 
49. Dacă se constată că medicul care 

a îngrijit pe o persoană în boala din care 
a murit, s'a căsătorit cu ea în scopul de 
a înlătură dispoziţiunile art. 909 c. civ. fr. 
(810 c. civ. rom.), dispoziţiunile ce s'ar fi 
făcut de către bolnavă în timpul boalei 
din care a murit, către soțul său, nu vor 
îi valabile. (Coin-Delisle, Commentaire, 
Ari. 909, No. 19; Demolombe, XVIII, No. 
545, 546; Troplong, Donations et testaments, 
II, No. 645; Masse et Verge sur Zacha- 
riae, III, No. 44: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 649, p. 54; Dalloz, Rep., Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 124: Baudry et 
Colin, Donations et testaments, |, No. 511; 
Planiol, III, No. 2966; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, p. 144). 
50. Deasemenea dispozițiunile între vii 

sau testamentare făcute către medic băr- 
batul boluavei, se vor anulă dacă se 
va stabili că ele au fost determinate de 
abuzul de putere pe care l-ar fi exerci- 
tat soțul în calitatea .sa de medic asupra 
spiritului soţiei sale bolnave. iar nu de 
afecțiunea conjugală. (Coin-Delisle. Com- 
mentaire, Art. 909, No. 19; Demolombe, 
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XVIIU, No. 545, 546; Troplong, Donations 
et testaments, i, No. 643; Mass6 et Verge 
sur Zachariae, Ti, No. 4; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 54: Baudry et Colin, 
Donations et testaments, I, No. 511). 

5 4. Incapacitatea medicului, farmacis- 
tului, preotului, etc., de a primi, prevă- 
zută de art. 909 c. civ. îr. (810 ce. civil rom.) 
se aplică chiar dacă ei ar face partie din- 
tre amicii intimi aj bolnavului, deoarece 
excepţiunile prevăzute de acest articol sunt 
de strictă interpretare. (Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 145). 

52, Potrivit dispoziţiunilor alineatului 
ultim al art. 909 c. civ. fr. (810 c. civ. rom.), 
regulele privitoare la doctorii în medicină, 
farmaciştii, eic., sunt aplicabile şi preo- 
ților. Cuvântul: <preot» este termen ge- 
neric şi-şi găseşte aplicaţiunea la preoții 
tuturor cultelor, deoarece incapacitatea de 
a primi, stabilită de art. 909 c. civ. fr. 
(810 c. civ. rom.) este bazată pe o pre- 
zumpțiune de sugestie şi de captaţie. (De- 
molombe, XVIII, No. 519; Troplong, Do- 
nations et testaments, II, No. 651; Mar- 
cad6, Art. 909, No. 11; Demante et Col- 
met de Santerre, IV, No. 30 bis, V; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, nota 48, 
p. 34; Dalloz, Reâp., Dispositions entre viis, 
No. 587; Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 126; Laurent, XI. No. 557; Huc, VI, 
No. 101; Baudry et Colin, Donations ei tes- 
taments, Î, No. 482; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 126, nota 1, 131; Contra: 
Toullier, V. No. 69; Mass et Vergâ sur 
Zachariae, INI, $ 649, nota 22). 

sa. Sunt consideraţi ca preoţi, în sşen- 
sul prevăzut de art. 810 c. civ. rom.: preoții 
de mir, diaconii, călugării, arhiereii, iero- 
monachii, etc. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Î, p. 151). 

54. Incapacitatea prevăzută de art. 909 
c. civ. fr. (810 c. civ. rom.) nu atinge pe 
paracliseri şi ceilalţi slujitori ai bisericei. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 131). 
55, Pentru ca preoții să fie loviți de 

incapacitatea de a primi, prevăzută de art. 
909 c. civ. fr. (810 ce. civ. rom.), trebueşte 
ca ei să fi exercitat asupra conştiinţei bol- 
navului o direcţiune constantă care să fi 
constituit un tratament spiritual şi care 
deci ar fi fost de natură a influenţă spi- 
ritul bolnavului. (Coin-Delisle, Commen- 
taire, Art. 909, No. 20; Toullier, V, No. 69; 
Duranton, VIII, No. 259: Demolombe, XVIII 
No. 516; Grenier, Donations et testamenis, 
I, No. 129; Troplong, Donations et testa- 
ments, Il, No. 650; Demante et Colmet de 
Sanierre, IV, No. 30 bis, V; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 55; Dalloz, Rep., Dis- 
positions entre vifs, No. 387; Suppl., Dis- 
positions entre vifs, No. 127; Laurent, XI, 
No. 558; Huc, V, No. 102; Baudry et Co- 
lin, Donations et testamenis, Î, No. 487; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 150, 
151, 155). 
56. Incapacitatea prevăzută de art. 909 

e. civ. fr. (810 c. civ. rom.) nu-şi găseşte 
aplicațiunea preotului care. chiar dacă a 
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stat tot timpul boalei la căpătâiul bolna- 
vului, nu: a îndeplinit pe lângă el func- 
țiunile cultului său. (Toullier, V, No. 69; 
Duranton, VIII, No. 259; Demolombe, XVIII, 
No. 516; Grenier, Donations et testamenis, 
I, No. 129; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
& 649, p. 35; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, I, No. 487; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea 1, p. 130, 151). 

5; 7. Deasemenea incapacitatea prevă- 
zută de art. 909 ce. civ. fr. (810 ce. civ. 
rom.) nu-şi găseşte aplicaţiunea preotului 
care, în calitatea sa de prieten al bolna- 
vului, i-a dat în mod ocazional consolări 
şi încuraşări, când mai cu seamă con- 
ştiinţa bolnavului eră condusă de un alt 
preot. (Toullier, V, No. 69; Duranton, VIII, 
No. 259; Demolombe, XVIII, No. 516: Gre- 
nier,. Donations et testaments, I, No. 129; 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VII, 8649, p. %; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
1, No. 487). - 
b8. Preotul care a fost chemat numai 

spre a împărtăşi pe bolnav, sau a-i ceti 
rugăciunile pentru moarte, rămâne capa- 
bil să primească o liberalitate dela bolnav. 
(Duranton, VIII, No. 259; Demolombe, 
XVIII, No. 5417; Demante et Colmet de San- 
terre, IV, No. 50 bis, V; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, 8 649, p. 55; Laurent, XI, 
No. 558; Baudry et Colin, Donations et 
testamenis, |, No. 487; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 150, nota 4). 

59. Iribunalele vor apreciă în mod su- 
veran după fapte şi împrejurări, dacă din 
partea preotului a avut loc un tratament 
spiritual de natură să infiuenţeze spiri- 
tul bolnavului, pentru a-l decide să facă 
o liberalitate în favoarea sa. (Duranton, 
VIII, No. 259; Demolombe, XVIII, No. 516; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, p. 5: 
Laurent, XI, No. 558; Baudry et Colin, 
Donations et testamenis, I, No. 489; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 151, 
155). 

GO. Pieotul care a asistat pe bolnav 
în timpul boalei din care a murit, sau l-a 
împărtăşit, poate primi dela bolnav o Li- 
beralitate remuneratorie, întrucât excep- 
țiunile prevăzute de art. 909 ce. civ. îr. 
(810 c. civ. rom.) privitoare la medici, îşi 
găsesc aplicaţiunea şi la preoţi. (Demo- 
'lombe, AVIII, No. 529 urm.; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 34; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Î, No. 498; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 157 
urm., 144). 

"61, Pentru a se puteă determină dacă 
o liberalitate, poate fi considerată ca re- 
muneratoare, se va cercetă natura libe- 
ralităţii şi scopul ei, din împrejurările de 
fapt, iar nu calificarea dată de dispunător. 
(Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
389: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea ÎI, 
p. 158, nota 1). 
82, Regulele, prevăzute de art. 909 e. 
civ. în. (810 c. civ. rom.) cu privire la în- 

capacitatea medicilor, şi farmaciştilor de a 
primi .liberalităţi, îşi găsesc .aplicaţiunea 
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şi la preoţi, aşă încât dacă moartea dis- 
punătorului a fost urmarea unui fapt ac- 
cidental. iar nu ultima sa boală, liberali: 
tatea făcută de bolnav preotului, va fi 
valabilă. (Mourlon. II, No. 565; Laurent, 
XI, No. 358; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, I, No. 491, 494; Planiol, -INI, 
No. 2964; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 155). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

4. Nulitatea, care în virtutea articolului 

DESPRE DONAȚIUNI ȘI DESPRE TESTAMENTE Codul civil 

810 din codul civil, isbeşte dispoziţiile tes- 
tamentare făcute în favoarea medicului 
care a tratat pe o persoană în boala de 
care a murit, fiind edictată de legiuitor 
numai într'un interes privat, iar nu de 
ordine publică, este numai o nulitate re- 
lativă, pe care ceilalţi moştenitori testa- 
mentari sau legitimi pot să o acopere prin 
ratificare. (Trib. Ilfov, $. 1, c. ce., 1069 din 
7 Octombrie 1925, Dreptul 59/1925). 

Art. 811. — Dispoziţiunile între vii sau prin testament, făcute 
în îavoarea ospiciilor, săracilor dintr'o comună sau stabilimentelor 
de utilitate publică, nu pot aveă efect decât de sunt autorizate 
prin ordonanțe domnești în urma avizului Consiliului de Stat 9, 
(Civ. 808, 812, 814, 817, 818; Civ. Fr. 910). 

Tezi. fr. Art. 910.— Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit 
des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'âtablisements d'utilit€ publique, 
n'auront leur effet quautant quw'elles seront autorisces par une ordonnance royale. 

CossrANTINESCU JAC. N., Despre testamente, p. 

Bibliografie (continuare). 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Academii 3. 
Acceptare 20—26, 28—%, 

34, 35, 36 , 36. 
Administraţie publică 30, 
Administratori 25, 28, 29. 
Advocaţi 8. 
Agenţi 1e schimb 8. 
Anulare 14, 33, 39, 44, 
Autorizaţie 7, 20, 22—26, 

29—32, 34, 35, 36, 38, 
Aziluri 6. 
Banca Naţională 9. 
Biserici 2, 47. 
Bună credinţă 42, 
Cauză ilicită 38. 
Competenţă 32, 33. 
Comună 16, 17. 
Condiţiune 32, 37, 
Confirmare 44. 
Contencios 31. 
Corporaţii de advocaţi 8. 
Corporaţii religioase 12. 
Daruri manuale 23, 
Deces 11, 15, 17, 46. 
Decret Regal 25, 31, 32. 
Destinaţie 24. 
Domiciliu 17. 
Donaţiuni 1, 10, 11, 13 urm. 
Dnaţiuni deghizate 14, 

Drept de fondațiune 47, 
48, 49 . , 49, 

Episcopi 2. 
Executare 44. 
Existenţă 11, 15, 46. 
Existenţă de fapt 15. 
Facultăţi 3. 
Fondaţiuni 47, 48, 49, 
Formalităţi 25, 
Fraudă 38, 41, 4. 
Fructe 45, 

ea 

1) Consiliul de Stat a fost 

Guvern, a se vedeă cuvân- 
tul: „Autorizare”. 

Imobile 27, 28, 
Incetare din viaţă 11, îs, 

17, 46 
Inexistenţă 13, 38, 40—45. 
Instituţiuni de ajutor 7. 
Iaterpretare 32, 
Just titlu 42, 
Legat, a se vedeă cuvân- 

tul: „Testament:. 
Legat universal 49, 
Lege, a se vedea cuvân- 

tul: „Recunoaştere-. 
Liceu 3 
Mânăsuri 2. 
Moarte 11, 15, 17, 46. 
Moștenire 36. 
Moșştenitori 40, 
Muzee 47. 
Nulitate 14, 33, 39, 44, 
Obiceiul pământului 48. 
Oficiu 30. 
Ordine publică 38, 44, 
Ordonanţe 31. 
Ospiciu 5. 
Persoane morale 1, 10—15, 

18 urm. 
Posesor 42, 43, 44. 
Prescripţie 42, 43. 
Primărie 16, 

1 Ratificare 44, 
Raţiune 20, 
Recunoaștere 11—15, 18, 

19, 21, 38, 39, 46, 47, 4, 
Recurs in contencios 31. 
Reducţiune 35, 3%, 37. 
Renunţare 44. 
Retroctivitate 15. 
Revendicare 40—45, 

| Săraci 1, 16, 17, 

  
zaţia dată printr'un Decret Regal, 

66 urm. 

Sarcină 49, Stabilimente publice şi de 
Şcoli 3, 47. utilitate publică 2-7, 
Şcoli militare 4. 12, 18, 21, 31, 35, 36, 37, 47. 
Şcoli. normale 3. Stat 7, 8, 30, 
Scoli superioare 3. Străini 19. 
Scop 21. Terțe persoane 27. 
Societate 9. 
Solemnitate 26. 

Testament 1, 10, 11,13,15, 
urm. 

Spital 47, Transcriere 27, 28, 
Stabilimente de asistență  Tutelă administrativă 31 

publică 5. Universitate 3, 

Doctrină. 

1. Dispoziţiunile art. 910 şi 937 c. civ. 
fr. (S11 şi 817 ce. civ. rom.), sunt privi- 
toare la donaţiunile şi legaiele făcute per- 
soanelor morale sau juridice şi săracilor 
cari sunt reprezentaţi de comună. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 86). 

2, Se consideră ca stabilimente publice 
şi de utilitate publică: episcopiile, mănă- 
stirile şi bisericele. (Dalloz, Rep., Culte. No. 
419, 455; Suppl., Culte, No. 308 urm.). 

3. Deasemenea trebuese considerate ca 
stabilimente publice sau de utilitate pu- 
blică: academiile, liceele, şcolile normale, 
facultăţile şi şcolile superioare de învă- 
țământ. (Dalloz, Bep., Etablissement pu- 
blic, No. 2; Suppl.. Etablissement public, 
No. 2). 

4. Deasemenea şcolile militare. (Dalloz, 
Rep., Etablissement public, No. 2). 

5, Deasemenea stabilimentele de asis- 
tență publică, cum sunt ospiciile. (Dalloz, 

desființat prin legea din 12 Iulie 1866, astfel că astăzi este suficientă auatori- 
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Rep., Etablissement public, No. 2; Hospices, 
No. 196). 
_6. Deasemenea sălile de azil. (Dalloz, 

itep., Etablissement public, No. 2) 
7. Unele instituţiuni de ajutor, cu toate 

că sunt instituite de persoane particulare. 
sunt considerate ca stabilimente publice 
sau de utilitate publică, deoarece nu se 
pot stabili fără autorizaţia administrajiu- 
nci statului. (Dalloz, Râp., Etablissement 
public, No. 2). 

8. Nu pot fi considerate ca stabilimente 
de utilitate publică corporaţiile de advo- 
caţi, de agenţi de schimb, deşi trebuesc 
aprobate şi sunt puse sub supravegherea 
autorităţilor statului. (Dalloz, Râp., Etablis- 
sement public, No. 2). 

9. Deasemenea nu pot fi considerate ca 
stabilimente de utilitate publică compa- 
niile sau societăţile financiare autorizate 
de guvern, cum sunt Banca Franţei (în Ro- 
mânia, Banca Naţională), societăţile de a- 
sigurare, etc. (Dalloz, lt6p., Etablissement 
public, No. 2). 

