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-pretenliunca de a da o jurisprudentă 

zompietă. în afl + ce Publicm, de Gre-ce în cazul 

  

foştiteanu şi Stern, aşa în cât, dând acelaş male- 

rial, ar fi fost să repetăm întocmai, aceia ce alții 
aii alcătuit deja înaintea nostră, De aceia, lăsând 

ia o parte jurisprudența Tribunalelor şi a Curtilor 

de Apel, am adnotat lucrarea de faţă numai cu de- 
ciziunile cele mai noui ale Înaltei nostre Cur!i de 

Cassaţie, instanță care confirmă sait sfarmă hotă- 
rârele celor alte jurisdictiuniă. Chiar din aceste deci- 
ziună, am ales numai pe acele mai principale şi



  

VE: 

  

-pra acelora” St pei at de: Ja 1Âo. pănă 
-dstădi, şi care nu se găsesc în nică una din adnola- 

m
 

italian de unde a fost îm prunulatăĂ 

“să punem în notă articolul respectia că Coăliii er: 
„. dimach sait Caragea, care a inspirat pestegitirlor. 

tiunile menţionate mai sus. Toate aceste deciziuui, 

rezumate cât mal mul! posibil, fără. însă de a le 
altera cîtuşă de puţin senzul, le-am dispus, sub co- 

loană, în josul fie-cărui articol, ast-fel ca textul  ofi- 

cial să'şi pâtă avea continuitatea şi succesiuitattă n    

  

     

   
   

  

tote aceste deciziuni direct i 
de Casaţie» înfocmife atât de Su Ă 

de Domnul C. Cristescu, fostui e 5 i sI, 
naitei Curți şi autor al valorisăe fil 

dul civil, adnotat». Lângă fie-cară .X 
român oficial, am dat articolul fri ; 

   

leg initorul nostru s'a îndepărtat 3 

Ca cestiune practică, pe lângă tabla de materii de 
Ja finitul volumului, dispusă după capitole, am for- 
“mulat şi pus la începutul Codului, un index alfabe- 
tic, cuprinzător al tuturor cuvintelor şi expresiunilor 
uzuale de drept, cu articolele lor corespungităre. în 
Cosul civil, index, care Sperăm că va fi de o mare 

- utilate pentru acei nedeprinşi cu mînuirea legilor. 
În fine, ca o complectară a Codului civil, am pus 

în fruntea. volumului şi legea nostră fundamentală



PREFAȚA - VEI 
. 

de la 1866, «Constituţia», adnotată şi acesta cu ju- 
visprudenta Inaliei” Curți de Casaţie, de la 1890 până 
la :1396. 

“Procedura civilă» întocmită după acelaş plan ca 
şi Codul civil, o avem deja sub tipar, şi în dorinta 
de a da un complect de legislatiune română, vom 
continua cu adnotarea şi pubhcarea în mod succesiv, 
a Codului Comercial, penal şi al procedurei penale, 
precum şi al celor alte legi uzuale mai iniportante. 

Volumele fiind deja în preparație, „ Gparițiunea lor 

nu va întiraia mult. 

Avem credinta că, ast.fel alcătuite, pespundem la 

0 necesitate reală, prin puălicarea legilor țărei no- 

sfre în edițiuni eftine şi populare. Aforismul că ori 
ce lege să presupune.a fi cunoscută de toli locuitori? 

tărei, din momentul publicărei ei în gazeta oficială, 
su'şi putea avea aplicațiunea Sa practică şi seri6să, 

in lipsă de ediții eftine, făcute în scopul de a popu- 

lariza legile şi a le aduce în adever. la cinoştinta 
Tututor. - IN . - 

«Biblioteca pentru toți» 2 Doranului Carol Miiller 

ni s'a părut cea mat nimerită scopului urmării de . 

noi. Prin răspindirea cea mare ce are acestă pu- 

blicațiune, fie-cârui român “i va fi cu Butinţă a'şi.. 

cunoşte legile țărei ui, legi care guvernăză ori-ce 
act al vieței sale sociale, din momentul naşterei, până 

da morte, şi după morte chiar. De aceia am între- 

prins în colecția ei, publicarea tuturor legilor nostre. 

1897 Aprilie 18 | C.A.



ABREVIAȚIUNI 

Adn. =— Adnotat. 

Al. — Aliniat, aliniate. 

Alex. = D. Alexandrescu: «Explicaţia Codului civil. 
Art. =— Articol, articole . 

Aut. — Legea de autentificare. 

Bel. — Legea civilă belgiană. 

Bulă. =— Buletinul Curţei de Casaţie. 
Cal. — Codul Calimach. 

Car. = Codul Caragea. 

Cas. LI = Deciziunea Curţei de Casaţie, Secţia I 

Cas. II = Deciziunea curţei de Casaţie, Secţia II. 

Cas. Seceţ. Um. == Deciziunea Curţei de Casaţie, Secţiuni-Unite. 

Civ. = Codul civil român. 

Co. — Codul comercial. 

Const. = Constituţie. 

Meer. — Deoretat. 

Dr. — Ziarul «Dreptul». 

EI. — Legea electorală. 

Fr. = Codul civil francez. + 

It. — Codul civil italian. 

Jud. = Ziarul «Curierul Judiciar», 

"Jud. 0e. — Legea Judecătoriilor de Ocol. 

J.g. = Lege. 

Mod. — Modificat prin. , 

Mon. of. — «Monitorul Oilvial.> 

P. — Codul penal român. 

Pag. — Pagina. 

Pr. — Procedura Codului civil. 

Pr. P. — Procedura Codului penal, 

Ur. = Următor, următorii, 

V. — A se vedea.



CONSTITUŢIUNEA *) 
ADNOTATĂ CU JURISPRUDENŢA CURȚEI DE CASAȚIE 

TITLUL 1. 

Despre Teritoriul Ro- 
mâniei 

Art. 1. (Mod. L. 8 Iun. 
1384).!) Regatul României 
cu judeţele sale din drâpta 
"Dunărei constitue un sin- 
sur Stat indivisibil. (Const. 
133. — Art. î. L 9 Mant. 
1880) 1). 

2. Teritoriul României 
este nealienabil. 

Limitele Statului nu pot 
fischimbate saă rectificate, 
de cât în virtutea unei legi. 

3. Teritoriul României 
nu se pote colonisa cu po- 
pulaţiuni de gintă străină. 

4. Teritoriul” este îm- 
părtit în judeţe, judeţele 
în plăși, plăşile în comune. 

  

* «Constituţia» a fost de- 
cretată, promulgată şi publicată 
prin <Monitorul Oficial» de la 1 
Iulie 1866. Ea a suferit însă mai 
multe modificări prin legile de 
la 13 Octombre 1879 şi 8 Iunie 
1884. Prin cea dintăiă 11 s'a reyi- 
zuit mult diseutatul art. 1, care 
gi astă-di încă provoacă multe 
discuţii, iar prin a doua lege," 
sa modificat art. 1, 24, 40, 44, 
45, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 

10, 11, 12, 175, 11, 18, 105, 118, 

121, 122, 181 gi 133. Noi o publi. 

căm aici ast-fe! cum se găseşte 
astă-Qi modificată, menţionână 
lângă fie-care articol legea res- 
pectivă care Pa modificat,   

Prin legea de la 8 Iunie 1884 
sa adăogat la Constituţie şi art. 
133 numit articol aditional, prin 
care se dispune aplicarea Consti- 
tuţiunei, prin legi speciale, şi în 
partea României de peste Du- 
năre, în Dobrogea. 

A se vedea şi Proectul de lege 
pentru punerea în acorda Co- 
dului civil cu art. 7 din Consti- 

| inţiune, în nota de la finitul vo- 
lumului. , 

1) Const. din 1866, art. 1 ne- 
modificat dicea: «Principatele U- 
nite-Române constitue un singur 
Stat indivizibil sub denumirea de 
« România». -



X i OONSTITUŢIUNEA (Art. 5—7) 

Aceste divisiuni şi sub- 
divisiuni nu pot fi schim- 
bate, sai rectificate, de cât 
prin o lege. 

TITLUL II.: 
Despre Drepturile Ro- 

mânilor 

5. Românii se bucură 
de libertatea consciintei, 
de libertatea învă&tămân- 
tului, de libertatea presei, 
de libertatea întrunirilor. 
(Const. 13, 21, 23, 24, 26).. 

6. Constituţiunea de faţă 
si cele.l-alte legi relative 
la drepturile politice de: 
termină eare sunt, osebit 
de calitatea de român, con- 
diţiunile necesarii pentru 
exercitarea acestor drep- 
turi. (Const. 7, 8.—Civ. 17. 
— Art. 19. ur. L. 9 lun. 
1884). 

7. (Mod. L. 13 Octombr. 
1879):). Diferinţa de ere- 
dințe religiose şi confesi- 
uni nu constitue în Româ- 
nia o piedică spre a do- 
bândi drepturile civile şi 
politice şi a le exercita. 

  

$ 1. Streinul fără ose- 
bire de religiune, supus 
saii nesupus unei protee- 
ţiuni străine, pote dobândi 
împămentenirea cu condi- 
țiile următore: 

a) Va adresa guvernului 
cererea de naturalisare, în 
care va arăta capitalul ce 
posedă, profesiunea sai 
weseria ce exercită şi vo- 
inta de a'şi stabili domi- 
ciliul în România; 

5) Va locui, în urma a- 
cestei cereri, dece ani în 
țeră şi va dovedi prin 
faptele sale că este folo- 
sitor ei. 

$ 2. Pot fi scutiti de 
stagii: 

a) Acei cari vor fi adus 
în ţeră industrii, invenţi- 
uni utile saii talente dis- 
tinse, saii cari vor fi fun- 
dat aci stabilimente mari 
de comereiii saii de indus: 
trie; 

d) Acei cari, fiind născuţi 
şi crescuţi în România din 
părintă stabilită în ţeră, nu 
S'aă bucurat nică unil, nică 

  

1) Const. âin 1866, art. 1 ne- 
modificat qicea: 

<Insuşirea de Român se dobân- 
desce, se cunservă si se pierde puv- 

" trivit regqulelor stabilite prin le- 
„pile civile, — Numai streiniă de 

rituri creliue pot dobândi împă-   mentenirea».. A se vedea şi Proectul de lege 
pentru punerea în acoră a «Co- 
dului civil» cu axt. 1 din «Con- 
stituţiune», în nota de la finitul 
voluniulul.



DREPTURILE ROMÂNILOR (Art. 8) 

alţii, vre-odată, de vre-o 
protecţiune străină; 

c) Acei cari aii servit 
sub drapel în timpul res- 
belului pentru Indepen- 
dinţă şi cari vor putea fi 
naturalisati în mod colec- 
tiv, după propunerea gu:- 
vernului, printr'o singură 
lege şi fără alte formali- 
tată, 

$ 3. Naturalisarea nu se 
pote acorda decât prin 
lege şi în mod individual. 

$ 4. O lege specială va 
determina modul prin ca- 
re străinii vor putea sta- 

XI 

bili domiciliul lor pe te- 
ritoriul României. 

$5. Numai Românii, saii 
cei naturalisati români pot 
dobândi imobile rurale în 
România. 

Drepturile până acum 
câştigate sunt respectate. 

Conventţiunile internaţi. 
onale astădi existente r&- 
mân în vigore, cu tâte ela- 
usele şi termenul coprinse 
întw'ânsele. (Const. 6.:8. 9. 
— Civ. 6—21.— Art, 4. 13 
L. 9 Mart. 1880.— 29, $ 4. 
L. 81 Iul. 1881)"). 

$. Impămentenirea se 
  

1) a) Copilul născut in Româ- 
nia, dintr'un român, este român. 
Faptul că părintele a cerut din ig- 
noranță îimpămiîntenirea lut, cînd 
în realitate era romin, nu pote 
atinge cu nimic dreptul copilu- 
lui. Cas. IL 87|9%0; Bul. pag. 491. 

d) Copilul unui străin, născut 
şi crescut în ţară, care nu se va 
fi bucurat nici o datăde protec- 
ţiunea străină, pole reclama ca- 
litatea de româm, în cursul unui 
an după majoritate. Cas. 895|90. 
Bul. pag. 1259. 

c) Israilitul, de origină pămân- 
ten român, botezat în religia creş- 
tină înaintea promulgărei codice- 
lui civil din Decembrie 1864, a 
incetat de a fi israilit gi prin ur- 
mare a devenit pământean creg- 
tin ; ast-fel fiind el nu are nevoe 
de a reclama nică calitatea sa de 
pământean nici de a obţine na- 
turalizarea, Cas, II T11|91, Bul. 
pag. 100. 

d) Natuxalizarea nu se acordă   
de cât prin lege şi în mod indi- 
vidual, Naturalizarea ' conferită 
părintelui nu profită copilului năs- 
cut înaintea de dobindirea cali- 
tăţei de român. Cas. II 254|91, 
Bul. pag. 517; Cas. II 11|93. Bul. 
pag. 401. 

e) Copilul devenit major după 
promulgarea art. 9 din Constita- 
nea modificată în 1819, nu pâte 
invoca beneficiile art. 8 din Cod. 
civil, Cas. 11 254|91.Bul. pag. 517. 

f) Românii din alte state, cari 
n'aă dobîndit pe cale legislativă 
recunoaşterea calităţei. lor de ro- 
mân, nu pot dobândi imobile ru- 
zale în România. Cas. 1 889,91, 
Bul. pag. 1081. 

g) Recunâşterea calităţei de ro- 
mân, a unui român de nascere din 
ori-ce stat străin, are de efect,—ocu 
osebire de naturalizare —de a î 
întinsă şi asupra fiului născut deja . 
în momentu!t obţinerei de către. 
părinte, aşa că un asemenea fiă 
trebue a ti considerat ca român,



  

“xn 

dă de puterea legislativă. 
Numai împamântenirea 

asemă&nă pe străin cu Ro- 
mânul, pentru  exereita- 
rea drepturilor politice. 
(Const. 7, 8, 32. — Civ. 6 
—21) 9. 

9. Homânul din oră-ce 
Stat, fără privire către 

CONSTITUŢIUNEA (Art, 9—10) 

locul nascerei sale, do- 
vedind lepădarea sa de 
protecţiunea străină, pote 
dobândi de îndată exerc: 
tarea drepturilor politice, 
prin un vot al Corpurilor 
legiuitore. (Const. 7, 8, 32, 
—Civ. 6-—21) 2). 

10. Nu există în Stat 
  

în exerciţiul drepturilor politice, 
pe cătă vreme locuesce în Româ- 
nia ri nu este supus la nici o pro- 
'tecţie străină. Cas. II 38]92. Bal, 
pag, 298; Cas. II 69194. Bul. pag. 
391. 

H) Dispoziţiuneă probibitivă 
pentru străini de a dobânâi imo- 
bile rurale în România, coprinsă 
in art. 1 $ V din Constituţieare- 
vizuită la 1819, fiind luată de 
legiutor întrun interes de ordine 
politică şi socială, ori ce act con- 
trar ei e isbit de o nulitate radi- 
cală, putând fi invocată de ori- 
cine, Cas. I 180|92. Bul. pia. 464. 

î) Nulitatea vindărel de imo- 
bile rurale făcută în persâna u- 
nui străin, constituind o nulitate 
de ordine publică, nu pote f a- 
coperită prin voinţa părţilor, sub 
ori-ce formă ar fi ea manifestată. 
Cas. E 180|92. Bul. pag. 465. 

1) Posesiunea de stat a calită- 
"ţei de cetăţean român nu pâte 

fi dărâmată de cât prin proba 
contrarie, care incumbă părţei 
ce contestă o asemenea calitate. 

Ast-fel, când instanţa judecă» 
torească constată în fapt căo 
persână s'a bucurat în tot-dea- 
una de posesiuuea de stat a ca- 
lităţei de cetăţean român şi a 
fost considerat ca român, acelui 
care" contestă acestă calitate tre- 
bue să dovedească că nu o are. 
Cas, 1 803|93. Bul. pag. 854.   

k) Axt. 1 din Constituţie, ast- 
fel cum a fost modificat în 1819, 
a abrogat dispoziţiunea art. 8 
din Codul civil, aşa că toţi cel 
născuţi şi crescuţi în România 
până la majoritate, fără să se fi 
bucurat nici odată de vre-o pro- 
tecţiune străină, nu mai ai, în 
urma, diselor modificări, dreptul 
de a reclama calitatea de român 
în cursul unui an, după majori- 
tate, ci trebue să câră naturalr- 
zarea, conform art, 1 din Cons- 
tituţie, acesta fiind singurul mod 
de dobândirea împământenirei. 
Cas. II 381|95. Bul. pag. 638. 

D  Recunşterea calităței de 
român a unui român de naştere 
din ori-ce stat străin, are de e- 
fect,—cu osebire de naturaliza- 
xe,—de a îi întinsă şi asupra fiu- 
lux născut deja în momentul ob- 
ținerei ei de cătră părinte, aşa 
că un asemenea fii trebue a fi 
considerat ca român, cu exerei- 
țiul dxepturilor politice, pe câtă 
vreme nu locueşte în România şi 
nu este supus la nici 0 protec- 

ţiane străină. Cas. Ii 38|92, Bul. 
pag. 298. Cas. II 69194. Bul, pag. 
391, 

2) a) Copilu! devenit major, 
după promulgarea art. 9 din Con- 
stituțiea modificată la 1879, nu 
poate invoca beneficiile art, 8 din 
Coa. civil. Cas. II 254|91 Bul, 
pag. 517. ”



DREPTURILE ROMÂNILOR (Art. 14—12) 

nici o deosebire de clasă. 
Toti Românii sunt egali 
naintea legei şi datori a 
ontribui fără osebire la 
tările şi sarcinile publice. 

Ei singuri sunt admisi- 
bili în funcțiunile publice, 
civile şi militare. 

Legi speciale vor deter- 
mina conditiunile de ad- 
misibilitate şi de înaintare 
în funcțiunile Statului. 

Străinii nu pot fi admişi 
în funcțiuni publice, de cât 
în ceasuri excepţionale şi 
anume statornicite de legi. 
(Const. 111, 130) 1).: 

11. Toti străinii aflătoră 
pe pământul României se 

XIII 

bucură de protecțiunea da- 
tă de legi personelor şi a- 
verilor în genere.—-(Const. 
10—Civ. î1.— Art. 9 L.9 
Mart. 1880) 2). 

12. Tote privilegiile, 
scutirile şi monopolurile 
de clasă sunt oprite pen- 
tru tot-a-una în Statul 
român. 

Titlurile de nobleţă stră- 
ină, precum: principi, grafi, 
baroni şi alte asemenea, 
ca contrarii vechiului aşe- 
dâmiînt al tărei, sunt şi 
rămân neadmise în Statul 
român. 

Decoraţiunile străine se 
vor purta numai cu auto- 

  

5) Românii din alte state, cari 
m'aii dobân'it pe cale legislativă 
recundşterea calităţei lor de ro- 
mân, nu pot dobândi imobile ru- 
vale în România, Cas, [ 389191. 
Bul. pag. 1083. 

c) Când este constant că o per- 
sonă este de origină străină, dân- 
sa de şi este născută în Româ- 
nia gi nu s'a bucurat de nici o 
protecţie străină, nu se pote con- 
sidera ca având calitatea de ro- 
mân, dacă n'a dobândit împă- 
mântenirea, conform art. 9 din 
Constituţie. Cas. 11, 231]92. Bal. 
pag. 358. 

d) Participaţiunea unei persâne 

străine de naţionalitate, în comi- 
siunea jaraţilor,viţiază, constitut- 
rea comisiunei juraţilor gi a ver- 
dictulal ce a pronunţat, ceea ce 
pe cale de consecinţă, atrage nuli-   

tatea aăciziunei Curţei cu juraţi, 
şi aceasta chiar în cazul în care 
acel jurat ar fi un român dintr'un 
alt stat, şi căruia în urma pro: 
nunţărei verdictului i s'a recu- 
noscut calitatea de cetăţean ro- 
mân. Cas. 11 261|93. Bul. pag. 512. 

€) A se vedea şi nota art. 81 
din Constituţie. 

1) A se vedea notele art. 7 şi 
9 din Constituţie. 

2) Actele emanate de 1a auto- 
rităţile străine şi interpretările 
ce aceste autorități dati acelor 
acte, nu pot fi primite de auto- 
rităţile judecătoreşti romîne, de 
cât ca simple mijldce, iar nu ca 
acte doveditâre a căror validitate 
şi deplină credință să nu potă î 
pusă în discuţiune. Cas. 1 397|93. 
Bul. pag. 1110.



XIV 

risarea Regelui. (Const. 10. 
—Pr, 208)), 

18. Libertatea indivi- 
duală este garantată. (Con. 
5,—P. 99—107, 2792—974). 

Nimeni nu pâte fi ur- 
- mărit, de cât in cazurile 
-prevădute de legi şi după 
formele prevădute de ele. 

Nimeni nu .pâte fi oprit 
.saii arestat, afară de ca- 
sul de vină veghiată, de 
câi în puterea unui man- 
dat judecătoresc motivat, 
şi eare trebue să fie co- 
municat Ja momentul are- 
stărei, saii cel mult în 24 
ore după arestaţiune. (P. 
99 ur. 149, 9272.—Pr.P. 
40. 889-197; 576-592). 

14. Nimeni nu pste fi 
sustras în contra voinţei 
sale de la judecătorii ce'i 
dă legea. Pr. C. 54-65.— 
—Pr. P. 141, 142, 176-179, 
246-258). 

15. Domiciliul este ne- 
violabil. 

Nici o visitare a domi- 
ciliului nu se pote face, de 
cât în casurile anume pre- 
vădute de lege şi potrivit 
formelor de ea prescrise. 
(P. 154.—Pr. P. 35, ur.47, 
84.—83, L. 23 Febr. 1887). 

16. Nici o ped&psă nu 

1) A se vedea nota art, ii din 

CONSTITUȚIUNEA (Art. 1-1—19) 

pâte fi înfiinţată, nici apli- 
cată. de cât in puterea u- 
uei legi. (P. 2). 

17. Nici o lege nu pote 
înfiinţa pedepsa confiseă- 
rel averilor. (P. 37, 336, 
391). 

18. Pede&psa morţei nu 
se va putea reiînfiinţa, a- 
fară de ceasurile prevădute 
în codul penal imilitar,. în 
timp de resbel. ri 

19. "Proprietatea de ori 
ce natură, precum şi tote 
creanțele asupra Statului 
sunt sacre şi neviolabile. 

Nimeni nu pâle fi ex- 
propriat de cât pentru cau- 
să de utilitate publică, le- 
galmente constatată şi du- 
pă o dreptă şi prealabilă 
despăgubire. _ 

Prin causă de utilitate 
publică urmeză a se înţe- 
lege numai comunieațiu- 
nea şi salubritateapublieă,. 
precum şi lucrările de a- 
părea i&rei. 

Legile existente privi- 
tore la aliniearea şi lăr- 
girea stradelor de prin co- 
mune, precum şi la malu- 
rile apelor, ce curg prin, 
saii pe lângă ele, rămân 
în vigore. 

Legi speciale vor regula   Constituţie,



DREPTURILE ROMÂNILOR, (Art. 19) 

procedura şi modul expro- 
priaţiunei. 

Libera şi neîmpedicata. 
întrebuințare a riurilor na- 
vigabile şi flotabile, a şo- 
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selelor şi altor eăi de co- 
municare este de dome- 
niul publie. (Civ. 476, 481 
—Art 1. L. 13 Apr.1862.—.. 
L. 20 Oct. 1864) )). 

  

I) a) Dacă expropriatul, din 
causă de urgenţă, este depose- 
dat din imobilul expropriat mai 
înainte de a 'i se plătipreţul in- 
demnisaţiunei, diînsul are drept 
şi la o despăgubire echivalentă 
cu venitul imobilului pe timpul 
de la deposedare şi pînă la plata 
indemnisaţiunei ; atunci dar când 
juriul, chemat peniru a fixa in- 
demnizaţiunea, n'a prevăzut în 
evaluare şi despăgubirea pentru 
venit pină la plata efectivă ain- 
demanizaţiunei, expropriatul este 
în tot dreptul de a cere de la 
autorităţile judecătoreşti orâi- 
nare, condamnaţiunea adminis- 
trațiunei expropriante la plata 
acelor despăgubiri. Cas. I 312|91 
Bul. pag. 110. - 

d) Judecătorul acţiunei pose- 
soril nu prejudecă cestiunea pe» 
titorie, rezpingînd cererea Sta- 
tului “efenăor, care invâcă drept 
titlu art; 11 din legea drumurilor, 
-spre a justifica deposedarea pro- 
prietarului, fără o prealabilă des- 
păgubire. Cas.I 48|93. Bul. pag. 9%. 

c) După art. 19 din Constitu- 
ţiune, utilitatea publică trebue 
să aibă de cauză ori comunica- 
țiunea, ori salubritatea publică, 
condițiuni esenţiale fără de care 
expropriațiunea nu poate avea 
loc. Aceste dispoziţiuni sunt ge- 
nerale şi aplicabile atît la Stat 
cât şi la judet şi comună. Aşa 
dar când tribunalul, fără a sta- 
bili dacă se găseşte în fața unei 
cauze de natură a îi privită de 
utilitate publică, şi fără a observa 
dacă consiliul comunal a înde-   

plinit cerinţele legei pentru face- 
rea cuvenitelor cercetări, declară 
expropriaţiunea cerută de acea co- 
mună, pronunţă o hotarire casa- 
bilă, Cas. 11 18693 Bul. pag. 790. 

d) Dispoziţiunile art. 4 din le- 
gea de la 1 Iunie 189, prin 
care se acorâă Primăriei comu- 
nei Bucureşti dreptul de a ex- 
propria cu totul un imobil ata- 
cat prin alinierea umeY strade 
existente, sati unei pieţe deschise 
din noii, nu este neconstituţio- 
nală, căci prin art. 19 din Cons- 
tituţiune, se prevede că legă spe- 
ciale vor regula modul expro- - 
priaţiunei şi sus menţionata lege 
nu este de cât o regulare în ceia 
ce priveşte interesele speciale 
ale oraşului Bucureşti. Cas. IL 
292[94. Bul. pag. 411. . 

e) Legea din 1 Lunie 1893, qe- 
vogînd dispoziţiunilor legei de 
expropiere din 1864, nu se mai 
poate invoca violarea disposiţiu- 
nilor din legea dela 1864, în ca- 
zurile cînd prin legea de la 1893 
s'a derogat la acele dispoziţiuni. 
Cas, 11. 292]94. Bul. pag. sl: 

f) Conform art. 19 din Consti- 
tuţiune, combinat cu art. 14 din 
legea de expropriaţiuni, tribuna- 
iul a fost în drept să hotărască 
expropriaţiunea unui imobil pen- 
tru aliniarea unei strade vechi, 
deschiderea unei strade noul şi 
lărgirea unei pieţe publice într'un 
oraş, dacă utilitatea publică a 
fost constatată şi declarată după 
formele prescrise de lege. Cas. II. 
419|94. Bul. pag. 1140.
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20. Proprietatea dată 
tăranilorprin legea rurală 
şi despăgubirea garantată 
proprietarilor prin acea 
lege nu vor putea fi nică 

„o dată atinse. (Const. 132. 
L. 15 Aug. 1864). 

21. Libertatea consciin- 
ţei este absolută. Const. 
5, 21, 23, 24, 926. —Art. 15 
L.9 Mart. 1880). 

Libertatea tutulor culte- 
lor este garantată, întru cât |, 
însă celebraţiunea lor nu 
aduce o âlingere a ordinei 
publice, saa bunelor mora- 

- vuri, (P. 181, 209—212), 
Religiunea ortodoxă a 

Răsăritului este religiunea 
dominantă a Statului ro- 
mân. 

Biserica ' ortodoxă ro- 
mână este şi remâne ne- 
atârnată de ori-ce chiria- 
chie străină, păstrându-şi 
însă unitatea ca Biserica 
ecumenicăa Răsăritului, în 
privinţa dogmelor. 

Afacerile spirituale, ca- 
nonice şi disciplinare ale 
Bisericei ortodoxe romine 
se vor regula de o singură 
autoritate sinodală cen- 

“trală, conform unei legi 
speciale. | 

Mitropoliţii şi episcopii 

1 A se vedea nota art. 11 din   

CONSTITUŢIUNEA (Art. 20—23) 

eparchioti al Bisericei or- 
todoxe române sunt aleşi 
după modul ce se deter- 
mină prin o lege specială. 
(L. 19 Dec. 1872). , 

22. Actele Statului ei- 
vil sunt de atributiunea 
autorităţei civile. (Civ. 21- 
86.— Pr. 166, 9284. —Arl. 922 
L.9 Martie 1880.—783 ur. R. 
20 lun. 1880.—77 L, 7 Maiii 
1887. 

Intocmirea acestor acte 
tva trebui să precedă în 
tot-d'a-una benedicţiunea 
religiosă, care pentru că- 
sătorii va fi obligatore, 
afară de casurile ce se vor 
prevedea prin anume lege. 
(Civ.216.240, 246, ur.269)1). 

23. Învăţământul este 
liber. (Cons. 5. 21, 24, 26). 

Libertatea inv&ţământu- 
lui este garantată, întru 
cât exerciţiul ei nu ar a- 
tinge bunele moravuri, sait 
ordinea publică, 
Represiunea delictelor 

este regulată numat prin 
lege. 

Se vor inființa treptat 
şcoli primare, în tote co- 
munele României. 

Invăţătura în şcolele Sta- 
tului se dă fără plată. 

Învățătura primară va 
Constituţiune.



DREPTURILE ROMÂNILOR (Art. 2-1) 

fi obligatore peniru tine- 
rii Români, pretutindeni 
unde se vor afla inslituite 
şeali primare. 

O lege specială va re- 
gula tot ce privesce înv&- 
tământul publice. (Legea 
din 5 Dec. 1864). 

24. (Mod. L. 8 Iunie 
1884). Constituţiunea ga- 
ranteză tutulor libertatea 
de a comunica şi pubiea 
ideile şi opiniunile lor prin 
viă graiă, prin seris şi prin 
presă, fie-care fiind r&s- 
pundător de abusul ace- 
stor libertătă, în casurile 
determinate prin codicele 
penal, care nică întrun cas 
nu va putea restrînge drep- 
tul în sine. (Const, 5, 2i, 
23, 26). 

Nici o lege excepţională 
nu se va putea înființa în 
acestă materie. 

Nici eensura, nici o altă 
măsură preventivă pentru 
aparițiunea, vinderea si 
distribuţiunea oricărei pu- 
blicaţiuni nu se va putea 
înfiinţa. | 

Nu este nevoe de auto- 
risațiunea prealabilă a nică 
unei autorităţi pentru a- 
pariţiunea ori-cărei publi: 
catiuni, 
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Nici o cauţiune nu se 
va cere dela diarişti, serii- 
tori, editori, tipografi şi 
litografi. 

Presa nu va fipusă nici 
odată sub regimul avertis- 
mentelor. 

Nici un diar saii publi- 
caţiune nu va putea fi sus- 
pendat,saii suprimat. 

Autorul este r&spundă- 
tor de scrierile sale; în 
lipsa autorului este r&s- 
pundător girantul; iar în 
lipsa acestuia, editorul. 

Oriă-ce diar trebue săaibă 
ungirant răspundător,care 
să se bucure de drepturile 
civile şi politice. 

Delictele de presă se ju- 
decă de jurii, afară dea- 
cele cari s'ar comite în 
contra persânei Regelui şi 
a familiei Regale, saii con- 
tra Suveranilor Statelor 
străine. Aceste delicte se 
vor judeca de tribunalele 
ordinare, după dreptul co- 
mun. 

Avrestul preventiv în ma- 
terie de presă este inter- 
dis. (Const. 105. — P. 47, 
17, 181, 193, 299, 398. —Pr. 
P. 226.—96, ur. L. 13 A- 
prilie 1866.—L. 30 Decem- 
bre 1876) 1). 

  

1) a) Libertatea presel fină   garantată prin Constituţiune, ca
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25. Secretul serisorilor | 
si al depesilor telegrafice 
este neviolabil. 

O lege va determina 
responsabilitatea  agenţi- 
lor guvernului pentru vio: 
larea secretului scrisorilor, 
şi depeşilor încredințate 
poştei şi telegrafului. (P. 
156, — Art, 80, 81 L. 92 
Mart. 1880). 

26. Românii ai drep- 
tul de a se aduna pacăniei 
şi fără arme, contormân- 
du-se legilor care reguleză 
exercitarea acestui drept, 
pentru a tracta tot felul 
de cestiuni: întru acesta 
nu este trebuinţă de au- 
torisațiune prealabilă!). 

Acâstă disposiţiune nu 
se va aplica şi întrunirilor 

factor esenţial al suveranităţel, 
urmează că ori-ce fapt ăelictuos 
îndreptat în contra presel şi a- 
vând drept cauză opiniunile e- 
mise de dânsa, constitue o vio- 
lare de ordine publică şi prin 
urmare un deliot politic de com- 
petința Curţilor cu Juraţi. Cas. 
II 397|90. Bul. pag, 1015. 

d) Art, 31 din Constituţie, qe- 
clarind că «toate puterile statului 
emană de la națiune» recunoaşte 
principiul suveranităței poporu- 
lul, adică supremaţia voinţei ge- 
nerale asupra  orr-oărei voințe 
particulare; că de şi acest artiasl 
prevede că aceste puteri, naţiu- 
nea «nu le poate exercita de cât   prin dolegaţiune» totuşi art, 24 

CONSTIFPUȚIUNEA (Art. 25—29) 

în loc deschis, care sunt 
cu totul supuse legilor po- 
litienesei. (Const. 5, 21, 
93, 94, 27). 

27. Românii au dreptul 
a se asocia, conforinându- 
se legilor care reguleză e. 
xerciliul acestui drept. 

23. Fie-care are drep- 
tul de a se adresa la au- 
toritățile publice prin pe: 
tițiuni subscrise de către 
una, sait mai multe per- 
sone, neputend însă peti- 
ționa de cât în numele 
subserişilor. 

Numai autorităţile con. 
stituite aii dreptul de a 
adresa petiţiuni în nume 
colectiv.—(Const. 50). 

29. Nici o autorisaţiu- 
ne prealubilă nu este ne- 

“garantând tutulor libertatea de 
Q comuuica şi publica ideile lor 
prin grai, prin scris si prin 
presă», iar art. 26 recunoscnă 
Românilor dreptul de a se întruni “pentru a trata tot felul de ces- Hunt,» este învederat că dreptul de discuţiune asupra mersului şi Xxegulărei afacerilor publice, nu 
este restrâns numai în puterile constituite, dar că cetăţenii au dreptul „de a ie discuta prin presă i prin întruniri publice gi prin urmare a'i manifesta opiniunea lor nu numai prin delegaţi, dar încă şi Prin mijlâcele arătate în art. 24 şi 26 âin Constituţiune. Cas. 11 397|90. Bw,. pag, 1016, 1) A se vedea notele art. 24



PUTERILE STATULUI (Art. 30-85) 

*esară pentru a se exer- 
“ita urmăcriri contra func-" 
tionarilor publici, pentru 
faptele administratiunei 
lor, de părțile vătămate ; 
rămâind însă neatinse re- 
sulile speciale statornicite 
în privinţa miniştrilor. 

Casurile şi modul w-| 
mărirei se vor regula prin 
anume lege. 

Disposiţiuni speciale în 
codicele penal vor deter- 
mina penalităţile prepui- 
torilor; (P. 104, 296, ur. 
--Pr. P. 492.—L. 2 Maii 
1879.—35. L. 9 Mart. 1880). 

80. Nici un Român, 
fără autorisaţiunea guver- 
nului, nu pote intra în 
serviciul unui Stat fărăca 
însuşi prin acesta să'şi 
perdă naționalitatea. (Civ. 
17, 90.—Art. 24, L. 9 Mart. 
1880). 

Extradarea. refugiaților 
politici este oprită. 

TITLUL II 

Despre puterile Statului 

31. Tote puterile Sta- 
tului emană de la Națiune, 
care nu le pote exercita, 
de cât numai prin dele- 
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gaţiune şi după principiile 
şi regulile aşedate în Con- 
stituţiunea de față (Const. 
32, ur. 38, ur, 57, ur.) 1). 

32. Puterea legislativă 
se exercită colectiv de că- 
tre Rege şi Representaţiu- 
nea națională. 

Representaţiunea naţio. 
nală se împarte în două 
Adunări: 

Senat 
putaţiloi: 

Ori-ce lege cere învoi- 
rea câtor trele ramuri ale 
puterei legiuitore. 

Nici o lege nu pote fi 
supusă sancţiunei regale, 
de cât după ce se va fi 
discutat şi votat liber, de 
majoritatea ambelor Adu- 
nări. (Const. 45, ur., 53, 
54, 93, 99,8126). 

33. Iniţiativa legilor 
este dată fie-căreia din cele 
trei ramure 'ale puterei 
legislative. 

Totuşi, ori-ce lege relu- 
tivă la veniturile şi chel- 
tuelile Statului, saii la con- 
tingentul armatei, trebue 
să fie votată mai ânteiii 
de Adunarea deputatilor. 
(Const. 113, 120). 

84. Interpretaţiunea le- 

“i Adunarea de- 

  

din Constituţiune. 
1) A se vedea notele art. 24   din Constituţiune,
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gilor, cu drept de autori- 
taie, se face numai de pu- 
terea legiuitore. 

35. Puterea executivă 
este încredinţată Regelui, 
care o exercită în modul 
regulat prin Constituţiu- 
ne. (Const. $2—103), 

36. Puterea judecăto- 
rescă se exercită de curţi 
şi tribunale. Hotăririle şi 
sentinţele lor se pronunţă 
în virtutea legei şi se e- 
xecută în numele Regelui. 
(Const. 104, ur.—Pr. Civ. 

105.—L. 14 Febr. 1879.— 
1. 9 Martie 1879.—L. 30 
Mari. 1886.—Ant. 1,3.L.1 
Sept. 1890). 

37. Interesele exclusiv 
judeţene saii comunale se 
reguleză de către consili- 
urile judetene sait comu- 
nale, după principiile aşe- 
date prin Constituţiune şi 
prin legi speciale. (Const. 
106, 110.—L.2 Apr. 1864.|. 
—L.7 Maiu 1887). 

CAPITOLUL 1. 

Despre Representarea Na ţională 

3S. Membrii amendo- 
rora Adunărilor represin- 
tă Națiunea, iar nu numai 
judetul, sai localitatea ca- 
re “i-a numit. (Const. 31). 

39. Şedinţele Adunări-   

CONSTITUȚIUNEA (Art, 25-42) 

rilor sunt publice. 
Cu tote acestea, fie-care 

Adunare se formeză în co- 
mitet secret după cererea 
preşedintelui, sai a dece 
membril. 

Fa decide în urmă cu 
majoritate absolută dacă 
şedinta trebue redeschisă 
în public, asupra aceluias 
obiect. 

40. Fie-care din Adu- 
nări verifică titlurile mem- 
brilor să!, şi judecă con- 
testatiunile ce se ridică in 
acestă privinţă. 

(Mod. L. 8 Iun. 1884). 
Nici o alegere nu pâle fi 
invalidată de cât cu dou 
treimi din numărul mem: 
brilor presenţi. (Const. 45, 
34, 91, 104, 128). 

41. Nimeni nu pote fi 
tot-de-odată membru al u- 
neia şi al celei-l'alte Adu- 
nări, 

42. Membrii uneia sai 
celei-lalte Adunări, nu- 
miţi de guvern înte'o func. 
țiune salariată pe care o 
primesc, înceteză de a îi 
deputați şi nu "si reiau 
exereițiul mandatului lor 
de cât în virtutea unei 
noui alegeri. 

Aceste disposițiuni nu 
se aplică miniştrilor,



PUTERILE STATULUI (Art. 43—52) 

Legea electorală deter- 
mină  incompatibilitătile. 
(27, ur. L.. 9 lun. 1884). 

43. La fie-care sesiune, 
Adunarea deputaţilor “şi 
numesce preşedintele, vi- 
ce-preşedinţii, şi compune 
biuroul săi. (Const. 95). 
44.(3lod. L.8 Iun. 1884). 

Senatul alege din sînul 
s&ii pe preşedinte, pe vice- 
preşedinti, precum şi pe 
cei-Valţi membri ai biu- 
roului săi. (Const. 95). 
43.(Mod.L.8 Iun. 1883). 

Ori-ce resoluțiune este lu- 
ată eu majoritate absolută 
a sufragielor, afară de ceea 
ce se va statornici prin re- 
gulamentele Corpurilor le- 
giuitore, în privinţa alege- 
rilor şi presentatiunilor. 

In cas de împărțeală 
a voturilor, propositiunea 
în deliberaţiune este res- 
pinsă. 

Adunările ţin şedinţe cu 
jumătate plus unul din nu- 
mă&rul membrilor înscriși 
în apelul nominal. (Const. 
40, 84, 91, 101, 128). 

46, Voturile se daă prin 
sculare şi şedere, prin vii 
graiii, sai prin serutin se- 
«ret. 

Un proiect de lege nu 
pote fi adoptat, de cât după   
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ce s'a votat articol cu ar- 
ticol. (Const. 32, 84). 

47. Fie-care din Adu- 
nări are dreptul de an- 
chetă. 

48. Adunările aii drep- 
tul de a amenda şi dea 
despărţi în mai multe părti 
articolele şi amendamen- 
tele propuse. 

49. Fie-care membru al 
Adunărilor are dreptul a 
adresa miniştrilor inter- 
pelănă. 

50. Ori-cine are dreptul 
a adresa petitiuni Adună- * 
rilor, prin mijlocirea biu- 
roului, sai a unuia din 
membrii. săi. (Const. 28.— 
Art. 29 L. 31 Iul. 1381). 

Fie-care din Adunări are 
drepul de a trimite mi- 
niştrilor petiţiunile ce "i - 
sunt adresate. Miniştrii 
sunt datori a da explica- 
tiuni asupra coprinderei 
lor, ori de câte ori Adu- 
narea ar cere-o. (Const. 49). 

51. Nică unul din mem- 
brii uneia sait celei-lalte 
Adunări nu pote fi urmă- 
rit, sait prigonit pentru o- 
piniunile şi voturile emise 
de dânsul, în cursul exer- 
ciţiului mandatului săi.— 
(Art. 54% L. 13 Apr. 1862). 

52, Nici un membru al
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uneia sati celei-lalte Adu- 
nări nu pâte în timpul se- 
siunei să fie nică urmărit, 
mică arestat, în materie de 
xepresiune, de cât cu au- 
torisațiunea Adunărei din 
care face parte, afară de 
casul de vină vădită, 

Detentţiunea sai urmă- 
rirea unui membru al u- 
neia, sai celei-lalte Adu. 
nări, este suspendată în 
tot timpul sesiunei, dacă 
Adunarea o cere. (P. 104. 
—Pr. P. 40—104-—10, L.2 
Maii 1879). 

53. Fie-care Adunare 
determină, prin regula- 
mentul săi, modul după 
care ea "şi exercită atri. 

„ buţiunile. 
54. Fie-care din Adu- 

" mări delibereză şi iau re- 
soluţiunile lor separat, a- 
fară de casurile anume 
specificate în Constituţiu- 
nea de față. (Const. 84, 55). 

55. Fie-care din ambele 
Adunări are dreptul ex- 
clusiv de a exercita pro- 
pria sa politie. prin pre- 
şedintele ei, care singur, 

- după încuviințarea Adu. 
nărei, pote da ordin guar- 

_dei de serviciu. 
56. Nici o putere ar- 

mată nu se pâte pune la   

CONSTITUŢIUNEA (Art. 532—60) 

uşile saii în giurul uneia, 
sad alteia din Adunări, fară 
învoirea el. (P. 93). 

Secţiunea 1. — Despre Adunarea 
. Deputaţilor. 

37. Adunarea deputa: 
ţilor se compune de deput 
taţi aleşi in modul indica- 
mal jos. (Const. 58, ur.— 
Art. 1, L. 9 Iun. 188%). 
55 (Mod.L.8 Iun. 1883). 

Corpul electoral este im- 
părţit, în fie-care judei, in 
trei colegiuri. (Art. 2 1.9 
Iun. 1884). 
59.(Mod. L.8 Tun. 1584). 

Fac parte din colegiul ân- 
t&ii toți acer cari, intru- 
nind cele-alte condițiuni 
cerute de lege, aii un venit 
fonciar rural, saii urban de 
cel puţin 1200 lei. (Const. 
58, 60, 61. — Art. 3,1,.9 
lun. 1884). 
60.(Mod.1.8 Iun. 1984). 

Fac parte din colegiul al 
douilea tot cey cari, în- 
trunind cele-l'alte condi- 
țiuni prevădute de lege, 
ai domiciliul şi reședinta 
în oraşe şi plătesc către 
Stat o dare anuală direeta 
de ork-ce natură, de cel 
putin 20 de lei. 

Sunt scutiți de cens în 
acest colegiu : 

a): Profesiunile libere;
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bj Oficerii în retragere; 
c) Pensionarii Statului; 
d) Cei ce ai absolvit cel 

putin  învă&ţămentul pri- 
mar. 

Tote comunele urbane 
din un judeţ formeză vn 
singur colegiii cu oraşul 
de reşedintă. (Const. 58, 
59, 61.—4, L. 9 Iunie 
1884). ” 
61.(Mod. L.8 Iun. 1884). 

Fac parte din colegiul al 
treilea toţi cari nu sunt 
alegători în colegiul ân- 
teiu şi al douilea, şi plă- 
tese o dare cât de mică 
către Stat. 

Alegătorii acestui co'e- 
giu, cari aii venit fonciar 
rural de 300 lei în sus şi 
cari sciu citi şi serie, pot 
să voteze după voinţa lor, 
sait direct pe deputat la 
oraşul de reşedinţă, sait 
indirect pe delegat în eo- 
munele lor, împreună cu 
alegătorii fără sciinţă de 
“carte, şi cari nu ai veni- 
tul cerut. 

Voteză asemenea direct, 
“cu dispensă de cens: 

a) Inv&ţătorii sătesci şi 
preotii; 

d) Cei ce plătesc o a: 
xendă anuală de cel puţin 
1000 lei. 

XXIII 

| 50 alegători aleg un de- 
legat. 

Primarul, notarul, per- 
ceptorul, şeful de garni: 
zonă, precum şi ori-ce func- 
tionar public nu vor pu- 
iea fi aleşi delegaţi. (Const. 
58—61,—5 L. 9 lun. 1884). 
62. (Mod. L. 8 lun. 1882). 

Aceste trei colegiuri aleg 
direct în modul următor: 

Colegiul întâiii alege câte 
duoi deputaţi de fie-care 
judeţ, cu exceptiunea jude- 
telor: Ilfov. Iaşi, Dolj, Bu- 
zău, Mehedinti, Prahova, 
Teleorman, Bacăii, Putna, 
Botoşani şi Tutova, cari 
aleg după cum urmeză: 

Ilfov, cinci; Iaşi și Dolj, 
câte patru; Buzău. Mehe- 
dinți, Prahova, Teleorman, 
Bacău, Putna, Botoşani şi 
Tutova, câte trei. 

Colegiul al douilea alege 
precum urmează: Bucu- 
resci, nout deputati; laşi, 
şese; Craiova şi Ploesci, 
câte patru; Brăila, Turnu- 
Măgurele, Bacăii, Roman, 
Galati, Focşani, Bârlad şi 
Botoşani, câte trei; Bu-. 
z&ii, Giurgiu, Huşi, Pitesci 
şi T.Severin, câte doui; 
iar cele-Palte, câte unul. 

Colegiul al treilea alege   un deputat pentru fie-care
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judet, cu excepţiunea ur- 
mătoarelor judete, și a- 
nume : Ilfov, Doij, Mehe- 
dinţi, Prahova, Buzău, Ba- 
căi, Putna şi Suceava, cari 
aleg câte doui. (Const. 57. 
— Art. 6 L. 9 Iun. 1884). 
63.(Mod. L.8 Iun. 1884). 

Censul nu se pâte dovedi 
de cât prin rolul de con- 
tributiune, chitanțele, saii 
avertismentele din partea 
împlinitorilor de dări pe 
anul încetat şi pe anul cu- 
rent. (14, 15, 17 L.9 lun. 
1884), 
64. Legea electorală ho- 

tărasce tote cele-Valte con- 
dițiuni cerute de la ale- 
gă&tori, precum şi mersul 
operatiunilor electorale.— 
(16, 183—20, 65—115 L.9 
lun. 1884). 

65. Spre a fi eligibil 
trebue : 

a) A fi Român de nas- 
cere, suii a fi primit marea 
îimpămentenire ; 

b) A se bucura de drep- 
turile. civile şi politice; 

c) A avea vârsta de două- 
deci şi cinci ani împli- 

mită; 7 
d) A fi domiciliat în Ro- 

mânia. - 
Legea electorală va 

determina incapacităţile. 
  

CONSTITUȚIUNEA Art. 63—65) 

(Const. 16.—21, 24—33 L.9 
lun. 1884). 

66. Membrii Adunărei 
deputaţilor sunt aleşi pen- 
tu 4 anr. 

Secţiunea II.— Despre Senat. 

67. Pentru Senat, cor- 
pul electoral se împarte în 
fie-care judet în două co- 
legiuri. (Const. 58.—Art, 7 
L.9 Iun. 1884). 
68.(Mod. L.8 Tun. 1981). 

Fac parte din colegiul ân- 
teii, acel ce aii un venii 
funciar rural sai urban de 
cel puţin 2000 ler anual, 
cu dispensă de cens pen- 
tru următorele persone : 

a) Foştii şi actualii pre- 
şedinţă, sait vice-preşedinţi 
al vre-uneia din Adunările 
legiuitâre: 

b) Foştii şi actualii de- 
putată şi senatori, cari au 
făcut parte din două le- 
gislaturi ; 

c) Generalii şi colonelii 
şi acei ce aii un grad a- 
similat cu acela de gene- 
ral, saii colonel; 

d) Foştii şi actualii mi- 
niştri, sati representanţi 
diplomatici ai țărei; 

e) Foştii şi actualii mem- 
briisaii preşedinţi de curte, 
procurori-generali pe lingă
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curțile de apel, preşedinţi, 
membri sai procuori la 
Curtea de casaţiune; . 

f) Acei ceai diplomă de 
doctor saii de licenţiat în 
ori-ce specialitate, şi cari 
vor fi exercitat profesiunea 
lor în timp de şese ani; 

g) Membrii Academiei 
Române. (Const. 49.—8L. 
9 lun. 1884). 

69.(Mod.L.8 Iun. 1884). 
Fac parte din colegiul al 
douilea toţi alegătorii di- 
recţă din oraşe şi din «o- 
munele rurale. cari ai un 
venit fonciar rural, saii ur- 
ban de la 2000 lei în jos 
penă la 800, cum şi co- 
mercianţii şi industriaşii 
cari plătesc o patentă de 
clasa L-ii, sait a II-a. 

Sunt dispensaţi de cens 
în acest colegii următâ- 
vele persone: 

a) Acei ce posed o di- 
plomă de doctor de ori-ce 
specialitate, satiun alt titlu 
echivalent cu acela de doc- 
tor, emanat de la şcâle 
speciale superiore; 

db) Lieenţiaţii în drept, 
în litere, filosofie, sau sci- 
inţe; 

c) Foştii şi actualii ma- 
gistrați cari ai funcționat 
în timp de şese ani;   
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d) Inginerii, architecţii, 
farmaciştii şi medicil-ve- 
terinari cu diplomă; 

e) Profesorii şcolelor din 
oraşe ale Statului, saii ai 
şcolelor secundare, recu- 
noscute de Stat; 

f) Peusionarii, cari pri- 
mesc o pensiune minimum 
de 1000 lei, anual. (Const. 
60.—Art. 9 L. 9 Iun. 1884). - 

70. (Mod. L. 8 Iunie 
1881). Fie-care din aceste 
două colegiuri voteză se- 
parat. 

Colegiul întâiii dă doul . 
senatori, pentru fie-care 
judeţ. 

Colegiul al: douilea dă 
un senator, de fie-care ju- 
det, cu exceptiunea urmă- 
terelor județe cari aleg 
după cum urmeză: Ilfov, 
cinci; laşi, trei; Brăila, . 
Covurluiii. Dolj, Prahova, 
Botoşani, Tutova, Teleor-. . 
man, Mehedinţi, Buzăă, 
Bacău, Putna, Dâmbovita, i 
Romanată, Neamţu, câte 
doui senatori de judeţ, 
(Const. 62. 76.—10 L. 
Iun. 1884). 

ŞI. (Mod. L. 8 Iunie 
1884). Ori în câte secţii ar 
fi împărţit colegiul electo- 
ral, fie-care alegător vo- 
teză numărul de represen- |
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tanţi, pe cari trebue să-l 
dea colegiul din care face 
parte. (li L. 9. Iun. 1884). 

72. (4d. L 8 Iun. 1884). 
Operațiunile alegerei fie- 
cărui colegiii de Cameră, 
saii Senat, se vor face în 
o singură di, 

Legea electorală deter- 
mină cele-l'alte condițiuni 
cerute de la alegător, pre- 
cum şi mersul operaţiunei 
electorale. (16, 18-20, 65- 
115.—L. 9 Iun. 1884).. 

73. Universitățile din 
Iaşi şi Bucuresci trimit fie- 
cure câte un membru la 
Senat, ales de profesorii 
Universităţei respective. 
(Const. 68, 69. — 12, 112- 
114 L. 9 lun. 1884). 

74. Spre a putea fi a- 
les la Senat este nevoe: 

1. A fi Român de nas- 
cere, sai naturalizat ; 

2. A se bucura de drep- 
turile civile şi politice; 

3. A fi domieiliat în Ro- 
mânia ; 

4. A avea vîrstă de 40 
ani ; . 

5. A avea un venit de 
ori-ce natură de 9400 lei, 
dovedit în modul prevădut 
la articolul 63. (Const. 63, 
65, 75. — Art. 99-32 L. 9 
Iunie 1884) 

CONSTITUȚIUNEA (Art. '72—'76) 

75. (Mod. L. 8 Iunie 
1983). Sunt dispensaţi de 
cens: 
a)Foştii preşedinţi sail vi- 

ce- preşedinţii al vre uneia 
din Adunările legiuitâre: 

d) Foştii deputaţi şi foş- 
tii senatori cari au făcut 
parte din dou legislaturi: 

c) Generalii şi asimila- 
tii lor; 

d) Colonelii în demisie 
şi disponibilitate; 

e) Foştii şi actualii mi- 
niştri, sau representanți 
diplo:natici ai Ţărei; 

f) Acei ce aă ocupat în 
timp de trei ani funcţiu- 
nea de membru de curte, 
sait în timp de un an func- 
tiunile de preşedinte de 
curte, de procuror-gene- 
ral, de procuror, sait mem- 
bru la Curtea de casaliune; 

g) Acei ce aii diplomă 
de doctor, sait licenţiat de 
ori-ce specialitate, şi cari 
vor fi exercitat profesiu- 
nea lor în timp de şese 
ani cel puţin; 

h) Membrii Academiei 
române, (23 L. 9 lun. 1884). 

76. Vor fi de drept 
membri ai Senatului: 

1. Moştenitorul Tronu- 
lui, la vârsta de 18 ani;   însă el nu va avea vot de-
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liberativ, de cât la vârsta 
de 25 ani; (Const. 74 $4. 
—Art. 13 L. 9 Iun. 1884). 

2. Mitropoliţii şi episco- 
pii eparhioti. - 

97. (Mod. L. 8 Iun. 
1884). Senatorii şi depu- 
taţii primesc o diurnă pe 
timpul sesiunilor. (Const. 
95.—1. 2. L. 9 Dec. 1884). 

783. (Mod. L. 8 Iun. 
1884). Membrii Senatului 
se aleg pe opt ani, şi se 
reînoese pe jumâtate la 
fie-carepatru ani, prin tia- 
gere la sorţi. (Const. 66). 
Regulamentul Senatului 

va regula tragerea la sorți, 
așa în cât eliminarea să 
fie repărţită pe tote jude- 
tele. 

79. Membrii eşiţi sunt 
reeligibili. 

30. La cas de disoluţi- 
une, Senatul se reînouesce 
în întregul s&i. (Const. 95 
$ 6). 

SI. Ori-ce întrunire a, 
Senatului, afară de timpul 
sesiunei Adunărei depu- 
tatilor, este nulă de fel. 

CAPITOLUL II. 

Despre Rege şi Miniştri. 

* Secţiunea I. — Despre Rege. 

S$2. Puterile constituţi-   
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onale ale Regelui sunt e- 
reditare, în linie coboritore 
directă şi legitimă a Mu- 
jestăţei Sale Regelui Carol 
I de Hohenzollern Sigma- 
ringen, din bărbat în băr- 
bat, prin ordinul de primo- 
genitură şi cu exclusiunea 
perpetuă a femeilor şi co- 
boritorilor lor. 

Coboritorii Majestăţei 
Sale vor fi. crescuţi în re- 
ligiunea ortodoxă, a Răs&- 
ritului. (Const. 21 $ 3). 

S3. In lipsă de cobori- 
tori în linie bărbătescă ai 
Majestăţei Sale Carol de 
Hohenzollern Sigmaringen 
succesiunea Tronului se 
va cuveni celui mai în 
vârstă dintre fraţii săi, saii 
coboritorilor acestora, du- 
pă regulile statornicite în 
articolul precedent. 

Dacă nici unul dintre 
frații, sai coboritorii lor 
nu s'ar mai găsi în viaţă, 
saii ar declara mai d'ina- 
inte că nu primese Tro- 
nul, atunci Regele va pu- 
tea numi succesorul săii 
dintr'o Dinastie suverană 
din Europa, cu primirea 
Rebresentatiunei naţiona- 
le, dată în forma prescrisă 
de articolul 84. 

Dacă nici una, nică alta
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nu va avea loc, Tronul 
este vacant. 

54. La caz de vacanță 
a Tronului, ambele Adu- 
„nări se întrunesc de în- 
dată înt”'o singură Adu- 
nare, chiar fără convoca- 
liune, şi cel mai târdii 
până în opt dile de la în- 
trunirea lor, aleg un Rege 
dintr'o dinastie suverană 
din Europa oceidentală,-- 
(Const. 54). 

Presenta a trei pătrimi 
din membrii cari compun 
fie-care din ambele Adu: 
dunări şi majoritatea de 

„două treimi a membrilor 
presenii, sunt necesare 
pentru a se putea proceda 
la acâstă alegere. (Const. 

"40, 45, 91, 101, 198). 
__La cas când Adunarea 
nu se va fi făcut în ter- 
menul mai sus prescris, 
atuncă în a noua di la a: 
miadi, Adunările întrunite 
vor păşi la alegere, oră- 
care ar fi numărul mem- 
brilor presenţi, şi cu majo- 
ritatea asolută a voturilor. 

„(Const. 40, 45, 91, 101,198). 
"Dacă Adunările s'ar afla 
disolvate în momentul va- 

-canței Tronului, se va ur. 
ma. după modul prescris la 
articolul următor. (C. 85). 

  

CONSTITUȚIUNEA (Art. 84—87) 

In timpul vacanței Tro: 
nului, Adunările întrunite 
vor numi o Locotenenţă 
Regală, compusă de trei 
persâne, care va exercila 
puterile regale până la 
suirea Regelui pe Tron. 

In tote casurile mai sus 
arătate, votul va fi secret. 
(Const. 46). 

S5. La mârtea Rege: 
lui, Adunările se întrunesc 
chiar fără convocaţiune, 
cel târdii 10 dile după 
declararea morţei. 

Dacă din întemplare ele 
aii fost disolvate mai îna- 
inte şi convocaţiunea lor 
a fost hotărâtă în actul de 
disolvare pentru o epocă 
în urma celor 10 dile. a- 
tunci Adunările cele vechi 
se adună până la întruni- 
rea acelora cari ai a le 
înlocui. (Const. 95). 

S6. De la data morţei 
Regelui şi până la depu- 
nerea jurământului a sue- 
cesorului săi la Tron, pu- 
terile constituţionale ale 
Regelui sunt exereitate, în 
numele poporului Român, 
de miniştrii întruniţi în 
consilii şi sub a lor res- 
ponsabilitate. (Const. 92$ 
2.—L. 2 Maiii 1879). 

37. Regele este major
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la virsta de 18 ani împliniţi. 
(Const. 76 Ş 1.—Civ. 43%). 

La suirea Sa pe Tron, 
el va depune mai întâiii 
în sînul Adunărilor îutru- 
nite următorul jurământ: 

«Jur de a păzi Consti- 
tituţiunea şi legile popo- 
rului Român, de a men: 
ține drepturile lui natio- 
nale şi întegritatea Teri- 
torului.» 

S8.Regele în viaţă fiind, 
pâte numi o regență com- 
pusă de trei persone care, 
după mortea Regelui, să 
exercite puterile regale 
în timpul minorităţei suc- 
cesorului Tronului. Acestă 
numire se va face cu pri- 
mirea Representaţiunei 
naţionale,' dată în forma 
preserisă la articolul 8%, 
din Constitutiunea de fată. 

Regența va exercita tot 
de-odată şi tutela succe- 
sorului Tronului, în tim- 
pul minorităţei acestuia. 