10. Se poate dispune prin donaţiune 
între vii şi prin testament în favoarea per- 
soanelor morale sau juridice. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 87 urm.). 

1 |. Pentru ca o liberalitate făcută unei 
persoane juridice sau morale să fie vala- 
bilă, se cere ca persoana morală sau ju- 
ridică să existe, adică să fie recunoscută 
prin lege, în momentul facerei donaţiunei 
sau dacă esie vorba de un testament, în 
momeniul decesului testatorului. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, LV, partea ÎI, p. 87, 88). 

19. Toate persoanele morale sau juri- 
dice, cum sunt stabilimentele publice sau 
de utilitate publică, corporaţiile sau comu- 
nităţile religioase, nu au nici o personali- 
tate juridică, faţă de lege, dacă nu au 
fost recunoscute în mod legal. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 524; Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 101). 

12. Donaţiile sau legatele făcute per- 
soanelor morale sau juridice. nerecunos- 
cute în mod legal, sunt inexistente ca şi 
cele făcute unor persoane cari nu au fost 
concepute. (Demolombe, XVIII, No. 586; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 649, p. 24; 
Dalloz, Râp., Suppl., Dispositions entre vifs, 
No. 101; Laurent, XI, No. 164). 

14. Donaţiunea făcută unei ptrsoane 
morale nerecunoscută prin persoană inter- 
pusă, este nulă şi nulitatea nu este aco- 
perită prin o recunoaştere intervenită ul- 
terior. (Demolombe, XVIII, No. 586; Aubry 
et Rau. ed. 4-a, VII, $ 649, nota 6, p. 24; 
Laurent, XI, No. 19%; Huc, VI, No. 112; 
Baudry et Colin, Donations et testaments. 
I, No. 557). 

15. Pentru valabilitatea unei liberali- 
tăți făcute unei persoane morale sau ju- 
vidice se cere ca aceasta să aibă fiinţă, 
adică să fie recunoscută în mod legal, în 
momentul donaţiunei sau a morței testa- 

_ torului; dacă persoana morală în momen- 
tul donâţiunei sau a decesului testatorului 
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nu există decât în fapt, autorizarea sa pos- 
terioară nu validează liberalitatea, deoa- 
rece recunoaşterea personalităţii juridice 
nu are efect retroactiv din ziua manife- 
stării sale ca persoană morală de fapi. (De- 
molombe, XVIII, No. 588, 589; Dalloz, Rep., 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 10; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, 8 649, text şi 
nota 6, p. 24, 25; Laurent, XI, No, 19; 
Huc, VI, No. 111; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, ÎI, No. 5535; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 90, 94; Con- 
ra Troplong, Donations et testaments, II, 

16. Liberalitatea făcută săracilor din- 
to comună, o primeşte primăria comunei 
respective care îi reprezintă; prin urmare, 
o liberalitate făcută săracilor dintro co- : 
mună nu este caducă, ci este valabilă. ne- 
putându-se spune că ar fi fost făcută în 
folosul unor persoane necerie. (Demolom- 
be, XVIII, No. 612; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 657, p. 72; Dalloz, Rep., Disposi- 
tions entre vifs, No. 534; Baudry et Colin, 
Donations et tesiamenis, I, No. 374: Pla- 
niol, III, No. 2991 urm.: Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 86, 87, 111). 

47. Deşi art. 910 c. civ. fr. (811 c. civ. 
rom.) prevede că se pot face liberalităti 
săracilor dintr'o comună, totuş este vala- 
bilă liberalitatea făcută în folosul săraci- 
lor în general; în acest caz se presupune 
că liberalitatea a fost făcută săracilor din 
comuna în care se găseă dispunătozul când 
a făcut liberalitatea sau a comunei în care 
testatorul îşi aveă domiciliui când a în- 
cetat din viaţă. (Demolombe, XVIII, No. 
612; Troplong, Donations et testaments, Il, 
No. 557; Mass€ et Verg€ sur Zachariae, II, 
p. 55; Dalloz, Râp., Dispositions entre vifs, 
No. 336; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 657, 
p. 72). 

18. O liberalitate făcută în profitul u- 
nui stabiliment nerecunoscut, poate fi de- 
clarată valabilă, în cazul când acest stabi- 
limeni este unit printr'o legătură de de-:- 
pendență sau printr'o comunitate de in- 
terese, cu un alt stabiliment public care 
are personalitate juridică, caz în care 
stabilimeniul public recunoscut, va primi 
liberalitatea şi va întrebuinţă fondul în 
profiiul stabilimentului nerecunoscut. (De- 
molombe, XVIII, No. 590; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 649, p. 26; Dalloz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 106). 

| 9. Persoanele morale străine pentru a 
puteă primi o liberalitate, trebuesc să aibă 
existenţa în România, adică să i se fi con- 
ferit calitatea printr'o lege anumită. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV. partea LI. p. 88. S9). 

920. Pentru valabilitatea -unei libera- 
lități făcute unei persoane morale sau 
juridice, se cere ca ea să fie autorizată 
a primi liberalitatea, autorizare care are 
de scop să nu se acumuleze prea mul:e 
bunuri de mână moartă în mânile per- 
soanelo: morale şi să nu se facă libe- 
valităţi excesive, cari ar despulă familia 
dispunătorului. (Demolombe, XVIII, No. 
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592 bis: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 89). 
2, Un stabilimeni recunoscut nu poate 

primi orice liberalitate şi pentru orice scop. 
ci numai acele liberalităţi a căror desti- 
nație intră în serviciul în scopul căruia 
a fost instituit stabilimentul. (Dalloz, Rep. 
Dispositions entre vifs, No. 419; Suppl. 
Dispositions entre vifs, No. 150; Laurent, 
XI, No. 287 urm.; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, ÎI, No. 409 urm.). 
99. Autorizaţia nu este necesară decât 

atunci când este vorba de o adevărată li- 
beralitate. (Dalloz, Rep.. Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 159). i 
23, Autorizaţia de a primi este nece- 

sară chiar pentru darurile manuale şi do- 
“aţiunile deghizate sau ascunse sub forma 
unui contract cu îitlu oneros, ce sar face 
persoanelor morale sau juridice. (Demo- 
lombe, XVIII. No. 605, 651; Dalloz, H6p. 
Dispositions entre vifs, No. 421, 478, 149; 
Suppl., Dispositions entre viis, No. 151; 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VII, 8 649, p. 41; 
Laurent, XI, No. 300 urm., 419; Baudry et 
Colin. Donations et testaments, Î, No. 417 
urm.: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. 
p. 89, 90). 

94, Autorizaţia de a primi trebueşie 

dată în timpul vieții dispunătorului. (Lau- 
rent, XI, No. 504, 505; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea 1, ip. 90, nota 1). , 
95, Liberalitatea va fi accepiată după 

formele prevăzute de art. 814 c. civ, zom. 
de administratorii persoanelor juridice, în 
urma încuviințării ce se va face printr'un 
decret regal. (Alexandresco, ed. 2-a, IV. 
partea I, p. 90, 94; Comp.: Mourlon, ÎL. 
No. 672). 
OG. Autorizarea unei persoane morale 

de a primi o liberalitate, nu e necesar a 
se da sub formă solemnă, ci este deajuns 
dacă rezultă din orice act al guvernului 
care cuprinde în mod implicit autorizaţia. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 91). 
27, Dacă se face unei persoane morale 

o donaţiune de bunuri imobiliare, actul 
de donaţie va trebui transcris, pentru a 
fi opozabil terțelor persoane. (Alexandre- 
sco. ed, 2-a, IV, partea LI, p. 91). 
98. Administratorii persoanelor morale 

sunt răspunzători pentru lipsa de accep- 
tare a liberalităţii şi pentru faptul că nu 
s'au transcris actele de donațiune cari cu- 
prind bunuri imobiliare. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea Î, p. 91). 

29, Autorizaţia de a primi liberalitatea 
trebueşte dobândită înainte ca administra- 
torii persoanelor morale să îi acceptat li- 
beralitatea, deoarece guvernul are dreptul 
să aprecieze dacă liberalitatea poate fi ac- 
ceptată sau nu. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 91). 
20. In ceeace priveşte administraţiunile 

publice în legătură cu Statul, guvernul 
poate să le impue din oficiu acceptarea 
liberalităților ce li s'ar face. (Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 91). 

31. Ordonantele şi decretele cari au- 
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toriză stabilimentele publice să primească 
donaţiuni sau legate, nu pot fi atacate cu 
recursul în contencios, deoarece consti- 
tuesc acte de tutelă administrativă. (Dal- 
loz, Rep., Dispositions entre vifs. No. 431). 
29. Numai autoritatea administrativă 

este competentă să hotărască asupra di- 
ficultăţilor cari pot naşte din interpreta” 
rea decretelor cari autoriză stabilimentele 
publice să primească legate. (Dailoz, Rep. 
Suppl., Dispositions entre vifs, No. 146). 

23%, Validitatea condiţiunilor liberali- 
tăţii impuse de dispunător şi eventual anu- 
larea, se va cercetă numai de către în- 
stanţele judecătoreşti. (Dalloz. Râp.. Suppl., 
Dispositions entre vifs, No. 147). 
94, Autoritatea administrativă, când au- 

toriză primirea unei liberalităţi are Jatitu- 
dinea să fixeze întinderea acestei libeza- 
lități. (Dalloz, Râp.. Dispositions entre viis, 
No. 426, 5561; Suppl., Dispositions entre 
vifs, No. 148; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, ÎI, No. 423). 

25, Potrivit acestui principiu, guvernul 
are dreptul să reducă donaţiunea făcută 
unui stabiliment public. (Dalloz, Râp., Dis- 
positions entre vifs, No. 425). 
26. Când guvernul reduce legatul fă- 

cut unui stabiliment public, partea redusă 
va fi regulată ca şi cum sar fi regulat în- 
ireaga liberalitate dacă sar fi refuzat au- 
torizaţia în întregime pentru a primi li- 
beralitatea. (Dalloz, Rep. Dispositions en- 
tre vifs, No. 425: Laurent, XI, No. 291 bis; 
Baudry et Colin, Donations et testamenis. 
I, No. 426). 
27. Dispunătorul are dreptul să pue 

condiţiunea, când face o liberalitate unui 
stabiliment public, ca acordarea autoriza- 
ției să se facă pentru tot, fără reducere, 
sau să se refuze liberalitatea. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VII, 8 692, p. 297). 

38. Liberalităţile făcute în frauda legei 
unor persoane morale nerecunoscute de 
lege sau neautorizate de guvern, sunt ine- 
xistente, deoarece au o cauză ilicită şi deci 
contrară ordinei publice. (Laurent, XI, No. 
180; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 92). 
29, Deasemenea liberalităţile făcute u- 

nor persoane: morale, recunoscute în mo 
legal, însă prin persoane interpuse sau sub 
forma unui contract cu titlu oneros, sunt 
nule. (Demolombe, XVIII, No. 631; De- 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 52 
bis, VIII; Laurent, XI, No. 419; Alexan 
dresco, ed. 2-a, IV, partea [. p. 92). 
40. Moşienitorii donatorului sau testa- 

rului au dreptul să revendice bunurile dă- 
ruite sau legate, în cazul când donaţiunea 
sau legatul este inexistent. (Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, pariea Î, p. 9). 

41. Când donatarul nu este el: însuşi 
autorul fraudei, el are dreptul să revendice 
bunurile dăruite în cazul când donaţiunea 
este inexistentă. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea 1; p. 92). 
42. In cazul revendicării bunurilor dă- 

ruite sau legate prin o liberalitate inexis- 
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ientă, posesorii bunurilor dăruite sau le- 
pate nu au dreptul să opue preseripțiunea 
de zece sau douăzeci ani, deoarece ei nu 
au titlu şi nu există buna credinţă din 
partea lor. (Laurent, XI, No. 192; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV. partea I, p. 92, 9). 
43. Deasemenea în acest caz nu se va 

putcă opune nici prescripția de treizeci ani 
deoarece persoana morală este incapabilă 
să poată posedă. (Laurent, XI, No. 182; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |. p. 9%). 
44. Posesorii bunurilor dăruite sau le- 

gate în cazul când liberalitatea este ine- 
xistentă. nu vor puteă opune la acţiunea 
în revendecare a bunurilor, excepțiunea că 
testamentul a fost executat sau confirmat 
deoarece nu se poate *enunţă la o nulitate 
de ordine publică. (Laurent, XI, No. 182: 
Alexandresco. ed. 2-a. III, partea II. p. 95). 
45. Odată cu restituirea bunurilor dă- 

ruite sau legate, în cazul când liberalita- 
tea este inexistentă, detentorii vor trebui 
să restitue fructele ce le-au cules. (Lau- 
rent. XI. No. 185; Alexandresco, ed. 2-a; 
III. partea ÎI, p. 95). 
48. Pentru ca o persoană morală sau 

juridică să poată primi o liberalitate, tre- 
buește ca să fie recunoscută prin lege în 
momentul donaţiunei sau în momentul de- 
cesului testatorului, deci să aibă existența 

„legală. (Alexandresco. ed. 2-a, IV, partea 
1, p. 95). 
47. Oricine are dreptul de fondațiune, 

adică are dreptul să înființeze pentru veş- 

nicic, un aşezământ de utilitate publică 

cum ar fi o şcoală, un spital, un muzeu, 

o biserică, etc., ceeace are loc atunci când 

un testator ar lăsă toată averea sa sau o 
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parie din ea pentru a se înfiinţă un ase- 
menea aşezământ şi liberalitatea este va- 
labilă, deşi așezământul nu există la de- 
cesul testatorului, ci personalitatea sa ur- 
mează a fi recunoscută printr'o lege ul- 
terioară. Această ipoteză nu trebueşte con- 
fundată cu liberalitatea făcută unor per- 
soane morale inexistente şi care nu este 
valabilă. (Demolombe, XVIII, No. 590; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 649, p. 25; Lau- 
rent, XI, No. 195; Dalloz, Rep, Suppl, 
Dispositions, entre vifs, No. 105, 874; Bau- 
dry et Colin, Donationş et testaments, |, 
No. 542 urm.: Planiol, III, No. 5331; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea |, p. 94). 
48. Dreptul de fondaţiune, care este 

rămas încă din dreptul roman, constitue 
un vechiu obicei al pământului, în țara 
noastră. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea I, p. 94). 

49. De obicei pentru a se întemeiă o 

fondațiune, se institue legatară universală 

o persoană morală recunoscută în mod le- 

sal sau o persoană fizică capabilă, căreia 

i se pune sarcina să înfiinţeze aşezămân- 

tul de utilitate publică. (Demolombe, XVIII. 

No. 582; Troplong, Donations et testaments, 
IL, No. 614, 615: Aubry et Rau, ed. 4-a, 

VII, $ 649, p. 25; Laurent, XI, No. 1%; 

„ Baudry et Colin, Donations et testaments. 

1, No. 549 urm., 395 urm.; Planiol. III, No. 
3544: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 96 urm.). , 

5Q. A se vedeă: art. 817 din codul ci- 

vil cu notele respective şi Legea persoa- 

nelor juridice publicată la finele acestui 

volum. 

Art. 812. — Dispoziţiunile în favoarea unui incapabil sunt 

nule, fie ele deghizate sub forma unui contract oneros, fie făcute 

în numele unor persoane interpuse. | 

Sunt reputate ca persoane interpuse taţăl și mama, copiii şi 

descendenţii şi soţul persoanei incapabile. (Civ. 802, 808, 810, 

813, 856, 940, 941, 1167, 1191, 1200, 1202, 1308; Civ. Fr. 911). 

Tezt. fr. Art. 911. — 'Loute disposition au profit d'un incapable sera 

nulle, soit qu'on la deguise sous la forme d'un contrat onsreux, soit quon la 

fasse sous le nom de personnes interposes. 

_Seront r&putes personnes interposes, les păre et măre, les enfants et 

descendants, et l'&poux de la personne ineapable. 

Loi du l-er Juillet 1901, relative au contrat d association. Art. 171). — Sont 

nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, ă titre ontreux ou gratuit, accomplis 

soit directement, soit par personne interposce, ou toute autre voie indirecte, ayant 

pour objet de permettre aux associations l6galement ou ill&galement formâes de 

se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. 

Sont l&galement prâsumtes personnes interposâes au profit des congrâga- 

tions religieuses mais sous râserve de la preuve contraire: 

40 Les associs ă qui ont Et6 consenties des ventes ou faits des dons ou 

  

1) Ast. 914 din codul civil francez este complectat prin dispoziţiunile art. 17 şi 18 din legea din 1 lulie 1901 
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legs, a moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le benefieiaire ne soit I'hâritier en 
ligne directe du disposant; 

2 Lrassoci€ ou la sociâts civile ou commereiale composte en tout ou partie 
de membres de la congrâgation, proprittaire de toat immeuble oecup& par l'as- 
sociation ; | 

3 Le propriâtaire de tout immeuble oceupă par l'association, aprâs qu'elle 
aura 6t6 declaree ilicite. 

La, nullit€ pourra tre prononete soit ă la diligence du ministăre publice, 
soit ă la requâte de tout interess€. | 

Art. 18. — Les congregations existantes au moment de la promulgation de 
la presente loi, qui n'auraient pas 6t6 antârieurement autorisâes ou reeonues, de- 
vront, dans le dâlai de trois mois, justifier quelles ont fait les diligences n6- 
cessaires pour se conformer ă ses preseriptions. 

A d6faut de cette justificâtion, elles sont reputces dissoutes de plein droit. 
II en sera de mâme des congregations auxquelles L'autorisation aura 6t€ refuste. 

La, liguidation des biens detenus par elles aura, lieu en Justice. Le tribunal, ă la, requâte du ministăre publie, nommera, pour y proeder, un liquidateur qui 
aura pendant toute la dure de la liquidation tous les pouvoirs d'un administra- 
teur sequestre. 

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu publice dans la forme 
preserite pour les annonces l€gales. | 

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrâgation, antţ- 
rieurement ă leur entre dans ia congrâgation, ou qui leur seraient €chus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collaterale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restituâs. 

Les dons et legs qui leur auraient 6t6 faits autrement quwen ligne directe pourront &tre €galement revendiquâs, mais î charge par les bân€ficiaires de faire la preuve qwils n'ont pas 616 les personnes interposâes prevues par lartiele 17. Les biens et valeurs acquis ă titre gratuit et qui n'auraient pas 6t6 spt- cialement affects par acte de liberalii ă une ceuvre d'assistanee pourront &tre revendiqules par le donateur, ses hâritiers ou ayants droit, ou par les hsritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur Gtre oppos6 aueune preserip- tion pour le temps €coul€ avant le jugement pronongant la liquidation. 
Si les biens et valeurs ont te donnes ou l6gu€s en vue de gratifier non les congreganistes, mais de pourvoir ă une cuvre d'assistance, ils ne pourront &tre revendiques qu'ă charge de pourvoir ă laccomplissement du but assign€ ă la lberalite. Toute action en reprise ou revendieation devra, ă peine de forelu- sion, tre formâe contre le liquidateur dans le dâlai de six mois â partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradietoirement avec le liquida- teur, et ayant acquis l'autorite de la chose jugte, sont opposables ă tous les intâress6s. 
Pass6 le d€lai de six mois, le liquidateur procâdera ă la vente ă la justice de tous les immeubles qui n'aurraient pas 6t€ revendiqus ou qui ne seraient pas affeetes ă, une euvre d'assistance,. 
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilitres sera, depose ă la, Caisse des depâts et consignations. 

__ Lentretien des pauvres hospitalis6s sera, jusquă Pachăvement en liqui- dation, considâr€ comme frais privilegi6s de liquidation. 
Sil n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formâes dans le delai prescrit auront 6t6 juges, lactif net est r&parti entre les avants droit. „Le rglement d'administration publique vis€ par Particle 20 de la presente loi determinera, sur l'actif rest libre aprăs le preltvement ci-dessus prevu, lal- location, en capital ou sous forme -de rente viagăre, qui sera attribute aux mem- bres de la „cOongr6gation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurâs ou qui Justifieraient avoir contribue î lacquisition des valeurs mises en distri- bution par le produit de leur travail personnel, 
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Putere părintească 21. 
Ratificare 35. 
Rea credință 49. 
Redacţiune 1. 
Reducţiune 12. 
Renunţare 35, 53. 
Rude 18, 30, 31. 
Rude colaterale 30, 31. 
„Servicii 34. 
Simulaţie, a se vedea cu- 

vintele „Contract one- 
ros, „Interpuaere de 
persoane“. 

Socri 29. 
Soţ 17, 24, 25, 28, 38. 
Stingere 33. 
Surori 30. 
Suverană apreciere 6, 15, 

1 6. 
Tată 17, 19, 38, 
Violenţă 32. 

Doctrină. 

4. La fraza: «dispoziţiunile în favoarea 

unui incapabil» trebuesc adăugate cu- 

vintele: ssau emanate dela un incapabil». 

deoarece în ambele cazuri există aceiaş 

sancţiune, adică nulitatea actului,  ne- 

fiind nici un motiv să se facă o distinc 

iune între incapacitatea pasivă de a primi 

şi cea activă de a dispune. (Laurent, XI, 

No. 390; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 

I, p. 151, nota 4). 
9, Există liberalitate deghizată sau as- 

cunsă sub forma unui contract cu titlu 

oneros, atunci când una dintre părți de- 

clară în mod fals că a primit un echiva- 

lent bănesc în schimbul folosului prestat 

de ea, pe când în realitate nu a primii 

nimic sau când o parte recunoaşte că da- 
torează cevă, pe când în realitate nu da- 
iorează nimic. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea Î, p. 150). 

„8. Cel care pretinde că un contract cu 
titlu oneros ascunde în realitate o libera- 
litate, este obligat a dovedi alegaţiunea sa. 
(Duranton, VIII, No. 267; Demolombe, 
XVIII, No. 655; Troplong, Donations et tes- 
taments, II, No. 729; Mourlon, II, No. 572; 
Marcade, Art. 911; Dalloz, Râp., Disposi- 
tions entre vifs, No. 459; Suppl., Disposi- 
tions entre vifs, No. 155; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, $ 650 bis, text şi nota 8, p. 
50: Laurent, XI, No. 591, 410; Huc, VI, 
No. 125; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, Î, No. 558; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea [, p. 150). 

4. După altă părere, în contractul: cu 
titlu oneros făcut cu un incapabil, dona- 
“ţiunea este presupusă şi în acest caz in- 
capabilul va trebui să dovedească că con- 
tractul este în realitate cu tiilu oneros, iar. 
nu o donaţiune. (Delvincourt, ÎI, p. 207, 
nota 1). | 

5. Dovada simulaţiunei actului cu titlu 
oneros, pentru că în realitate ar cuprinde 
o liberalitate, se poate face prin orice mij- 
loace de probă, chiar martori şi prezump- 
țiuni, fără să fie necesar un început de 
dovadă scrisă, deoarece terţele persoane 
au fost în imposibilitate să-şi procure o 
dovadă scrisă despre existenţa fraudei şi 
în afară de aceasta, simulaţiunea contrac- 
tului cu titlu oneros constituind o fraudă 
la lege, este admisibilă proba cu martori 
și prezumpțiunile. (Demolombe, XVIII, No. 
654; Dalloz, Rep., Suppl., Dispositions en- 
tre vifs, No. 154: Laurent, XI, No. 392; Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, I, 
No. 559: Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
ÎI, p. 151). Ă 

G. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă un contract cu titlu oneros as- 
cunde sau nu o donațiune deghizată. (De- 
molombe, XVIII, No. 635; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VII, 8 650 bis. p. 50; Dalloz, Râp., 
Dispositions entre vifs, No. 455: Laurent, 
XI, No. 592; Baudry et Colin, Donations 
et testaments, Î, No. 539; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea ], p. 151). 

7. Nulitatea de care este isbită o dona- 
țiune deghizată, poate fi invocată de orice 
persoană interesată, deoarece este privi- 
toare la un viciu de consimţământ. (Dal- 
loz, Râp., Dispositions entre vifs, No. 440; 
Alexandresco, ed. 2-a. IV, partea |, p. 151, 
nota 2). 
9. Frauda la lege prin înlăturarea dis- 

poziţiunilor probhibitive ale legei, se mai 
poate face şi prin interpunerea unei -per- 
soane capabile care este însărcinată să: re- 
mită liberalitatea unui incapabil. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 652; Alexandresco, ed. 
9-a. IV. partea [, p. 152). 

9. Câte odată se poate întâmplă ca dis- 
pozițiunea să cuprindă o îndoită fraudă la 
lege: astfel este cazul când liberalitatea 
se face şi sub forma unui contract cu titlu 
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oneros şi prin persoană inte:pusă, caz în 
care evident că liberalitatea va fi anulată. 
(Duranton, VIII, No. 269; Demolombe, 
XVIII, No. 652; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea 1, p. 152, nota 5). 

10. <Liberalitatea este făcută sub nu- 
mele unei persoane interpusă când dona- 
tarul sau legatarul, arătat în donaţiune 
sau testameni, este însărcinat a restitui be-. 
neficiul liberalităţii acelui lovit de o in- 
capacitate absolută sau relativă de a primi». 
(Aiexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 155). 

(îi. Obligaţia de a remite ineapabilului 
lucrul, va rezultă cel mai adeseori dintr'un 
pact secret expres sau tacit încheiat între 
testator şi 'cel însărcinat a remiie; însă 
această obligaţie poate rezultă şi indepen- 
dent de orice înţelegere frauduloasă în- 
tre aceste persoane, chiar dacă legatarul 
instituit ar fi refuzat să convie la această 
fraudă sau nu a cunoscut voința testato- 
rului. (Demolombe, XVIII, No. 640; Trop- 
long, Donations et testaments, II, No. 704; 
Mass€ et Verg sur Zachariae, III, $ 418, 
nota 15, p. 38; Laurent, XI, No. 415 urm. 
Huc. VI, No. 127; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testaments, I, No. 542; Planioi, III, 
No. 2985; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea Î. p. 154), 

12. Acel care alegă înterpunerea de pe- 
soane este obligat să dovedească alegaţiu- 
nea sa, deoarece interpunerea nu se poate 
presupune,  (Alexandresco, ed. 2-a. IV, 
partea IÎ, p. 154). 

18, Dovada interpunerei de persoane se 
poate face prin interogatorul şi jurămân- 
tul beneficiarului aparent. (Huc, VI, No. 
127;  Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 1, 
p. 154, 155), | 

14. Dovada interpunerei de persoane se 
poate face prin orice mijloace de probă 
chiar martori şi prezumpțiuni grave, pre- 
cise şi concordante. (Duranton, VIII, No. 
267; Coin-Delisle, Commentaire, Art. ci1, 

__No. 7; Troplong, Donations et testaments, 
II, No. 729; Demolombe, XVIII. No. 634; 
Mouzrlon, II, No. 572; Laurent, XI, No. 410: 
Huc, VI, No. 127; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VII, $ 650 bis, p. 55; Dalloz, Rep, Dispo- 
sitions entre vifs, No. 462; Suppl., Dispo- 
sitions entre vifs, No. 162; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, [. No. 544: Pla- 
niol, II, No. 2986; Alexandresco, ed. 2-a, 
1V, partea I, p. 154). 

15, Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran faptele din care rezultă interpune- 
rea de persoane, precum şi dacă legatarul 
arătat în testament este adevăratul bene- 
iciar sau e o persoană interpusă. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 655, 640; Aubry e Rau, 

„ed. 4-a, VI, $ 650 bis, text şi nota 21, p.54; 
Laurent, XI, No. 411; Baudry et Colin, Do: 
nations et testaments, Î, No. 545; Planiol, 
III, No. 2986; Alexandresco, ed. 2-a, IV 
partea Î, p. 155). 

16. Tribunalele vor apreciă în mod su- 
veran dacă un act este făcut prin inter- 
punere de persoană. (Coin-Delisle, Com- 
mentaire, Art. 911, No. ti; Duranton, VIII, 
No..267; Demolombe, XVIII, No. 655, 640; 
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Aubry'et Rau, ed. 4-a, VII, 8 650 bis, p. 54; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vits, No. 
464; Suppl., Dispositions entre vifs, No. 164; 
Laurent, XI, No. 410, 411; Baudry et Colin, 
Donations et testaments, Î, No. 545; Pla- 
niol, III, No. 2986; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea ÎI, p. 155). 

17. Potrivit dispoziţiunilor ast. 9i1 ce. 
civ. fr. (812 c. civ. rom.), sunt considerate 
ca persoane interpuse iatăl şi mama, copiii 
şi ceilalţi descendenţi, precum şi soţul per- 
soanei incapabile. (Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea |, p. 155, 156). 

18. Enumesrarea rudelor pe care art. 91 
c. civ. îr. (812 c. civ. rom.) o face ca fiind 
considerate interpuse este de strictă inter- 
pretare şi limitativă şi în această materie 
nu se poate întinde prin analogie, dispo- 
ziţiunile art. 1100 c. civ. fr. (941 ce. civil 
rom.) şi să se considere ca persoane inter- 
puse toate rudele a căror moştenitor pre- 
zumptiv ar fi incapabilul, în momentul do- 
naţiunei. (Demolombe, XVIII, No. 662; De 
mante et Colmet de Santerre, IV, No. 52 
bis, VI; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 650 
bis, p. 52; Laurent, XI, No. 394; Huc, VI, 
No. 429; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, pag. 156, 158). 

19. Prin urmare prezumpţiunea legală 
de interpunere, nu poate fi întinsă şi la 
ceilalți ascendenți ai incapabilului, în a- 
fară de tată şi mamă, (Demolombe, XVIII, 
No. 652; Troplong, Il. No. 718; Mass et 
Verg€ sur Zachariae, III, $ 418, nota 45 
p. 47; Mourlon. Il, No. 574; Marcad6, Art. 
911; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 650 bis, 
text şi nota 15, p. 52; Laurent, XI, No. 59: 
Huc, VI, No. 150; Baudry et Colin, Dona- 
tions et testamenis, Î, No. 550; Planiol, III, 
No. 2988; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 156; Contra: Delvincourt, II, p. 20, 
nota 4). 

90. Prezumpţiunea legală de interpu- 
nere se întinde şi la mama naturală a in- 
capabilului. (Demolombe, XVIII, No. 637; 
Troplong, Donations et testaments, Îl, No. 
722; Laurent, XI, No. 396; Alexandresco, 
ed. 2-a. IV. partea I, p. 156, nota 3). 
2. Sunt consideraţi ca persoane inter- 

puse copiii şi ceilalți descendenţi ai in- 
capabilului, fără a se face distincțiune 
dacă sunt majori sau minori, sau dacă 
sunt sau nu sub puterea părintească. (De- 
molombe, XVIII, No. 655; Troplong, Dona- 
tions et testaments, II, No. 721; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 156, 157). 