Dacă la mârtea Regelui, 
Regența nu s'ar găsi nu: 
mită şi succesorul Tronu- 
lui ar fi minor, ambele A- 
dunănă întrunite vor numi 
o Regenţă, procedând du: 

ă formele prescrise la 
articolul 84 din Constitu- 
țiunea de faţă.   
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Membrii Regenţei nu in- 
tră în functiune, de cât 
după ce vor fi depus so: 
lemn, înaintea ambelor A- 
dunără întrunite, jurămen- 
tul preseris de articolul 87 
din Constituţiunea de fată. 
(Const. 84, 87). Ă 

39. Dacă Regele se 
află în imposibilitate de a 
domni. miniştri după ce 
constat legalmente acestă 
imposibilitate, convocă, în- 
dată, Adunările. 

Acestea aleg Regenta, 
care va forma şi tutela. 
(Const. 88), .. 

90. Nici o modificatiune 
nu se pote face Constitu- 
tiunei, în timpul Regeniei. 
(Const. 128). 

91. Regele nu va pu- 
tea fi tot-de-odată şi Şeful 
unui alt Stat, fără consim- 
țimântul Adunărilor. 

Nici una din Adunări 
nu pote delibera asupa a- 
cestui obiect, dacă nu vor 
fi presenţi cel puţin dont 
treimi din membrii cari 
le compun, şi hotărîrea nu 
se pote lua de cât cu două 
treimi din voturile mem- 
brilor de faţă. (Const. 40, 
45, 84, 101, 198). 

92. Pers6na Regelui 
este neviolabilă. Miniştrii
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luisunt r&spundători. (Con- 
                    
16-80. L. 2 Maiu 1879). 

Nici un act al Regelui 
nu pâte avea tărie, dacă 
nu va fi contrasemnat de 
un. ministru, care prin a- 
cesta chiar devine r&spun- 
dător de acel act. (2, a, 
32,6. L.2 Maii 1879). 

93. Regele numesce şi 
revâcă pe miniştrii săi. 
(Const. 97 ur.). 

El sanetioneză şi pro- 
mulgă legile. (Const. 32, 
115, 126.— Decret. 1 Lulie 
1866). 

El pote refuza sancţiu- 
nea sa , 

- EL are dreptul de am- 
nistie, în materie politică. 
(Civ. 128, 150). - 

Are dreptul de a ierta, 
sai micşora pedepsele în 
materii criminale, afară de 
"ceea ce se statornicesce în 
privinta miniştrilor. (Con- 
stituţiune 103). 

EL nu pâte suspenda cur- 
sul urmărirei, saii al jude- 
cătei, nici a înterveni prin 
nici un mod în administra- 
ia justiţiei. (Const, 35). 

El numesce, saii confirmă 

CONSTITUŢIUNEA (Art. 93) 

în tâte funeţiunile publice. 
El nu pote crea o nouă 

funcţiune, fără o lege spe- 
cială. 

EI face regulamente ne- 
cesarii pentru execularea 
legilor, fără să potă vre-o 
dată modifica, saii sus- 
penda legile, şi nu pote 
scuti pe nimeni de execu- 
tarea lor. (Const. 10). 

El este Capul puterei 
armate. 

El conferă gradurile mi- 
litare, în conformitate cu 
legea. (1 L. 11 lun. 1878). 

EI va confera decoraţiu- 
nea română, conform unei 
legi. (L.192 Maiii 1877.—L. 
10 Maiii 1881). 

EI are dreptul dea bate 
monetă, contorm unei legi 
speciale. (L. 22 Apr. 1897. 
—L, 8 Apr. 1879). 

El încheie cu Statele 
străine convenţiunile ne- 
cesarii pentru comercii, 
navigaţiune şi alte ase- 
menea; însă, pentru ca a- 
ceste acte să aibă autori- 
tate îndatoritore. trebue 
mai întâiă a fi supuse pu- 
lerei legislative şi apro- 
bate de ea !). 

  

1) După ast. 93 al. 5 din Con- 
stituţie, areptul de grațiere al 
Suveranului se referă numai la.   starea sai micşorarea pedepselor 

corporale, iar nu şi la pedepsele 
accesorii, sati alte efecte a exe-
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94. Legea fixeză lista 
civilă, pentru durata fie- 
cărei Domnii. (Leg. 29 Iul. 
1866). (Leg. 10 Iun. 1884). 
„9ă. La 15 Noembre a 

fie-cărui an, Adunarea de- 
putatilor şi Senatul se în- 
trunesc fără convocaţiune, 
(dacă Regele nu le-a con- 
Yyocat mai înainte. 
1 Durata, fie-cărei sesiuni 
este de tre! luni. 

La deschiderea sesiunei, 
egele expune, prin un 
esagiii starea tărei, la 

care Adunările fac respun- 
surile lor. 

Regele pronunță închi- 
derea sesiunei. 

EI are dreptul de a con- 
voca în sesiune extraordi- 
nară Adunările. 

El are dreptul de a di- 
solva ambele Adunări de 
odată, saii numai una din 
ele. 

Actul de disolvare tze- 
bue să conţtie convocaţiu: 
nea alegătorilor până în 
două luni de dile, şia A- 
dunărilor până în trei luni. 

Resele pote amâna A- 
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dunările; ori-euin, amâna- 
rea nu pâte exceda ter- 
menul de o lună, nici a fi 
venovilă în aceeaşi sesiune, 
fără consimţimântul Adu- 
nărilor. 

96. Regele nu arealte 
puteri, de cât acele date lui 
prin Constituţiune. (Const. 
87, 88, 91, 93, 95, 101). 

CAPITOLUL III. 

Despre Miniştri 

97. Nu pote fi ministru 
de cât cel care este Ro- 
mân din nascere, sai cel 
care a dobândit împămân- 
tenire. 

98. Nici un membru al 
familiei Regale nu pâte fi. 
ministru, 

99. Dacă miniştrii nu 
ar fi membri ai Adunări- 
lor, ei pot lua parte la 
desbaterea legilor, fără a 
avea însă şi dreptul de a 
vota. 

La desbaterile Adunări» 
lor presenta cel puţin a 
unui ministru e necesară. 

Adunările pot exige pre- 
senţa miniştrilor, la deli- 

  

cutărei hotărârilor judecătoreşti, 
căci asemenea efecte uu pot să 
dispară de cât prin declararea 
reabilitărei condamnaților, rea- 
bilitare care însă nu este prevă- 
dută de legiuitorul român. De aci   urmeză că persâna condamnată 

la o pedepsă corporală, şi la pier- 
derea dreptului de pensiune, nu'şi 
redobândește, prin graţiare, rep- 
tul la pensiune, Cas. II: 90|%, 
Bul. pag. 5%,
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beraţiunile lor. (Const. 32. 
46, 50). 

100. In nici un cas or- 
dinul verbal, sau în seris 
al Regelui nu pote apăra 
pe un ministru de r&spun- 
dere. (Const. 92). 

101. Fie-care din am- 
bele Adunări, precum și 
Regele ai dreptul dea 
acusa pe miniştri și ai 
trimite d'inaintea înaltei 
Curți de casaţiune şi jus- 
titie, care singură în sec- 
ţiuni-unite este în drept 
a judeca, afară de cele 
ce se vor statua prin legi 

- în ceea-ee privesce exerci- 
țiul actiunei civile a părţei 
„lezate şi în eeea-ce prive- 
sce crimele şi delictele co- 
mise de miniştrii, afară de 
exerciţiul funcţiunei lor. 

Punerea sub acusaţiune 
a miniştrilor nu se pâte 
rosti, de cât prin majori- 
tate de două treimi a mem- 
brilor de faţă. (Const. 40, 
45, 84, 91, 128). 

O lege presentată la cea 
dintâii sesiune va deter- 
mina easurile de respon- 
sabilitate, pedepsele apli- 
cabile miniştrilor şi modul 
de urmărire în contra lor, 
atât în privirea acusaţiu- 
nei admisă de Represen-   

CONSTITPUŢIUNEA (Art. 100-—104) 

tațiunea natională, cât si 
în privirea urmărirei din 
partea părților lezate. (|. 
2 Mai 1879). ! 

- Acusaliunea pornilă d 
Representaţiunea naţion: 
lă contra miniştrilor se va 
sustine de ea însăşi. (! 
L. 2 Maiu 1879). 

Urmărirea pornită dp - 
Rege se va face prin inif. * 
nisterul public. (P. 1049, 

102, Până se va race . 
legea prevădută în artieot - 
lul precedent, înalta Curte 
de casaţiune şi justitie are 
putevea de a caracterisa 
delictul şi de a determina 
pedepsa. (Cas. 42, 68.—[,. 
2 Maii 1879). 

Pedepsa însă nu va pu- 
tea fi mai mare de cât de- 
tențiunea, fără prejudiciul 
casurilor anume prevădute 
de legile penale. (P. 104.--- 
2, 3. |. 2 Maiu 1879). 

103. Regele nu pote să 
ierte, sati să mieşoreze pe- 
depsa hotărită miniştritor 
de către înalta Curte de 
casaţiune şi de justiţie, de 
eât numai după cererea A- 
dunărei care -ar fi pus în 
acusaţiune. (Const. 93 $5). 

CAPITOLUL 1Y. 

Dospre Puterea Judecătorescă, 

104. Nici o juridicţiune 
7 

   

    

    

   

 



PUTERILE STATULUI (Art. 105) 

nu se pote înființa, de cât 
numai în puterea unei a- 
nume legi. 

Comisiuni şi tribunale 
extraordinare nu se pot 
crea, sub nici un fel de nu- 
mire şi sub nici uu fel de 
cuvînt. 

Pentru întregul Stat ro- 
mân este o singură Cute 
de Casaţiune. (Cas. î.—I,, 
30 Mart. 1886). 

105. (Mod. 1. 8 Iun. 
1884). Juriul este stator- 
nicit în tote materiile eri- 
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minale şi pentru delictele 
politice şi de presă. 

Actiunea pentru daune 
interese resultând din fap- 
te şi delicte de presă, nu 
se pote intenta de cât îna- 
intea aceleiaşi juridicţiuni. 
Numai comisiunea juraţi- 
lor va judeca şi pronunţa 
asupra daunelor interese 
şi asupra cuantumului lor, 
(Const. 5. — P. 47, 77, 
184, 193, 299, 398.—Pr. P. 
996.—96, ur. L. 13 Apr. 
1862.—I,. 30 Dec. 1876)!). 

  

1) a) In materie de delicte de 
presă, Curtea cu juraţă poate con- 
damna la despăgubiri civile pe 
prevenitul achitat de responza- 
bilitatea penală, sub condiţiune 
ca acele despăgubini să fie fixate 
prin verdictul comisiunei juraţi- 
lor. Cas. II 19|9%0. Bul. pag. 11; 
20|90. Bul. pag. 75. 

5) Arestarea ilegală a unui ce- 
tățen, în scopul de a fi îimpede- 
cat. de a lua parie la vot, cons 
titue un delict politie. De aci ur- 
mâză că, ofiţerii poliţiei judecăto- 
xeşti, sunt justiţiabili pentru a- 
semenea fapte de Curțile cu ju- 
rață, conforma art. 105 din Cons- 
tituţie, iar nu de Curțile de Apel, 
conform art. 493 din procedura 
penală, Cas. II. 30190. Bul. pa- 
gina 862 

, c) Libertatea presei fiind ga- 
rantată prin Constituţiune, ca tac- 
tor exenţial al Suveranităţei, ur- 
meză că ori-ce fapt delictuos în- 
dreptat în contra presei, şi avînd 
drept cauză opiniunile emise de 
dînsa, constitue o violare de or- 
dine publică şi prin urmare un   

delict politie, de competinta Cur- 
ților cu uratţi. Cas. II. 397|90. 
Bul. pag. 1015. 

d) Ori-ce fapt delictuos, comis 
cu intenţiunea de a atinge liber- 
tatea întrunirilor, când ele aă de 
obiect discuțiunea cestiunilor de 
interes public, precum e alege- 
rea unui consilii iudeţen, cons- 
titue un deliot politie de com- 
petinţa Curţei cu juraţi. Cas, II. 
431190. Bul. pag. 1166; 236|91, 
Bul, pag. 659. 

e) Ori-ce fapt delictuos exerei- 
tat contra presei, care ar avea 
drept cauză opiniunile emise de 
ea, constitue o violaţiune, nu a 

unui drept de ordine privată, ci 
a unui drept a cărui respectare 
este cerută în interesul organi- 
zărei publice a Statului şi prin 
urmare de ordine publică; că 
ast-fel fiind, o asemenea violare 
constitue un delict politie de com- 
petinţa numai a Curţei cu ju- 
rați, conform art. 105 din Cons- 
tituţiune. Cas, II. 193]91. Bu. 
pag. 559. 

f) Când se ivește un coaflict 

TI
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CAPILOLUL V. 

Despre Instituţiile Judeţene şi 
Comunale, 

106. Instituţiunile ju- 
deţene şi comunale sunt 
regulate de legi. (Const. 
31.—L. 2 Apr. 1864,--36 
ur. L. 9 Mart. 1880.—1.7 
Mai 1887). 

  

negativ de competinţă între tribu- 
nalele ordinare represive gi Cur- 
tea cu jurați, în judecarea unui 
delict politie şi judecătorul de 
instrucţiune s'a pronunțat deja 
în afacere, printr'o ordonanţă de- 
finitivă, Curtea de Casaţie este 
în drept să pronunţe un rezula- 
ment de competinţă şi să tri- 
mită afacerea came »'de punere 
sub acuzare respestivă, Cas, II 
380|91. Bul. pag. 864. 

9) Din economia generală a co- 
dului penal rezultă că natura şi 
caracterul delictelor, din punct 
de vedere al dreptului penal, nu 
se determină după faptui mate- 
rial comis, ci după intenţiunea 
cu care delicuentul l'a comis; 
de aci urmeză că dacă delictul 
prevădut de art 181 din codul 
penal, imputat cui-va, este Qa- 
torit pasiunei şi frământărilor 
politice din timpul alegerilor, şi 
în scop de a influenţa pe alegă- 
tori ca să voteze pentru aderen- 
ţii inculpatului, acest delict cons- 
titue o violență a unui drept de 
ordine politică, şi prin urmare 
un delict politic de competinţa, 
Curţei cu juraţă. Cas, II. 83|93. 
Bul. pag. 159. 

h) Delictele de presă, comise 
prin oOri-ce fel de imprimate sunţ 
de competinţa Curţei cu jurață. 
Ast-fel, constitue un delict de 

CONSTITUȚIUNEA (Art. 106— 10%) 

107. Aceste legi vor 
avea de basă descentrali- 
sarea administrațiunei mai 
compleciă, şi independinţa 
comunală. 

TITLUL LV. 
Despre Finance 

108. Ori-ce imposit este 
  

presă, de competinţa Curţer cu 
juraţi, delictul de atentat la bu: 
nele moravuri, comis prin inter- 
mediul unor broşuri tipărite şi 
vînâute în public, broşuri cari 
conţinea naraţiuni obscene. Cas, 
IL, 49193. Bul. pag. 73. 

î) După art. 33 din legea or- 
|ganizărei judecătoreşti în Do- 
brogea, delictele de presă comise 
în Dobrogea se judecă de Curtea 
de Apel din Galaţi, iar nu de 
Curtea cu juraţi. Cas, II. 11994. 
Bul. pag. 269, 

Î) In urma legei de la 1 Aprilie 
1894, pentru introducerea jude- 
cătorilor de instrucţie în Do- 
brogea, pentru crimele săvirgite 
acolo şi cari ati a fi judecate de 
Curtea de apel din Galaţi, trehue 
să se comunice acuzatului deci- 
ziunea camerei de punere sub 
acuzare, aceasta sub pedeapsă de 
nulitate şi casare a hotărirei pro- 
munţată de qisa Cuute. Cas. II 
590]95. Bul. pag. 1163. 

k) In urma casărei unei ho- 
tării date de Curtea de apel din 
Galaţi, în materie de crimă să- 
virşită în Dobrogea, afacerea tre- 
bue a fi trimisă spre a f jnde- 
cată din noii înaintea unei Curți 
cu juraţi, iar nu a unți Curți de 
apel din Ţeră. Cas. II, 590|95,   Bul, pag. 11683; 702]95. Bul. pag. 
1402.



FINANCE (Art. 109-113) 

aşedat numai în folosul 
Statului, judeţului, sati co- 
munei. (Const. 109). 

109. Nici un imposit al 
Statului nu se pâte sta- 
bili şi percepe, de cât nu- 
mai în puterea unei legi.— 
(Const. 32, 108). 

110. Nică o sarcină, nică 
un imposit judeţian, nu se 
pote aşeda de cât cu în- 
voirea consiliului judeţian. 

Nici o sarcină, nică un 
imposit comunal-nu se p6- 
te pune, de cât cu con- 
simțimântul consiliului co- 
munal. 

Impositelevotate de con- 
siliile judeţene şi comu- 
nale trebue să primescă 
confirmaţiunea puterei le- 
giuitore şi întărirea Re- 
gelui. (Const. 32, 108.— 
71 $ 1. L. 2 Apr, 1864.— 
42 $1.43 $1. L.7 Maii 
1887) 1). 

.0.0.4'4 

11. Nu se pot stator- 
nici privilegiuri în mate- 
rii de imposit. (Const. 10). 
Nicio excepţiune, saii 

miceşorare de imposit nu 
se pote statornici de cât 
printw'o lege. (Const. 32, 

112. Nici un fond pen- . 
tru pensiuni, saii gratifi- 
caţiuni în sarcina tesau- 
rului public, nu se pâte 
acorda de cât în virtutea 
unei legi. (25, f. L. 10 Maiii 
1890) 2), 

113. In fie-care an Adu- 
narea deputaţilor încheie 
socotelile și voteză budge- 
tul. 

Tote veniturile, sai ehel- 
tuelile Statului trebuese 
trecute în budget şi în so- 
coteli. 

Budgetul se va presenta 
tot-d'a-una cu un an îna- 
inte de punerea lui în a- 

  

1)a) Impozitele stabilite prin chri- 
soave domneşti antericre, numai 
sunt obligatorii după promul- 
garea Constituţiunei, dacă ele nu 
ai fost stabilite în condiţiunile 
prescrise în art. 110 din Consti- 
tuție, Cas. 1. 116|90. Bul. pag. 
581 ; 224]90. Bul. pag. 069. 

b) Conform art. 110 şi 130 din 
Constituţiune s'a abrogat; ori-ce 
impozite impuse prin decrete 
domneşti anteridre ei, iar art. 184 
a]. II din legea maximului de la 
1311, nu are în vedere de cât   

acele taxe cari, conform prinei- 
piului stabilit în art. 110 din Con- 
stituțiune, saii hotărite printr'un 
vot al Corpurilor legiuitoare. Cas, 
T; 22490. Bul. pag. 172. 

c) Nici un impozit comunal nu 
pote fi constituit de cît cu con- 
simţimîntul consiliului comunal, 
confirmat de puterea legiuitore 
şi întărit de Capul Statului. Cas, 
I, 13]91, Bul. pag. 13. 

2) A se vedea nota art. 110 din 
Constituţiune. 
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plicare Adunărei deputa- 
tilor, şi nu va fi definitiv 
de cât după ce se va vota 
de dânsa şi sancţiona de 
Rege. 

Dacă budgetul nu se vo- 
teză în timp util, puterea 
executivă va îndestula ser- 
vieiile publice dupe bud- 
getul anului precedent, 
fără a putea merge cu acel 
budget mai mult de un 
an, peste anul pentru care 
a fost votat. (Const. 33.— 
3 ur. L. 14 Apr, 1864). 

114. Regularea defini- 
tivă a socotelilor trebue 
să fie presentată Adunărei 
cel mai târdiii în termen 
de doui ani, de la înche- 
ierea fie-cărui exerciţii. 
(60, ur. L. 14 Apr. 1864). 

115. Legile de finance 
se publică în Monitorul 
Oficial, ea şi cele-l'alte legă 
şi regulamente de admi- 
nistraţiune publică. (Const. 
32, 93, 126) 1). 

116. Pentru totă Romă- 
nia este o singură Curte 
de compturi. (|. 24 Ian. 
1864). 

1) Pentru .ca o lege să fie obli- 
gatorie, trebue să fie publicată 
prin «Monitorul Oficialr. Aşa Gar, 
de şi calitatea de cetăţean ro- 
mân a unei persâne a fost recu- 
noscută şi votată de Corpurile   

CONSTLLUȚIUNEA (Art. 111—120) 

117. Diferitele fonduri 
provenite până acum din 
case speciale şi de care 
guvernul dispune sub di- 
ferite titluri, trebue să fie 
coprinse în budgetul ge- 
neral al veniturilor Sta- 
tului. 

TITLUL V 

Despre puterea armati 

118. (Mod. L. 8 Iu. 
1881). Tot Românul face 
parte din unul din elemen- 
tele puterei armate, con- 
form legilor speciale. (L. 
17 Iul. 1868. —1L,. 5 Mart. 
1876. — 67, 65 L. 9 Maat, 
1880), 

119. Militarilor nu se 
pot lua gradurile, onoru- 
rile şi pensiunile de câ! 
numai în virtutea unei sen- 
tințe judecătoresci şi în 
casurile determinate de 
lege. (Art. 1 1, 11 Iunie 
1878): 
120. Contingentul arma- 

tei se voteză pe fie-care an. 
Legea care fixeză acest 

contingent nu pote avea tă- 

legiuitore, dînsa însă nu pote fi 
înscrisă în listele electorale până 
ce legea nu va fi publicată şi pro- 
mulgată. Cas. II 204195. Bul. pa- 
gina 537.



PUTEREA ARMATĂ (Art. 121—128) 

rie pe mai mult de cât pe 
un an. (Const. 33, 113). 

121. (Mod. L. 8 Iun. 
1984). Garda cetățenescă 
este şi remâne dsființată. 
123. (Mod. L. 8 Iun. 

1984). Nică o trupă străină 
nu va putea fi admisă în 
serviciul Statului, nică o- 
cupa teritoriul României, 
nici trece pe el, de cât în 
puterea unei anume legi, 
(Const. 32, 93, 126). 

TITLUL VI 
Disposiţiuni generale 

123. Colorile României 
urmeză a fi: Albastru, Gal- 
ben şi Roşu. (69, L. 9 Mart. 
1880). 

124. Oraşul Bucurescă 
este capitala Statului ro- 
mân, şi reşedinţa guvernu- 
luă. 

125. Nici un jurământ 
nu se pote impune cui-va 
de cât în puterea unei legi, 
care hotărasce şi formula 
lui. (71, £. 9 Marit. 1880). 

126. Nici o lege, nică 
un regulament de admini- 
straţiune generală, judeti- 
ană, sati comunală, nu pot 
fi îndatoritâre de cât dupe 
ce se publică în chipul   
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hotărit de lege. (Const. 32, 
93, 115). 

127. € onstituţiunea de 
faţă nu pâte fi suspendată 
nici în total nici în parte, 

TITLUL VII: 

Despre revisuirea Con» 
stituţiunei 

128. Puterea legiuitore 
are dreplul a declara că 
este lrehbuinţă a se supune 
revisiunei dispositiunile 
din Constituţiune anume 
arătate. (Const. 90). 

Dupe acestă declarati- 
une, citită de trei ori din 
15 în 15 dile, în şedinţă 
publică şi “primită de am- 
bele Adunări, acestea sunt 
disolvate de drept şi se 
convocă altele în termenul 
prescris de articolul 95. 

Adunările cele noui pro- 
ced, în acord cu Regele, la 
modificarea punctelor su: 
puse revisiunei. 

In acest ceas, Adunările 
nu pot delibera dacă cel 
putin două treimi a mem- 
brilor din «ară se compun 
nu sunt presenţi, şi nici 
o schimbare nu se pote 
adopta dacă nu va întruni 
cel putin două treimi ale 

  

1) A se vedea nota art. 115 din Constituţiune.
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voturilor. (Const. 
34, 91, 101). 

TITLUL VIII 
Visposiţiuniă transitorii 

şi suplimentare 

40, 45, 

129. Din diua punerei 
în vigore a Constituţiunei 
de faţă, sunt abrogate tote 
disposițiunile din legi, de- 
crete, regulamente şi alte 
acte, contrarii cu cele aşe- 
date de ea )). 

180, Consiliul de Stat 
cu atributiuni de conten- 
cios administrativ nu se 
pote reinfiinţa. 

Curtea de casațiune se 
va rosti ca şi în trecut a- 
supra conflictelor de atri- 
buțiuni. 

Se va putea înfiinţa o co- 
misiune permanentă, care 
nu va avea alte atributi- 
uni de cât studiarea şi e- 
laborarea proiectelor” de 
legi şi regulamentelor de 
administratiune publică. 

Se vorputea înființa sub- 
secretari de Stat. Ei vor 
putea lua parte la desbate- 
rile Corpurilor legiuitore, 
sub responsabilitatea mi: 
niştrilor 2), 

131. (Mod. L 3 nm.|i 
În II 

1) A se vedea notele art.110 
din Constituţiune.   

CONSTIPUŢIUNEA (Art. 129—X231) 

1881). Se vor lace în cel 
mai scurt timp legi spe» 
ciale privitore la obiectele 
următore: 

1. Asupra descentrali- 
sărei administrative: 

2, Asupra responsabili- 
tătei miniştrilor, şi celor- 
l-alţă agenţi ai puterei exe- 
culive; (L. 2 Maii 1879). 

3. Asupra mâsurilor ce- 
lor mai nemerite pentru 
a slavili abusul cumalu- 
luă; (L. 1 Iul. 1890). 

4. Aupra modificărei le- 
gei pensiunilor ; (L. 1 Iul. 
1889.—L. 10 Maiu 1890.— 
L. 17 Iul, 1891). 

5. Asupra condiliunilor 
de admisibilitate și de îna- 
intare în funcțiunile ad- 
ministraţiunei publice: 

6. Asupra desvoltărei 
căilor de comunieaţiune; 

7. Asupra exploatărei 
minelor şi pădurilor. (LL, 
24 lun. 1981). 

3. Asupra fluviilor şi riu- 
rilor navigabile, sai Hota- 
bile; 

9. Asupra organizaţiu- 
nei armatei, drepturilor 
de înaintare, de retragere 
şi asupra diferitelor posi- 
tiuni ale oficerilor. (L. 17 PN IAN 

2) A se vedeu. notele art. 110 
din Constituţiune,



DISPOSIȚIUNI CRANSITORII (Art. 132) 

lul. 1568.—L. 5 Mart. 1876. 
—L, 11 lunie 1878). 

10. Asupra justiţiei ni- 
litare. (L. 24 Mai 1881.— 
L. 6 Ian. 1884), 

Se vor revisui tote co- 
dicile şi legile existente, 
spre a se pune în armo- 
nie cu Constituţiunea de 
faţă. 

132. (Mod. L. 8 Iunie 
1854). Păminturite foştilor 
clăcaşi, ale însurăţeilor şi 
ale locuitorilor cari ai 
emihpărat, saii vor cum- 
păra în loturi mică proprie- 
tăți d'ale Statului, sunt şi 
vor fi inalienabile, în timp 
de 32 ani, cu începere de 
la promulgarei acestei legi. 
Locuitorilor însă coprinşi 

în raza vre-unei comune 
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urbane, se va putea a- 
corda prin legi speciale 
facultatea de a înstrăina 
locurile lor de casă. 

Tualienabilitatea se a- 
plică şi la pămenturile 
vendute de Siat, în loturi 
mică, în partea României 
de peste Dunăre. 

« Schimbnrile de pământ 
contra pământ nu intră 
în prohibiţiunea legei de 
fată, 

Schimburile pământuri- 
lor, de cari e vorba în a- 
cest arlicol, nu se vor pu 
tea tace de cât contra al- 
tor pământuri de aceeaşi. 
întindere şi calitate. (Con- 
stii. 20—7, L. 15 Aug. 
1864. —2 ur. 15 L.7 Apr. 
1889) 5. 

  

1) a) Axt. 132 din Constituţiu- 
nea revizuită la 1884, n'a modi- 
ficat legea rurală din 1564 în sen- 

de a opri pe sătenii împro- 
prietăriţi ca să înstrăineze pă- 
mânturiie la alţi săteni, saă fa- 
milii de săteni. Cas,1 283|91. Bu. 
pag. 138. 

d) Pământurile date biserioce- 
lor, conform legei rurale din 1864, 
sunt inalienabile şi impreserip- 
tibile, ca şi acelea date foştilor 
clăcaşi. Cas. 1 359]91. Bal. pa- 
gina 983, 

c) Legiuitorul român declarînă 
inalienabile pământurile acor- 
date foştilor clăcași, prin acesta 
le-a făcut anu fi susceptibile de 
prescripţiune. Cas 1 14993. Bul.   

pag. 135, 
d) Art, 132 din Constituţiunea 

revizuită la 1884, ma modificat 
legea rurală din 1864 şi cea in- 
terpretativă din 1879, în sensul 
de a opri pe sătenii împroprie-!' 
tăriţi ca să înstrăineze pămentu- 
rile -la alţi săteni, sai familii de 
săteni. Legiuitorul prin art, 132 
din Constituţie, nu a voit să facă 
alt-ceva de cât să dea inaliena- 
bilităţei pământurilor date săte- 
nilor un” caracter constituţional 
şi să prelungească termenul fixat 
pentru acestă stare de alienabi- 
litate. Cas. 1 32493. Bul. pag. 983. 

€) Inalienabilitatea pământuri- 
lor rurale, prevădută de art. 132 
Gin Constituţiune, nu opreşte pe 
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133. Dispositiunile a- 
cestei Constiluţiuni se vor 
putea aplica prin legi spe- 
ciale şi în partea Româ- 

  

CUNSTILUȚIUNEA (Art. 482) 

peste Dunăre. (L.9 
1880, — L. 30 Mart. 

| niei de 
Mart. 
1886). 

FINELE CONSTITUȚIUNEIL 

  

iăteni de a înstrăina pământu- 
rele lor la săteni în condiţiunile 
sigei din 1864 şi cea interpreta- 
Iivă din 1879. Prin urmare, ase- 
menea pământuri vor fi urmă- 
rite prin licitaţinne publică si- 
lită, după cererea creditorilor să- 

| teanului împroprietărit. Cas. 1 
355|9%5. Bul. pag, 1087, 

7) Săteanul are dreptul şi fa- 
cultatea de a dispune prin tes- 
tament, de pământul sti rural. 
Cas, 1 93J9% <Dreptul> No. 32, 
pag. 276.
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Graţie, termen de graţie . .. 
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Imobil dotal, cână se pote înstrăina . 
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resciziune. 
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Inprumut 

Articolul 

”906—968 
1248 
1878 

1250, 1252 
462—471 

„489—503 
. 1737 
Ă 463 
, 467 
. ATL 

1295 
409-—412 
194 —199 

, 1530 
- 1290—1293 

128 —150, 116, 785 
„186—189 
412, 134, 143 

. 187 
„181—189 

136 —748 
. 197 
„1191 —1741 
, 790 

121, 166—169, 112, 129, 130, 

131—133, 142, 151, 173, 143, 144 

Imprumut, natura împrumutului. 

Inprumut, obligaţiunele împrumutătorului. ” 
7 

. 1156 

1576—1590 

„ 1516—1519 

1580-—1583



INDEX ALFABETIO LXIIIL 

Articolul 

Imprumut, obligaţiunele împrumutatului , . . 1584—1586 
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DECRET 

Asupra raportului Ministrului Nostru secretar - 
de Stat li Departamentul Justiţiei cu No. 12915, 
în conformitate cu art. 2 şi 24 din legea organică 
a Consiliului de Stat, Consiliul Nostru de Stat este 
invitat a se ocupa cu elaborarea proicetului de lege 
civilă. Spre acest sfirsit, va avea în vedere Condica 
italiană ce "i se va trimite de Ministrul Nostru de 
la Justiţie, şi va şterge dintr'ânsa arlicolele ce 
war fi potrivite cu trebuiuţele ţărei nostre; vu 
formula altele pentru materii cară sunt cu lotul 
locale şi pentru cari nici nu vor fi disposiţiuni în 
acea Condică, şi va alcăţui cu modul acesla o Con- 
dică civilă cu procedura ei, la care va avea în vedere 
şi proiectul de reorganisatiune judecătorescă, votat 
de fosta Camera legiuitore. 

Ministrul Nostru secretar de Stat la Deparlamen- 
tul Justiţiei va înainta Consiliului Noslru de Stat 
lucrările necesare. 

ALEXANDRU IOAN 

Ministru secretar de Stat ia Departamentul Justiţiei 

P. Orbescu 
No, 309 

11 Iulie 1864, 

 



TITLUL CODICELOR ROMÂNE 
Be aprobă» 

ALEXANDRU IOAN 

Prea Indlţate Doamne, 

Este cunoscut că un Stat nici o dală nu pote pros- 
pera, pe cât timp legile, cari regulcză dreptul per- 
sonelor şi acela al averilor, nu sunt conforiit cu îre- 
buințele publice şi spiritul secolului. Acestă lrebuintei 
s'a simţil tol-da-una de către Măria Ta, şi dacă nu- . 
mai intr'acest an Statul Român a putut dobindi esrile 
ŞI organisarea reclamată de trebuintele. ni cele mai 

„vitale, acesta nu se pote atribui de cît grelelor int 
prejurări prin cari am trecut. — Muitănată marcel 
act de la 2 Maiă, guvernul, condus de Măria Ta, a 
Putut dota tera cu legile de cari avea nevoe : Condica 
civilă, Condica criminală şi procedurile lor, sunt 
opere cari aă a asigura prosperitatea României. — 
Principiile pe cari sunt bazate aceste esi, sunt prin- 

- cifitle salulariă pe cari Ilâria Ta a? voit a fi întemie- 
rată legislatțiunea ţrei. Astădi, dacă legistabuuea ho- 
mănă este conform legislajiunei Statelor 'celor mai 
civilisate; țra nu o datoreste de cit spiritului de pro- 

gres care a preşegut la facerea acestor legi. 
Condicele Române suni dar resultatul “ideilor re- 

Seneratorii ale Măriei Tale, şi e drept ca ele si 
forte numele de Alexandru. Ioan. : 

E&, însă, nu am cutesat a da noilor condice ale 
nostre acest fitlu, fără ca ântâiii să obtin autorisatia 
ilărtei Tale; de aceea dar, Vă rog: plecat a" încu- tinta probunerea ce vin a IP face pritr'acest raport. 

| Sunt cu cel mai profună respect, | 
Prea Tnălţate Doamne, 

| Al Măriei Voastre 
prea plecat şi prea: supus servilor, 

Ministru Secretar de Stat - 
la Departamentul Justiţiei, „Cultelor şi Pastrucţiunei Publice, 

N. Creţulescu 
No. 60830, Decembre 21,



CONSILIUL MINIŞTRILOR 

-Se aprobă» 
CAR OL.r 

JI URNAI, 

Astădi Juoi, la 16 Lunii, Consiliul de Miniştri ; . 
Asupra referatului Domnului Ministru Secretar de Stat la'de- 

partamentul Justiţiei No. 53%; i 
Vădend ordinul dat de fostul guvern, ca Codicele noastre ci- 

vile, de procedură civilă, penal şi de procedură criminală, să 
porte numele de Codice Aiexandru Ioan :; 

Considerâna că aceste codice nu sunt de cât Codicele franceze 
cu oare-cari modificaţiuri ce le-am adoptat ca Codice ale fărei; 

Considerând specialmente că Codicele civil francez, codivele 
Napoleon, ce Pam adoptat cu acele modificaţiuni ca Codice al. 
României, nu pote purta alt nume de cât acela al gloriosului şi 
nemuritorului săi autor, Imperatorul Napoleon I, sub care €l 
oste recunoscut şi numit, nu numai în Francia, ci şi în ţările 
cai Vaii adoptat în legislațiunea lor, sub care nume el trebue 
să fie recunoscut şi numit și la noi; , 

Decide: N 
I. Bisul mai sus ordin al fostului guvern se raporteză. 
II. Osebitele nostre Coăice se vor distinge între ele 'în actele. - 

judecătoresci în cari articolele lor vor fi aitate, prin titlurile lor. 
legale, acela sub care fie-care Codice a fost votat, decretat. şi 
promulgat, adică Codice civil, Codide de procedură civilă, Codice 
penal şi Codice de instrucţiune criminală, a 

Disposiţiunile acestui jurnal se vor aduce la îndeplinire :d6 
către D. Ministru al Justiţiei, dupe ce may ântâiii iȘI va lua apro- 
barea Măriel Sale Domnitorului, , 

IL. Catargiu, [e Cantacuzino, C. 4. Rosetti, 1. Ghica, D. Sturdza 
7, Brătianu, - ă 

 



CODUL CIVIL ROMÂN 
DECRETAT LA 20 NOEMBRE 1864. PROMULGAT LA 4 DECEM- 

BRE 1864, PUS IN LUCRARE LA 1 DECEMBRE 18%5,(*%) 

TITLU PRELIMINAR 

Despre efectele si aplicarea legilor în genere 

Art. 1. Legea dispune nu: 
mai pentru viitor; ea ware 
putere retroactivă. (C. 624, 

(*) Coaul Civil romin coprinde 
1914 articole, cari mai toate sunt 
traducere fidelă a dispoziţiunilor 
din «Codul Napoleon: care c0- 
prinde 2281 de axticole. La alcă- 
tuirea acestui cod sa avut în 
vedere şi proectul codului civil 
italian al Ministrului Pisanelli, 
precum şi legea belgiană de la 
1$51 din care se vede că sa inspirat 
legiuitorul romin în regulamen- 
tarea ipotecelor gi privilegiilor. 

Legile în vigoare înaintea pro- 
mulgărei codului actual ai fost: 
De la .652—1T711. Pravilele lui 
Vasile Lupu si Matei Basarab; 
la 1806, aşa numitul coa al lui 
Toma Cara tradus din limba 
grecească; Codul lui Andonachi 
Donici, care avu putere de lege 
pănă la 1817. Tot până la 1817 fa 
în vigoare în Muntenia +Pravili- 
ceasca condică a domnului Alez. 
Jon Ispilanti Voevod, De la 1811-32, 
Codurile Calimach «i Caragea, iar 
de la 1832 incoace, Regulamentul 
oryanic. 

1015, 1911, 4914. —Pr. 734- 
743.—P. 2). (Civ. Fr.9).'). 
9. Numai imobilele află- 

sunt d-nii: 1. Strat, Papadopol 
Calimach, Gh. Vernescu, Gh. 
Apostoleanu și Alexandru Cre- 
ţeanu. Lucrările aă început la 
10 Octobre 1864 şi s'aii terminat 
la + Decembre acelaş an, adică 
în mai puţin de două luni, 

Primul articol din Codul civil 
romiîn este traducerea art. 2 din 
Codul Napoleon, care spune: «La 
«Ioi ne dispose que pour Vavenir ; 
«elle wa point G'efțet velioactif. 

1). a) Acest principii al nere- 
troactivităţei legilor există în 
toate legislaţiunile moderne Co- 
dul Calimach, de la 1817, consfin- 
tea şi el acest principii prin 
art. 7: «Legile nu aă putere lu- 
crătoave până a nu se' publica, 
pentru aceia dar nu Iuerează asu- 

pra faptelor ce sai săcirsit mai 
înainte, nici asupra driturilor ce 
Sai'cîstigat mat înainte de pu- 
dblicare.> 

W) In genere, legile dispun nu- 
i mai pentra viitor şi n'aii putere   

Redactorii codului civil actual .



10 

idre in coprinsul terito- 
viului României sunt su- 
puse legilor române, chiar 
vând cele se posedă de 
străini. 

Legile relative la sta- 
rea civilă şi la capacita- 
lea personelor, urmăresc 

7 

vetroactivă, afară numai cînd le- 
giuitorul a dispus în alt moă. 
Cas. I 98/83. Cas, II. 116(71. 

€) Un testament formulat după 
legea, veche se va aprecia după 
principiile legei noui, rînd suc- 
cesiunea este deschisă sub im- 
periul acesteia. Succesiunile se 

” regulează după legea sub puterea 
căreia s'ati deschis. Cas. 1 30|83, 

d) Priccipiul nesetroactivităței 
legilor nu se aplică legilor cari 
xegulează capacitatea politică, 
pentru că legile politice sunt de 

„interes general. Deci, condam- 
naţiunile anterioare aplicărel le- 
gei electorale. fac nedemni de a 
fi alegători pe cel condamnaţi. 
Cas. II. 32193. 

e) Un drept de servitute, qo- 
bindit sub legea veche, constitne 
un drept cîştigat, care nn poate 
fi desființat sai restrins în legea 
nouă. Cas, 1 48%, 

7) Modul de probare al unei o- 
bligaţiuni se regulează după legea 
sub imperiul căreia 'şă-a luat naş- 
tere obligaţiunea, Cas, II. 21,91. 

7) Forma unui testament se 
determină prin legea în vigoare 
in momentul cină el s'a formu- 
at. Cas. 3 221187, 

h) Donaţiunea făcută unui des- 
cendent sub Codul Caragea este 
vaportabilă la suocesiunea des- 
ehisă sub nout cod civil. Cas. 
Seoţ. Un, 211, - 

| 
i 
i 

  

EFECTELE ŞI APLICAREA LEGILOR (îrt. 2) 

pe Români chiar când ei 
“ŞI ai reședința în străi- 
nătate. 
Forma exterioară a ac- 

telor e supusă legilor (e- 
rel unde se face actul, 
(Civ. 34, 152, 995, 1772, 
1189, Pr. 374). —P. 3-5) 

i) Femeilor ce erati divorţate 
în momentul punere! în aplicare 
a noului Cod civil, nu li se a- 
plică disposiţiile art. 1815, Cod. 
civil. Cas. 1 41074. 

3) Soții fiina căsătoriţi sub im: 
periul (fodului Caragea, dreptu: 
vile născute pentru ei în privinţa 
averei dotale, urmează a se re- 
gula după acea legiuire. Cu-, 
1.28;91. 

*) Cel născut sub legea Caru- 
gea poate invoca martori în con- 
statarea filiaţiunel sale, chiar cînd 
i se contestă liaţiunea sub Cu- 
dul civil. Cas. I 233:73. 

D Mijloacele de probaţiune se 
regulează dupa legea în vi- 
goare la dobindirea dreptului. 
Cas. 1 6518. 

2n) De şi legile de procedură 
sunt de ordine publică, ele ai 
efect retroactiv întru cît nu re- 
zultă leziune. Toate procesele in- 
cepute sub legea veche urmează 
a se judeca âupă formele de 
procedură a legei cele! noui, de 
oare-ce nimio nus'a cîştigat pen- 
tru parte in privința formelor de 
procedură. Cas, [ 157:19, 

n) Competența instanțălor ju- 
decătoreşti se regulează după le- 
gea în vigoare in momentul in- 
tentărel acţiunel. Ces. II 31.89, 

0) O lege generală posteridră 
nu pote schimba o lege spe- 
cială anterioară. Cas. 11 Vaiaă,



    

(Civ. Fr, 3). 1). 
3. Judecătorul care va 

refusa de a judeca, sub 
cuviut că legea ru pre: 
vede, saii că este întune- 

- ceată, sai ne indestulă- 
t6re. va putea fi urmărit. 

“ca culpabil de denegare 
- de dreptate. (Pr, 305-307 

_1). a) Buna sati reaua aplica- 
țiune a unei legi străine și ces- 
tiunea de a se şti care este sta- 
rea ei, constitue o cestiune de 
fapt lăsată la suverana apreciere 
a instanțelor de fond, Qas. 1 
86]87, 39%5'86, 23790. 

5) Moştenirile se xegulează după 
statutul personal. Cas. 1 40969. 
€) lu urma modificărei art, 7 

din Constituţie, prin !egea de 
la 1879, străivil nu pot dobinăi, 

” de cu titlu oneros, fie cu. titlul 
&ratuit, imobile rurale în Romi- 
nia. Cas. I 389|91 18092. 

') Chiar Romînii din alte state 
nu ai act arept, dacă uu aă: 

„dobindit pe cale legislativă ce- 
tăţenia. Cas, [ „389191. 

Ă e) Repularea succesiuney- supu: 
şilor străini, în lipsă. de conren- 
țiuni, este de competenţa Tribu- 
nalelor romine, cind sunt şi bu: 
nuri imobiliare situate în Romi. 
nia. Acţiunile relative la un imo- 
bil nu put fi.regulate de cit după 
statutul real, iar nu după legile 

. onale ale fe-că; - străin, Gas, 1 Sica e-cărnă . străin 

[) Regula locus regit actum este 
generală ca una ce se aplică Ia toate actele făcute în ţară străină, 
in ceia ce priveşte forma lor ex- terioară. Pentru executarea însă a drepturilor derivină din aceste 

EFECTELE ŞI APLICAREA LEGILOR (Art, 3—4) 

  
    

Mi. 

I—P. 152) (Civ. Fr. 4. 2. 
4. Este oprit judecăto- 

vului de a se pronunţa, 
în hotărârile ce dă, prin 
cale de disposiţiuni gene- 
vale şi reglementare, a- 
supra eauselor ce îi sunt 
supuse. (Const. 36; Civ. 
1201.—P, 108) (Civ. Fr. 3,2) 
  

legea locului unde se execută, 
Cas. 1 257|71. 

2) a. Constituţia find legea fun- 
damentală, după care se regu- 
lează tot mecanizmil puterilor 
publice, urmează că în faţa unci 
antinomii dintre dispoziţiunile. 

. unei legi şi dispoziţiunile Consti- 
tutiei, acestea din urmă vor fi 
aplicate. Cas. II 190,75. 

5) Aminările fără cauză şi uc- 
admise de lege, pot da naştere 
la acţiune recursorie civilă în 
contra judecătorilor. Cas, I 46163. 

c) Judevătorul fondului este da- -- : 
tor a se pronunța dacă un act: 
contestat în forma Jaf, este va- 
labil saă nu, cînd soluţiunea 
procesului atîrnă de la validita- 
tea sati nevaliditatea acelui act. 
Cas. 1 339]81. 

d) Hotăn îrile instanţelor de fond; 
fiină supuse controlului Casaţie, 
aceste instanţe pot aprecia ches- : 
tiuni!e de drept, Cas, 1 313,85. 

3) a. Art. 8 din Codul Cali- 
mach, dice în această privință: 
-Legea pe care judecătoria are 

“so aplice la vre-o pricină de ju- 
decată, nu se tilcueşte întw'ali chip, 

fără de cît numat după 'rostivea 
si alcătuirea cuvintelor si după - 
scopul cel vederat al Qătătoriulni “ 
de legi» - i 

d) După cum reese din'art, 4 
| acte, trebneşte a se contorma'cu | al legel Curţei de Casaţie și gri. 24 -- 

       



Ş 

N 
| 

r 

12. 

3. Nu se poate deroga 
prin convenţiuni saii dis- 
posițiuni particulare, la 
legile cari interesează or- 
dinea publică şi bunele 
moravuri. (Civ. 620, 702, 
824, 839, 965, 968, 1008, 
1125, 1293, 1339, 1373, 14171, 
1492, 1689, 1701, 1838, — 
Pr. 340.—Com. 79, 888, al, 
3) (Civ. Fr. 6).5), 

DREPTURILE CIVILE, ETC, (Art. 3-6) 

CARTEAL 

DESPRE PERSANE 

TITLUL ]. 

Despre drepturile civile 

și despre naturalisaţiune. 

CAPITOLUL 1 

Despre bucuvuvea de drepturile 

civile şi despre naturalisaținne, 

6. Exereitarea dreptu- 
rilor civile nu depinde de 

  

din  Constitiuţiune, deciziunile 
Curţii de Casaţie n'a putere de 
autoritate, căci interpretarea le- 
gilor cu drept de autoritate se 
cuvine numalputerei legiuitoare. 
(Alexandresco. «Explicația codu- Int civil.) * 

c) Qirculările ministeriale nu 
obligă la nimic, nici pe judecă: 
tori, nici pe particulari, pentru 
că numai puterea legiuitoare are 
dreptul de a interpreta legea. 
(Alexandresco. Op. cit) 

1) a. O clauză ilicită coprinsă 
într'an testament, nu anulează 
testameniul, niciun text de lege 
neprevăzind nulitatea absolută a testamentelor din această cauză. Cas.:I 173|84, , 2) Un legat lasat de tatăl să, copilului natural, este valabil; în ristemul legislaţiei noastre oali- tatea de copil natural neconsti- tuind o cauză de incapacitate de a primi de la tatăl săă liberali. “tă, prin dispoziţiuni între viă, sati prin testament. Qas.[ 191|9%, c) Este valabilă renunțarea prin "anticipație la dreptul de a face apel saii recurs contra hotărire. lvr date de arbitri, prin aceasta ! 

  
nefiind atinsă ordinea publică, 
Cas. 1 38119, Ă 

d) Ordinea jurisdicţiunilor fiind 
de interes public, ea nu poate îi 
intervertită nici prin renunțarea 
unei păr, nici prin convențiuni 

particulare. Cas, IL 305|1%. 
+) Olausa compromisorie din- 

tun contract, prin care părijle se 
supun unei jurisdicţiuni străine, 
este valabilă. (as. £ 371|83. 

d) Nalităţile fiind de arept 
strict, nu este permis judecăto- 
“rului să le creeze acolo unde le- 
giuitorul nu le-a permis în mod 
expres. Qas. Secţ. Un, 4/1. 

€) Este velabilă convenţiunea 
părţilor prin care ele xecunose 
competenţa de a judeca: a unui 
Tribunal străin. Cas. 1. 371:$3. 

[) Când la origina ei o conven- 
țiune a fost licită, ea nu devine 
ilieită prin faptul că una din părţi 
cu prilegiul executărei ei, a în: 
trebuințat mijloace imorale. Cas, 
II. 12190. 

2) Voința părților. nu poate a- 
Coperi o nulitate radicală, cum 
ar fi de exemplu aceia care ar 
atinge dobindirea imobilelor ru- 

; rale,de cătră străini. Cas, 1 18092,



DREPTURILE CIVILE, EPU. (Art: 7-3) 13 

alitateu de cetățean, cure 
nu se poate dobândi şi 
păstra de cât conform art. 
16 din acest codice. (P.8 
$ 2, 13, 16, 92, Const. 7, 
8, — 1. R1.3.4,5,8,9) Civ. 
Fr. 7), î). 

7. Tot Românul se va 
bucura de drepturile ci- 
vile. (Civ. 17, ur.—P. 13, 
16, 52. Const. 5.) — Civ. 
Fr. 8.2), | 

S.Veri-ce îndivid născut 
şi crescut în România până 
la majoritate, şi care nu se 
va fi bucurat nici odată 
de vr'o protecţiune străină, 

va putea reclama calita- 
tea de Român, în cursul 
unui an dupe majoritate. 

Acei ce, aflându-se în 
condițiunile de mai sus, 
vor fi devenit majori îna- 
inte de promulgarea a- 
cestui codice, vor avea 
termen de un an de la 
promulgare, pentru a re- 
clama calitatea de celă- 
ţean Român. 

Copii găsiţi pe teritoriul 
Român, fără tată şi mamă 
cunoscuţi, sunt Români. - 
(Civ. 9, 10, tt). (Civ. Fe. 
9) 5). 

  

1) Acest articol 6 din Codul 
civil a fost abrogat prin art. 7 
din Constituţiune. 

a) Cel născut în Rominia este 
presupus a fi Romîn până la proba 
contrarie, mai ales dacă a tras 
sorții, a fost supus sarcinelor Sta- 
tului, sai ocupă vre-o funcţie ju- 
decătorească sati aâministrativă, 
Cas. II 15190; 45:38; 114190; 102|90, 
) Izrailitul născut în Romînia 

din părință străini, este străini şi 
nu se poate bucura de dreptu- 
rile politice, Cas. IL 70|90. 

€) Botezul unui străin în ritul 
creştin nu” conteră. calitatea de 
cetățean romina, întru cît n'a în- 
deplinit formalităţile împămînte- 

„Direi, Cas. II, 54/83 ; 10190 
d) După -Constituţiune şi legea 

electorală, numai Bărbaţii ai ec- 
sereiţiu! drepturilor politice, nu 
Și femeile. Cas. II. 161190. 

€ Cestiunile de naţionalitate 
fină de ordine publică, nu pot   

fi rezolvate prin mărturisirea păr- 
ţilor. Cas, II. 72|83. 

2). a) Nu numai uzul constant 
dar şi legislaţiunile anterioare 
aă recunoscut monastirelor ca- 
xacterul de persoane juridice. as. 
1. 59189. ! 

v) D persoană morală nu'şă are 
personalitatea ei de cît în statul 
care a recunoscut'o ca atare. Cas. 
1. 353/1178. 

c) Mot ce se atinge de conâi- 
tiunile existenţei persoanelor ju- 
vidice cade în domeniul ordinei 
publice. Cas. 1. 73116. 

3). a) Aliniatele 1 şi al 2-lea ale! 
acestui articol ati fost abrogate 
prin art. 1 din Constituţiune. 

) Prin legea de la 13 Octombre 
1819 care a modificat art. 7 din 
Constituţiune, legiuitorul n'a ad- 
mis în favoarea persoanelor năs- 
cute şi crescute în Rominia de 
cît dispensa de stagiii, iar în ceea 
ce priveşte dobîndirea naţionali-



la 

9. Cei cari nu sunt de 
ritul creştinese nu pot do- 
bândi calitatea şi dreptu- 
vile de cetățean Român, 
de cât eu condiţiunile pres- 
crise la art 16 din acest 
Codice. (Civ. 6.—Const. 7, 
3). 1). 

10. Tot copilul născut 
din Român în ţcră stră- 
ină este Român. 

Tot copilul născut în 
lcră străină dia un Ro- 
mân, care ar fi perdut ca- 

" litatea de Român, va re- 
dobândi tot-d'a-uua acea 
calitate, îndeplinind for- 

tăţei romiîne, le-a supus la for- 
malităţile necesare pentrn Obți- 
nerea naturalizărel. Cas, I1. 78:83. 

1). Acest articol $, din Codul 
civil, a fost abrogat la 1879 prin 
modificarea adusă art. 7 din Con- 
stituţie. A se vedea şi notele de 
la art, 6 Qin codul civil, 

2), 4) Prin Romin se înţelege nu 
origina de sînge a unui individ, 
ci statul săă politie, Qas II. 91|73: 

b) Conform art. 10 Cod. Givil, 
simplul fapt al naşterei unui co- 
pil, din părini:Romini, pe un te- 
ritoriă străin, nu'i schimbă întru 
nimic naționalitatea. Cas.11.131179 

. 3), 4) După art. 11 toţă străină 
„se bucură de dreptul de a obţine 

justiţie, acesta fiind un drept ci- 
vi. Cas. 1. 98/80, 

i) Căsătosiile între străini se 
pot efectua inRomînia după for- 
mele cerute de legea lor naţio- 
nală. Cas. II. 16|85. 

<) Străinul domiciliat în eră 
se poate judeca sarvinâu-se cu 
act de paupertate. Cas. 1. 339185,   

DREPLURILE CIVILE, ETC. (Art. 9 Ii 

malitatile preserise de art, . 
18.(Civ. 18.34%) (Civ. Fr.103), 

11. Străinii se vor bu- 
cura în deobste în Rumâ- 
nia de aceleaşi drepturi. 

| Iucură d 
şi Românii, alară de ca-i: 
surile unde legea ur fi ho: 

civile de cari se 

tăvât alt-tel. (Civ. 13-15 
1173.—Pr, 106, 107, 37%. 
P, 920.— Const. 7, $.) (Civ. 
Fr. 11).%. 

12. Străina ce se vu că- 
sători cu un 
va considera de Română, 
(Civ. 19, %, 
(Civ. Fr. 12). j). 

d) După art, 11 al lesci din 
1864, numai acei străini sunt o 
priă de a cumpăra imobile in a i A a 
Rominia, in a căror eră Romină E 
nu se bucură de asemenea drep-! 
tari. Cas I, 10jsi. 

4). 0 Femeia în toate levisla-” 
țiunile de astă-ză, urmeaţă condi- 
țiunea bărbatului. Nu tot aşa era 
şi mai înainte. Ja Romani, fe- 
meia nu dobinâea prin căsătorie ; 
naționalitatea bărbatului. Tot aşa 
era şi în Anglia pînă la 1870, La : 
noi, după iegile vechi, atit în 
Moldova cit şi in Muntenia, străi-.. 
nul care se căsătorea cu o ro 
mîncă ăevenea Romin, în virtutea . 
unui obiceiii juridic al pămintu-. 
lu. Adi se întîmplă eontrarul, (A: 
se vedea şi D. Alexanâresco ap." 
cit. pag. 144). 
- d) Schimbarea, de naţionalitate 
operată de art, 12 nu are siect: 
retroactiv. (A se vedea  contro- 
Versa acestei cestiuni în expli- 
caţiunea dreptului civil a D-lui: 
D. Alexandresco). 

Român se; 

1753, ur). 

            

    

  

ib
a:
 

 



DREPTURILE CIVILE, ETC, (Art. 13 46 îi5 

13. Străinul chiar când 
w'ar avea reşedinta sa în 
România, va putea fi tras 
inaintea tribunalelor Ro» 
inâne pentru îndeplinirea 
ubligatiunilor contractate 
de dinsul în România,saii 
în ţeră străină cu un Ro- 
mân. (Civ. 14.—Pr. 106.— 
P..5.) (Civ. Fe. 14).9). 

14. Românul va putea 
fi twas înaintea unui tri: 
bunal Român pentru obli- 
satiuni contractate de el 
în ţeră străină, chiar cu 
un străin. (Civ. 2, 15. — 
Pr. 75, 76, 106, 107. —P. 
%, 4). (Civ. Fr. 15).9), 

15. ln ori-se materie, 

, 

afaiă de cele comerciale, . 
străinul. reclamant, care 
nu va -avea imobile în Ro- 
mânia de o valoare sufi: 
cientă, pentru a asigura . 
plata cheltuelilor de jude- 
ceată și a daunelor inte- 
rese, ce ar putea resultu 
din proces, va fi ţinut de 
a da cautitine pentru plata 
acestora. (Civ. 14, 1675. 
1676,—Pr. 106, 107). (Civ. 
Fr. 16).3). 

16. Străinul, care va voi 
a se naturalisa în Româ- 
nia, va fi dator a cere na- 
tuvalisaţiunea prin suplică 
către Domn, arătând. ea- 
pitalurile, starea. profe- 

  

1). 4 Din art. 13 reese că acţiu- 
nea întentată de nn străin contra 
unei societăţi străine domiciliată 
în Ttominia este de competenţa 
'Pribunalelor romîne. Cas. îl. 
1185. 

b) Necompetenţa 'Tribunalelo» 
xomiîne de a judeca un diterend 
dintre duoi străini, trebue riâi- 
cată înainte de a intra în desba- 
terea fondului. Cas. L. 95,80. 

«) Clausa din contractul păr- 
iilor prin oare ele se supun ja: 
visdictiunel unui 'Tribuual străin 
îşi are toată valoarea sa. Css 1. 
371]83. 

3). Un Romin poate fi acţionat 
înaintea Tribunalelor romîne, nu 
numai de persoanele fizice, dar 
chiar şi de o persoană morală, 
cum ar fi un guvern străin, de 
exemplu, A se vedea şi art. 17 
din Reguli. de la 6 Februarie 1888,   

xeferitor la societăţile anonime. 
3). a) Numai străinul reclamant. 

e supus cauţiunei judicat ui aolri, 
iar nu şi străinul pirit. Cas. 1 
300|72, 

d) Sunt ţinaţi a da cauțiune 
judicatum  solri numai străinii 
cari nu domiailiază în ţară. Cas. 
1. 339/85. 

c) Inocidentele relative la qes- 
tiunt de procedură nn pot să 
împedece pe pirit de a cere cau: 
iunea judicatum -solvi. Cas. 1. 
185]92, 

d) Tribunalele eu drept cuvint 
xesping excepţiunea  judicati. 
solci, când ea este invocată pen- 
tru prima oară înaintea sa ca 
instanţă de apel, această excep- 
tiune trebuină să fie invocată 
înaintea orl-cărei apărări asupra 
fondului. Cas. 1. 14:93.
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siunea saii meseria ce e- 
sercită, şi voinţa de a'şi 
statornici domiciliul pe 
teritoriul României. Dacă 
străinul, dupe o aseme- 
nea cerere, va locui dece 
ani în tcră, şi dacă prin 
purtarea şi faptele sale va 
dovedi că este folositor 
1&rei, Adunarea legiuitore, 
după inițiativa Domnului, 
ascultând şi opinia con- 

“siliului de Stat, îi va pu- 
tea acorda decretul de na- 
luralisațiune, care va fi 

DREPEURILE CIVILE, ETC, fÂrt. 16) 

| sancționat şi promulgat de 
Domn. 
i Cu toate aceslea vapu: 
tea fi dispensat de stagiul 
de dece ani străinul, care 
ar fi făcut tărei servicii 
importante, saii care ar 
fi adus în lcră o indus 
trie, inventiuni utile saii 
talente distinse. saii care 
ar fi format în teră sta- 
bilimente mari de comer: 
ciă sau de industrie. (Civ. 
6, 9, 87.— Const. 7, 8).)). 