29, Sub denumirea de copii întrebuin- 
țată în art. 911 c. civ. fr. (S12 c. civ. rom.) 
trebuesc înţeleşi nu numai copiii legitimi 
şi legitimaţi, ci şi copiii adoptați, deoarece 
copiii adoptați au față de adoptatori ace- 
leaşi drepturi ca şi copiii legitimi. (De- 
molombe, XVIII, No. 654; Beudant. II, No. 
678; Mourlon, Il, No. 574; Marcadă, Art. 
911; Troplong, Donatious et testaments, ÎL, 
No. 725; Laurent, XI, No. 597; Huc, Vb 
No. 150; Baudry et Colin, Donations et tes- 
taments, Î, No. 557; Alexandreşco, ed. 2-a: 
IV. partea [, p. 157, text şi nota 2). 
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23. Deasemenea şi copiii naturali re- 
cunoscuți, chiar adulterini şi incestuoşi, ai 
mamei incapabile. (Demolombe, XVIII, No. 
655; Troplong, Donations et testaments, II, 
No. 721; Mourlon, Il, No. 574; Marcad6, 
Art. 91î; Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 650 
bis, text şi nota 10, p. 54; Laurent, XI. 
No. 397; Huc, Vi, No. 150; Planiol, II], No. 
2988; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 157, text şi nota 3). 

24. Copilul născut din a doua căsă- 
torie faţă cu soţul rămas în viaţă, nu poate 
fi considerat ca persoană interpusă. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea i, p. 157). 
95, Este considerat ca o persoană în- 

terpusă soțul legitim al incapabilului, cât 
timp durează căsătoria. (Alexandresco, ed. 
2-a, |V, partea I, p. 157, 158). 

2G. Persoana care ar fi trăit în concu- 
binaj cu incapabilul nu poate îi cousi 
derată ca persoană interpusă. (Demolombce, 
XVILI, No. 659 bis; Marcadâ, Art. 911; Bau- 
dry et Colin, Donations et testamenis, ]. 
No. 562; Planiol, III, No. 2988; Alexandre- 
sco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 158, 159). 

97, Deasemenea aici viitorul soţ 
care sa logodit abeă cu incapabilul. iDe- 
molombe, XVIII, No. 659; 'Troplong, Dona- 
lions et testaments, II, No. 718; Aubry ei 
Rau, ed. 4-a, VII, 8 650 bis, nota 12, p. 51; 
Laurent, XI, No. 401; Baudry et Colin, Do- 
nations et testaments, Î, No. 560; Plamoi, 
III, No. 2988; Alexandresco, ed. 2-a, iv, 
pariea [, p. 158). 

98. Prezumpţia legei se întinde şi la 
donaţiunea făcută viitorului soţ prin cen- 
tractul de căsătorie, la care a luat parte 
incapabilul, deoarece în. acest caz libera- 
litatea a fosi determinată de calitatea de 
soţ pe care logodnicul urmă so aibă cu- 
rând după donaţiune. (Aubry et Rau, ed. 
4-a. VII, $ 650 bis, nota 12, p. 51; Laureni, 
XI, No. 401; Huc, VI, No. 150; Baudry et 
Colin, Donations et testamenis, Î, No. 561; 
Plauniol, III, No. 2988; Alexandresco, ed. 
2-a, 1V, pariea Î, p. 153, text şi nota 3; 
Contra: Demolombe, XVIII, No. 659). 
99, Leoarece art. 911 e. civ. îr. (812 

c. civ. rom.) enumeră în mod limitativ ru- 
delc incapabilului cari cad sub prezump.- 
țiunea de interpunere, prezumpțiunea nu 
poaie fi îniinsă la afinii incapabilului, cum 
sunt socrul şi soacră sa. (Duranton, VIII, 
No. 275; Demolombe, XVIII, No. 600; Lrop- 
long, Donations ei testamenis, Il, No. 718; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, pariea [, p. 158). 
30, Deasemenea nici la -colateralii săi 

cum Sunt fraţii şi surorile sale. (Demo- 
lombe, XVIII, No..661; Troplong, Donations 
et testaments, Ii, No. 718; Marcads, Art. 
911; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, Î, No. 562; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV partea I, p. 158, 159). 

31, Prezumpţiunea de interpunere nu se 
aplică decât rudelor incapabilului arătate 
de art. 911 c. civ. fr. (812 c. civil rom.) 
în mod limitativ, însă orice altă rudă sau 
persoană străină dacă nu este presupusă 
de lege ca interpusă, totuşi, dacă se va 
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stabili în fapt că nu este în realitate be- 
neficiarul liberalităţii, ci că liberalitatea 
este făcută în folosul incapabilului, ea se 
va anulă. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
I, p. 159). 
32. Prezumpţiunea prevăzută de art. 

911 c. civ. În. (812 e. civil rom.) este juris 
et de jure şi nu poate fi combătută prin 
dovadă contrară de către donatar sau le- 
gatar, dacă ar voi să stabilească că el este 
adevăratul beneficiar al donaţiunei sau le- 
gatului, iar nu_incapabilul. (Demolombe, 
XVIII, No. 671; Troplong, Donations et tes- 
taments, Il, No. 708; Mourlon, II, No. 57; 
Demante et Colmet de Santerre, IV, No. 
52 bis. IV; Laurent, XI, No. 402; Huc. VI, 
No. 128; Baudry et Colin, Donations et 
testamenits, I, No. 548, 563; Planiol, III, No. 
2989; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea |, 
p. 159). 

23. Orice fel de donaţiune este anu- 
lată când este făcută prin interpunerea 
rudelor prevăzută de art. 911 c. civ. îr. 
(812 c. civ, rom.) chiar darurile manuale. 
(Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 159). 
34, Deasemenea şi darurile remunera- 

torii, afară de cazul când dispozilia con- 
stitue plata unor servicii prestate. (Demo- 
lombe, XVIII, No. 676; Laurent, XI, No. 
405; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 
p. 159, text şi nota 6). | 

35. Nulitatea liberalităţilor făcute prin 
persoane interpuse nu poate fi acoperită 
prin renunțare sau confirmare. (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 159). 

3268, Persoana presupusă interpusă are 
dreptul să facă apel la mărturisirea ad- 
versarului şi să-i defere jurământ peniru 
a declară dacă nu are cunoştinţă că ea 
este în realitate beneficiarul liberalităţii, 
iar nu incapabilul, deşi după lege ea este 
considerată persoană interpusă. (Demante 
et Colmet de Santerre, IV, No. 32 bis, IV: 

Laurent, XI, No. 402; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea I, p. 159). 
37, Partea întâia a ari. M1 ce. civ. fr. 

(812 ce. civil rom.) care prevede că dispo- 
zițtiunile cu titlu gratuit făcute în favoa- 

rea unui incapabil sunt nule, fie ele de- 
ghizate sub lorma unui contract cu titlu 
oneros, fie ele făcute în numele unor per- 

soane interpuse, îşi găseşte aplicaţiunea 
la toate incapacităţile de a primi atât. ab- 

solute cât şi relative, întrucât dispozițiu- 

nile legei fiind generale, trebuesc anulate 

toate dispozițiunile făcute cu frauda legei. 

(Demolombe, XVIII, No. 629;  Masse et 

Verg& sur Zachariae, III, 8 418, nota 38, 

p. 45: Laureni, XI, No. 419; Baudry et Co- 

lin, Donations et -testamenis, Î, No. 574; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 160). 
38. Partea a doua a art. 91 c. civ fr. 

(812 e. civil rom.) care prevede că Sunt 

reputate ca persoane interpuse tatăl şi 

mama, copiii şi descendenţii şi sotul per- 
soanei incapabile, îşi găseşte aplicațiunea 
numai la incapacităţile relative prevăzute 

de art. 907 şi 909 c. civ, fr. (809 şi 810 c. 

civ. rom.). (Duranton, VIII, No. 276; Demo- 

43 
— 673 —



Ari, 812 DESPRE DONAȚIUNI ȘI 

lombe, XVIII, No. 628, 646; Troplong, Do- 
nations et testaments, ÎI, No. 724; Masse 
et Verg€ sur Zachariae, III, $ 418, nota 58, 
p. 46; Laurent, XI, No. 420; Alexandresco, 
ed. 2-a, IV, partea ÎI, p. 164; Contra: lau- 
lier, Theorie raisonnâe du code civil, iV, 

„ 58). , 
P 39. Chiar în cazurile prevăzuie de art. 
907 şi 909 c. civ. îr. (809 şi S10 c. civ. rom), 
prezumpțiunea legală de interpunere de 
persoane nu-şi mai găseşte aplicaţiunea 
când încetează de a aveă fiinţă însăşi îin- 
capacitatea. (Demolombe, XVIII, No. 649; 
Laurent, XI, No. 408; Alexandresco, ed. 
2-a, IV, partea IL, p. 162). , _ 

410. Deasemenea prezumpţiunea legală 
de interpunere de persoane nu-şi mai gă- 
seşte aplicaţiunea, când liberaliiatea este 
făcută după moartea incapabilului, deoa- 
rece în acest caz incapabilul ne mai exis- 
tând nu Sar mai puteă folosi de liberali- 
tatea tăcută rudei sale. (Demolombe, XVIII, 
No. 665; Troplong, Donations et testamenis, 
II, No. 717; Laurent, XI, No. 407; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, IV, partea I, p. 162). 
4. Potrivit dispoziţiunilor art. 911 c. 

civ. fr. (812 ce. civil rom.), liberalităţile as- 
cunse sub forma unui contract cu titlu o- 
neros sau făcute prin persoane interpuse, 
sunt nule. (Alexandresco, ed, 2-a, IV, par- 
tea Î, p. 163). 
42. După o părere, pentru a determină 

întinderea şi efectele nulităţilor trebuese 
a se cercetă însăşi textele care le consa- 
cră, iar nu dispoziţiunile art. 911 c civ, fr, 
(812 c. civ. rom.), care se mărginesc a lori 
oarecari fapte destinate a evită nulităţile, 
aşă încât nulitatea actului atins de art. 911 
c. civ. îr. (812 ce. civ. rom.), se va aplică 
numai în limitele incapacității. donatarulu: 
şi va fi, după cazuri, absolută sau totală 
sau parțială când va da loc numai la o 
simplă acţiune în reducţiune. (Coin-Delisle, 
Commentaire, Ari. 911, No. 27; Duranton, 
VIII, No. 278; Demolombe, XVIII, No. 679; 
Dalloz, Rp., Dispositions entre vifs, No. 
482; Laurent, XI, No. 425; Baudry et Colin, 
Donations et testamenis, I, No. 535). 

423. După altă părere, liberalităţile as- 
cunse sub forma unui contract cu titlu o- 
neros sau prin persoană interpusă, sun. 
nule în întregime, deoarece nulitatea este 
o pedeapsă pentru frauda ce s'a făcut la 
lege. (Troplong, Donations et testaments, 
IV, No. 2742; Grenier, Donations et testa- 
ments, ], No. 156, nota 1; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, VII, $ 650 bis, nota 5, p. 49. $ 690, 
nofa 24, p. 976). 
„44. Nulitatea prevăzută de art. 907 e. 

civ. îr, (809 e. civil rom.) este relativă şi 
poaie fi propusă de orice parte interesată 
şi chiar de însuşi dispunătorul. deci şi de 
către creditorii săi în baza acţiunei indi- 
recie. (Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea 
IL. p. 165). 
45. În ceeace priveşte moştenitorii dis- 

punătorului, legatarii lui universali sau cu 
iitlu universal, precum şi creditorii aces- 
tora, vor puteă propune nulitatea numai 
după decesul dispunătorului. (Demolombe, 
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XVILI, No. 685 urm.; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VII, $ 655 bis, p. 55; Laurent, XI, No. 
425; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, ÎI, No. 592; Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 165). 
46. Nulitatea dispoziţiunei prevăzută 

de art. 909 c. civ. fr. (810 ce. civil rom.), 
nu poate fi cerută decât. de către moşte- 
tenitorii bolnavului, deoarece numai la în- 
cetarea sa din viaţă se poate constată in- 
capacitatea sa. (Laurent, XI, No. 423; Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 163). 
47. Eifeciul anulării liberaiităţii este că 

face să reintre în patrimoniul dispunăto- 
rului, bunurile, considerându-se că nu au 
eşit niciodată din patrimoniul său. (Ale- 
xandresco, ed. 2-a, IV, partea [, p. 163). 
48. În cazul când liberalitatea s'a fă- 

cut prin persoană interpusă, nulitatea se 
va produce atât în privința incapabilului, 
cât şi în privința persoanei interpuse. (De- 
molombe, XVIII, No. 676 bis, 677; Demanite 
et Colmei de Santerre, IV, No. 32 bis, II; 
Dalloz, Rep., Dispositions entre vifs, No. 
480; Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea I, 
p. 165). 

49. In cazul anulării unei liberalităţi 
prin persoană interpusă, aceasta va trebui 
să restitue nu numai bunurile cari au for- 
mat obiectul libheralităţii, ei şi fructele na- 
turale sau civile ale bunurilor, dela data 
punerei sale în posesiune, deoarece a fost 
de rea credinţă. (Coin-Delisle, Commeu- 
taire, Art. 911, No. 25: Demolombe, XVIII. 
No. 678; Dalloz, Râp., Dispositions entre 
vifs, No. 480; Alexandresco, ed. 2-a, IV, 
partea I, p. 164). 

„ Dacă însă interpunerea rezultă din 
prezumpțiunea legală prevăzută de art.911 
c. civ. îr. (812 c. civ. rom.), persoana inter- 
pusă va dobândi fructele naturale şi civile 
ale bunurilor cari au făcut obiectul libe- 
ralităţii, dacă se va constată că a fost de 
bună credinţă. (Demolombe, XVIII, No. 678; 
Alexandresco, ed. 2-a, IV, partea Î, p. 164). 

5]. Acţiunea în anularea unei libera- 
lităţi făcută unui incapabil se prescrie prin 
trecere de treizeci ani, care vor începe a 
curge din ziua când donaţiunea a devenit 
perfectă sau din ziua decesului testatorului. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VII, $ 650 bis, p. 
55; Baudry et Colin, Donations et testa- 
ments, ÎI, No. 605? Alexandresco, ed. 2-a, 
IV, partea I, p. 164). 
52, Acţiunea în anularea unei donaţiuni: 

peniru violență sau do!, sc prescrie prin 
irecere de zece ani, potrivit dispoziţiunilor 
art. 1504 c. civ, îr. (1900 e. civ. rom.). (Bau- 
dry et Colin, Donations et testaments, I. 
No. 605, text şi nota 2: Alexandresco, ed. 
2-a. IV, partea I, p. 164. 
53, Acţiunea în anularea unei liberali- 

tăți atinsă de nulitatea relativă, se stinge 
prin renunțarea celor ce aveau dreptul so 
ceară şi prin executarea liberalităţii din 
partea moştenitorilor dispunătorului. (Au- 
bry et Rau. ed. 4-a, VII, $ 650 bis, p.:%; 
Baudry et Colin, Donations et testaments, 
I. No. 607; Alexandresco, ed. 2-a, IV, par- 
tea IÎ, p. 164). 
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Codul civil LEGE PENTRU PERSOANELE JURIDICE Art. 1—3 

In legătură cu art. 811 din codul civil, în care se vorbeşte 
de persoanele morale sau juridice, publicăm şi textul Legei pentru 
persoanele juridice, votată de corpurile Legiuitoare în ședințele 
dela 1 şi 2 Februarie 1924 și publicată în Monitorul Oficial No. 
27/924, în cuprinsul următor: 

LEGE 
PENTRU 

PERSOANELE JURIDICE 

CAPITOLUL 1. 