  

1). a) Acest art. 16, din Codul 
civil, a fost abrogat prin legea 
de la 13 Octombre 1879, care a 
modificat art. 7 din Constituţiune, 
în inoâul următor : 

Diferenţa de credinţe religioase 
şi confesiuni nu constițue în Ro. 
mânia o piedică spre a dobînâi 
drepturile civile şi politice, şi a 
le exercita, 

Ş 1. Străiuul fără osebire de 
religiune, şupus sati nesupus unei 
protecţiuni străine, poate dobîndi 
împămintenirea cu condiţiunile 
următoare : 

3) Va adresa guvernului cere- 
rea de naturalisare în care va a- 
răta capitalul ce posedă, profe- 
siunea, sati meseria ce exercită şi 

- Yoinţa de a'şi stabili aomieiliul 
în Romiînia ; 

b) Va locui, în urma acestei 
cereri, dece ani în ţară şi va âo- 
vei prin faptele sale că este fo- 
lositor ei. i 

Ş 2. Pot Â scutiţi de stagii: 
2) Acel cari, vor fi adus în tară 

Indastrii, invenţiuni utile saă 
talente distinse, sai cari vor A 

   

fundat aci stabilimente mar! de 
comercii sati de industrie; 

b) Acei cari fiină născuţi şi! 
crescuţi în Romiînia din părinți 
stabiliţi în ţară, nu s"aă bucurat 
nică unii nici alţii vre-odată de 
vre-o proteoţiune străină ; 

0) Acei cari aii servit sub ra: 
pel în timpul rezbelului pentru 
independenţă şi cari vor puteai 
naturalisaţi în mod colectiv, după 
propunerea guvernului, printr'o 
singură lege şi fără alte forma: 
Tităţă, 

$ 3. Natuvalisarea nu se poate 
acorda de cît prin lege şi în mod 
individual. 

$ 4. O lege specială va deter. 
mina modul prin care străinii 
vor putea stabili domiciliul lor 
pe teritoriul României. 

$ 5. Numai Romiînii saă cei 
naturalisați Romîni pot dobiîndi 
„imobile rurale în Romînia. 

Drepturile pînă acum câştigate 
sunt respectate. 

Convenţiunile internaţionale 
astă-A! existente rămân în Vigoare  



DREPTURILE CIVILE, EC. (Art, 47--19) 1 

CAPITOLUL 11 
Despre perderea drepturilor civile 
prin perderea calităței de Român 

17. Calitatea de Român 
se perde: 

a) Prin naturalisaţiune 
dobândită în eră străină; 

b) Prin primirea, fără 
autorisațiunea guvernului 

” Român, a vre unei func- 
Oțiuni publice de la un gu- 
= Yern străin. (Const. 30). 
) _€) Prin supunerea pen- 
y ru or-cât de putin timp 
2 la vre-o protecţiune stră- 

ină, (Civ. 7, 19, 20). (Civ. 
Fr. 47).:). 

18. Românul, care va fi 
perdut calitatea sa de Ro. 
mân, o va putea redo- 
bândi întorcându-se în Ro- 
mânia cu autorisaţiunea. 
guvernului Român, şi de- 
elarând că voesce a se 
aşeda în teră, şi că re- 
nunţă la toate distinctiu- 
nile contrarii legilor Ro- 
mâne. (Civ. 17). (Civ. Fr. 
18). 2). , | 

19. Românea care se va 
căsători cu un străin, va 
vrma  condiţiunei soțului 
săă. 

Devenind văduvă ea va 
  

cu toate clausele şi termenul co- 
prinse într'insele. 

3) Naturalizarea fiind un drept 
personal, ea nu'şi întinde efectele 
şi asupra copiilor născuţi înainte 

| de naturalizarea părintelui. Cas. 
TI. 17193 

c) Nataralizarea nu se acordă 
de cit prin lege şi în mod inâi- 
tidual. Cas. 1]. 254191. 

1) a) Calilatea de cetăţean ro- 
Tin se pierde cînd un Român s'a 
Supus unei protecţiuni străine, 
fe chiar pentru un scurt timp. 
Cas, IL. 120|18, 
2) Naţionalitatea română se 

pierde: 1) prin înipămîntenirea 
într'o țară streină, cunform lagi- 
lor ei; 2) prin primirea de func- 
ţiuni publice politice, adminis- 
trative sai judecătoreşti de la 
un guvern străin, fără autoriza- 
rea celui român; 5) prin supunere 
la 0 protecţie străină; 4) prin 
futrarea întrun servioiă militar 
străin fără autorizația guvernului   

român, conform art. 20. Cod. civ.: 
5) prin anexiune de teritorii la 
o ţară străină, şi al 6) în ceea-ce 
priveşte pe femeile care se căsă- 
toresu ou un străin. (Alexandresco 
op. cit. pag. 204—208). 

2) a) Numui Românul care a 
pierdut calitatea sa de român, în 
cazurile art. 17 Coăâ, civ. are 
drept să'şi recapete această cali- 
tate printr'o simplă autorizuţiune 
a guvernului. Cas. 11. 90!90. 

b) Românul care a perdut ca- 
litatea de-român şi n'a obţinut 
naturalizareu conform art. 319 din 
Regulamentul organic, pici nu s'a 
contormat urt. 8 posterior pro- 
mulgărei Codului civil, este strein. 
Cas. 11. 53|177. 

c) Schimbarea de naţionalitate 
nu produce nici un efect retro- 
activ, aşa că redobîndirea cali- 
tăţei de român nu poate să aibă 
efect de cît pentru viitor. (Alexan- 
dresco. op, cit. pag. 213.) 

2193 tirYvTC/A a



13 ACTELE SPĂREL CIVILI tri, 20-22 

vedobândi calitatea sa delira Palriel lor. (Civ. î7.— 
Româncă. (Civ. 19, 9)IP. 66. ur.) (Civ. Fr.21).9). 
(Civ. Fr. 19).)). 

20. Românul catre. fără TITLUL Il. 
autorisaţiunea guvernului, | wexprenetele stăreieivile 
va intea în serviciul mili- : 
tar la Străini, sai se va 
alătura pe lâugă vre-o 
corporatiune militară stră- 
ină, va perde calitatea dej 21. Actele stărel civile 
Român. vor coprinde anul, luna. 

El nu va putea reintra | diua și ora când ele saii 
în România, de cât cu per- | făcut, prenumele (numele 
misiunea guvernului, El! de botez). familia, virsta. 
nu va putea redobândi eu- | profesiunea sait meseria 
litatea de Român. de cât şi domiciliul tutulor per: 
conform art. 18; lote a-Isonelor înscrise în ele. 
ceslea. fără a fi sculit de! (Civ. 29. 43, ur. 62. 65.ur, 
osîndele pronunţate. de|73). (Civ. Fr. 34).5). 
legea criminală contra Ro-| 22. Oficerii stărei civile 
măânitor, cari aii purtat nu vor putea trece în a- 
sai vor purta arme con» | ceste uete, nici prin ad: 

CAPITOLUL 1. 

Disposiriuny generule. 

  

1). Spre diterenţă de art. fran- |! şi pe Românii cari fără nici un 
cez corespundător, ari. 19. Cod. | angajament ar A prestat numsi 
civ, român nu obligă pe femeia | serticiile lor, în mod temporar, 
văduvă a se reîntoarce in ţară cu, | spre a da ajutor unui partid care 
invoirea guvernului, fixindu-și şi | "Şi disputa puterea, după cura era domiciliul în România. De această | de pildă comuna Parisului la 1571. 
tavoare însă nu se bncură şi co-! (A se vedea D. Alexandrasco op. pii săl născuţi anterior, aceștia | cit. pag. 200), ” ” neputind deveni Romîni decit prin 3). Pe timpul Reguiamentului 
îm pămnintenire, contorm art.“ din | organice actele stărei civile erai vonstituţie. . PE date sub îngrijirea gi privgherea 2). a) Casaţia Româuă secţia 1 | preoților. In privința modului decide în acest senz prin sentinţa | cum trebuese “ţinute astă-di de No. 147 19, A se vedea şi notele | comune actele Stărey civile, a se de lu art. 11, 18 şi 19. Cod, civ. | vedea Regulamentul din 2 lunie d) Pierderea cetăţeniei romîne 1865, 33 Ianuarie şi 3 Decembrie nu atinge de cit pe acela carea | 1866. De asemenea legea. comu: contractat un angajament în ser- | nală din & Mal 1887 sea Ylciul unei puteri străine, nu însă m



ACTELE STĂREI CIVILE (Art, 23 —26) 

nolaliuni, nici prin alte 
adaose ore-care, de cât 
numai ceea ce trebue a fi 
declarat de persânele ce 
se înfăţişează înaintea lor. 
(Civ. 29, 41—43, 64,70, 307. 
308, 1197). (Civ. Fr. 35).)). 

23. In casurile când păr 
iile interesante nu vor fi 
obligate a se înfăţişa în 
persoană, ele vor putea fi 
representate de un pro- 
curatore, cu procurațiune 
specială şi autentică. (Civ. 
31, 61, 276, 1171, 1532ur, 
1535) (Civ. Fr. 36).%, 

24. Martorii produşi in 
actele stărei civile nu vor 
putea fi de cât în vârstă 
de duoă-deci şi unu de any 
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cel putin, rude sai străini, 
şi vor fi aleşi de persânele 
interesate, (P. 22). (Civ. Fr. 

25. Ofcerul stărei ei- 
vile va citi părţilor înfă- 
tizate sai procuratorilor 
lor, precum şi martorilor 
actele, şi se va face men- 
țiune despre îndeplinirea 
acestei formalițăti. (Civ. 
23, 26, 36) (Civ, Fr. 38)1). 

26. Aceste acte se vor 
subscri de oficerul stărei 
civile, de personele înfă- 
ţişate înaintea lui şi de 
martori, sait se va men: 
ționa causa ce a popril 
pe aceştia de a sub-serie. 
(Civ. 25, 36) (Civ. Fr.39)%). 

  

1). Actul de nascere nu trebu- 
eşte să arate că copilul născut 
afară de căsăturie, are de tată pe 
cutare bărbat, chiar dacă 'i s'ar 
face ast-fel de declaraţiune, pen- 
tru că cercetarea paternităţei este 
oprită, conform art. 8uî din Co- 
dat civil. (Alexandresco, op. cit. 
pag. 219). 

2). In actele de nascere şi de 
moarte părţile pot fi reprezentate 
prin procuratori, însă cu procuri 
Speciale (art. 15835) şi autentifiate 
de Tribunal (art. 1171). La actele 
de căsătorie, părţile trebuesc să 
se prezinte ia persoană, căci alt- 
fel nu s'ar putea pune în vede. 
rea sotilor, drepturile şi datoriile 
lor. (Alexandreaco, 0p. cit, p. 211). 

3). In actele de nascere şi de 
moarte se cer cite doui martori 
(art. 42, 45, 64 şi 71); în acele de   

căsătorie patru (art. 61). La noi 
singura condițiune este ca mar- 
torii să fie majori (art. 433). După 
textul francez numai bărbaţii pot 
fi primiţi ea martori în cela ce 
priveşte actele stărei civile, (Art. 
31, Codul civil francez). 

4). Prin art. 861 şi 662 Codul 
civil şi 78 din proc. penală, legea 
cere de asemenea citirea din cu- 
vînt în cuvînt pentru testamen- 
tele autentice şi pentu depozi- 
ţiunile luate de judecătorul de 
instrucţie, 

5). In Regulamentul Organic 
al Munteniei se prevede că actele 
stărel civile să fie iscălite de preot 
și de părți. Casaţia română însă 
a decis ca semnătura părţilor pe 

lîngă acea a preotului nu este 
preserisă sub pedeapsă de nuli- 
tate. Cas. 227|17,



  

„20 ACELE SLĂREIL CIVILE (Art, 27—:82) 

| 27. Actele stărei civile 
-- vor fi înserise în fie-care 

comună într'unul sati mai 
multe registre, tinute în 
câte două exemplare. (Civ. 
29, 36, 38, 49, 180.—P. 161) 
(Civ. Fr. 40). 1). 

28. Registrele vor fi nu- 
merotate, snuruite şi pa 
rafate, pe fie-care pagină, 
de preşedintele tribunalu- 
lui de ânteia instanţă, sau 
de judecătorul ee'l vaînlo: 
cui, (Civ.49) (Civ.Fr.41). 2) 

29. Actele se vorînscerie 
pe registre în şir, fără loc 
gol; răsâturile şi. indica- 
tiunile, notitele, vor fi a- 
probate şi. sub-serise în 

aceluş mod ca şi lextul 
actului. 

Nu se va putea serie 
nimic în prescurtare, şi 
data nu se va scrie în cifre, 
ci în litere. (Civ. 26, 86) 
(Civ, Fr. 42). 5). 

380. Registrele se vor în: 
cheia de oficerul slătel ci- 
vile la finitul fie-cărul an: 
şipină într'o lună, unul din 
cele duot exemplare se va 
depune la archivele co- 
munei: iar cel alt se va 
trimite la grefa tribuna- 
lului de ântâia instanţă, 
spre păstrare. (Civ. 36. 39) 
Civ. Fr, 43). %, “ 

331. Procurele şi cele alte 
  

1). Și sub Regulamentul Orga- 
nic exista îndatorirea de a se ţine 
aceste registre in două exemplare 
la, caz de pierderea unuia, putîna 
rămâînea cel alt. 

Ofiţerul publie care ar înserie 
'un act pe o filă volantă sai li- 
beră (arț. 161, cod. penal şi 39 
God. civil) sar expune pe lîngă 
acţiunea în daune conform art. 
38 civ. şi la pedeapsa prevăzută 
de art. 161 cod. penal, iar actul 
va fi nul. Foia volantă nu poate 

" servi nici ca început de dovadă, 
pentru că nu emană de la partea 
protivnică conform art. 1197. civ, 
nici de la o parte oare ar avea 
interes contrar. (Alexanăresco op, 
cit. pag. 222) 

. 2). Formalitatea snuvuivei care 
nu există în textul trancez şi care 
consistă în trecerea unei sfori 
prin toate filele registrului Şi pe-   

cetluirea, la sfirşit. sai Ia început, 
este luată din Regulamentul Or- 
ganic al Moldovei, care prevedea 
$nuruirea condicelor peste toată 
fila şi pecetluirea cu pecetea Mi- 
tropoliei saii.a Episcopiri. 
Numerotarea şi şnuruirea re- 

gistrelor aă de scop de a înpe- 
deca adăogirea sau sustragerea 
vre-unei file, iar semnătura pre- 
şedinteiui împedică schimbarea 
sati sustracţiunea lor. (Alex. op. 
cit. pag, 223). 

3). Şi Regulamentul Organic al 
Moldovei prevedea riguros ace- 
ste formalităţi, Ele au de scop 
de a împedeca talşificările acestor 
acte, cari ai o foarte mare im- 
portanță socială. 

4). Această constatare se face 
printr'un proces verbal care vă 
arăta cîte acte coprinde fie-care 
registru; o asemenea încheere



ACTELE STĂREI CIVILE (Art. 32—34) 

înscrisuri, cari trebue să. 
remână anecsate la actele 
stărei civile, se vor depune, 
după ce se vor parafa de 
persoanele cari le-ai de- 
pus şi de oficervul stărei ei- 
vile, la grefa tribunalului 
dimpreună cu registrele 
cari trebue să rămâie în- 
(isa gretă. (Civ. 23, 39, 54, 
36, 59) (Civ. Fr. 44). 5. 

32. Ori-cine are drept 
de a cere de la păstrătorii 
registrelor stărei civile es- 
lraete din 'acele registre. 
Estractele date conform, 
registrelor şi legalizate de 
preşedintele tribunalului 
de ântâia instantă, sau de 
judecătorul ce'l va înlocui, 
vor fi credute, pe cât timp 

2i 

ele nu vor fi atacate prin 
inscripțiune de fals. (Civ. 
84 — 56, 9292, 1171, 1173, 
1188.—P. 1923—196.— Pr. 
P. 450, ur.) (Civ. Fr. 45). 2). 

33. Când nu vor fi exis- 
tat registre, sait se vor fi 
perdut, lipsa saii perderea 
lor se va putea dovedi atât 
prin dovedi inscris, cât şi 
prin martori, și în aseme- 
nea casuri, căsătoriile, nas- 
cerile şi încetările din via- 
ţă se vor putea dovedi atât 
prin registre şi înscrisuri 
de ale tatălui şi ale ma- 
mei încetaţi din viaţă cât 
şi prin martori. (Civ. 176, 
296, 297, 308, 1185, 1198) 
(Civ. Fi. 46). 5). | 

34. Ori-ce act al stărai 

  

trebue să aibă loc chiar dacă nu 
S'a, înscris nici un act în regisiru 
Această formalitate are ae' scop 
înpedecarea de a se mai_însorie 
în registrul unui an, acte întoc- 
mite în alt an, 

1). A se vedea cele spuse în 

aceste acte eraii gratuite. Astă-dr 
aceste copii sunt scutite de taxă 
numai pentru comunele rurale 
art, 29, legea timbr.). În comu- 
nele urbane, copiile se eliberează 
pe o hirtie de 1 leii iar legaliza- 
rea la Tribunal se face pe 5 lei.   notele art. 23 Cod. civil. . 

2), Actele stărei civile sunt scu- 
tite de ori-ce taxă, ele fiind del 
interes public (urt. 29 al. 6. Legea 
'Fimbr, din 1536 giart, 136inre- 
pulamentul legei de la 1866). De 
asemenea, buletinele de nascere, 
certificatele de căsătorie şi auto- 
rizațiunile de înmormintare sant | 
scutite de- ori-ce taxă şi se dat 
pe hirtie liberă (art. 63 Coa. civ. 
şi 14 din regulam, Ge Ia 1866). 
Subi legea veche și. copiele după 

(art. 1$ şi 20 legea timbr.). 
5) Legalizarea cerută de ari. 

32 civ. nu este prevăzută sub pe- 
deapsă de nulitate. Cas, I 13793. 

e) Extraotele actelor de naştere 
şi de căsătorie, eliberate conform 
art. 32 civ,, tac deplină credinţă 
pînă la inscrierea în tals. Cas. 1 
121[92. Cas. 11 388|79. 

3). Inainte de Regulamentul 
Organic nu s'a ţinut în România 
nică un fel de registru pentru 
inscrierea actelor stărei civile; de



  

civile, privitor la Români 
sati la străini, făcut fiind 
el în ţeră străină, va fi 
vrednic de credinţă, dacă 
el se va fi făcut după for- 
mele păzite în acea tară. 
(Civ. 2, 152, 885) (Civ. Fr. 
47). 1). 

35. In tote casurile, 
când urmează a se face 
mentiune despre un act 
privitor la starea civilă, 
pe marginea unui alt act 
deja înscris în registre, a- 
cea menţiune se va face, 
după cererea părței inte- 
vesate, de către oficerul 
stărei civile, pe registrele 
dilnice, sai pe acelea cari 

unde rezultă că nascerile, morţile 
şi căsătoriile dinainte de 1832, se 
-pot stabili prin martori. (Alex. 

-0p. cit. pag. 221). 
d) Lipsa registrelor stărei civile 

dă drept ia dovedirea unei căsă- 
torii prin proba  testimonială. 
Cas. 1 271|84. 

c) Judecătorul fondului este 
suveran apreciator, nefiind ţinut 
de depoziţiunile martorilor şi pu- 
tiod declara că ele nu stabilese 
proba cerută. Cas. I 277|19. 

d) Nu este aplicabil art. 33 cină 
e vorba a se dovedi înrudirea şi 
grâdul ei în materie de succesi. 
une. Cas. 1. 236'86. 

e) Art. 33 este aplicabil numai 
cînd nu există, sau cînd ele saă 
pierdut, Cas. 1 102|86. 

1), Dacă în ţtra în care s'a aflat 
Românul, n'a existat registre, sai 
dacă ele ai fost pierdute saw qi-   

ACTELE STĂREI CIVILE (Art, 35—36) 

vor fi fost depuse în ar- 
hivele comunei, şi de către 
grefierul Tribunalului de 
ânteia instanță pe regis- 
tele depuse la grefă. Spre 
acest sfirșit, oficierul stă- 
vei civile va vesti, în tei- 
men de trei dile, despre 
menţiunea de el făcută, pe 
procurorul Tribunalului 
respectiv, care va prive: 
ghia ca menţiunea să se 
facă întrun mod uniform 
la ambele registre. - (Civ. 
36, 48, 86) (Civ. Fr. 49).:) 

36. Ori-care abatere din 
articolele precedente, din 
partea funcţionarilor în 
ele arătați, va fi urmărită 

struse, atunci se va aplica art. 33 
Coa. civ. Românii cari se găsesc 
în străinătate sunt liberi de a 
constata starea lor civilă, fie con- 
form legilor române înuintea a- 
genţilor noştri diplomatici, fe la 
autoritatea străină, după legile 
acesteia, conform regulei Zucus 
vegit actum. După art. 38 al legei 
din 21 Martie 1573, agenţii noştri 
diplomatici fac pentr Români, o- 
ficiul de ofițeri ai stărei civile. 
Ei mai pot autentifica şi diferite 
acte de natură urgentă. 

2). Actele cara trebue să se 
menţioneze pe marginea actelor 
corespundătoare sunt trei: actul 
de recunoaştere a unui copil na- 
tural (art. 48); hotărirea care are 
de Scop indreptarea unui act, (art. 
46) şi anularea unei opoziţiuui la 
căsătorie (art. 53). Alex. op. cit. 
pag. 230).



ACTELE STĂREL CIVILE (Art, 31—39) 

inaintea tribunalului (ci- 
vil) de ânteia instanţă şi 
pedepsită cu o amendă, 
care nu va putea trece 
peste una sută lei. (Civ. 
Fr. 50). 1), 

37. Vevi-care depositar 
al registrelor meniionate 
va fi supus acţiunei civile 
a părtei vătămate pentru 
alteraliunile ce sar să- 
verşi în ele, remânend însă 
acestuia, de va găsi de 
cuviință, dreptul de a se 
întoaree cu urmărire asu- 
pra adevăraţilor făptuitori 
a sus diselor alteratiuni. 
(Civ. 33, 998, 999) (Civ. Fr. 
51). %. . 

35. Ori-ce alteraţiune, 
oră-ce falsificare în actele 
stărei civile, ori-ce înseri- 
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nu în registrele destinate 
pentru tinerea lor, va da 
:drept păriilor interesate 
„&Şi cere despăgubiri, şi a- 
" ceasta fără prejudiţiul pe- 
' depselor prescrise de co- 
dicele penale. (Civ. 1084— 
Pr. 162.—-P. 123-126, 161.— 
Pr. P. 450 ur) (Civ. Fr. 
52), 3). 

39. Procurorul tribuna- 
lului de ântcia instanţă va 

ifi dalor a verifica starea 
| registrelor, când ele se vor 
depune lu grefă: el va în- 

| cheia proces verbal suma- 
jriă despre a sa verificare, 
'va arăta abaterile sau vi- 
„nele comise de oficerul 
„Stărei civile, şi va cere o- 
'sîndirea sa la amendele 
prevădute de lege. (Civ. 

eve a acestor aete, făcută 34, 164.-—Pr. P. 21, 31, ur. 
pe vre-o foaie liberă, şi 45, 178) (Civ. Fr. 53).%.- 

  

1). a) Neobservarea formalită. ! cele ate în păstrarea lor potrivit 
iilor prescrise de lege nu atrage : art. 30 sunt responsabili pe cale 
in regulă generală nulitatea ac- ! civilă câtră partea vătămată de 
telor, de cit numai în caz de falş 
şi de înscrierea actului pe o foae 
volantă saii liberă, 

2) Acţiunea Procurorului, în 
cazul art. 36 Codul civil, este 
cicilă, aşa că ea nu se prescrie 
de cit după 30 ani contorm art. 
art. 1890 Cod. civ. 

2), Art. 37 este răă redactat şi 
iată ce a voit să dică legiuitorul :. 
depozitarii registrelor, adică ofi- 
ţerul stărei civile, pentru regis- 
trel anului curent, primarul şi 
sveficrul tribunalului pentra a: 

alteraţiunile sati falgificările ce 
; ar suferi registrul, chiar prin fap- 
tul altuia. Aceasta nu'i de cita- 

„ plieaţiunea art, 999. (Alex. op.cit, 
pag, 232). 

3). Acest articol nu mai presu- 
"pune ca art. 35 o simplă contra- 

„ venţie, ci o adevărată falşiticare 
a registrelor care se pedepseşte 
conform art. 123—125 Cod. peu,, 

spre deosebire de faptul penal 
prevăzut de art. 11 Coa. pen. 

1). 4) Contravenţiile vor fi tri- 
+ mise la 'Tribunalul civil spre a
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40. Părţile interesate 
” ai dreplul de apelaţiune în 
contra hotăriîrilor date de 
tribunalul de ânteia in- 
stanţă, asupra actelor stă- 
rei civile. (Civ. 85, 1201). 
(Civ. Fr. 5%). 1). 

CAPITPLUL 11 

Despre uciele de nasceve. 

41. Declaraţiunea des- 
pre nascerea unul copil se 

"va face la oficerul stărei 
civile al locului, în termen 
de trei dile după uşurarea 
temeei. Copilul "i se va 
înfățișa, (Civ. Fr. 55). 

La cas de împedicare de! 
a se transporta copilul în- 
naintea oficerului stărei 
civile, acesta va fi dator 

ACTELE STĂREI CIVILE (Art. 40-42) 

a merge însuşi, fără vre-o 
plată, la locuinţă spre a 
constata nascerea (Civ. 42, 
45, 11.—P. 276). 2). 

42, Nascerea copilului 
se va declara de iată sai 
în lipsa acestuia, de către 
medici sati hirurgt, moaşe, 
saii de către orl-ce alte 
persoane, cari vor fi fost 
faţă la nascere. 

Iar dacă muma nu va fi 
născut la domiciliul ej, a: 
ceastă declaraliune se va 
face şi de persoana aceea 
la locuinta căreia ea a năs- 
cut. 

Actul de nascere se va 
redige îndată, faţă cu duvi 
martori. (Civ. 24 ur.—P. 
276) (Civ. Fr. 56). %, 

  

a fi pedepsite cu o simplă amendă 
(art. 36, 54, 62, 174 civ.), iav de- 
liotele în cazurile axt. 139, 140 
civ, gi 161 şi 162 Cod. penal. vor 
fi trimaise Trib. corecţ. Procuro- 
rul poate cere şi rectificarea aoc- 
vului în ipoteza art. 62 al 10. (Alex, 
op. cit. pag. 234). 

2) Procurorii cari nu se vor con- 
forma legei vor putea fi pedep- 
siţi pe cale disciplinară şi chiar 
destituiţi, conform art. 124 din 
legea de organizarea judecăto- 
rească. : 

1) Hotărirea tribunalului în ma- 
tezie de stare civilă este supusă 
apelului, conform art. 40, iar ae- 
ciziunile Curtilor sunt supuse re- 
cursului conform art. 36 şi 38 din 
legea . Casaţiei: Termenul curge   

de la comunicare, conform drep- 
tului comun (art. 318 proc. tiv) 

2). a) Străinii sunt liberi de a 
declara nascerile copiilor lor la 
eousulatul respectiv, cînd după 
legea respectivă a acestuia, “1 se : 
dă acest drept, (Alex. pag. 235). 

%) In caz cînd copilul s'a născut 
mort sati ar fi murit înaintea de- 
olaraţiunei, actul se va serie în 
registrul actelor de moarte, con: 
statind de o dată şi naşterea şi 
moartea (regul. din 1866 art 55). 

c) Termenul de trei dile pre- 
văzut de art. 41 se socoteşte pe 
dile libere conform art, 729 proc. 
civ. Cas, II 521]9, 

3). Legea vizează aci pe tată! 
legiuit. “Totuşi şi tată! natural 
poate să declare nascerea copilu-



ACTELE STĂREI CIVILE (Art, 43—415) 

43. Actul de nascere va 
arăta cu desluşire diua, 
ora, locul nascerei, secsul 
copilului, pronumele ce i 
se va da la botez, precum 
și numele de familie, :pro- 
fesiunea saii neseria şi 
domiciliul tatălui, mumei 
și al martorilor. (Civ. 21, 
22, 24, 307, 308) (Civ. Fr. 
51), 1). 

41. Veri-cine va găsi un 
copil noii-născut va fi da- 
tor a'l încredinta oficeru: 
lui stărei civile împreună 
tu toate hainele şi obiec: 
iele găsite la copil, şi a 
declara ' toate împrejură- 
rile timpului şi locului 
undei va fi găsit. 
_ Oficerul stărei civile va 
întoemi îndată procesveu- 
bal arătător de toate îm- 
prejurările în care se va 
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coprinde virsta copilulu) 
după aparenţă, secsul şi 
numele ce i se va da,-şi 
autoritatea civilă la care 
se va fi încredinţat. 

Acest proces verbal se 
vu trece în registru. (Civ. 

28, ur.—P. 2716—279) (Civ. 
Fr. 58). 3. 

45. Dacă se nusce un 
copil pe un vas român că- 
lătorind pe Mare, actul de 
nascere se.va face până 
în 24 de ore în presenţa 
tatălui, dacă se va fi aflat 
față, şi a duoi martori lu- 
ați dintre oficerii vasului, 
saii în lipsă dintre o.nenii 
echipagiului. 

Acest act se va redige 
de căpitanul, stăpiînul saii 
patronul vasului şi se va 
trece.în rolul (lista ofi- 
cială) persoanelor ce se - 
  

lui, putiaă chiar, conform art. 
13. să] şi recunoască, în care caz 
se va face menţiunea cerută de 
acest articol, . 

1. Observăm că textul nostru 
nu prescrie ca cel francez core: 
spundător arătarea numelui de 

iez al părinţilor şi al martori- 
lor, dar aceasta nu “1 de cit o 
scăpare de vedere al traducăto- 
rului, această menţiune fiind pre- 
vădută de art. 21, 
„Şi în acest articol ca şi în art. 

*2 prin tată trebue să înțelegem 
pe tatăl legiuit nu şi pe cel na- 
taral, legea oprind căutarea pa-   

ternităţii (art. 307). Codul italian 
(art. 375) spune formal că numele 
tatălui şi al mamei se arată nu- 
mai atunci cind naşterea este 
fructul căsătoriei. La noi, Regu- 
lamentul, din 1866, stabileşte că 
nu poate figura nici o dată nu- 
mele tatălui unui copil natural, 
ci numai al mamei, cercetarea 
maternităţei fiind permisă după 
lege. , 

5 Copii găsiţi pe teritoriul ro- 
mîn, fără părinţi cunoscuţi, sunt 
consideraţi ca Români, conform 
uit. aliniat al art. 8 Cod. civil.
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atlă pe vas. (Civ. 21. ur., 
46, ur., 7î, ur.. 875) (Civ, 
Fr. 59).1). 

46. La cel ântâiu port 
unde se va opri vasul, de 
va fi un-port român, că- 
pitanul, stăpinul sau pa- 
tronul vasului, sai oră- 
cine ar fi redactat actul 
de nascere, este dator a 
depune ducă copii auten- 
tifice după act la autori- 
tatea portului. Aceasta va 
opri o copie în cancelaria 
sa, iar cea-l-altă o va tri- 
mite ne întârdiat Ministe- 
rului de interne, cure o 
va transmite autorităţei 
comunale a domiciliului 
tatălui copilului, născut, 
sai, de nu sar cunoasce 
tatăl, al mumei. 

Autoritatea comunală va 
trece actul îndată în re- 
gistrul stărei sale civile. 

1) In coâul francez, capitanul 
vaporului se numeşte aitre pe 
Ocean şi pătron pe Marea Meăi- 
terană, ' 

Legiuitorul nostru nu trebuia 
deci să traducă aceste cuvinte, 
care toate servesca desemna pe 
căpitan. (Alex. pag. 244). 

2) a. Deşi cestiunea recunoaş- 
“terei copiilor naturali este foarte 
controversată la noi, totusi ma- 
joritatea comentatorilor “noştri admit în principii atit tatălui cit 
şi mamei, dreptul de recunoas- 
tere a copiilor lor natural, Ast- 

ACTELE STĂREL CIVILE (Ari, 46-45) 

(Civ. 47, 79) (Civ, Fr. 60). 
|_:42. De va aborda vasul 
întrun port străin, căpi- 
tanul, stăpinul sai pu- 
tronul vasului va trimite 
prin poşta locului, la Mi: 
nisterul de interne al Ro- 
mâniei o copie legalisată 
de pe actul de nascere. 

Ministerul şi autorita- 
tea comunală vor urma 
în acest cas după cum sa 
prescris la articolul pre- 
cedent. (Civ. 46, 72.) (Civ. 
Fr. 61). _ 

48. Actul de recunoas- 
cerea unui copil se va în- 
scrie in registrele stărei 
civile cu data sa, şi seva 
menţiona recunoascerea în 
marginea actului de nas: 
cere, dacă există asemenea 
act. (Civ. 35, 304) (Civ. Fr, 
62). 3). 

fel d-nii: Mirzescu, Dem. Alexan- 
drescu, Boerescu, Bonachi sus- 
țin afirmativa; Take Ionescu, 
Misir, Filipescu sunt numai pen: 
tra recunoaşterea din partea 
raamei. 
d) Recunoaşterea se poate face 

Şi prin mandatani, învestiţi cu 
procuii speciale, conform art. 23, 

c) Recunoaşterea poate să aibă 
loc la oxă-ce virstă a copilului, 
sati după moartea lui (art. 305); 
se poate face chiar înainte de a 
se naşte, în urma concepţiei, bine   înţeles,



ACTELE SPĂREIL CIVILE Art, 419—5:5 

CAPITOLUL III. 

Despre uctele de căsătorie, 

19. Inaintea celebrărei 
“ăsătoriei oficerul stărei 
civile va face duos publi- 
ratiuni, în interval de 
opt dile, în di de Dumi- 
nică, înaintea uşel biseri- 
cei enoriei și la uşa casei 
comunale. 

Aceste publicațiuni şi 
aclul ce se va încheia 
întru acesta vor coprinde: 
prenumele, numele. profe- 
siunea şi domiciliul am»- 
bilor viitori soti, calitatea 
lor de majori sait umi- 
nori, şi prenumele, numele, 
profesiunea şi domiciliul 
taților şi muinelor. Acest 
act va mai cuprinde şi 
zilele, locul şi ora în care 
sai făcut publicaţiunile ; 
el se va înserie pe un sin- 
zur registra care va fi nu- 
merorat şi parafat, pre- 
cum este prescris la ar- 
ticolul 28, şi care la finele 
anului urmează a se de- 
pune la grefa tribunalului 
de ântâia instanță. (Civ. 
50. 51, 55, 174, 175, 179, 
349, 434) (Civ. Fr. 63). 

4 Dreptul de recunoascere 
fiind un drept civil, el poate fi 
exercitat şi de un străin, dacă 
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| 50. Un estract după ac- 
tul de publieațiune se va 
afişa pe uşa casei comu- 
nel, unde işi aii domiei- 
liul viitorii soti şi va re- 
mâne afipt in tot inter- 
valul publicațiunilor. 

Căsătoria nu se va pu- 
tea celebra, de cât după 
trei dile libere de la cea 
de a .duoa .publicațiune. 
(Civ. 174, 175) (Civ- Fr. 64). 

ÎL. Dacă căsătoria nu 
s'a celebrat în cursul unui 
an de la cea din urmă pu- 
blicaţiune, atuncă se vor 
face noui -publieaţiuni, 
după formele: prescrise 
mai sus, la art. 49. (Civ. 
49, 50) Civ. Fr. 65). 

52. Oposiţiunile la că- 
sătorie se vor face în duo& 
exemplare subsemnate a- 
mânduoă de însuşi opo- 
nenţii, sai de îmmputerai- 
ciţii lor prin procuraţiune 
specială şi autentică, Unul 
din exemplare, d'impreună 
cu copiă după procura- 
tiane, se va comunica păr- 
ților în persoană, şi în 
lipsă-le. se va lăsa la do- 
miciliul lor. Jar cel alt 
exemplar, asemenea cu 

legea lui personală % permite, 
(Ales, pag. 294 vol. II)  
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copie după procuratiune, 
se va comunica oficeruluY 

stărei civile care va pune 
_viza sa. (Civ. 53-55, 153- 
161.—P. 284.) (Civ. Fr. 66). 

- 53. Oficerul stărei civile 
va trece, pe scurt, în re- 
gistrul de publicaţiune, 
toute oposiţiunile. Dacă 
acele oposițiuni se vor a- 
nula prin vre-o hotărire 
judecătorească . sai prin 
vre-un act de retragere 
din partea celor ce le dă- 
duse, acea hotărire sait 
act se va trece, pe scurt, 
pe marginea aceluiaşi re- 
-gistru, (Civ. Fr. 67). 

*  54.Lacas de opositiune, 
oficerul stărei civile nu va 
putea celebra căsătoria 
pînă ce nui se va face 
formal cunoscut anularea 
oposiţiunei, prin retrage- 
rea celui ce a dat'o, sau 
prin hotărire de judecată. 

Oficerul stărei civile, 
„care va urma împotrivă 
va fi osândit lao amendă 
de trei sute de lei si la 
despăgubire de toate chel- 
iti a asubile urmate 
părților. (Civ. 62 $ 7.) (Civ. Fr. 68). 57) (Civ 
55 Dacă unu sa ivit 

vre-o oposițiune, se va 
menționa aceasta in actul 

  
  

ACTELE STAREI CIVILE (Art. 38-57 

de căsătorie, şi dacă pu- 
blicaţiunile au fost făcule 
în mai multe comune, păr: 
țile vor înfățişn certifica: 
tele fie-căref comuna la 
funcţionarul stărei civile. 
spre a constata neivirea 
de opositiune. (Civ. 62$7) 
(Civ. Fr. 69). , 

56. Oficerul stărel ei- 
vile va cere şi va lua ac: 
tele de nascere ale amhi: 
lor fiitori soţi. 

Dacă însă va fi cu ne: 
putinţă a le avea. atunci 
se va îndeplini lipsa a: 
cestor acte prin alte do; 
vedi de la locul nascerei 
sai al domiciliului lor. 
(Civ. 57, 58, 138.) (Civ. Fr. 
10). 

57. Dovedile ce vor în- 
deplini lipsa actelor de 
nascere sunt: declaraţiu: 
nea a cinci inartori băr- 
baii sau femei, rude sah 
nu ai fiitorilor soţi, locul 
ŞI, pe cât se va putea mai 
nemerit, epoca nascerei și 
causa pentru care nu su 
putut înfătişa actul de 
nascere. 

Martorii vor  subserie 
acea declaraţiune, care se 
va legalisa de primarul 
comunei, şi, dacă vre-unul 
din martori nu va sei, sai



AUPELE SPĂREI CIVILE (Art. 35 -61) 

nu va putea subgerie, se 
va face menţiune despre 
aceasta în acel act, 1). (Civ, 
56, 58, 138.) (Civ. Fr.74). 

55. Actul. de dovedire 
se va înfâţişa tribunalului 
de ântâia instanţă al ju- 
deţului, unde trebue să 
se săvârșească căsătoria. 
Tribunalul, ascultând con- 
clusiunile procurorului, va 
face saii va refuza legali- 
zațiunea lui, după apre- 
cierea ce va da declara: 
țiunilor martorilor şi îm- 
prejurărilor ce ai împe- 
dicat înfăţişarea actului 
de nascere. (Civ. 60.) Cuv. 
Fr. 72). 

59. Actul autentie des- 
pre consimtimîntul tată- 
lui, mumei, moşului (bu- 
nului) şi mouşei (bunei) 
sau, în lipsă-le, despre 
consimţimântul - familiet, 
va coprinde prenumele, 
numele, profesiunile şi do- 

„29 

miciliul fiitorilor soţi şi 
a tutulor acelora ce vor 
fi luat parte la acest act; 
precum şi gradul înrudi- 
xei lor. (Civ. 131, ur.; 442, 
164, 165, 1171.—P. 162). 
(Civ. Fr. 73). 

60. Căsătoria se va ce: 
lebra în comuna, în care. 
unul din soţi va aveado-. 
miciliul său, 

Acest domiciliă, întru . 
cât privesce căsătoria, se 
va slabili prin o residenţă 
de şese luni continue în- 
tr'o comună. (Civ. 87.ur.; 
151, 173). C. Liv. Fr. 74). 

61. In diua hotărâtă de 
părțile ce voesce a se în: 
soti; după expirarea ter- 
menului de publicațiuni, 
oficerul starei civile, în 
casa comunală, în pre- 
sența de patru martori, 
rude sau streini, va da 
citire părţilor de actele 
sus mentionate, relative 

  

1) Legea decretată la 3 şipro- 
mulgată la $ Marte 1875, rela- 
tivă la modificarea Art. 57, 58 şi 
59 din Codul Civii, în unicul să 
articol, dice : 

“Actul prevcădut la Art. 57 și 
35 din Codul Civil va avea d: 
plină tărie, pentru persoanele do- 
miciliate în comunele ce mu unt 
Teşedinţe de tribunal, în urma le-   galizărei primarului comunei care 
va asculta declaraţiunile cerute ! 

de Art. 58 a martorilor prevă- 
Guri în Art. 67.— Aceste declara-: 
iuui se vor face sub prestare de 
jurământ şi primarul va constata 
în procesul verbal ce ra redacta 
îndeplinirea acestor formalită ţi. — 
Actul prevădut la Art. 59 diu 
Codul. Civil pentru aceleagi per- 
soane va avea deplină putere ca 
act autentic, în urma legalizărei 
primarului, ,
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la slatul civil al părtiior 
şi la formalitătile căsăto- 
riei, si le va citi cupito- 
lul VI al titlului Despre 
căstitorie; Despre dreptu- 
vile şi datoriile vespective 
ale soților; el va inter- 
pelu pe viitorii soți pre: 
cum şi persoanele cari au- 
torisează căsătoria, de vor 
[i de fată, să declare dacă 
sa făcut vre-un contract 

“de căsătorie și, la cas de 
afirmativă, data acestui 
con!raet, precum şi nu- 
mele și residența uutori- 
tătei care la legalisat, 
Uficierul stărei civile va 
primi, dupe aceasta, de- 
elarațiunca fie-cărei părti, 
una dupe alta, că voese 
a se căsălori. El va pro- 
nunţa în numele legei că 
părțile sunt unite prin că- 
sătorie si va redige în: 
dată act despre aceasta. 
(Civ. 24, 49, 151,178, 194, 
908. —P. 162 si ur. 166, 
ur.—Co, 19). C. Civ. Fr.75). 

62. În actul de căsăto- 
"rie seva cuprinde: 

I, Prenumele, numele, 
profesiunea, etatea, locul 
de nascere şi domiciliul 
fie-căruia din soţi. (Civ.21).   II: De sunt majori sai 
Minori. (Civ, 21, 349, 434), 
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UI. Prenumele, Lumele, 
profesiunea şi domiciliul 
taţilor şi ale mamelor lor. 

IV. Consimţimântul ta- 
ţilor şi al mamelor, hu: 
nilor sau al bunelor, sai 
al familici, în easurile ce- 
rute de lege. (Civ. 131 — 
133. 164, 165). 

V. Actele respecluoase, 
dacă acestea sar fi făcul, 
(Civ. 134-138), | 

VI. Publicaţiunile în di- 
ferite domiciliuri. (Civ. 49 
51. 174), 

VII Oposiţiunile, dear 
urma nişte asemenea, ro 
vocarea ccestora, sali men- 
tiunea că nu s'a arătat o- 
positiune. (Civ. 52-55 153, 

). 
VIII Deelavaţiunea păr- 

lilor eontractante că se 
iai de soţi, şi pronunla: 
rea uniunei lor de către 
oficerul public. C. Civ. 129). 

IX. Prenumele, numele. 
elatea, profesiunea şi do- 
miciliul fie-cărui din mar: 
tori. precum şi declara: 
liuneu de sunt rude sai 
afini at soţilor, de ce a: 
nume parte şi grad. (Cit. 
91, 24. 660,ur.), | 

A. Deciaraţiunea ce să 
făcut asupra interpelaiu- 
nei prescrise de-articolul



ACPIELE SPĂRHI CIVILE (Art. GE -65) ii 

precedente, că a urmat 
sau nu contraci de căsă- 
lorie şi, pe cât se va pu- 
tea, data contractului, de 
există, precum şi numele 
şi locul residenței autori- 
tătei care l'a legalisal; 
toate acestea, sub pe: 
deapsă contra oficerului 
slărei civile de amenda 
presevisă la Art. 54. In 
ras când declaraţiunea sar 
îi omis, saii greşit, reeti- 
licaţiunea actului, în ceea 
ce priveşte omisiunea saii 
areşala, se va putea cere 
de procurorul tribunalu- 
lui, fără prejudiţiul drep- 
iului părţilor interesale, 
în eonformitate cu Aust, 
54 al acestui codice. (Co. 
19, 20). Civ. Fr. 76). 

CAPITOLUL 1V, 
Despre actele de încetare din riaţă. 

63. Nică o înmormiîn- 
lare nu se va face fără 
autorisatiune, — Autorisa- 
țiunea se dă de oficeru! 
stărei civile, carele nu o. 
va putea elibera până ce 
mai ântâiii nu va merge 
însuşi la locuinţa celui în- 
celat din viață, ca să se 
încredinteze despre moar- 
lea sa, şi până nu va trece 

„56 ore de la încetarea din   

viaţă, afară de casurile 
prevădute de regulamen. 
tele politienesci. - 

In localităţile unde se 
vor fi aflând revisori de 
morti, oficerul stărei ci- 
vile ”] va lua cu dinsul 
pentru a face constatare. 

Autorisaţiunea de în- - 
mormîntare se va da fără 
plată de vre o taxă. (Civ. 
67, 68.—P. 284, ur.) (Civ. 
Fr. 77). 

64. Actul de încetare 
din viaţă va fi redactat 
de către oficerul stărei ci- 
vile, după deelaraţiunea 
a duci martori; aceşti 
martori vor fi. de se va. 
putea, din cele mai de a- 
proape rude sait vecini. 

lară cînd cine-va va 
muri afară din domiciliul 
săii, persoana în locuinţa 
căreia a murit. dimpreună 
cu ruda saii alte persoane. 
vor servi de martori. (Civ. 
24, 65, ur.; SI, ur.) (Ci. 
Fr. 78). 

65. Actul de încetare 
din viață va coprinde: - 
prenumele; numele, virsta, 
profesiunea şi domiciliul 
mortului ; prenumele ce- 
lui-alt snț, dacă mortul 
era căsătorit sai văduv; 
prenumele, numele, virsta
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profesiunea şi domiciliul 
"celor ce aii declarat moar- 

tea, şi de sunt rude, gra- 
" dul invudirei. Acelaş act 

va mai coprinde. pe cit 
se va putea sei, pronu- 

„mele, profesiunea şi do- 
miciliul părinţilor mortu- 
lui şi locul nuscerei sale. 
(Civ. 21, ur.) (Civ. Fr. 79). 

66. Daeă încetarea din 
viată a vre-unei persoane 
sa întîmplat în spitalele 
militare, civile, sai în ori- 
ce alte stabiiimente pu- 
blice sau particulare, su: 
periorii, directorii, admi- 
nistratorii şi stăpînii ace- 
lor case vor fi datori a 

-da de scire în 24 ore ofi- 
„cerului siărei civile, care 
va merge îndată ea să se 
încredinteze de moartea 
acelei persoane, după de.- 
clarațiurile ce i se vor fi 
făcut şi după sciinţele ce 
va fi luat; se vor ținea 
în disele spitale şi stabi- 
limente, registre destinate 
spre a se înscrie acele de: 
claraţiuni şi sciințe. 

Olficerul stărei civile va 
întoemi actul de încetare 
din viată, şi-l va trimite 
la locul unde încetațul din 
viață va fi avut cel din 
urmă domieiliii, pentru a   

AOTELE SPĂREL VIVILE (Art. 65 6%) 

se înserie în registre, (Civ, 
21 ur.: 63,81, 82.—P.984) 
(Civ. Fr. 80), 

67. Cind vor fi oare- 
cari semne sai indicii de 
moarte violentă sau al- 
te împrejurări bănuitoare, 
mortul nu se va putea în- 
gropa de cît după închiăe- 
vea unui proces verbal de 
călre un funcţionar poli: 
țienesc, față cu un medic 
sai chirurg, spre a se 
constata starea cadavrului 
şi a veri-cârei alte îm- 
prejurări relative la a- 
ceasta, precum şi ori-ce 
informaâtiuni ce se vor 
putea lua despre prenu: 
mele, numele, vârsta pro: 
fesiunea, locul nascerei şi 
domiciliul acelui mort- 
(Civ. 68, 70. —P. 284, 985, 
— Pr. P. 43), (Civ. Fr. 81). 

68. T'uncţionarul poli- 
|tienese va fi dator a tri: 
mite îndată oficerului stă: 
rei civile al locului unde 
va fi murit acea pers6nă, 
tite sriinţele arătate în 
procesul săi verbal, în 
conformitatea cărui + se va 
redacta actul de încetare 
din viaţă, 

Funcţionarul stărei ci- 
vile va expedia o copiă 
după acea comunicaţiune



ACTELE STĂREI CIVILE (Art, 69-72 33 

despre încelarea din viată | lul Șehipagiului. (Civ. 21, 
a acelei persoane la do: ură 4, 65,19). (Civ. Fr. 56), 
miciliul său. de va (i cuno- 72. La cel ântâiii port 
scut, şi astă expediere se | unde va intra vasul, de 
va înscrie în registre, (Civ. ! va fi portul român, căpi- 
67, 87, ur.) (Civ. Fr. 82). tanu!, stăpînul saă patro- 

69. In cas de morle în.nul vasului cari au re- 
închisori se va îneunos- | dactat actul va depune 
ciința îndată oficerul stă. ; duoă copii încredințate de 
reă civile, de către îngri- | "el ale actului de încetare 
jibovele închisorei; spre, din viaţă la autoritatea 
a merge aculo după co: portului care va urma con- 
p rinderea art. 66, spre a. form art. 46, iar de va 
repdige actul de încetare intra vasul întrun port 
din viată. (Civ. 64, ur. 70).: străin se va urma con: 

  

(i Siv. Fr. 84). form art. 47. (Civ. 46, 71, 
''70. In tote casurile de 87). (Civ. Fr. 87). 

imorte în închisori. nu se GAPIPOLUI, V. 

va face în registre nici o! 

menţiune despre asemeny . Despre actele stărei cirile priri- 
toave la militarii ce se găsese 

imprejurără, şi actele în-. afară de tevitoviul român, 
cetărei din viaţă se vor, sai pe teritoriul va- 
redacta numai după for- mân, în timp de 
mele preserise de ari. 65. vesbel sa de 
(Civ. 67, 69). (Civ. Fr.85).: turburări, 

11. In cas de morte pe: 73. Acleleslărei civile. 
un vas român călătorind! făcute afară de teritoriul 
pe Mare, mortea se va român, sai pe teritoriul 
constata până în 2% ore romin în timp de resbel 
prin un act în presenla a ; saii turburări, şi cari pri- 
duoi martori luați dintre vese la militari, saă alte 
oficerii vasului, saii, în persone în servicii pe 
lipsă, dintre oamenii echi- | lângă armată, vor fi re- 
pagiului. Acest act se va. daciate după formele pres: 
redige de către căpitanul. lerise după dispositiunile 
stăpinul sai patronul va- | de mai sus, afară de es- 
sului şi se va înserie pero- | ceptiunile coprinse în ar-
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ticolele umnătoare.. (Civ. 
21, ur, 34, ur. 42, ur. 62, 
64, ur. 870, ur.) (Civ. Fr. 
88). 

74. Cuartir-Maestru în 
fie-care corp de Thiul sati 
mai multe batalioane saii 
escadrâne, oficerul comp- 

tabil în cele-alte corpuri. 
vor indeplini funcțiunile 
de oficeră ai stărei civile. 
Aceste funcțiuni vor fi în- 
deplinite. pentru olicerii 
fără trupe și pentru func- 
ționarii armatei, de către 
intendentul ataşat pe lângă 
armată sai pe lângă cor: 
pul de armată. (Civ, 82), 
(Civ. Fr. 89). 

Tă. Se va păstra în lie- 
care corp al trupelor un 
regisiru al actelor slărei 
civile penlru oamenii din 
acel corp, şi altul la sta. 
tul-major al oştirei pen. 
tru actele civile relative 
la oficeril fără trupe şi la 
funcţionarii alaşaţi, 

Aceste registre se vor 
păstra ca şi cele-alțe re- 
gislre ale corpurilor şi ale 
statelor-majoare şi se vor 
depune în arhivele Minis- 
terului de Resbel la în: 
toarcerea corpurilor saă 
armatelor în teră, sai la 
încetarea reshelului saii a 

"turburărilor în eră. (Civ. 

  
  

   
   

97, 16). (Civ. Fer. 90), 
76. legislrele vor fi nu-ă 

merotate şi parafate, în: 
fie-care corp, de către o- 
ficerul care îl comandă, și 
la statul-inajor, de! către, 
capul statului-maju ge-ă 
neral. (Civ. 28, 75). Civă 
Fr. 90). "ez i 

77. Veclaratiunile i 
nascere în uşiire se vită 
face în dece «ile după na 
cere. (Civ. ți. ur.) (Ciă 
Fr. 92). 

73. Ulicerul insăreiniă 
cu tinerea registrelor si 
rei civile va îi dator, în 
dece dile după trecerea 
unui act de nascere în re: 
gistrul său, să adreseze 
un estract funcţionarului 
stărei civile la locul unde 
"si-a avul în urmă domi- 
ciliul tatăl copilului, sai 
muia, când tatăl nu e cu- 
noscut. (Civ. 74, 87), (Civ. 
Fr. 9%). 

79. Publicările căsăto- 
riei militarilor, saii fune- 
tionarilor de lângă armată 
se vor face la locul unde 
au avut cel din urmă do- 
miciliii. Pe lângă aceasta 
doud-decă şi cinci dile mai 
"mainte de săvirşirea ciisă- 
toriei, publicaliunile se 

   

     

  

    

  



ACELE SPĂREI CIVILii (art. S0— 

vor pune la ordinea dilei 
a corpului, pentru cei ce 
țin de un corp, şi la or- 
dinea dilei a armatei pen: 
tru oficerii fără trupe și 
pentru oficerii ataşati pe 
lingă dinsele. (Civ. 49-51, 
151, 174) (Civ. Fr. 94). 

50. Indată după înserie- 
vea în registru a actului 
de serbarea căsătoriei, ofi- 
cerul iusăreinat cu ținerea 
vegistrului va trimite o 
copie funcţionarului stărei 
civile al locului unde că- 
sătoritii îşi vor fi avut cel 
din urmă domiciliii. (Civ. 
62. 74, 73, 87). (Civ. Fr. 
95)... 

SI. Actele de încetare 
din viață se vor face în 
fie-care corp. de către 
Cuartir-Maestru, şi, pen: 
lvu olicerii fără trupe şi 
funeţionarnii ataşată pe lân- 
gă avmată, de către in- 
tendentul corpului, după 
încredințarea a îrei mar- 
lori, şi estract după a- 

veste registre se va tri: 
mite în dece dile functio- 
marului stărei civile la 
locul unde “şi-a avut cel 
din urmă domicilii înce- 

1) Corform art. 1, 2, 4 şi 16 
din regulamentul pentru căsăto- 
viile militarilor, ofiţerii nu pot   

R4) 35 

talul din viaţă. (Civ. 21, 
ur. 33, 64, ur. 74, 78,87). 
(Civ. Fr. 96). 

32. La cas de morte în 
Spitalele militare ambu- 
lunte saii statornice, actul 
se va redacta de directo- 
rul acelor Spitale şi se va 
trimite la? Cuartirul-Ma- 
estru saii la intendentul 
corpului din care. făcea 
parte înestatul din viaţă: 
aceşti oficeri vor trimite 
o copie funcţionarului stă- 
rei civile al locului unde 
incetalul din viaţă "şi-a 
avut domiciliul în urmă. 
(Civ. 66, 74. 75, 87). (Civ. 
Fr. 97). 

83, Funetionarul stărei 

civile de la domiciliul păr- 
tilor. îndală ce va primi 
de la ammulă copia unui 
act al stărei civile, va îi 
dator al trece în regis 
tru. (Civ. 29, 36. ur. 78, 
80-82) (Civ. Fe, 98). 

CAPITOLUL VI. 

Despre reetificevea cetelor stăreă 

cirile, 

34. Când se va cere rec- 
lificarea unui act al stă- 

să se căsătorească, până la gra- 
dul de căpitan, fără o prealabilă 
invoire a ministruiui de Resbol,



36 DOMICILLU 

vei civile, lribunalul com- 
petent va judeca, cu drept 
de apel, ascultând conelu- 
siunile procurorului. Păr- 

(Art. 85 —s%) 

va lace menliune despre 
acesta pe marginea actu- 
lui reformat. (Civ. 35, 36, 
48). (Civ. Fr. 101). 

ţile interesate se vor che. | 
ma la judecată, de va fi 
trebuinţă. (Civ. 40, 56. — 
Pr. 80 $ 2). (Civ. Fr.99))). 

$5. Hotărirea asupra 
veetificărei nu va putea 
nici odată fi opusă părţi- 
lor interesate, cari n'aii 
făcut cerere. sait cari n'aiă 
fost chiemate la judeeută. 
(Civ. 40, 1201), (Civ. Fer. 
100). 

S$6. Holăririle asupra 
vectilicărei se vor lrece 
în registre de călre func- 
jionarul stărei civile, în- 
dală ce "1 se vor îi comu- 
nieat, şi lot de odulă se 

1) e, Nici orectificare nu se 
mai poate face în actele stărei 
civile, după inscrierea lor în re- | 
gistru, de cât în urma unei ho- 
tăriri judecătoresci, 

6) Numai Tribunalul civil este 
competent a judeca cestiunile 

veteritoare la rectificarea unor 
asemenea acte, (art. 299). 

Cererea de rectificare se va 
adresa Preşeainţelui 'Fribunalu- 
lui, unde sunt depuse registrele. 

€) Conform art. 1901 hotărirea 
dobindită pe cale de rectificare 
nu va putea fi opusă de cît per- 
soanelor cari aă figurat în in- 
stanță, conform principiului: «es 
înter alios judicata aliis non nocet». 

  

TITLUL TII, 

Despre domiciliă 

i 57. Domiciliul fie-eărui 
iRomân, în cât privesce 
exercitarea drepturilor sa- 
"le civile, este acolo unde 
'“şi are principala sa use- 
"dare. (Civ. 8. ur. 60, 151, 
ur, 1104— Pr. 58.—1. Jud, 
i0e. 63.—P. 154. —PeP, 
93). (Civ. Fr. 102)... 
| SSe Schimbarea de do- 
„miciliă se opereză prin 
“locuinla în fapt întrun 
ial loc, unită ca întențiu- 
| nea de a'şi statornici acolo 
| 
i 

2) a. Nu trebue să contundăm 
' domiciliul cu resedinte. 

Pe când domiciliul” este inde- 
| pendent de faptul locuirel într'un 
Oraş oare-care, reşedinţa este la- 
cul unde cine-va 'şi are sediul 
săi obişnuit. De aci rezultă că 

i cine-va poate avea mai multe 
reşedinţe, nu poate avea însă de 

| cît un singur domieilii, De cele 
| mai multe ori domiciliul unei 
persoane este la locul reședinței 
sale. (Alex, pag. 263), 

3) Instanţele de fond sunt su- 
| Yerane de a aprecia asupra do- 
miciliului unei persoane, aceasta 
fiind o pură cestiune de fapt. 
Cas. 11|. -
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principala aşedare. (Civ. funcţionarului in locul un- 
59, 92, 93). (Civ, Fr. 103).)). 

$9. Dovada intenţiunei 
vesultă din adins decla- 
ratiune, făcută atât la au- 
toritatea comunală a lo- 
cului ce se părăsesce, cât 
şi la acea a locului unde 
'şi-a strămutat domiciliul, 
(Civ. 88, 90).(Civ. Fr.104).). 

90. În lipsă de deelara- 
tiune expresă, dovada in- 
tentiunei va depinde de 
împrejurări. (Civ. 89). (Civ. 
Fr. 105). 

91, Cetăţenul chiemat 
înt”o funcţiune publică 
limporarie sai revoeabilă, 
îşi va păstra domiciliul 
de mai nainte, de wa ma: 
nifestat o altă intenţiune. 
(Civ. 88.) (Civ. Fr. 106.) 

92, Primirea unei func. 
tiuni pe vicţă va trage 
după sine strămutarea ne- 
mijlocită a domiciliului 
  

1) a. Intenţiunea de a 'şistră- 
muta domiciliul poate să fie ta- 
cită, rezultina din diferite îm- 
prejurăti, aşa că fiind o cestiune 
de fapt, scapă de sub censura 
Casaţiei. Cas, 1 17183. 

d) Contorm art, 88 pentru ca 
să existe schimbare de domiciliă 
e necesar : intenţiunea personală 

de a 'şi străputa în alt oraş do- 
miciliul şi locuinţa de fapt în 
acel oraş. Cas. 1 2191, “ 

2) a. Contorm art. 1169 acel 
câre pretinde că “şi-a schimbat   

de este chemat a exercita 
acea funcțiune. (Civ. 88). 
(Civ. Fr. 107). 