Dispoziţiuni Generale. 

A. Personalitatea juridică. 

Art. 1. — Persoanele juridice de drept public se creează 
numai prin lege. 

Asociaţiunile și fondaţiunele, fără scop lucrativ sau patri- 
monial, create şi organizate de particulari, nu pot dobândi per- 
sonalitate juridică decât în condiţiunile legii de faţă. 

Ele sunt considerate persoane juridice de drept privat. 
Societăţile şi asociațiunile prevăzute de codurile de comerţ 

şi alte legi vor aveă acelaș caracter şi rămân supuse dispoziţiu- 
nilor acelor legi. N 

Art. 2. —Persoanele juridice de drept privat existente la 
data promulgării legii de faţă vor continuă să funcţioneze potrivit 
dispozițiunilor legilor, hotăririlor sau actelor cari le-au costituit și 
cari nu vor îi contrarii dispozițiunilor de ordine publică ale ace- 
stei legi. 

Ele sunt obligate însă, ca în termen de 6 luni dela promul- 
garea acestei legi, să comunice gretei tribunalului, în circum- 
scripția căreia funcționează administraţiunea lor principală, titlurile 
pe temeiul cărora au dobândit personalitatea juridică, statutele sau 
actele constitutive, precum și informaţiunile ce se vor cere prin 
regulamentul de aplicațiune al acestei legi. | 

Greta tribunalului este obligată a înscrie organizațiunea sau 
aşezământul în registrul persoanelor juridice. 

Contravenienţii la acestă dispozițiune cad sub prevederile 
art. 94 din această lege. 

Art. 3. —Asociaţiunile şi aşezămintele fără scop lucrativ sau 
patrimonial nu pot dobândi personalitatea juridică decât pe teme- 
iul unei deciziuni motivate a tribunalului civil în circumscripția 
căruia s'au constituit. 

Această deciziune nu se poate da decât la cererea celor 
interesați: 
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a) După ce s'a cerut avizul ministerului în competinţa căruia 
cade scopul asociaţiunii sau așezământului ; 

b) După ce s'au ascultat concluziunile ministerului public ș 
s'a constatat că statutele sau actele constitutive, compunerea 
organelor de direcțiune şi administraţiune și celelalte condițiuni, 
nu contravin la dispoziţiunile legii de faţă. 

Părţile interesate, ministerul competent și reprezentantul mi- 
nisterului public au dreptul de apel potrivit art. 90. 

Art. 4.— Persoana juridică vă aveă ființă numai dela data în- 
scrierii deciziunii de recunoaștere rămasă definitivă, în registrul 
special care va îi ţinut în acest scop la grefa fiecărui tribunal civil. 

Art. 5.— Personalitatea juridică nu se poate recunoaşte unei 
colectivități de asociațiuni sau așezăminte nerecunoscute ca per- 
soane juridice. Personalitatea juridică este individuală şi efectul 
ei nu se poate întinde în aiară de asociaţia sau aşezământul 
pentru care a fost acordată. 

Un așezământ creat de o persoană juridică nu poate avea! 
o personalitate distinctă de aceea a persoanei juridice care a 
creat-o, decât dacă i se recunoaște formal aceasta, în condiţiunile 
statornicite prin legea de îaţă. 

Art. 6.— Nu se poate recunoaşte personalitatea juridică a 
asociațiunilor și așezămintelor cari au un obieci ilicit, contrar 
ordinei publice sau bunelor moravuri, sau cari sunt formate în 
vederea realizăii unui asemenea scop. 

Art. 7. — Persoanele juridice de drept privat, fără scop lu- 
crativ sau patrimonial, cari își au sediul în străinătate, pot să 
beneficieze de personalitatea lor juridică şi să funcţioneze pe te- 
ritoriul Statului Român în conformitate cu legile române, dacă sunt 
recunoscute după legile ţării lor și dacă în prealabil au obţinut ; 

autorizarea guvernului român. 
Autorizările acordate acestor persoane juridice se vor înscrie la 

cererea lor, sub sancţiunea unei amenzi de 5.000 — 20.000 lei şi 
în caz de recidivă sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, în registrul 
tribunalului civil al circumscripției în care se va stabili sediul ad- 
ministraţiunei, sucursala, sau domiciliul ales. 

Când nu există sucursală, alegerea domiciliului este obligatorie. 
Ea se face prin act autentic care se publică în Monitorul Oficial 
şi se afișează la primăria şi tribunalul domiciliului ales. 

Art. 8. — Fără distincţiune între persoanele juridice de drept 
privat existente și acele ce se vor formă în viitor, dela data pro- 
mulgării legii de faţă, nici o modificare de statute sau transformare 
a caracterului asociațiunii sau așezământului, nici o modificare a 
organelor de control și administraţiune, nici o încetare sau disolvare, 
operațiune de lichidare și de atribuire de bunuri, nu se va puteă îace decât conform acestei legi. 
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„___ Aceste persoane sunt obligate a se supune tuturor dispozițiu- 
nilor declarate de ordine publică în legea de faţă. 

___ „Modificările statutelor sau actelor constituive sunt supuse ve- 
rificării și aprobării puterei judecătoreşti în condiţiunile art. 3. 

B. Folosința drepturilor civile. 

Art. 9. — Persoanele juridice de drept privat, căzând sub 
prevederile legii de îaţă, nu se pot folosi decât de drepturile ce 
le sunt necesare pentru realizarea scopului şi destinaţiunii lor. 

Ele nu pot. contractă obligaţiuni decât totîn vederea realizării 
acestui scop şi acestei destinaţiuni. 

Art. 10. — Persoanele juridice nu pot primi liberalităţi decât 
dacă vor îi autorizate prin decret regal, pe baza unui jurnal al. 
consiliului de miniștri. 

C. Exercifiul drepturilor civile. 

Arf. 11. — Persoanele juridice nu-și pot exercită drepturile 
decât dacă sunt înzestrate cu organele de direcțiune și admini- 
strațiune prevăzute în statute, actul constitutiv sau în legea de faţă. 

Art. 12. — Voința persoanelor juridice se manifestă prin 
organele lor. 

Actele juridice încheiate de aceste organe, în conformitate cu 
statutele şi în limita puterilor ce le sunt atribuite, sunt considerate 
ca încheiate de însăş persoana juridică pe care o obligă. 

Actele prin cari organele persoanei juridice ar urmări un vădit 
scop străin acelui pentru care asociațiunea sau fundaţiunea a îost 
constituită sau recunoscută, nu vor aveă efect îață de persoana juridică. 

Persoana juridică răspunde de toate faptele contractuale de- 
lictuale și quasi-delictuale, săvârşite de organele ei în timpul exer- 
citării funcţiunii lor. 

Membrii cari formează organele de direcțiune şi administraţiune 
sunt personal și solidar răspunzători pentru daunele provenite din 
culpa lor, atât îață de terţi, cât şi față de persoana juridică însăș. 

D. Sediul. 

Art. 13. — Domiciliul persoanei juridice este la sediul principal 
al administraţiunii sale. | 

Schimbarea de domiciliu trebuia să fie declarată prin act autentic 
la ambele grete ale tribunalelor noului și vechiului domiciliu. 

Sub sancţiunea prevăzută la art. 94 din prezenta lege, grefa 
tribunalului vechiului domiciliu va face menţiunea de strămutare, 
iar grefa tribunalului noului domiciliu va înscrie persoana juridică 
în registrul prevăzut la art. 4. 
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Art. 14. — Domiciliul persoanei juridice autorizată potrivit 
art. 7, pentru toate actele judiciare şi extrajudiciare ce o privesc, 
va îi la sediul sucursalei sau, în lipsă, la domiciliul ales. 

E. Supraveghere. 

Art. 15. — Statul are un drept de suvraveghere și control 
asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat. El va urmări, 
pe de o parte, ca ele să se administreze și să-și îndeplinească 
menirea în conformitate cu statutele şi cu actele constitutive, iar 
pe de altă parte, ca să nu lucreze împotriva bunelor moravuri, 
ordinei publice şi siguranţei Statului. i 

Această acțiune de supraveghere şi control se va exercită 
prin inspectorii şi delegaţii ministerului, sub autoritatea și controlul 
căruia cade fondațiunea sau asociațiunea, precum şi prin comisiunea 
superioară a persoanelor juridice. 

Art. 16. — Numirea delegatului ministerului pe lângă organele 
de direcțiune și de administraţiune, nu poate aveă loc decât numai 
pe lângă fondaţiunile şi asociațiunile subvenţionate sau legate de 
Stat prin convenţiuni. 

Acelaș drept, la numirea de delegaţi judeţeni sau comunali, 
îl au autoritățile judeţene sau comunale pentru îondaţiunile și 
asociaţiunile cari se vor găsi faţă de ele în situaţiunea de mai sus. 

Celelalte persoane juridice nesubvenţionate sunt supuse con- 
trolului general prin inspectorii ministerelor competinte. 

Art. 17. — Fiecare autoritate interesată nu va puteă numi 
mai mult de un delegat de îondaţiune sau asociaţiune. Autorităţile 
județene sau comunale pot însărcină cu această îuncţiune pe de- 
legatul ministerului sau invers, ministerul pe unul din delegații 
judeţeni sau comunali. O persoană poate îndeplini această funcţiune 
pe lângă mai multe îondaţiuni sau asociaţiuni. 

Art. 18. — Delegații ministerului şi, în lipsa acestora, delegații 
judeţeni sau comunali, au dreptul de a suspendă executarea de- 
ciziunilor organelor de direcțiune sau administraţiune, ce s'ar găsi 
contrarii actelor de fondaţiune, regulamentelor interioare, conven- 
țiunilor cu ministerul, județul sau comuna, legilor, bunelor moravuri, 
ordinei publice și siguranţei Statului. 

Despre acest lucru se va încheiă un proces-verbal care se 
va comunică de urgență organelor persoanei juridice. 

Delegații vor participă cu vot consultativ la ședințele organelor 
de direcțiune și administraţiune. | 

Directorii sau administratorii sunt obligați să-i convoace. 
In lipsa delegaților dela ședințe, organele de direcțiune și 

administrațiune sunt obligate să comunice delegaților deciziunile 
uate. | 

Sub sancţiunea retragerii mandatului de _direcţiune şi admi- 
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nistrațiune şi a disolvării fondaţiunii sau asociaţiunii, independent 
de celelalte sancţiuni civile și penale de drept comun, persoanele 
cari formează organele de direcțiune şi administraţiune sunt personal 
și solidar răspunzătoare de executarea deciziunilor contrarii actelor 
de fondaţie, regulamentelor interioare, convenţiunilor, legilor, bunelor 
moravuri, ordinei publice şi siguranței Statului, față de cari s'a 
exercitat sau nu dreptul de suspendare. | 

Delegații vor puteă aduce la cunoştinţa publică, prin Monitoru 
Oficial şi prin publicațiunile mai răspândite din localitate, numărul, 
data şi obiectul deciziunilor suspendate. 

Art. 19. — Organele de direcțiune și administraţiune sunt 
obligate a repune în discuţiune chestiunile cari fac obiectul deciziunii 
suspendate în baza art. 18 pentru a primi soluțiunea conformă 
actelor de tondaţiune, regulamentelor, convenţiunilor, Constituţiei 
şi legilor ţării. 

In caz de refuz de discuţiune din partea organelor de direc- 
țiune şi administraţiune, sau în caz de menţinere a deciziunii 
suspendate, delegații guvernului vor aduce imediat cazul la cunoştinţa 
comisiunii persoanelor juridice depe lângă ministerul justiției, care 
va da o deciziune executorie. 

In cel mult 3 zile libere dela comunicarea procesului-verbal 
de suspendare, organele de direcțiune şi administraţiune au drept 
de apel la comisiunea superioară a persoanelor juridice, care 
decide în ultimă instanţă asupra dispoziţiunilor ce urmează a se 
execută în termen de cel mult 15 zile dela primirea cererii. 
„Art, 20. — Delegații îşi exercită dreptul lor de supraveghere 

şi de control asupra tuturor organelor de direcțiune, administraţiune 
și control, a fondaţiunii sau asociaţiunii, sub orice denumire s'ar 
găsi, comitete sau consilii de direcţiune şi administraţiune, etorii 
sau epitropii, adunări generale, colegii, etc. 

Art. 21. — In toate fondaţiunile şi asociaţiunile cari nu cad 
sub prevederea art. 16 alin. 1 şi următorii, acțiunea de suprave- 
ghere și control, se va exercită de inspectorii ministerului, la în- 
sărcinarea ministerului sau la cererea organelor de direcțiune și 
administrațiune a fondaţiunilor sau “asociațiunilor. 

Când scopul persoanei juridice cade în competența a două 
sau mai multe ministere, fiecare din ele au exercițiul acţiunii de 
control şi supraveghere. 

Persoanele juridice ale căror scopuri sunt insuficient caracteri-. 
zate, din punctul de vedere al competinţei organele de control, cad 
sub supravegherea ministerului de interne. 

Inspectorii vor aveă să cerceteze numai dacă fondaţiunile și 
asociaţiunile funcţionează potrivit actelor de fondaţiune sau actelor 
lor constitutive, dacă instituţiile create corespund condițiunilor sta- 
tornicite, prin aceste acte și condiţiunilor generale de ordine publică 
din Constituţia și legile țării. 
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Inspectorii nu pot face observaţiuni şi da indicaţiuni direct or- 
ganelor de direcțiune și administrațiune ale fondaţiunilor sau aso- 
ciațiunilor. Constatările lor se consemnează în rapoarte scrise asupra 
cărora au a decide ministrul competent, organele administrative 
sau judecătoreşti, prevăzute în legea de faţă. 

Controlul Statului nu prejudiciază controlul instituit de statute 
sau actul constitutiv. 

Art. 22. — Dacă organele de direcţiune sau administraţiune 
nu se conformă legilor ţării, actelor de fondațiune sau de consti- 
tuire, sau dacă se constată că averile ce le sunt încredințate se 
risipesc, se deturnează, sau se întrebuințează în alte scopuri decât 
acele prevăzute prin actele de fondaţiune sau de constituire, mi- 
nisterul public sau ministerul sub autoritatea și controlul căruia 
funcționează fondațiunea sau asociațiunea, va trimite pe admini- 
stratorii răspunzători înaintea Curţii de apel în circumscripțiunea 
căreia cade sediul principal al fundaţiunii sau asociațiunii. 

Administratorii pot fi condamnaţi la destituire, în afară de 
celelalte penalități prevăzute în legile ordinare după dreptul comun. 

Art. 23. — Administratorii asociaţiunilor și fondaţiunilor cari 
cu rea credință lucrează la vătămarea persoanelor sau lucrurilor 
încredințate direcțiunii şi administrațiunii lor, se vor pedepsi cu 
închisoare dela o lună la un an. 