93, Femeia măritată 
w'are alt domiciliă de cât 
acela al bărbatului său. 
Minorele ne-emancipat va 
avea domiciliul la părinţii 
sai tutorele săi: majorele 
interdis va avea pe al săi 
la euratorele săii. (Civ. 196, 
250, 890, 452, 454, 1265). 
(Civ. Fr. 108).5). 

94. Majorii cari servese 
saii' lucreză obicinuit la 
altul vor avea acelaş do- 
miciliii ca persona pe care 
o servesc saii la care lu- 
ereză, când vor locui în 
acelaş loc. (Civ. 93) (Civ. 
Fr. 409). 

95. Domiciliul unei suc- 
cesiuni este domiciliul cel 
din urmă al defunctului. 
(Civ. 695, 704, 724, 13%, 
- N a   
domiciliul trebue să dovedească 
acest fapt la inceputul procesu- 
lui (art. 103 proc. civ). 

d) Judecătorii sunt suverani 
apreciatori în privinţa admiterei 

probei schimbărei domiciliului. 
Caș. I-21]91. 

3) Sunt numai două cazuri în 
care femeia măritată, poate să 
aibă un domiciliii al el proprii: 
femeia comerciantă şi femeia epi- 
troapă a bărbatului său interdis 
iart, 452).
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733. 
110). 

96. Domiciliul unei per- 
sone juridice este acolo 
unde acea persână juri- 
dică îşi are centrul ad- 
ministrațiunei sale. (Civ. 
87. — Pr. 75).1. 

9%. Cind părţile saii una 
din ele işi va alege, pentru 
executarea unui act, domi- 
ciliul în altă parte de cit 
unde este domiciliul real, 
citatiunile, cererile şi ur- 
măririle relative la acel 
act se vor puteu face la 
domiciliul prevedut prin 
disul act şi înaintea jude- 
cătoruluiacestui domiciliiă. 
(Civ. 157, 969. 977, 1181.— 
Pr. 64) (Civ. Fr, 114).2). 

TITLUL IV; 
Despre absenţi, adică cei 

cari lipsese de la 1o- 
cul lor. 

CAPITOLUL I, 

Despre abseita presumală, 

98. De va fi trebuinţă 

— Pr. 63). (Civ. Fr. 

1) a) Ast-fel Statul, Comunele, 
Societătile comerciale, 

d) Statul, ea persoană juridică, 
'și are domiciliul în Bucurescă, 
Cas. 1 380i73, 

2) a) Alggerea de domiciliă nu 
poate să aibă loc de cît în vir- 
tutea nnei convenţiuni dintre 
părți. 

5) Chiar şi acţiunea, pentru anu- 
larea unui contract, se poate în-   

ABSENŢI, ETC, (Art. 96-—100) 

a ingriji de administrati- 
unea totală, sau a unei 
părți a averei lăsate de 
către o persoană care se 
presupune a fi absentă, şi 
care n'areun împuternicit, 
Tribunalul de prima in- 
stanță va lua dispozitiu- 
nile cuvenite, după cere- 
rea părţilor interesate. 
(Civ. 100 101, 107, 108, 
1749.—Pr. 62 ur.) (Civ. 
Fr. 112). 

99. Tribunalul, după ce- 
rerea părţei cele mai stă- 
ruitoare, va însărcina un 

curatore spre a representa 
pe cei presupuşi absenti 
la inventare, socoteli, îm- 
părteli şi desfacerii la care 
s'ar afla interesată. (Civ. 
120, 121, 1730, 7417, 149, 
1530.—Pr. 668) (Civ. Fr. 
113). 

100. Ministerul public 
este special însărcinat de 
a priveghia asupra inte- 
reselor persoanelor pre- 

tenta la Tribunalul domiciliului 
ales. Qas. 1 +41|90, 

c) Cînd e vorba de o alegere 

de domicilii, se poate deroga 
de la regula 'stabilită prin art. 65 
proc. civ. Cas, E 441190, 

d) Este valabilă sponvenţiunea 
părţilor care recunose com- 
petința unui Tribunal străin, 
Cas, 1 37183.



ABSENTI 

supuse absente, şi va lua 
cuvîntul în tote cererile : 
privitore la dinsele. (Civ. 
98, 102, ur. 111.—Pr. 80 
$ 8) (Civ. Fr, 114). 

CAPITOLUL 11, 

Despre declaraţia absenței. 

101. Când o personă nu 
se va mai arăta la locul 
domiciliului săi, saii al re- 
şedinţei sale, şi nici ală- 
sat procură pentru admi- 
nistratiunea averei sale, 
şi dacă în curs de 4 ani 
nu va avea nimeni sciinţă 
despre dinsa, părțile inte- 
resate se vor putea adresa 
cu cerere la tribunalul de 
prima instanţă, spre a o 
declara absentă. 

Iar dacă va fi exis- 
tând o procură pentru ad- 
ministratiunea averei sale, 
părțile interesate nu vor 
putea cere a se declara 
absenta de cât după dece 
ani deplini de când a dis- 
părut persona, saii de la 
primirea celor din urmă 
sciinţe de la ea. (Civ. 9%, 
106,—Pr. 622, ur.) (Civ. Fr. 
115). 
102. Sprea constata ab- 

senta, tribunalul, după în» 
scrisură şi dovedi produse, 
va ordona a se face o cer: 

ETC, 

  

(Art, 101—106) '39 

cetare în fiinta procuro- 
ului în ocolul domicili- 
ului şi acela al reşedinţei, 
de vor fi osebite, (Civ. 87, 
100) (Civ. Fr. 116). 
103. Tribunalul statu. 

ind asupra cererei va avea 
în privire motivele absen- 
ței, şi enusele cari au putut 
să împiedice de a avea 
sciintă despre persona pre- 
supusă absentă. (Civ, Fr. 
117). 

104. Indată ce se va da 
o hotărire, fie pregătitore, 
fie definitivă, procurorul 
va trimite copiă după dîn- 
sa Ministerului Justitiei, 
spre a se publica prin Mo. 
nitorul Oficial. (Civ. 100, 
105) (Civ. Fe. 118). 

105, Hotărirea declara: 
țiunei de absență nu se 
va da de cât un an după 
hotărîrea care a ordonat 
cercetarea. (Civ. 102, 104) 
(Civ. Fr. 119). 

CAPITOLUL III. 

Despre efectele absenței. 

Seeţiunea 1.— Despre efectele ab- 
senţei în privința avereă ce 

absentele posedă în diua 

dispărevei sale (lip- 
set sale). 

106. Dacă absentele nu 
va fi lăsat procură pentru 
administrarea averel sale,



t0 ABSENŢI, ETC, 

atunci acei cari ar fi fost 
moştenitorii săi, în diua 
când el a dispărut (s'a fă- 
cut nevădut) sai când sa 
primit cele din urmă sci- 
inţe de la dânsul, (moşte- 
nitorii presumtivi) vor pu- 
tea cere, în virtutea ho- 
tărârei judecătoresc defi- 
nitive, prin care se va fi 
declarat absenţa, punerea 
lor în pesesiune proviso-" 
vie pe averea ce ahsentele 
avea în diua pornirei sale, 
saii a primirei celor din 
urmă sciinte de la dinsul, 
cu îndatorire însă pentru 
aceştia de a da cauţiune 
despre buna lor adminis- 
tare. (Civ. 107—109, 120, 
ur, 652, 1652, 1675, ur. — 
Pr. 392, 621) (Civ. Fr. 120). 

107, Dacă absentele va 
fi lăsat procură, atunci 
moştenitorii săi presum- 
tivi nu vor putea cere de 
la Tribunaluri punerea lor 
în posesiune provisorie de 
cât după dece ani deplini 
de. când ela dispărut, saii 
de la primirea celor din 
urmă sciinţe de la el. (Civ. 
101, 108) (Civ. Fr. 124), 

105. Tot ast-fel se va 
urma şi când termenul pro- 
curei ar expira, şi, în ase-   menea cas, se va procede 

i 

(Art. 107—1410) 

la administrarea uverei ab- 
sentului potrivit regulelor 
statornicite prin capitolul 
I din acest titlu. (Civ. 98, 
ur. 107) (Civ. Fr. 129). 

109. După ce moşteni- 
torii presumtivi vor fi fost 
puşi în stăpînire proviso- 
rie, testamentul, daca va 
exista, se va deschide după 
cererea părţilor intere- 
sate, saii a procurorului 
tribunalului, şi legatarii, 
donatarii, precum şi toți 
aceia, câri aveai asupra 
averei absentului drepturi 
subordinate morţei ah- 
sentului, le vor putea e- 
xercita provisoriu, cu în- 
datorire din parte-le dea 
da cauțiune. (Civ. 100, 119, 
557, 365,801, 825, 889, 89%, 
899, 1485, 1523, 1552, 1659, 
1675.—Pr. 392) (Civ. Fr. 
193). 

110. Posesiunea provi- 
sorie nu va fi considerată 
de cât ca un deposit, care 
va da celor ce aii dobân- 
dito dreptul de a admi- 
nistra averea absentului, 
cu îndatorire din parte-le 
de a da sema absentului, 
când s'ar arăta, sau seva 
proba existenţa sa. (Civ. 
106, 109. 111, 112) (Civ, 
Fr. 125). .



ABSENȚI, ETC. 

111, Cei ce vor fi do- 
bândit punerea în posesi- 
une provisorie, vor fi da- 
tori a stărui pentiu face- 
rea inventariului averei 
mişcătore şi a înscrisurilor 
absentelui în fiinţa procu- 
rornlui tribunalului de pri: 
ma instanţă, | 

Tribunalul va ordona. în 
cas de trebuinţă, vindarea 
averei întregi mişcătoare, 
sai a unei părţi dintr'insa. 
In cas de vindare, atit pre- 
tul ei cît şi veniturile se 
vor eapitaliza în bani sau 
în pămînt. 

Cei ce vor fi dobindit pu- 
nerea în posesiune provi- 
sorie,vorputea,pentru pro- 
pria lor siguranţă, cere de 
la tribuual orînduirea unui 
experi care să reviseze a- 
verea nemişcătore şi, să 
descrie starea ei printr'un 
proces-verbal, care se va 
aproba detribunal, în pre- 
sența procurorului; chel. 
tuelile acestei lucrări vor 
fi în sarcina averei absen- 
telui. (Civ. 100, 106, 110, 
1432. — Pr. 211, ur. 431, 
ur. 668, ur.) Civ. Fr. 126). 

„ 112, Cei cari, în pute: 
2a punerei lor în pose- 

tiune provisorie sai a ad: 
toinistrațiunei legale, se   

(At. LNI1—114) 41 

vor fi folosit de averea ab- 
sentelui, nu vor fi datori 
a întoree absentului de cit 
a cincea parte din venit, 
dacă existenta lui va fi do- 
vedită înainte de cinei- 
spre-dece ani deplini, din 
diua cînd el a dispărut, şi 
a decea parte cînd exis- 
tenţa lui se va dovedi după 
cinci-spre-dece ani deplini. 

Veniturile vor fi în în- 
tregime ale moștenitorilor 
presumtivi, cînd ati trecut 
trei-deci ani deplini de la 
diua declarațiunei absen- 
tei, saii una sută ani de 
la diua nascerei absentu- 
lui. (Civ. 106, 114, 123, 845, 
548. 549, 552, 553) (Civ. 
Fr. 197). 

113. Cei cari se folesese 
de averea absentelui nu: 
măi în virtutea puneref în 
posesiune provisorie, nu 
vor putea întrăina,nici ipo- 
teca averea lui cea nemiş- 
cătore. (Civ. 110, 117, 401, 
497, 1004, 1968, 1769, 1711) 
(Civ. Fr. 198). 

144. Dacă absenţa se va 
prelungi trei-decă ani, din 
diua punerei în posesiune 
provisorie, saii dacă se vor 
fi împlinit una sută de ani 
deplini de la nascerea ab: 
sentului, cauţiunile date



4 ABSENȚI, ETC, 

se vor ridica, toți cei în- 
drituiți vor putea cere de 
la tribunalul de 4. aistanţă 
împărţeala averei absen- 
telui, şi punerea în pose- 
sine definitivă, (Civ. 106, 

2, 117, 118, 73 28 ur.) (Civ. 
FE 199). 

115. Mostenirea absen- 
telui va fi deschisă din diua 
mortel lui dovedită, în fo- 
losul moștenitorilor celor 
mai apropiată în diua mor- 
ței, şi cei cari se vor fi 
folosit de averea absente- 
lui, vor fi datori a o restitui 
acestora cu rezerva veni- 
turilor ce li se cuvine lor, 
în virtutea art. 112, (Civ. 
106, 120, ur.) (Civ. Fr. 130), 

116, Dacă absentele re- 
vine, sai dacă se dove- 
desce existenta lui în tim- 
pul punerei în posesiune 
provisorie, eiectele hotă- 
virei prin care s'a declarat 
absenţa vor înceta, însă 
fără prejuditiul, dacă va 
fi trebuiuţă, a măsurilor 
conservatorii prescrise la 
capitolul I din acest titlu, 
pentru administrarea ave- 
rel. (Civ. 98 ur. 117 ur.) (Civ. 

131). 
i Dacă absentele se 
ivesce, saii dacă existenţa   

(Art. 115-119) 

lui este dovedită, chiar şi 
după punerea în stapini. 
rea definitivă, el îşi va pri: 
mi averea în starea în care 
S'ar găsi, precum şi pre- 

tul lucrurilor înstrăinate 
din ea, sai cele cumpă- 
rate cu pretul averei celei 
vindute, fără a putea wm- 
mări acea avere. dacă va 
fi lrecută la o a treia per- 
soană, (Civ. 114, 118) (Civ. 
Fr, 132). 
11$, Copii şi descedenţii ' 

în linie dreaptă ai absen- 
tului pot asemenea, în 
termen de 30 ani de la pu: 
nevea în definitivă stăpi: 
nive, a cere restituirea ave- 
rei absentelui, după cum 
s'a dis în art. precedent. 
(Civ. 114, 117, 1876) (Civ, 
Fr. 133). 

119. După darea hotă- 
rîvei prin care s'e declarat 
absența, veri-cine ar avea 
drepturi contra absente: 
lui, nu le va putea exer- 
cita de cil în contra celor 
ce vor îi fost puşi în po- 
sesiunea averei lui, sait 
în contra celor ce vor 
îi avînd administraţiunea 
legală. (Civ. 106, 114) (Civ 
Fr. 134). : 

r 
Ve 
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Secţiunea II. — Despre efectele 
abseuţei în privirea drepturi- 

lov eventuale cal se pot 
cuveni. absenteluă. 

120. Veri cine va reclama 
un drept deschis unei per- 
soane, a cărei existenţă nu 
va fi recunoscută, este da- 

tor a dovedi, că acea per- 
soană exista în timpul cînd 
dreptul s'a deschis pentru 
dinsa. (Civ. 99. 1921, ur. 
654, 668, 924, 1651) (Civ. 
Tr. 135). 

1 21.Dacă se va deschide 
o moştenire, care sar cu- 
veni unui individ, a cărui 
existență nu este cunos- 
eută, ea se va da numai 
acelora cu cari individul 
Sar fi găsit în drept da 
concura, sati acelor ce a- 
veaii drept da o dobindi 
în lipsă-i. (Civ. 99, 120, 
122, ur. 654. 664, 665, 666, 
668) (Civ. Fr. 136). 

122, Dispozitiunile co- 
prinse în precedentele 
două articole îşi voravea 
puterea lor, fără preju- 
ditiul actiunilor, prin care 
se cere o moştenire sui 
alte drepturi ec se vor 
cuveni absentului ori re- 
presentantţilor săi, şi nu 
se vor perde de cat după 
trecerea termenului sta- 
tornicit pentru preserip-   

A 
C. (Art, 120-125) 43 

iune, (Civ. 117, 1920, ur. 
101, 974, 996, 1097, 1607, 
1554, 1557, ur. 1803, 1886, 
1890, ur. 1895, ur. 1909). 
(Civ. Fr. 137). 
123. Pe cât timp absen- 

tele nu se va arăta, sai 
actiunile nu se vor exer- 
cita în numele săii, cei ce 
vor fi primit moştenirea, 
vor dobândi în deplină 
proprietate veniturile lua- 
te de dinşii, cu bună cre- 
dintă. (Civ. 485, 486, 487, 
1893). (Civ. Fr. 138). 

CAPITOLUL IV. 

„ Despre privegherea copiilor mi- 
nori că tatălui, care a 

dispărut. 

124. Dacă tatăl dispărut 
a lăsat copii minori, fă- 
cuți cu soţia sa înaintea 
plecărei sale, muma va 
avea privegherea asupră 
lor şi va exercita tote 
drepturile bărbatului, în 
privinta educațiunei şi a ad- 
ministraţiunei averei lor. 
(Civ. 132, 327, 330, 331,335, 
338, 343. (Co. 10-13). (Civ. 
Fr. 141). 

25. Dacă muma va fi în- 
eetat din viaţă în timpul 
de scse luni din diua când 
tatăl a dispărut, saii dacă 
ea ar muri, mai îuainte



4: 

da se declara absenta la! 
tribunal, privegherea co- 
piilor se va îneredinta de 
către consiliul de familie 
la ascendenţii cei mai a- 
propiaţi, şi în lipsa lor 
unui tutore provisoriu. 
(Civ. 98, 126, 344, 355, ur.) 
(Civ. Fr. 4492). 

126. Tot ast-fel se va 
urma și în casul când unul 
din soti, dispărînd, ar fi 
lăsat copii minori din altă 
căsătorie. (Civ. 125, 344, 
347, 349). (Civ. Fr. 143). 

TITLUL v. 
Despre căsătorie. 

CAPITOLUL 1. 

„Despre însuşirile şi condiţiunile 
necesarit spre a se putea să- 

târgi căsătoria, 

127, Nu este iertat băr- 
batului înainte de 18 ani 
şi femeei înainte de 15 
DC N NO 

1) După art. 230 al Pravilei 
lui Matei Basarab gi art. 70 al 
Codului Calimach, fetele se pu- 
teai căsători la 12 ani, iar băr- 
baţii la 14 ani. In Codul civil 
actual, legiuitorul nustru netra- 
ducând cuvintul «frolus din 
textul francez, s'ar crede că la 
noi e de ajuns ca fetele să fiin- 
trat în al 15-a an, iar bărbaţii în 
al 18-a, pentru a se putea căsă- 
tori, nefiind nevoe de a'i avea 
împlinitt, Tribunalele variază în 
soluţiunile lor, cu privire la acest   

CĂSĂTORIE fârt, 126—131) 

ani să se căsăturescă. (Civ. 
125, 166, 167, ur. 918), 
(Civ. Fr. 144), 1. 
128. Numai Domnul pote 

da dispense de vîrstă pen 
tru motive grave. (Civ. 31, 
150). (Civ. Fr. 145). 

129. Nu este căsătorie 
când nu este consimii- * 
mânt. (Civ. 162, 163. 18, 
184, 286, 449, 952, 9%, 
ur. —-P. 282). (Civ. Fr, 
146), 2). 
130, Nu este iertat a 

trece în a duoa căsătorie ” 
| fără ca cea dinlâiuă să fie | 
desfăcută. (Civ. 153, 166, 
169, 172. 183, 183, 18, 
209, 210. — P. 271). (Civ. - 
Fr. 147.3). 

131. Băialul care nare 
virsta de două-decă şi cinci 
ani deplini, precum şi fata 
care nare virsta încă de 
doua-deci şi unu ani de- 
plini nu se pot casători 

  

fapt. D-nul D. Alexandrescu sus- 
ţine afirmativa. (Op. cit. pag. 6, 
vol. ÎI). 

2) După art. 85, Codul Calimach, 
logodna era un adevărat contract 
obligator. Astă qi, după principiile 
legilor actuale ea nu are nici o 
putere obligatorie, ruperea ei pu- 
tind da nascere numai la o ac- 
ţiane în daune, conform art 995, 

3) După pravila lui Vasile Lupu 
şi Matei Basarab, bigamia sati 
poliandria era pedepsită cu pe- 
depse corporale foarte severe,



CĂSĂTORII. (Art. 132 137) 15 

fără consimlimentul la- respectuos şi formal con- 
tălui și al mumei. siliul tatălui şi al mumei 

La cas de desbinare în-! ori al bunilor, când tatăl 
tre tată și mumă, consim- "și muma sunt morii saii 
limânlul tatălui este de ! în neputinţă de a mani- 
ajuns. (Civ. 59. 132, ur.,| fesla voinţa lor. (Civ. 98, 
141-142, 164, 165, 168, 179. ur, 135. ur. 140,329, 448). 
— P. 162). (Civ. Fr. 148), | (Civ, Fr. 151), 

1382, Dacă tatăl saa mu-  185,Neprimindu-se nici 
ma a murit, sait dacă unul | un răspuns, sait un res 
din ei se găsese în nepu- | puns negativ, dupe o lună 
tinlă d'a manifesta vointa ' de la cea ânlcii cerere 
sa, eonsimţimântul celui- ! respecluosă, se va repeta 
alt este de ajuns pentru | acestă cerere de două ori 
sevârşirea căsătoriei, (Civ. în interval de o lună între 
99, ur, 124, 133. 138. 141, fie-care cerere: la expi- 
142, 164, ur. 448.—P, 162).: ravea luner a lreia căsă- 
(Civ, Fr. 149). “1oria se pole luee. ori 

133. Dacă lalăl si muma.:; care ar îi resultatuul cere- 
sunt. morți, sai dacă se ref respecluoase, fie și tă- 
săsesc în nepuliită «la | eerea. (Civ. 13%, 136. 140. 

manifesta vointa lor. a- jur.) (Civ, Fr. 152). 
lunci bunul şi buna des-: 186. După împlinirea 

pre lată și. în lipsa aces- ! virslei de 30 ani. căsătoria 

tora, bunul şi buna des- se va putea face la o lună 

pre mumă ţin locul aces-* dupălrimiterea actului res- 

tora. Ipeetuos. (Civ. 135). (Civ. 

Dacă esie desbinare, a- Fr. 153). 
cesta va îi considerată cal 187, Aclul respeeluos 
consimţimânt, (Civ. 59, 98, | se va comunica, prin ora 

ur, 125, 164. ur. 448.—P. ganul primarului comunei, 
162). (Civ. Fr, 150). persoanelor cuvenite sai 

134. Copii legiuili cari | în lipsa lor la domieiliii şi 

vor fi ajuns în virsta pres- | primarul va da chitantă 

crisă de Art. 131 sunt da- | formală celor ce aii făcut 

“tor, înainte dea se că-| actul respectuos. spre a le 

sători, a cere prin un act! servi de dovadă. că sui 
    

 



10 CĂSĂORIE far, A38—11%) 

conformat legei. (Civ. Fr. 
154). 

138. Când acela cărui 
sar fi cuvenit a se tace ac- 
tul respectuos, va fi ab- 
sente căsătoria se va fuce 
şi fără un asemenea act, 
dacă viitorii soți vor în- 
fățişa hotărirea tribunalu- 
lui de prima instanță, prin 
care sa declarat absenta, 
sai cel putin copie d.pă 
ordinul tribunalului pen: 
tru a se face cercetare des- 
pre absentă. (Civ. 56-53, 59, 
37, 102, 105, 124, ur. 140) 
(Civ. Fr. 155), 

139. Olicerul stărei ci- 
vile care va fi celebrat că- 
sătoria băeţilor saii a fete- 
lor: neajunsă încă în virsta 
preserisă la art, 151, fără 
consimțimintul persoane- 
lor îndrituite al da după 
Art, 135, 132 şi 133, vafi 
pedepsit, după cererea per 
soanelor interesate sai a 
ministerului publie, con. 
form Art. 162, din codicile 
penale. (Civ. 59,62 $ 4, 131, 
ur. 140, 164.—P. 162.—Pr. 
P. 60, 187) (Civ. Fr. 156) 1). 

140. Oficerul stărei ci- 
vile care va fi celebrat cu- 

nunia fără să existe dovadă 
că Su făcut actul respee- 
tuos, când aecsta este ce- 
rut de lege, va [i pedepsit 
cu închisoare de la o lună 
până la trei, si cu amendă 
de la una sută pănă Ja trei 
sute de lei. (Civ. 134-138.— 
P. 162) (Civ. Fr. 157). 

1438. Copilul natural care. 
va fi perdut pe muia sa. 
sau a cărui mumă se va 
afla în neputintă ue a ma- 
nifesta dorinţa sa, nu se 
va putea căsători înainte 
de virsta de două-deci și 
cinci de ani, fără consiun- 
țimenlul tatorelui săii.(Civ. 
9Sur, 142,355 ur. 448) (Civ. 
Fr. 439). 

142. Când tatăl. muna, 
buuii şi bunele sunt morii. 
sail în neputinţă dea ma- 
nitesta voinţa lor, atunci 
băeţii. dacă m'aiiajuns incă 
la virsta de două-dleci și 
cinci ani, şi fetele la acea 
de două-deci şi unu, nu se 
pot căsători. fără a cere 
consimţimîntul consiliului - 
de familie. (Civ. 355, ur. 
448.—Pr.638) (Civ. Fr.160), 

143. In linie directă 
este oprită căsătoria cu de- 

  

1) Conform art. 164 şi 165 că- 
sătoria săvîrşită fără consimţi- 
mintul părţilor poate fi anulată,   iar funcţionarul care a celebrat:o 

va fi pedepsit conform art. 162 
Cod, penal, 

        

a
 

a 

     



CĂSĂTORIE (Art. ii i—149) 

săvirşire între ascendenți ! 
şi descendenti şi între afi- 
nii (cuserii) de aceiaşi li- 
nie, fără deosebirea înru- 
direi de leginită saii ne 
legiuită însoţire. (Civ. 166, 
169, 172, 313, 661, ur.) (Civ. 
Fr. 164). „se căsători cineva cu 

144. Iu linie colaterală, | 
căsătoria este oprită pină ! 
la a patra spiță inclusiv, 
fără osebirea înrudirei de 
legiuită sau nelegiuită în- 
soțire, şi între afinii (cus-. 
crii) de aceeaşi spiţă. (Civ. 
150, 166, 169. 172, 313, 601, 

torelui, nici fratele aces- 663) (Civ. Fr. 162)). 
145. La rudenia din Sf. 

Botez se opresce căsătoria 
între naşii şi fină, precum 
şi între nașă și fin) *). 

146. Tatăl adoptiv nu: 
poale să se căsătorească 

„eu adoptala sa, nică cu 
„fiica acesteia, nici cu fe- 
apeea fiului său adoptiv. ! 
y (Civ. 147, 309, ur. 313)5).: 

147. Adoptatul fii nu, 
3 se poate căsători eu aceea 

1) a. Dipă Codul Calimach că- 
sătoria era oprită până la a &-a 
spiță. 

v) După legea actuală, doui 
frați nu pot lua două surori, ei 
fiind afini în a doua spiţă. 

2) Căsătoria săvirgită în con- 
tra acestui articol nu poate să 
fie anulată şi nici ofiţerul publice, 
care a săvirşit'o pedepsit. (Alex, 

a 

ce a fost femeea infiitoru- 
lui tată, nică cu fiica lui, 
nici cu muma lui, nici cu 
sora mumeil Jui sau a ta- 
tălui săi. (Civ, 146, 309, 
ur.) *) 

1.18. Nu este sloboda 
a= 

doptata soră a tatălui săi, 
a mumei. a bunului sait a 
bunei sale. (Civ. 309. ur.). 

1:19. Tutorele sai cu- 
vatorele nu se poate că- 
sători cu nevirsnica ce se 
află sub tutela sa. 

Asemenea nici tatăl lu- 

tuia care încă se află sub 
părinteasca putere. nici 
fiul tutorelui nu poate lua 
în căsătorie pe pupilă, fără 
de primirea şi însrrisa 
adeverintă a tribunalului 
coprindătoare că ăcest tu- 
tore a dal pentru tote so- 
coteală lămurilă, şi că în- 
solirea minorei cu el. sait 
cu altul din numitele per- 
soane. va fi spre folusul 

| pag. 24. vol. II), 
| 3) Vedi nota art.145. In Rusia 
| Austria şi Germania, adopțiunea 
nu dă nascere la nici o piedică 
la căsătorie. 

4) Probibiţiunile coprinse în 
art, 146, )43 şi 148 sunt împru- 
mutate din Codul Calimach. (art, 
95, 96 şi 91).
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ei. (Civ, 349, ur. 355, ur.. 
390, 415, ur). 

150. Cu toate areslea; 
Domnul, pentru motive; 
grave, va pulea acorda dis- : 
pensă din prohibițiunile 
coprinse în Art. 144 din 
acest codice, adică pentru 
căsătoriile dintre cumnaţi 

“Și cumnate, şi pentru acele 
dintre vezi și vere. (Civ. 
128, 144) (Civ. Fr. 164).)). 

CAPITOLUL II 

Despre farmalitățile relative Ia 

celebrarea căsătoriei. 

159, Căsătoria se va ce- 
lebra în publice înaintea! 
oficierului stărei civile al 
domiciliului uneia din păr- 
tile care se însoțese. (Civ, 
49, 60, 87, 173, 175. —P. 
166) (Civ. Fr. 165) 3). 

152. Căsătoria săvivşită   în teră slrăină, între Ro- 
mâni, saii între Români 
si slrăini; va fi puternică 
și în (eră, dacă se va îi 
celebrat după formele usi- 
late în acea îcră, şi dacă 

    
1, După canoane, dispensele 

erai accrdate de Episcopii res- 
pectivi. , 

2) a) Căsătoria civilă este per- 
fectă şi fără benedicţinnea, reli- 
gioasă, Cas. IL. 11834. :   W) Căsătoria este nn contract 

CĂSĂTORIE dart, 130-135) 

Românul nu va îi contra: 
"venit disposititinilor co- 
prinse în Capil. precedent. 
(Civ. 2. 34. 35, 127—150, 
174, 176) (Civ. Fr. 170) 5). 4 

CAPITOLUL III 

Despre opusiţiuui la Căsătorie 

153. Dreptul de a forma 
oposiliune la celebrarea 
căsătoriei, îl are persoană 
legată prin căsătorie cu 
una din păriile contrae- 
tante. (Civ. 52, ur. 130, 
17, 160.161) (Civ. Fe. 79). 

154. Talăl şi. îu lipsa 
tatălui, muta, iar în lipsa 
si a tatălui şi a minei, 
banul şi buna put forma 
oposiliune la căsătoria co- + 
piilor şi descendintilor lor, + 
chiar de vor avea virsta 
de 25 de ani împliniti. sait 
de 21 ani împliniti pentru 
feie. (Civ. 32, ur. 131, ur. 
135, ur. 157, 160, 161) (Civ. 
Te. 175), 

155. In lipsă de ascen- 
denţi fratele saii sora, un- 
chiul sai mătusă, vărul 

  

civil, supus formelor arătute în 
Codul civil. Cas. 1. 261119. . 