Art. 24. — Toate organele de direcţiune şi administraţiune 
ale fondaţiunilor sunt datoare să înainteze ministerului sub autori- 
tatea şi controlul căruia funcţionează, în termen de 6 luni dela 
promulgarea acestei legi, copia autentică de pe actele de fondaţiune 
şi un inventar de averea ce posedă, însoțit de bilanţul și contul 
de gestiune al anului precedent. | 

F. Incetarea personalităţii. 

Art. 25. — Asociaţiunile şi fondaţiunile își pierd personalitatea 
juridică, de plin drept sau prin justiţie, în cazurile determinate prin 
legea de faţă. 

Persoanele juridice autorizate, potrivit art. 7, își pierd dreptul 
de a funcţionă în România şi prin retragerea autorizaţiunii. 

"Această retragere se face tot prin decret regal, pe temeiul 
unui jurnal al consilului de miniştri. 
„Art. 26. — In cazuri urgente când s'ar constată că o persoană 

juridică își desfăşoară activitatea împotriva bunelor moravuri, ordinei 
publice şi siguranţei Statului, consiliul de miniștri, cu avizul comi- siunii superioare a persoanelor juridice, poate interzice funcţionarea persoanei juridice, până la intrarea ei în lege, sau chiar hotări dizolvarea ei. In acest din urmă caz, lichidarea persoanei juridice nu se poate face decât de puterea judecătorească în condiţiunile 
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art. 29, 54 şi următorii, 82 şi următorul. In afară de cazurile 
urgente, dizolvarea nu se poate face decât prin justiţie. 

Comisiunea superioară a persoanelor juridice apreciază urgenţa 
la cererea consiliului de miniștri sau la aceea a ministrului de 
justiţie. 

G. Destinaţiunea bunurilor. 

Art. 27. — Oricare ar îi cauza încetării personalităţii juridice 
sau retragerii autorizaţiunii, patrimoniul persoanei juridice va primi 
destinațiunea indicată în actul de îondaţiune, în statute sau în actul 
constitutiv şi la asociaţiuni, în caz de tăcere, a actelor de consti- 
tuire sau a statutelor, destinaţiunea indicată de hotărîrea adunării 
generale luată înainte de dizolvare. 

Nici întrun caz însă adunarea generală nu poate atribui bu- 
nurile rămase decât unei alte persoane juridice de drept privat din 
țară cu scop identic sau similar, sau persoanei juridice de drept 
public, reprezentând în Stat interesele servite de persoana juridică 
desfiinţată. | 

In lipsa unei indicaţiuni statutare, sau a unei hotărîri a adunării 
generale, sau în îața unei hotăriîri a adunării generale, contrarii 
dispoziţiunilor de mai sus, bunurile rămase vor trece în patrimoniul 
asociaţiunii sau fondațiunii de drept privat, ori public cu scop analog 
sau similar ce se va hotări de comisiunea persoanelor juridice 
depe lângă ministerul justiţiei, luându-se și avizul ministerului sub 
autoritatea și controlul căruia cădeă persoana juridică desfiinţată. 

Art. 28. — Patrimoniul persoanelor juridice dizolvate pentru 
vreuna din -cauzele arătate la art.. 53 (punctul III) alin. a şi 5, de 
art. 81 (p. 11), trece la fondul de asistență socială. 

H. Lichidarea şi radierea înscrierii; 

Art. 29. — Lichidarea patrimoniului persoanelor juridice de 
drept privat se îace conform art. 55 și următorii precum și 82 și 
următorul din această lege. 

Art. 30. — Radierea persoanei juridice din registrul persoanelor 
juridice se face înscriindu-se integral în registru actul care a 
constatat, declarat sau hotărît dizolvarea. 

CAPITOLUL II. 

Despre asociaţiuni. | 

A. Condiţiuni de constituire. 

Art. 31. — Asociaţiunea este convențiunea prin care mai 
multe persoane pun în comun, în mod permanent, contribuțiunea 
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Art. 32—35 LEGE PENTRU PERSOANELE JURIDICE Codul civil 

lor materială, cunoștințele şi activitatea lor, pentru realizarea unui 
scop care nu urmărește foloase pecuniare său patrimoniale. | 

Scopul asociaţiunii poate îi pur ideal, să corespundă intereselor 
generale ale colectivităţi, sau numai a unei categorii sociale din 
care asociaţii fac parte, sau, în fine, să corespundă intereselor 
personale nepatrimoniale ale asociaţilor. 

Art. 32. — Asociaţiunea pentru a puteă dobândi personalitatea 
juridică trebue să fie compusă din cel puţin 20 membri şi să 
prezinte în statute, în o organizare din care să rezulte o voință 
corporativă, independentă de voinţa asociaţilor ca indivizi, consti- 
tuirea unui patrimoniu social, distinct și autonom de patrimoniul 
individual al fiecărui asociat. 

Patrimoniul social de fondare va trebui să fie în măsură de 
a realiză, cel puţin parţial, scopul pentru care se constitue asociaţiunea. 

Nici contribuțiunile sau dotaţiunile inițiale, nici cotizaţiunile 
periodice şi nici subvenţiunile Statului român, judeţelor sau co- 
munelor şi în genere a persoanelor de drept public, nu sunt su- 
puse autorizării prevăzută de art. 10. 

Obligaţiunea constituirii inițiale a patrimoniului social nu pri- 
vește asociaţiunile sau sindicatele profesionale. 

Art. 33. — Actul constitutiv şi statutele se vor face în formă 
autentică. 

Asociațiunea nu va puteă cere recunoașterea calităţii de per- 
soană juridică, decât după adoptarea statutelor de către asociaţi 
și după desemnarea sau alegerea persoanelor cari vor aveă, 
conform statutelor, răspunderea  direcţiunii şi  administraţiunii 
asociațiunii. 

Art. 34. — Statutele vor cuprinde obligator: 
1. Denumirea asociaţiunii; 
2. Obiectul şi scopul; 
3. Sediul principal şi, eventual, sucursalele sau filialele; 
4. Patrimoniul inițial, cuantumul și compunerea lui, precum 

şi cotizaţiunile; - 
5. Organele de direcțiune, administraţiune şi de control. 
Statutele nu pot derogă la dispoziţiunile de ordine publică 

ale legii de față. 
In lipsa unor dispoziţiuni statutare suficiente pentru organ - 

zarea asociațiunii și reglementarea raporturilor acesteia cu asociația, 
se vor aplică dispoziţiunile ce urmează. 

B. Organizarea. 

Art. 35. — Organele principale ale asociaţiunii sunt: 
a) O adunare generală, şi 
b) O direcţiune, un comitet de direcţiune sau un consiliu de 

administrațiune. | 
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„Art. 36. — Adunarea generală este organul suprem al aso- 
ciaţiunii, ea se compune din asociaţii, cari întrunesc condiţiunile 
prevăzute în statute sau în actul constitutiv. 

In lipsa prevederii unor asemeni condițiuni, vor îace parte 
din adunarea generală toţi asociaţii fără nici o distincţiune. 

Adunarea generală va îi convocată de persoana căreia i se încre- 
dințează de organele în drept ale asociaţiunii conducerea supremă. 

Convocarea va aveă loc obligatoriu în cazurile prevăzute în 
statute, ori când se va hotări de comitetul de direcţiune sau 
administrațiune şi oricând se va cere în scris și motivat, direc- 
țiunii de cel puţin o cincime din numărul asociaţilor. 

Convocarea va trebui să cuprindă locul și data convocării 
precum și ordinea de zi. 

In afară de cazurile urgente constatate de comitetul de 
direcţiune, ea trebue să fie comunicată cu cel puţin trei zile 
libere înainte de data convocării. 

Art. 37. — Când acei însărcinați cu convocarea, sau înlocui- 
torii lor, nu mai au calitatea, sunt absenţi sau împiedecaţi de a 
convocă, precum și în cazul când, deşi având calitatea, retuză de 
a convocă, dacă statutele şi actul constitutiv nu prevăd situaţia, 
prim-preşedintele sau președintele tribunalului în circumscripția 
căruia îuncţionează asociaţiunea va puteă autoriză pe asociaţii 
cari i-au adus la cunoștință cazul să facă convocarea, să delege 
pe cel mai în vârstă dintre ei, sau pe reprezentantul ministerului, 

sub autoritatea şi controlul căruia se găsește asociațiunea, -să 
prezideze adunarea generală şi să constate hotărtrile ei printr'un 
proces-verbal. In lipsa unui asemenea reprezentant, delegațiunea 
se poate da unuia din reprezentanţii ministerului public. 

Art. 38. — Adunarea generală decide: 
2) Asupra prestaţiilor si cotizaţiilor la cari vor îi supuşi asociații; 
b) Asupra admiterii şi excluderii membrilor asociațiunii potrivit 

statutelor; ae 
c) Asupra formelor de convocare a adunării generale; 
d) Asupra modului de votare; 
e) Asupra quorumului şi majorităţii cu care se vor lua hotăririle; 
f) Asupra numirii direcțiunii sau altor organe de administraţiune 

și control; 
9) De a determină atribuţiunile organelor de sub lit. f; 

__h) De a controlă activitatea şi gestiunea organelor de direc- 
țiune, administraţiune şi control; 

i) De a revocă individual sau colectiv mandatele membrilor - 
organelor de direcțiune, administraţiune și control, când prin culpa 

şi actele lor ar periclită interesele asociațiunii. 
Toate actele cari nu sunt atribuite prin statute sau actul 

constitutiv organelor de direcțiune, administraţiune şi control, apar- 
țin de drept adunării generale care le va exercită conform statutelor. 
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Art. 39. — Toţi asociaţii au de drept vot legal. 
In afară de excepțiunile mai jos statornicite, şi în lipsă de 

alte dispozițiuni exprese, nu se va puteă luă nici o 'deciziune 
decât dacă vor îi răspuns convocării cel puţin jumătate plus unul 
(majoritatea absolută) din numărul asociaților. 

La a doua convocare se va puteă decide cu majoritatea 
absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numărul lor. 

Deciziunile pentru dizolvarea asociaţiunii, sau transformarea 
scopului social trebue să întrunească cel puțin */, din numărul 
total al asociaţilor prezenţi şi absenţi. 

__ „Art. 40. — In mod accesoriu, asociaţiunile vor puteă face 
întreprinderi economice, intrucât acestea sunt în legătură cu sco- 
pul principal al asociaţiei. 

Asemenea întreprinderi însă nu se pot decide decât de 
adunarea generală. 

Art. 41. — Propunerile sau actele făcute în scris, îără de- 
liberare, vor 'aveă puterea de deciziune, dacă vor fi semnate de 
unanimitatea asociaților. 

Art. 42. — Asociatul interesat personal, prin soție, prin des- 
cendenţii sau ascendenții direcţi, prin îraţii sau surorile lui, într'o 
chestiune supusă deciziunii adunării generale, sau deciziunii unuia 
din organele de direcţiune sau administrațiune, nu va puteă lua 
parte la vot. 

Membrii organelor de direcţiune şi administraţiune vor îi ce 
puţin în majoritate absolută cetăţeni români. 

Art. 43. — Direcţiunea, comitetul sau consiliul de administra- 
țiune reprezintă asociaţiunea în toate actele vieţii sale juridice, 
conformându-se statutelor și deciziunilor adunării generale. După 
expirarea mandatului, ea gerează afacerile asociaţiunii până la 
alegerea sau numirea noilor organe. 

Art. 44. — Organele de direcţiune şi administraţiune sunt obli- 
gate să întocmească anual bugetul asociaţiunii, pe care îl supune 
aprobării adunării generale și, eventual, organelor superioare, 
cărora sunt subordonate prin legi speciale. | 

Bugetul se va întocmi pe capitole și articole, distinct sumele 
pentru personal, material şi cheltueli diverse. 

La aprobarea și ordonanţarea cheltuelilor se va ține seamă 
de destinațiunea alocaţiunilor bugetare. | 

La persoanele juridice subvenţionate de Stat, judeţ şi comune, 
autoritatea care acordă Subvenţiunea va puteă cere, cu prilejul 
ordonanțării totale sau parţiale a subvenţiunilor, justificarea între- buințării ultimei subvenţiuni ordonanţate. 
„Art. 45. — Aceste organe sunt de asemenea obligate să pre- zinte adunării generale bilanţul gestiunii la finele fiecărui an social. 

Câte un exemplar de pe buget şi bilanţ se va prezentă minis- terului sub autoritatea şi controlul căruia se găsește asociaţia. 
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Art. 46. — Când organele de direcțiune, administrațiune şi 
control, nu pot îuncţionă din cauza vacanței, absenței, boalei, sau 
orice alte cauze de împiedecare a vreunuia din membrii săi, prim- 
președintele sau preşedintele tribunalului, dela sediul asociației, 
din oficiu, sau la cererea celor interesați, până la adunarea gene- 
rală, care se va convocă, conform art. 36 şi 37, pentrua decide, 
va îi în drept să completeze locurile dând delegaţiune provizorie, 
în condițiunile statutelor, actului constituliv şi legii, asociaţilor ce 
personal va crede că ar puteă răspunde mai bine acestei che- 
mări. 

C. Despre asociaţi. 

Art. 47. — Calitatea de asociat este personală şi inalineabilă, 
ea nu poate trece la succesor. 

Art. 48. — Asociatul este de drept autorizat a ieşi oricând 
din asociaţie, cu condițiunea să comunice hotărîrea sa organelor 
de direcțiune și administraţiune, cel puţin 6 luni înainte de finele 
anului social. | 

Art. 49. — Statutele sau actul vor prevedeă cazurile de ex- 
cludere a asociaţilor, procedura excluderii, şi organele care o 
pronunţă. Excluderea pronunţată de un organ de direcțiune sau 
administrațiune dă de drept celui interesat un drept de apel la 
adunarea generală, care decide în ultima instanţă. 

Când statutele nu prevăd cazurile, procedura și organele de 
excludere, pe temeiul legii de îață, excluderea nu se poate pro- 
nunța decât de adunarea generală, cu majoritate de?/,. 

Art. 50. — Asociaţii cari se retrag sau cari sunt excluși, n'au 
nici un drept asupra avutului social. 

Ei rămân obligați a achită cotizaţiunile pe tot timpul cât au 
fost asociați. 

Arf. 51. — Drepturile personale câştigate ale unui asociat, 
sociale sau extra-corporative, obligă asociaţia, întrucât titularul 
lor n'ar fi renunţat la ele în mod expres prin scris. 

Art. 52. — In termen de 10 zile de când deciziunea a deve- 
nit publică, asociatul absent poate cere desolidarizarea sa de aceă 
deciziune, dacă o socotește contrară statutelor, actului constitutiv 
sau legii. , 

In acest scop, el va notifică desolidarizarea sa prin agent 
judecătoresc organelor de direcţiune și administraţiune, precum şi 
ministerului competent. 

Deciziunile adunării generale pot fi atacate de ministerul 
public sau părțile interesate, înaintea instanțelor judecătoreşti de 
dizolvare, pentru motive de ordine publică și abatere dela sco- 

“pul societăţii. | 
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D. Disolvare. 

Art. 53. — Asociaţia își pierde personalitatea juridică în ur- 
mătoarele cazuri: 

I. Prin deciziunea asociațiunii, atunci când adunarea gene- 
rală, potrivit art. 39 va îi hotărît disolvarea; | 

II. De plin drept: a) Când a expirat termenul pentru care 
asociațiunea a fost constituită sau când scopul social a fost 
realizat. 

b) Când scopul asociaţiunii nu mai poate îi realizat; 
c) Când asociațiunea din cauză de insolvabilitate nu-și mai 

poate continuă activitatea sa fiind nevoită să lichideze; 
d) Când organele de direcţiune şi administrațiune nu mai 

pot îi constituite în conformitate cu statutele; 
e) Când numărul asociaţilor va fi scăzut sub linia fixată de 

statute sau linia fixată de lege. 
III. Prin judecată: 
a) Când scopul sau acțiunea asociaţiunii a devenit ilicit, con- 

trar bunelor moravuri sau ordinei publice; 
b) Când scopul să urmărește prin mijloace ilicite, contrarii 

bunelor moravuri şi ordinei publice; | 
C) Când asociaţiunea, fără de a îi autorizată după cum se 

arată în art. 39, relativ la transformarea scopului, urmărește un 
alt scop decât acel pentru care s'a constituit și pe care l-a declarat; 

d) Când deciziunile adunării generale sunt luate cu violarea 
dispoziţiunilor statutare, actelor constitutive sau legii. 

IV. Prin deciziunea puterei executive în cazurile art. 25 şi 26. 

E. Lichidare. 

Art. 54. — In cazurile de disolvare prevăzute de art. 53, alin. 
I, lichidarea patrimoniului asociaţiunii se va face de organele de 
direcțiune și administraţiune, sau de persoanele numite de aduna- 
rea generală. 

Lichidatorii, în caz de disolvare judiciară, se vor numi prin 
sentința care hotărește disolvarea. 

In caz de dizolvare de drept, la stăruința ministerului public, 
sau a oricărui interesat, lichidatorii se vor numi în camera de 
consiliu, de tribunalul civil dela sediul asociaţiunii. 

Art. 55. — Lichidatorii sunt obligaţi a îndeplini toate forma- 
lităţile cerute de legea de îață pentru înscrierea şi publicarea lichi- 
dării, asociaţiunii. 

Publicaţiile de lichidare vor arătă: 
„___8) Numele lichidatorilor şi imobilul în care şi-a instalat 

biurourile, dacă localul fostei administraţiuni nu va puteă îi păstrat; 
b) Invitaţiunea creditorilor la producerea creanţelor lor. 
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Codul civil LEGE PENTRU PERSOANELE JURIDICE Art. 56—63 

„__ Creditorii cunoscuţi trebuesc să fie invitați și prin notificaţiuni 
individuale. 

Publicaţiunea va fi socotită îndeplinită după 5 zile libere dela 
ultima inserțiune. 

Art. 56. — Îndată după intrarea lor în tuncţiune, lichidatorii 
sunt obligați ca, în unire cu organele de direcţiune şi admini- 
strațiune, să îacă inventarul și bilanţul averii, din care să constate 
exact situațiunea activului și pasivului. 

Atât inventarul cât și bilanțul vor fi contrasemnate de lichi- 
datorii şi reprezentanţii direcţiunii și administraţiunii în lichidare. 

Lichidatorii vor ţine un registru-jurnat pentru toate operaţiunile 
relative la lichidare. 

Direcţiunea şi administrațiunea va indică şi încredință lichi- 
datorilor registrele şi actele asociaţiunii. 

Odată cu numirea lichidatorilor încetează mandatul organelor 
de direcțiune şi administraţiune. 

Art. 57. — Asociațiunea nu încetează însă a aveă ființă de- 
cât la terminarea lichidării. 

Art. 58. — Lichidatorii sunt obligaţi să continue afacerile în 
curs, să incasseze creanțele, să plătească pe creditori şi, dacă 
pentru aceasta numerariul este insuficient, să transforme și restul 
activului şi bani, procedând mai întâiu prin licitațiune publică la 
vânzarea averii mobile. 

Lichidatorii pot îace operaţiunile noui necesare lichidării a 
afacerilor în curs. 

Art. 59. — Suma cuvenită creditorului cunoscut care nu pro- 
duce creanța se va: consemnă în contul lui. , 
„Dacă plata creanţei nu se poate face imediat, sau dacă 

creanța e contestată, lichidarea nu se va declară terminată înainte 
ca creditorii să fie garantați. 

Art. 60. — In orice caz, lichidatorii nu pot încheiă operaţi- 
unile și remite celor în drept contul gestiunii, decât după expi- 
rarea unui an dela publicarea dizolvării asociaţiunii. 

Art. 61. — Lichidatorii cari vor contraveni la obligaţiunile de 
mai sus, vor fi solidari responsabili îață de creditori pentru dau- 
nele ce le vor fi cauzat prin culpa lor. 

Art. 62, — Atât faţă de asociațiune cât și față de asociaţi, 
lichidatorii sunt supuși regulelor mandatului. 

Art. 63. — După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi 
să facă bilanţul, să-l depună la grefa tribunalului, la ministerul 
competent şi totodată să-l publice în Monitorul Oficial şi în 
ziarele mai răspândite. Afară de aceasta, afipte anunțând termi- 
narea lichidării și depunerea bilanţului se vor lipi în sala tribuna- 
lului, la primărie şi pe ușa imobilului administraţiunii. 

Lichidatorii vor mai depune la grefa tribunalului și la minis- 
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terul competinte un memoriu descriind toate operaţiunile de lichi- 
dare şi rezultatul lor. 

Fi vor depune tribunalului și registrul lor jurnal. 
Art. 64. — Dacă în termen de 30 zile libere dela publicarea 

bilanţului în Monitorul Oficial nu se va ivi nici o contestaţie, 
bilanțul se va consideră definitiv aprobat și lichidatorii vor tre- 
bui, cu autorizarea tribunalului, să remită celor în drept bunurile 
şi sumele rămase dela lichidare, dimpreună cu toate registrele şi 
actele asociaţiunii şi lichidării. 

Numai după aceasta lichidatorii vor îi consideraţi ca descărcați. 
/ Art. 65.— Contestaţiunile la bilanțul lichidatorilor, publicat 
în condiţiuni!e articolului precedent, se pot îace de orice intere- 
sat la tribunalul sediului lichidării. | 

Toate contestaţiunile se judecă în primă și ultimă instanță 
de tribunal printr'una și aceeaș sentinţă. 

CAPITOLUL III. 

Despre fondațiuni. 

A. Condiţiuni de constituire. 

Art. 66. — Fondaţiunea este actul prin care o persoană îizică 
sau juridică constitue un patrimoniu distinct şi autonom de patri- 
moniul său propriu, şi-l destină, în genere, în mod permanent 
realizării unui scop ideal, de interes obștesc. 

Art. 67. — Fondaţiunea între vii se constitue prin act auten- 
tic, iar fondațiunea testamentară printr'una din formele prevăzute 
pentru testamente. | 

Statute sau orice alte alcătuiri cari vor însoţi actul de îon- 
dațiune făcut în forma autentică vor aveă aceeaş formă ca însăşi 
acest act. | 

Art. 68. — Fondaţiunile dobândesc personalitatea juridică în 
condițiunile stabilite la art. 3. Cererea de recunoaștere nu va 
puteă îi făcută decât după instituirea și numirea organelor de 
direcțiune și administraţiune. 

Art. 69. — Moștenitorii şi creditorii fondatorului au faţă de 
fondaţiune aceelași drepturi ca și faţă de orice altă liberalitate. 

Art. 70. — Nici fondatorul, nici moştenitorii lui nu pot revocă 
fondaţiunea după înregistrarea cererii de recunoaștere făcută con- 
form art. 84 din prezenta lege. 

Art. 71. — Dacă fondaţiunea între vii sau testamentară este 
recunoscută persoană juridică după moartea fondatorului, efectele 
liberalităţilor făcute anterior recunoaşterii se vor produce pentru 
fondațiunile între vii dela data actului autentic de fondaţiune; iar pentru fondaţiunile testamentare dela data morții testatorului. 
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Acelaș efect îl vor aveă liberalităţile făcute în timpul vieţii 
fondatorului, anterior însă recunoaşterii calității de persoană juridică. 

B. Organizare. 

Art. 72. — Actul de fondaţiune va îi nul de drept şi nu va 
puteă da loc la recunoașterea calităţii de persoană juridică, dacă 
nu determină scopul, nu constitue patrimoniul sau nu întrunește 
condiţiunile esenţiale cerute de legea de faţă. , 

Actul de fondaţiune poate determină în cuprinsul lui, sau în 
alcătuiri separate, organele de direcţiune şi administraţiune, com- 
punerea lor, recrutarea administratorilor, modul lor de funcționare, 
sau a instituţiilor ce urmează a creă. 

Lipsa acestor stipulaţiuni nu anulează actul, fondațiunea ur- 
mând a se conduce în administrație potrivit dispozițiunilor legii 
de faţă. 

Art. 73. — Fiecare fondaţie trebue să aibă organe de direc- 
țiune, administrațiune și de control, instituite potrivit actului de 
fondațţiune, statutelor sau alcătuirii fondatorului, sau, în lipsa ace- 
stora, potrivit dispozițiunilor de mai jos. | 

Art. 74. — Când actul de fondaţiune n'a determinat organele 
de direcțiune şi administraţiune, ministerul sub autoritatea şi con- 
trolul căruia urmează a îuncţionă fondaţiunea, va cere Curţii de 
apel, în circumscripția căreia își are sediul fondaţiunea, sau dela 
domiciliul fondatorului, numirea administratorilor necesari. 

Art. 75. — Curtea de apel, la cererea ministerului public, la 
cererea ministerului competent, sau la stăruința uneia din părţile 
interesate, va face numirea administratorilor și în cazul când di- 
recțiunea şi administraţia instituită e fondator nu mai poate îi din 
orice cauză înlocuită, completată și continuată. 

Art. 76. — Când fondaţiunea nu se găsește suticient organi- 
zată, Curtea de apel poate decide înlocuirea regulamentului inte- 
rior de funcţionare al fondaţiunii pe bazele dispoziţiunilor din 
legea de faţă. 

Regulamentul se întocmește de organele de direcţiune și ad- 
ministrațiune, se aprobă de minister și se publică în Monitorul 
Oficial. 

Administraţiunea fondaţiunii și numirea personalui se vor face 
de direcţie. 

Când îondaţiunea nu poate îi organizată așă încât să cores- 
pundă scopului său, sau dacă patrimoniul ei este insuficient, Curtea 
de apel, cu avizul comisiunii superioare a persoanelor. juridice, 
va dispune, dacă actul de fondaţiune nu se opune, ca patrimoniul 
ei să fie trecut la o altă fondațiune de drept privat din ţară sau 
instituţie de drept public, având acelaş scop sau un scop cât mai 

691u1.— Codul civil adnotat — VI. — 689 — ! 4



Art. 77—81 LEGE PENTRU PERSOANELE JURIDICE Codul civil 

asemănător posibil. Se vor respectă pe cât posibil dispoziţiunile 
fondatorului conciliabile cu noua situaţie. 

Art. 77. — Organele de direcţiune şi administraţiune ale fon- 
daţiei au drepturile şi obligaţiunile arătate în art. 35 şi următorii 
din această lege. 

C. Modificare. 

Art. 78. — Curtea de apel, luând şi avizul comisiunii supe- 
rioare a persoanelor juridice, va puteă decide, la cererea orga- 
nelor de direcţiune şi administraţiune, modificarea organizaţiunii 
statornicită de fondator, dacă aceasta se constată indispensabil 
pentru conservarea bunurilor și realizarea scopului îondaţiunii. 

In asemenea caz deciziunea Curţii va hotări și bazele nouei 
organizațiuni cari vor servi organelor de direcţiune și admini- 
strațiune la întocmirea regulamentului de organizare și funcţionare, 
care va fi supus şi aprobării ministerului ce reprezintă interesele 
generale servite de fondaţiune. 

Atât organele de direcțiune şi administraţiune cât şi mini- 
sterul și autoritatea judecătorească, vor da întotdeauna, dispozi- 
țiunilor nelămurite de actul de fondaţiune, interpretarea care poate 
asigură reaizarea scopului. 

Art. 79. — După aceeaș procedură, Curtea de apel, luând 
şi avizul comisiunii superioare a persoanelor juridice, va puteă 
modifică scopul fondaţiunii, în parte realizabil, atunci când se con- 
stată că el nu mai are caracterul lui primitiv și fondaţiunea nu 
mai corespunde nevoilor sociale și intenţiunilor ce fondatorul ar 
manifestă, în mod normal, dacă i-ar sta în putință. 

Art. 80. — Moditicarea nu poate atinge specialitatea fondațţiunii. 
Nici întrun caz nu se poate decide schimbarea sau modifi- 

carea când se constată că scopul este integral irealizabil. 
Tot astfel se va urmă când se va constată necesitatea mo- 

dificării sau suprimării din actul de fondaţiune a condiţiunilor şi 
sarcinelor cari ar puteă compromite realizarea scopului fondaţiunii. 

In toate aceste cazuri judecata se va face cu citarea îon- 
datorului sau a erezilor lui în linie directă. 

D. Dizolvare. 

Art. 81. — Personalitatea fondaţiunii încetează în următoarele 
cazuri: 

|. De plin drept: 
a) Când scopul ei se găseşte îndeplinit; 
b) Când scopul ei nu mai poate fi realizat, şi 
C) Când îfondaţiunea a devenit insolvabilă. 
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II. Prin judecată şi prin deciziunea puterii executive în cazu- 
rile prevăzute de art. 26 şi 53. 

E. Lichidare. 

Art. 82. — Lichidarea patrimoniului fondaţiunii se va face 
potrivît regulelor de sub art. 54—65. 

Art. 83. — Când disolvarea va aveă loc prin judecată, lichi- | 
datorii vor îi numiţi prin aceeaş sentință care .va fi hotărit sau 
declarat disolvarea. | 

In cazul când dizolvarea s'a operat fără a interveni vreo 
judecată, precum și în cazul alin. c de sub art. 81, lichidatorii 
vor îi numiţi de tribunalul civil dela sediul fondaţiunii, în camera 
de consiliu, la stăruința ministerului public, sau a oricărui interesat. 

- CAPIȚOLUL. IV. 

Despre înscrierea persoanelor juridice. 

Art. 84. — Inscrierea persoanelor juridice se va îace în re- 
gistre speciale, ținute la grefa tribunalului civil dela sediul lor 
principal. 

Vor îi registre deosebite pentru asociaţiuni şi pentru fondaţiuni. 
Inscrierea persoanelor juridice de sub art. 7 se va face la 

grefa tribunalului sediului lor din România sau la domiciliul ales. 
La fondaţiuni, dacă indicaţiunea sediului nu va rezultă din 

cuprinsul actului de îondaţiune, înscrierea. se va face la greta 
tribunalului domiciliului, sau a ultimului domiciliu al fondatorului. 

După constituirea fondaţiunii şi a organelor ei de direcţiune 
şi administrațiune, înscrierile ulterioare prevăzute sub art. 93 se 
vor face la grefa tribunalului sediului fondaţiunii. 

Art. 85. — Cererea de înscriere va trebui să cuprindă: 
1. Titlul sau denumirea persoanei juridice; 
2. Obiectul şi scopul; 
3. Sediul său principal şi sucursalele de vor îi; 
4. Numele, profesiunea și domiciliul persoanelor cari sub 

orice titlu sunt însărcinate cu direcţiunea sau administraţiunea; 
5. Data actelor de constituire şi a statutelor. 
Art. 86. — Cererea pentru asociațiuni va fi făcută de membrii 

fondatori, de direcţie, sau de 7 asociați. 
Cererea pentru fondaţiuni făcută prin acte între vii se va 

face numai de fondator, iar după moartea sa, şi pentru fondaţi- 
unile testamentare, de moștenitorii legatari, executorii testamentari, 
organele de direcție și administraţiune, şi ministerul care repre- 
zintă interesul general ce fondaţia urmează a servi. 

Art. 87. — Semnatarii cererii sau unul din ei o vor prezentă 
tribunalului alăturând: 
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a) O copie legalizată de pe actul constitutiv al persoanei juridice; 
b) O copie de pe statute și de pe actul de constituire a orga- nelor de direcţiune și administraţiune, dacă aceasta a fost numită 

ulterior; 
. c) Dacă statutele sau numirea direcțiunii au fost votate şi adoptate într'o adunare generală, se va prezentă duplicat original de pe procesul-verbal al ședinței. | 

Art. 88. — Dacă tribunalul constată că formele și cerințele articolelor de mai sus sunt îndeplinite și fondaţiunea Şi  asocia- țiunea merită să aibă capacitatea juridică va decide potrivit art, 89 și va ordonă înscrierea. 
Art. 89. — Tribunalul cercetează în camera de consiliu dacă actele depuse, pentru asociaţiuni și pentru fonda ţuni, îndeplinesc condițiunile şi formele prevăzute în legea de faţă. 
Concluziunile ministerului competent şi ale reprezentantului ministerului public sunt obligatorii și hotârirea se va pronunță în şedinţă publică faţă cu aceștia. 
Neprezentarea concluziunilor ministerului competent se con- sideră în favoarea constituirii persoanei juridice. 
Tribunalul va puteă cere lămuriri Și părților, dacă va crede de cuviință. 
Art. 90. — Hotărirea se dă fără drept de opoziţie, dar cu drept de apel în termen de 10 zile libere dela pronunțare. Deciziunea de admitere rămasă definitivă se va înscrie de grefă în registrul persoanelor juridice. Actele depuse se vor păs- tră la dosarele respective. 
Apelul se declară la grefa tribunalului. 
Părţile interesate, ministerul public și ministerul respectiv vor puteă declară apel contra deciziunii tribunalului. Asupra apelului, Curtea, în termen de cel mult 15 zile dela declararea apelului, se va pronunță, urmând procedura arătată mai sus. 
Deciziunea va îi fără opoziţie. Se pot admite memorii scrise, Recursul se va îace în termen de 15 zile dela pronunțare. Art. 91. — Inscrierea va reproduce conţinutul declarațiunilor prevăzute la art. 85, precum și data și numărul încheierii care a admis înscrierea. 
Menţiune despre înscriere se va face pe originalul actelor de constituire sau a statutelor. 
Art. 92. — Textul acestei înscrieri va fi publicat fără întâr- ziere, prin îngrijirea grefierului, la stăruința şi în contul celor in- teresaţi în Monitorul Oficial și ziarele mai răspândite. „În urma înscrierii deciziunii definitive, grefa tribunalului este obligată, sub sancţiunea prevăzută la arţ, 94, ca odată cu dispo- Zițiunea de publicaţiune în Monitor, să comunice o copie de pe deciziune ministerului competent. 
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Fiecare minister este obligat să înscrie într'un registru spe- cial asociaţiunile sau fondaţiunile recunoscute, subordonate contro- 
lului şi supravegherii lor. 

Art. 93. — Orice modificare în compunerea organe or de 
direcțiune și administraţiune şi în atribuțiunile lor, schimbările de 
domiciliu, orice numire şi înlocuire a unui administrator, director 
şi controlor, orice modificare a statutelor şi în genere a organi- 
zării sau scopului persoanei juridice, încetarea, disolvarea, Lichi- 
darea, numirile sau înlocuirile lichidatorilor, toate vor trebui să fie 
imediat declarate grefei, spre înscriere în registru şi spre publicare. 

Se vor remite întotdeauna grefierului și actele justificative în 
sprijinul cererii de înscriere. Actele vor îi atașate la dosarele 
respective. 

Declaraţiunile de mai sus se vor face de organele de direc- 
țiune şi administrațiune sau de lichidator, pentru tot ce va fi re- 
lativ la lichidare. Cu toţii vor trebui să îngrijească şi de publi- 
cările necesare. 

Declaraţiunile vor puteă fi făcute și de orice persoană in- 
teresată. 

In caz de schimbare de domiciliu, toate înscrierile Şi înre- 
gistrările ulterioare cerute de lege se vor face la grefa tribuna- 
lului noului domiciliu. 

Art. 94. — Orice act supus înscrierii şi neînscris san nepu- 
blicat, nu va îi opozabil terţilor. 

Asemenea act rămâne însă opozabil terţilor dacă se constată 
că ei l-au cunoscut pe altă cale. 

Acei supuşi la declaraţiunile și publicaţiunile de sub art. 36, 
nu vor fi liberați de obligaţiunile lor decât după executarea efec- 
tivă a lucrărilor, afară de cazul când se va dovedi că lucrările 
n'au fost executate din culpa grefierului. 

Acei ce nu se vor conformă acestor obligaţiuni sunt supuși 
unei amenzi de 500— 10.000 lei. | 

La aceaş pedeapsă vor fi condamnaţi și funcţionarii cari vor 
îi omis sau întârziat înregistrările, înscrierile şi publicările vorbite 
mai sus în afară de pedeapsa destituirii. 

CAPILOLUL V. 

Conipetenţa şi procedura. 

Art. 95. — Curtea de apel, în circumscripţia căreia îuncţio- 
nează asociaţia sau fondațiunea va aveă în competenţa sa: 

a) Numirile de membri în direcţiunile și administraţiunile 
fondaţiunilor din circumscripția sa, după normele și în cazurile de 
sub art. 75 şi 76. N i 

Numirile se vor face în camera de consiliu la stăruința or- 
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ganelor de direcţiune şi administraţiune, ministerului public și 
ministerului -intresat. 

b) Revocarea organelor de direcţiune şi administraţiune a 
fondaţiunilor în cazurile prevăzute de aceasta lege. 

Revocările se fac după discuţiune contradictorie, iar judecata 
se pronunță de urgenţă fără opoziţie; 

c) Modificarea organizării, scopului, condiţiunilor şi sarcinelor 
fondațiunilor în cazurile art. 80. 

In toate aceste cazuri, când modificarea se declară necesară, 
Curtea prin hotărîre, va indică și modificările de introdus. 

Procedura va îi în camera de consiliu, la stăruința organelor 
de .direcțiune și administraţiune, a ministerului public şi ministe- 
rului interesat. 

Curtea va puteă dispune ascultarea organelor de direcțiune 
şi administrațiune, sau oricari persoane va crede necesar, şi va 
puteă uză de mijloacele de probă şi informaţiune prevăzută de 
procedura civilă. După concluziunile reprezentantului ministerului 
public, Curtea se pronunţă prin hotărîre motivată, în şedinţă pub- 
lică. Hotărirea se dă în prezența reprezentantului ministerului 
public, fără drept de opoziţie; 

d) Desemnarea asociaţiunii sau așezământului către care 
urmează a trece patrimoniul persoanei juridice a cărei ființă a 
încetat, în cazul prevăzut de art. 79 şi următorii. 

Procedura va îi și în acest caz de jurisdicţiune graţioasă, 
lucrarea se va face la stăruința organelor de direcţiune şi admi- 
strațiune, a ministerului public, și ministerului interesat. 

Art. 96. — Pentru disolvarea persoanelor juridice prin jude- 
cată, tribunalul competent va îi acel civil dela sediul persoanei. 

Acest tribunal este competent și în cazul când persoana ju- 
ridică, pierzându-și personalitatea de plin drept, nu poate consimți 
să pună capăt activităţii sale. 

Chemarea în judecată se face la stăruința oricărei persoane 
interesate. 

Procedura va îi de urgenţă; termenul de primă înfăţişare va 
îi de cel mult 15 zile libere dela data primirii citaţiei. Judecata se 
va îace cu precădere. 

Hotărîrea va îi fără drept de opoziţie, cu apel în termen de 
20 zile, dela pronunțare. 

Curtea se va pronunță de urgență și cu precădere, fără 
drept de opoziţie. 

Art. 97. — Litigiile între asociaţiune şi asociați se judecă tot 
de tribunalul dela sediul principal al asociaţiunii. 

Toate celelalte litigii ce eventual s'ar ivi în timpul : funcţionării 
sau lichidării, se vor judecă potrivit dreptului Comun, însă pentru 
toate instanțele cu termenele prescurtate aşă cum se arată în 
art. 901—905 din actualul cod comercial din vechiul Regat, care 
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în privința acestor termene în materia persoanelor juridice se va aplică pe întreg teritoriul Statului Român. 
Art. 98. — Ministerul public va pune concluziuni ca parte alăturată în toate chestiunile ce interesează o persoană juridică, în afară de cazurile în cari i se atribue prin legea de faţă rolul de o parte principală. In fața comisiunii superioare a persoanelor juridice concluziunile sunt puse de procurorul general al Inaltei 

Curți de casaţie. 

CAPTOLIUL VI 

Comisiunea superioară a persoanelor juridice. 

Art. 99. — Pe lângă ministerul de justiţie va funcționă o co- 
misiune superioară a persoanelor juridice care va îndeplini atri- 
buţiile prevăzute în art. 19, 26, 27, 76, 78, 82, 101, 102, 103 din 
legea de îaţă şi orice alte atribuţiuni ce i se vor mai da prin 
legi şi regulamente. 

Secretarul comisiunii va înscrie întrun registru general toate 
persoanele juridice din țară căzând sub prevederile legii de faţă. 
In acest scop, fiecare departament este obligat să comunice co- 
misiunii superioare tabloul persoanelor juridice ce cad sub supra- 
vegherea şi controlul lor, şi în fiecare an modificările ce ar trebui 
aduse acestor tablouri fie prin înscrierea noilor persoane juridice 
recunoscute, fie prin radierea acelora cărora li s'a ridicat această 
calitate. | 

Art. 100. — Comisiunea superioară a persoanelor juridice va 
iuncţionă sub preşedinţia 1. P. S. S. Mitropolitul Primat, în lipsa 
sa, a ministrului de justiţie, și va îi compusă din membrii următori: 

1. Ministrul justiției; 
2. Ministrul departamentului sau miniștrii departamentelor cari 

reprezintă interesele servite de asociațiunea sau fondaţiunea inte- 
resată în chestiunea dedusă înaintea comisiunii; 

3. Prim-preşedintele Inaltei Curți de Casaţie şi justiţie sau, 
în caz de împiedecare, de cel mai vechiu președinte de secţiune 
al aceleaşi Inalte Curți; 

4. Președintele Inaltei Curți de Conturi şi în caz de împie- 
decare, un consilier delegat de președinte; 

5. Directorul general sau administratorul instituţiei de Stat, 
care serveşte interesul similar celui servit de asociaţia sau fon- 
daţia adusă înaintea -comisiunii; | 

6. Preşedintele Academiei Române şi în caz de împiedecare, 
un membru delegat de președinte; 

7. Un eior delegat al Eforiei spitalelor civile; 
8. Doi etori, epitropi, sau administratori ai uneia din cele 

mai importante persoane juridice din ţară, numiţi de ministrul jus- 
tiției şi prin decret regal; 
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9. Directorul afacerilor judiciare din ministerul de justiţie care 
îndeplinește și oficiul de secretar al comisiunii; 

10. Un rector de universitate numit de ministru; 
11. Doi dintre cei mai reputați juriști din ţară. 
Procurorul general al Curţii de casaţie face parte din comi- 

siune numai cu vot consultativ. Mandatul membrilor numiţi de 
ministrul justiției se dă pe o perioadă de cinci ani. 

Art. 101.— Comisiunea lucrează cu majoritatea membrilor 
prezenţi, după regulamentul de aplicaţiune al legii. 

Toate deciziunile se dau înscris și motivat. 
Comisiunea este ținută de a chemă pe reprezentantul auto- 

rizat al persoanei juridice interesate. Neprezentarea persoanei 
juridice nu dă dreptul la o a doua chemare. 

Pentru pregătirea lucrărilor, comisiunea poate să aleagă din 
sânul său o delegaţiune permanentă compusă din cel mult trei 
membri. 

Comisiunea poate formă din sânul său o delegaţiune perma- 
nentă compusă din cel mult trei membri în vederea anchetelor 
sau culegerei intformaţiunilor necesare hotăririlor sale și supra- 
vegherea executării acestor hotăriri. | 

Nici întrun caz însă această delegaţiune permanentă nu 
poate da deciziunile cari sunt exclusiv de competința comisiunii 
plenare. 

CAPITOLUL. VII. 

Uniunile, federaţiile sau grupările de persoane juridice. 

Art. 102. — Două sau mai multe persoane juridice se vor 
puteă constitui în uniuni sau federaţiuni. 

Aceste uniuni sau federaţiuni nu pot dobândi personalitatea 
juridică decât dela Curtea de apel în circumscripția căreia urmează 
ca uniunea sau federaţia să-şi aibă sediul principal:- 

Avizul comisiunii superiare a persoanelor juridice se va 
cere obligator în toate cazurile. | 

Personalitatea juridică nu se poate recunoaște decât dacă se 
constată, din punctul de vedere al realizării scopului general ur- 
mărit, necesitatea uniunii sau federalizării. i, 

Art. 103. — Procedura pentru dobândirea personalităţii juridice 
este aceea prevăzută la art. 3 din această lege. Ea 

Reprezentanţii uniunii sau federaţiei sunt obligaţi “ca la ce- 
rerea de recunoaștere şi înscriere să indice numărul, numele și 
sediul persoanelor juridice..cari o formează şi copii de pe deci- 
ziunile prin cari s'a recunoscut fiecărei personalitatea juridică. 

Art. 104. — Statutele “uniunilor, îederativelor sau grupărilor. 
de persoane juridice trebue să cuprindă regulele după cari aceste 
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persoane juridice aderente vor îi reprezentate în consiliul de administrație şi în adunările generale ale acelor uniuni, federaţii sau grupări. a. | 
Statutele vor trebui să cuprindă şi condițiunile sub cari se 

face aderarea. | | | 
Cererea lor de înscriere nu va fi admisă în caz de neobser- varea acestor dispoziţii. 

CAPITOLUL VIII. 

Dispoziţiuni finale. 

Art. 105. — Un regulament va determină în amănunt modul 
de aplicare al prezentei legi. 

Art. 106. — Dispoziţiunile de sub art. 1, 2, 3, 4, 5,6, 1,8, 
9, 10, 11, 12, 13, î4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 53, 68, 
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 8, 
89, 90, 91, 92, 93, 04, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
și 104, sunt de ordine publică. 

Legile speciale privitoare la asociaţiuni sau sindicate profe- 
sionale rămân în vigoare, întrucât nu contravin dispoziţiunilor de 
ordine publică din legea de îaţă. 

Art. 107. —;Orice dispoziţiuni contrarii acestei legi sunt Și 
rămân abrogate. 
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