3) Românul care s'ar căsători 
în străinătate n'are nevoe,la re- 
întoarcerea sa în țeră, să ceară 
transcrierea actului săă,    
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sai vara primară, fiind în 
legitimă vîrstă, pot forma 
oposițiune, însă numai în 
ceasurile următoare: 

1. Cind censimţimîntul 
consiliului de familie, ce- 
rut de art. 142, nu s'a do- 
bindit. 

2. Cind oposiţiunea este 
bazată pe starea de smin- 
tire a viitorului soţ; acestă 
oposiţiune a cărei “anulare 
o poate pronunța tribuna- 
lul, fără nică o instrueliune. 
saii formalitate, nu se va 
primi de cît numai cu în- 
datorire peniru oponente 
de a cere interdicțiuneu 
si dea dobindi, în privi» 
rea ei, hotărire fo: mală, în 
lermenul ce i se va da de 
lvibunal. (Civ. 142, 457, 
160, 461, 135. ur.—Pr. 643) 
(Civ, Fr. 174. 
156. In cele două ea- 

sură, prevădute în articolul 
precedent, tutorele saii cu- 
ratorul nu va putea, în tot 
cursul tutelei saii curate: 
lei,a fonna opositiune fără 
a fi fost autorizat de către 
un consiliii de familie, pe 
care-l. va putea convoca. 
(Civ. 155, 355, ur.—Pr. 638) 
(Civ. Fr. 185). 

> 157 Veri-ce act de o- 
posițiule va arăta însuşi»   

vea, care dă vpunentelui 
drept de a o fomna, ale-: 
gerea de domiciliu, în lo: 
cul unde căsătoria urmeză 
a se celebra, precum şi 
motivele oposițiunei, afară 
numai dacă va fi fost ce- 
rută de către un ascen- 
dinte. Toate acestea sub 
pedeapsă de nulitate a ac-- 
ilor şi sub interdicţiune 
pentru oficerul de stare 
civilă, care ar fi vidat ac- 
tul ce coprinde opositiu- 
nea. conform art, 32. (Civ, 
52.55, 97, 160, 161) (Cr. Fr. 
176). 
158. Tribunalul de pri-. 

ma instaniă va hotări pină 
în dece dile asupra cere: 
vei de anularea oposițiu- 
nei. (Civ. 159) (Civ. Fr. 177). 

159. Dacă urmează a- 
pel, cilaţiunile se vor face 
pînă în trei dile, de la pri- 
mireu apeluluj, iar hotări- 
rea se va da cel mai târdiăi 
până în dece dile de la 
data citaţiunei, (Pr. 316) 
(Civ. Fe. 178). 

160. Dacă urmează re- 
curs în Casaţiune, pricina 
se va tuata de urgență, şi 
se va da hotărire cel mult 
până în termen de o lună 
de la data primire! recur- 
sului.
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50 CĂSĂTORIE (At. 161 - 166, 

161. Respingându-se o- 162, 1167, 1190). (Civ. Fr. 
posiţiunea, oponenții dacă ! 181), 
nu vor fi ascendentă, se! 164. Căsătoria contrac- 

pot osîndi la despăgubire. | tată fără consimţimentul 
(Civ. 157, 998, 1084.——Pr. | tatălui sau al mumei, al 
143, 144) (Civ. Fr. 179). ascendinţilor, sai al con- 

“siliului de familie, în ca: 
“surile în care acest con- 

Despre ceresti de nulitate n căsă- simţiment esle necesar, 
tovieă se pote ataca numai de 

| către acei al căror cun: 
X. 162. Căsătoria care se | simliment este cerut. (Civ. 
* va fi făcut fără consimti- | 131-133, 141, 142, 165, 183, 
mentul ambilor sotă, sai [18% — P. 162). (Civ, Fr. 
a unuia din ei, se pote | 182). " 
ataca numai de către soţi, 165. Cererea de nuli-: 
saii de către acela din ei, | late nu mai pole fi por-. 
al cărul consimţiment nu! nită de către ascendinţii 
a tost liber. ial căror consimţimenl era 

Dacă a urmat erore a-l cerut, dacă căsătoria va 
“supra personei fisice că. fi aprobată anume sai 
săloria se pote ataca nu- prin tăcere de către acel 
nai de către. acela din 'alcăror consimţiment era 
soţi, care a fost amăgit.: necesar, sai dacă a tie- 
(Civ. 129, 163, 183, 184,'cut un an de cânda eu 
953-955, 960..—P. 280.282). „noscut căsătoria, fără re: 

(Liv. Fr, 180), jelamaţiune din parte.le.: 
163. In casul prevegut (Civ. 131, 133, 15), (Civ. 

la articolul precedent ce. Fr. 183). d 
rerea de anulare nu se! 166. Oii-ee căsălorie 4 
nai pote primi, dacă a contraetată în contra dis-. 
urinat împreună viețuire | positiunilor coprinse la 
în curs de şese luni, cari art, 197, 130, 143 şi 144 
se vor socoti de când so- ipote fi atacată atât de că- 4 
tul a dobândit deplina sa ; tre însusi soții, cât şi de libertate, sai de când a | către toti aceia cari ail: 
recunoscut erorea. (Civ. | vre-un interes lu acâsta; 

  

CAPITOLUL 1V 
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precum şi de către minis- 
terul public. (Civ. 167, ur. 
169, 179, 183, 184.-—P. 280. 
232). (Civ. Fr. 184). ). 

167. Cu tote acestea 
căsătoria contractată de 
consoţii cari n'aveai încă 
versta cerută pentru a 
putea contracta căsătorie, 
sait din care unul numai 
nu ajunsese încă în a- 
“ceslă verstă, nu se mai 
pote ataca: 

1. Dacă au lrecut scse 
luni de când aceşti con: 
soti sai unul din ei aii 
ajuns la vârsta compe- 
tentă. 

2. Dacă femeia care nu 
avea încă acestă verstaă a 
devenit grea înainlea ex- 
pirărei acelor şcse lun. 
(Civ. 127. 166, 172). (Civ. 
Fr. 185). 

165, Tatăl, muma, as- 
cendinții şi familia care 
ati consimțit la căsătoria 
contractată, în casul pre- 
vădul prin articolul pre- 
cedent, n'aă dreptul de a 
cere nulitatea ei. (Civ. Fr 
186), 
169. Personele cari in- 

tenteză actiune de nuli- 
tate contra unci căsătorit 

numai într'un interes pe- 
cuniar, nu o pot intenta 
de cât când acel interes 
este un interes actual. 
(Civ. 168, 173). (Civ. Fr. 
187). 

170. Sotul. în prejudi- 
ţiul căruia s'a contractat v 
a doua căsătorie, pote 
cere nulitatea acestei din 
noii căsătorii. (Civ. 130, 
169. 171, ur. 193, 184.—P, 
271). (Civ. Fr, 188). 
11. Dacă acei din urmă 

căsătoriți opun nulitatea 
căsătoriei celei d'intâii, 
se va judeca prealabil va- 
liditatea sai nulitatea a- 
celei căsătorii. (Civ. '170. 
172). (Civ. Fe. 189). 

172. Procurorul în tote 
casurile, cărora sa apli- 
cat art. 166, însă cu mo- 
dificaţiunile prescrise la 
art. 167. pote, şi e dator 
Să ceră nulitatea căsăta- 
viei în timpul vieţii am- 
bilor soți şi condamnarea 
lor la despărțire. (Civ. 
181, ur.). (Civ. Fr, 190). 

173. Ori-ce căsătorie, 
care s'ar fi făcut în laină 
şi nu s'a celebrat inaintea 
oficerului competente al 
stărei civile, se pote u- 

  

  

1) Ministerul publice nu figu- 
rează în cererile de nulitate ale   căsătoriei de cit cu parte prunci: 

pală. Caa. [, 154,



a CĂSĂTORIE (Art. 174—17%) 

tăea de către însuşi soţul, 
de către tatăl și muma, 
de către ascendinţi şi de 
către toți uceia cari aii la 
acesta un interes actual, 
precum şi de către mi- 
nistevul public. (Civ. 49, 
ur: 61, ur. 151, 15%, 174%, 
175, 178). (Civ. Fe. 191). 

174. Dacă căsătoria n'a 
“Tosi precedată de cele 
două publicaţiuni pres- 
-crise de lege, sait dacă 
intervalul timputui pres- 
cris pentru publitațiuni şi 
celebrare nu s'a observat, 
procuratorul va provova 

“în contra oficerului stă- 
vei civile o amendă bă- 
nescă, care nu va putea 
trece peste 300 lei, şi în 
“ontra părților conirac- 
lante sait în contra ace- 
lora, sub puterea cătora 
ele ai făcut acestă con- 

. bravenliune, o globire pro- 
portionată cu âvereă. lor, 
(Civ. 49, ur.) (Civ. Fr. 192). 

175. La pedepsele pro- 
nunţate prin articolul pre- 

„cedent, se vor supune 
peisonele însemnate. în 
el, pentru oră-ee  contra- 
veniiune la regulile pre- 
scrise în art. 151, chiar 
de nu. sar conşidera a- 

„cele contravenţiuni îndes-   

tulătâre pentru a se pro: 
nunța nulitatea căsătoriei. 
(Civ. 60. 61) (Civ. Fr. 193). 

176. Nimeni nu pole 
reclama titlul de soț și 
'efectele civile ale căsăto- 
riei, dacă nu presinlă un 
act de celebratiune a că- 
sătoriei, înseris în regis- 
trul stăref civile, afară de 
ceasurile prevădule de art. 
33 sub titlul <actele stă- 
veă civile», (Civ. 27, ur. 
39, 33, 62, 177, 180. (tiv 
Fr. 194). 

157. Posesiunea de slal 
nu va putea dispensa pe 
acei ce se pretind căsăto- 
riti şi o invocă, de a în- 
fătișa actul de celebrarea 
căsătoriei inaintea ofice- 
rului stărei civile. (Civ. 
62, 176, 178, 294). Civ 
Fr. 195). 

178. Când este poxe- 
Siunea de stat, şi când se 
înfătişează actul de cele- 
brarea căsătoriei înaintea 
oficerului starei civile, so- 
ţii nu pot fi primită a 
contesta validitatea aces- 
tui act. (Civ. 62, 173, 176, 
ut, 294). (Civ. Fr. 196), 

179. Cu tote aceslea 
dacă în easurile. prevă- 
dute la art. 176 şi 177, 
există copii făcuți de două
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persone, cari aii viețuit 
impreună în public ca 
bărbat şi temeie, şi cari 
amendoui au încetat din 
viaţă, legitimilatea copii- 
lor nu se pâte contesta, 
sub singurul cuvânt că nu 
se represintă actul de că- 
sătorie, ori când acestă 
legitimitate se dovedesce 
prin o posesiune de stat 
necontradisă prin actul de 
nascere. (Civ. 180, 292.295) 
(Civ. Fe. 197). 

* 1950. Când dovada ce- 
lebrărei legale a căsăto- 
rici se află dobândită prin 
resultatul vre-unei proce- 
dură criminale, înscrierea 
sentinlei în registrele stă- 
vrei civile, asigură căsăto- 
viei, din diua celebrărei 
sate, tote efectele civile 
atât în privir ea cousoţilor, 
cât şi în privirea copiilor 
născuți din acea căsăto- 
rie. (Civ. 27, 181, 182, 299, 
300. — P. 128-195, 140, 
203-205) (Civ. Fe. 199). 

1Ș1. Dacă soţii sait u- 
nul din eia încetat din 
viaţă, fără a fi intentat 

"vre-o acţiune, acliunea ci- 
vilă pote fi intentali de 
către representanţii lor, 
saii singuri pentru sine, 
sau tot de o dată cu ac-i (Civ. 

  

[iunea publică intentată 
de către Procuror. (Civ. 
179, 174, 152, 299, 300.— 
Pr. P. 4. 12). (Civ. Fr. 199), 

152. Dacă funcţionarul 
slărei civile, sau ori-care 
alt autor al fraudei a în- 
cetat din viaţă, când s'a 
intentat acliunea în con: 
lra sa, voşienitorii lui 
vor fi urmărită înaintea 
tribunalului civil, pentru 
despăgubire de către pro- 
curor în ființa părţilor 
interesate şi după denun- 
ciațiunea făcută din par- 
te-le. (Civ. 33, 37, 653) 
(Civ. Fr. 200). 

183. Casatoria care su 
declarat nulă totuşi pro- 
duce efectele sale civile, 
atât în privirea sotilor 
cât şi în privirea copiilor, 
dacă ea s'a contractat eu 
bună credintă.. (Civ. 127. 
130, 143, ur. 162. 164, (66, 
173, 18%, 486, 487, 1598) 
(Civ. Fr. 204). 

184. Dacă buna cere- 
dință există numai din 
partea unuia din ambii 
soti, căsătoria produce 'e-" 
fectele sale civile numai 
în favorea soţului celui cu 
bună credinţă şi a copiilor 

' născuţi din acea căsătorie. 
183) (Civ. Fr. 209).
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CAPITOLUL V 

Despre obligaţiunile ce _isrorăse 
din căsătorie, 

185. Căsătosiţii con- 
lvacteză impreună, prin 
singurul fapt al căsătoriei, 
indatorirea de a alimeuta 
a întreţine şi a-şi educa 
copii. (Civ. 190, ur. 314, 
335, ur, 759, 1953, 1266). 
(Civ. Fr. 2035), 

1$6. Copilul nu pâte 
cere de la tată, saii mumă 
vre-o parte din averea lor, 
spre a se căsători, saii a 

'şi crea vre-un stabiliment. 
(Civ. Fr. 204). 

187. Copii sunt datori 
a da alimente tatălui şi 
mumei lor, şi celor-aliă 
ascedenli eari se vor afla 
în lipsă. (Civ. 185, 189, 
ur. St, 831, 1253) (Civ. 
Fr. 205). 

188. Ginerii şi nurorile 
sunt datori asemenea şi 
în aceleaşi împrejurări a 

“da alimente socrului şi 
socrei. Acâstă îndatorire 

îneeteză însă ; 
1. Când sâcra se căsă- 

toresce de a doua oră. 
  

1) Soții, prin simplul fapt al 
căsătoriei, fiind obligaţi de a în- 
tmeţine şi educa copii, urmează 
că temeia separată de bunuri 
este supusă acestei obligaţiuni, 

„eîn& bărbatul este sărac. Cas. 1. |,   

2. Când acela din soti 
care producea afinitatea 
(cuseria) şi copii născuti 
din căsătoria sa cu cel-alt 
sot, aii murit. (Civ. 187, 
189,ur. 1253) (Civ. Fr. 206). 

189. Obligatiunile ce re- 
suliă din aceste disposi- 
țiuni sunt reciproce, (Civ. 
187, ur.) (Civ. Fr. 207). 
190 Alimentele se daii 

în proportţiune cu trebu- 
inţa acelor cari le reclamă, 
şi eu starea aceluia care 
e dator să le întempine. 
(Civ. 191, ur. 1041) (Civ. 
Fr. 2082). 

191. Când acela care 
dă, saii acela care pri- 
mesce alimentele ajunge 
înti'o stare ast-fel, că u- 
nul nu le mai pote da 
saii cel-alt nu mai are 
nevoe de ele in total 
sai în parte, se pote cere 
a fi apărat, sait a se face 
reductiune din ceea ce da. 
(Civ. 192) (Civ. Fr. 209). 

192 Dacă persona care 
e datore a înlesni trebu- 
inele viețuirei, va justi- 
fica că nu mai pote plăti 

  

  
248'90, 

2). Fixarea cuantumului pen- 
siunei alimentare este lăsată la 
Suverana apreciare a 'rib. Cas, 
I. 273:84,
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pensiune de întreţiuere,|ur. 214, ur. 1924, 1225,— 
tribunalul pote, după ce 
va cercela şi se va încre- 
dinta de adevăr, să or- 
done ca să primescă în 
locuința sa, să alimenleze 
şi să întrețină pe ucela 
căruia era datora da acea 
pensiune. (Civ. 193) (Civ. 
Fr. 210). 

193. Tribunalul va ho- 
tări asemenea dacă tatăl 
saii muma, care va oferi 
a primi să alimenteze și 
să întrelină în casa sa pe 
copilul, căruia este dator 
a da mijloce de vieluire, 
va putea fi scutit. de plata 
pensiunei în bani. (Civ. 
185, 192) (Civ. Fr. 214). 

CAPITOLUL VI 

Despre drepturile şi datoriile res- 

pectice ale soțilo». 

194. Soții îsi datorese 
unul altuia credință, spri- 
Jin şi ajutor. (Civ. 61, 195, 

P. 269, 270) (Civ. Fr. 212). 
195. Bărbatul e dator 

protecţiune femeei, fe-. 
meea ascultare bărbatului. 
(Civ. 1924, 1295) (Civ. 
Fr. 213). 

196. Femeea este da- 
tore să locuiască impre- 
ună cu bărbatul săi, şi 
săl urmeze ori în ce loe 
va găsi el de cuviinţă să 
"şi stabilâscă locuinţa sa : 
bărbatul este dator av 
primi și a-i înlesni tot 
pentru viețuirea ei, dupe 
starea şi puterea sa. (Cv. 
93, 185, 9250, 277, 1075— 
1077, 1083) (Civ. Fr. 2441). 

19%. Femeea nu poate 
porni judecată, fără auto- 
visaţiunea bărbatului ei, 
chiar şi în ceasul cind e 
comereiantă publică. (Civ. 
198, 200, 202, 1294, 1993, 
1985,— Co. 15-18) (Civ. Fr. 
215) 2). 

  

1). a) Femeia nelocuinăd în casa 
soțului săii, nu nu poate cere 
pensie alimentară, Cas, 23|72, 

5) Femeia fiind isgonită de băr- 
bat din domiciliul conjugal are 
drept de alimente, Cas, 1. 217173, 

c) De asemenea, cînd femeia e 
forţată a părăsi domiciliul băr- 
batului din cauze bine-cuvîntate. 
Cas. 1. 45291. 

2), a) In calitate de defendore, 
teaneia măritată poate sta în ju-   decată şi fără autorizaţia soţului 

săi, Cas. II. 68|ST. Contra. Oas. 
secţia 1. 14!%0. 

d) O acţiune penală poate fi 
introdusă de o femeie măritată 
gi fără autorizarea soțului. Cas. 
II 408189. Contra. Cas. LI 108i88, 

c) Nu se poate declara nead- 
misibil un apel tăcut de femeie 
fără autorizarea soţului, Tribu- 
nalul putînd singur da această 
autorizare. Cas, L. 319|86.



    

"198: Autorisaţiuea băr- 
„patului. nu se cere când 
„enăega vă. fi urmărită îna- 
intea..judecăţei, în pricini 
“criminale sai polilienesci. 
(Civ. Fr. 216) 3), 

199. Femeia avind chiar 
" parafernă, nu o poate da, 
îustreina, ipoteca, nupoate 
dobîndi avere cu titlu one- 
ros saii gratuit, fără con- 

„cursul bărbatului la facerea 
actului, sait prin deosebit 
consimțimint îns-ris. (Civ. 
201, 202, ur. 208, 310, 687, 
9i4, 937, 950, 1248, ur. 
1265, 19285, 1718. — Co.'15, 
16). (Civ. Fr. 217) 2). 

CĂSĂTORIE (Art. 195—201) 

200. Dacă bărbatul se 
opune a da femeei uulori- 
sațiune de a porni jude- 
cată, tribunalul îi poale 
da această autorisatiune, 
(Civ. 197, 198. — Pr. 624 
ur.—Co. 15, $ 4) (Civ. Fe. 
218) 3). 

201, Dacă bărbatul se 
opune a autorisa pe femee 
«a să facă vre-un act, fe- 
meia poate să i hieme du 
dreptul pe bărbat înaintea 
tribunalului de întâia, in- 
stanță din districtul (ju- 
dețul) domiciliului comun, 
care poate să dea saii nu 
auturisatiunea sa, după ce 

  

d) Un recuas, făcut de o temee 
-fără autorizarea soţului, este va- 
labil cînd soţul 7] ratifică în gina 
procesului. Cas. IL. 395]72, 

* „) E suficientă o singură anta- 
xizațiune pentru ca femeia să 
poată sta în-judecată la toate in- 
stanțele. Cas. I. 233|85. . - 

f) Lipsa de autorizare a soțu- 
lai nu poate & invocată cînd el 
este prezent în şedinţă. Cas. I.,] 
30375. . 

9) Autorizaţia poate fi şi tazită. 
Cas. 1 61/89. 

h) Nu e nevoe ca autorizaţia 
" să fie făcută prin a0t antentie. 

Cas. IL. 431|15,.. 
i) Lipsa autorizaţiei poate fi 

invocată pentru prima oară şi 
inaintea Casaţiei, ca ufa ce esta 
de ordine publică. Cas, secţ, un. 
5|88. Contra. Cas. 1. 418|83, 

1). Vedi nota:b, de Ia art, 197, 
2). 4) Autagizarea daţă de băr-   

batea femeia sa să 'şi poată vin- 
de paraferna, implică şi pe aceia 
de a primi preţul vindărei. Cas, 
I. 16280. 

5) Concursul soţului la un act 
făcut de soţia sa, constitue o au- 
torizare tacită. Cas. 1. 34188. 

c) Femeia separată de patri- 
moniă, nu poate face de cit acte 
de pură administaţie, fără auto- 
rizaţia soţului, Cas. 1, 416]91. 

d) Prezunpţia nieiană dinCoăul 
alimach nu este abrogată. Cas. 

1. 25679. 
3). a) Rezultă în mod implicit 

că Tribunalul autoriză pe femee 
de a se judeca, prin faptul că o 
primesce a'şi formula şi susține 
veclamațiunea sa. Cas. 1. 1474. 

b) Tribunalul şi prin urmare 
Şi Curtea poate să dea autori- 
zaţie soţiei de a sta în instanţă 
şi a se judeca. Cas. 1. 299i84,
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va asculta arălările bărbi- 
lului în camera de consi- 
liu, sati va fi dovadă despre 
chiemarea sa. (Civ. 93, 199, 
203, ur.—Pr. 624, —Co. î5, 
16, 18) (Civ. Fr.219))). 
202. Când femeia că- 

sătorilă care va avea pa- 
rafernă, va face comerctă 
c6iform art. 5 din codicele 

1). Numai cînd soţul se opune 
de a da autorizarea, 'Tribunalul 
o poate suplini. Cas, 1, 227|67, 

2) Acest art. 202 Coa. civ, a fost 
modificat prin art. 15, 16 şi 18 din 
Codul de Comercii, al căror co- 
prins este următorul: 

Art, 15. Femeia măritată nu 
poate face comerciă fără consim- 
țimântul expres sai tacit albăr- 
batului săă. — Cousimţimântul 
bărbatului se pesumă cînd €exer- 
“eițiul comerciului femeiti nu este 
public şi notorii, afară numai 
dacă bărbatul a prohibit aceasta 
in mod expres prin declaraţiune 
publicată în forma art. 10, $ 3. 

Cind femeia nu face decit vinde 
în detalii mărfurile traficului 
bărbatului, ea nu poate numai 
prin aceasta să fie considerată 
ca comereiantă, 

Dacă bărbatul este minor, el 
nu va putea antorisa pe femeia 
sa a tace comesciii, de cit uu- 
mai dacă va fi fost şi dînsul au- 
torisat a da acest consimţimînt 
după regulile şi în formele pre- 
vădute de art. 10, 

Dacă bărbatul este interdis saii 
absent, autorisaţiunea va fi dată 
de Tribunalul civi), 

Femeia, de si comerciantă, nu 
poate însă intra într-o societate 
comercială, în care “și ar lua o   

tea obliga 

       
Tar când femeia 

ne având parafernă, va face 
comerciii, se va urma dupe 
art. 6 din codicele de co- 
mercii. (Civ. 197, 199. — 
Co. 15-18). (Civ. Fr. 220)7). 

răspundere nemărginită, fără au- 
torisaţiunea specială a soţului, 
sai în cas de interdicţiune ori 
absenţă a acestuia, fără aceea a 
tribunalului civil, 

In cas cînd soţul autorisă pe 
femeie înscris, autorisațiunea va : 
A transorisă, afişată şi publicată 
contorm art. 10. , 

Art. 16. Femeia comereiantă 
poate, fără autorisaţiunea soţu- 
lui săi, a sta în judecată şi ase 
obliga pentru tot ce privesce co- 
merciul săă. 

Ea poate, pentru acesi sfirşit, 
a ipoteca gi înstrăina toată are- 
rea. sa fără consimţimîntul so- 
ţalui. 

Cu toate acestea bunurile do- 
tale nu vor putea fi ipotecate ; 
sai înstrăinate, de cit în casurile 
şi după formele prevăduie de 
Coâicele civil, _ 

Amt. 15. Autorisatiunea de a 
tace comereiă, dată minorului! 
de către părintele săi, saii de că- 
tre tutor în condiţiunile prevă- 
dute mai sus, precum şi aceea 
dată de către bărbat femeei, pot 
fi revocate în ori-ce timp. Actul 
de revocare însă trebue să fie 
făcut cu observarea formelor 
prevădute la art, 10. ' 

Cu toate acestea, dacă mino- 
vul sati femeia începuse a exer-
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203. Când bărbatul este 
cădut sub o comdemnaţi- 
une criminală, chiar la cas 
când decisiunea este dată 
în lipsă (cuntumace), fe- 
meia chiar în vârsta legiu- 
ită, nu pote, în timpul cât 
line osinda, să pornescăju- 
decată, nică să contracteze 
de cât după autorisațiunea 
tribunalului, care pâte în 
acest cas să dea autorisa- 
țiunea sa, fără ca să fi chie- 
mat saii ascultat pe bărbat. 
(Civ. 197, 199, 204%. — Pr. 
624.—P. 7, 92.—Pr. P. 470 

“ur. 481) (Civ. Fr. 221). 
204. Dacă bărbatul se 

allă sub interdietiune sau 
absent, tribunalul pote, 
după aprecierea. împreju- 
rărilor, a autorisa pe fe- 
meie sati ca să stea la ju- 
decată, sati ca să contrac- 
teze. (Cv. 106 ur. 197, 199, 

. putea produce nici un efect de. 

205, 448. — Pr, 696, 627) 

CĂSĂTORIE (Art, 203—20% 

(Civ. Fr. 929). 
205. Dacă bărbatul este 

ninore, femeia trebue să 
aibă autorisaliunea tribu- 
nalului sai ca să stea la 
judecată, sau ca să polă 
contracta. (Civ. 197, 199 ur. 
349, 408. — Pr. 624) (Civ 
Fr. 994). 
206. Ori-ce autorisati- 

une generală, chiar când 
este stipulată prin contrac- 
tul de căsătorie, nu este 
valabilă de cât pentru ad- 
ministraţiunea bunurilor 
cară sunt.) pare alere ale. (Civ. 
1924, 1295, 1536) (Civ. Fr. 
993). 
20% Numai femeia, băr- 

batul, sai. moştenitorii lor 
pot cere anularea locme- 
lilor sau a pornirilor de 
judecată făcute fără autu- 
risaliune. (Civ. 197, 199, 
820, 951, 952, 1164, 16, 
1190) (Civ. Fr. 925)1). 

  

cita comereiul, revocarea nu va 

nu va fi aprobată şi de Tribu- 
nalu! civil după ce acesta, în ca- 
era de consilii, va f& ascultat 
pe minor sal pe femeie şi pe 
aceia cari le-ai retras autorisa- 

: țiunea. 
In nici un cas revocarea nu 

pote vătămna, drepturile celor de 
al treilea, nici chiar pentru ata- 
verile în curs de executare. 

1) 4)" Cind e vorba de înstrăi-   marea avere paraternale, lipsa 
de autorizare a bărbatului a- 
trage nulitatea înstrăinărei, Cas. 
1 22767. 

d) Această nulitate nu poate Hi 
iuvovată de cit Qe femee, su, 
saii moştenitorii lor, Cas, 1 49,55. 

c) Femeia are drept să in- 
voace nulitatea unei hotăriri con- 
damnatoare, cînd a stat în ju- 
decată tără. consimtimîntul sv- 
ului, Cas. 1 359183. 

    

“0 Acţiunile în nulitate sunt 
N 

i
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208. Femeia pâte face | lei d'ântâiti căsătorii. (Civ. 
testament fară autorisati- 209, 278, ur.—P. 971) (Civ. 
unea soţului săi. (Civ. 802, 
355, ur.) (Civ. Fr. 226). 

CAPITOLUL VII 
Deaspre desfacerea căsătoriei 

209. Căsătoriu se des-! 
face: 

1. Prin snorlea unuia din 
soță. 

9. Prin despărţenia legal . 
pronunțată. (Civ. Fr :297). - 

CAPITOLUL VIII 

Despre a duoa căsătorie 

210. Femeia unu pâie: 
rece în a doua căsătorie, ! 
de cât dupe dece luni de- 
pline de la desfacerea ce- 

Fr. 228). 

TITLUL VI 
wespre despărţenie ]) 

CAPITOLUL 1 

Despre cnusele despărțeniey 

241. Bărbatul sau fe- 
meia pote cere despărţe- 
nia pentru causă de adul- 
ter. (Civ. 194. —P. 269, 270) 
(Civ. Fr. 229, 

212. Căsătoriţii pot, fie- 
care în parte, cere desfu- 

„cerea căsătoriei pentru es-' 
cese, crudimi sai insulte 
grave ce'şi vor fi făcut unul 
altuia. (Cav. 194-196. —P. 

"238 ur. 300) (Civ, Fr. 231:). 
  

de natură civilă, chiar dacă ar. 
decurge dintr'un fapt de comer- 
ciă. Cas, 1 208:84, _ 

e) Asemenea nulităţi se poi 
invoca pentru prima ară şi” 

inaintea, Casaţiei, ele fina de! 
ordine publică. Cas. Secţ, un.6|88. 
Contra. Cas, IL 418183, 

i) Lipsa de autorizaţiune nu 
esie o nulitate absolută ci rela- 
tivă, ea neputind & invocată de: 
cei de al treilea, Cas. I 179ȘI. | 

1) Până la 1 Decembre 1865 ! 
data punerei în aplicare a aves- 
tui Condice, despărțenia se ju- 
deca şi pronunța de jurisăicţiu- ! 
nea bisericească, contorm regu- | 

1 

lelo de la Partea II, Cap. IV 
ale Pravilei Bisericesci din care ! 
Codul Caragea, la Partea I[II,! 
Cap. 16, n'a admis decâto parte: 

numai. Atunci însă, o Gată cu 
admiterea şi  introduverea în le- 
gislaţiunea noastră a celor alte. 
disposiţiuni din Codul Napoleon 
s'a admis şi aproape întreg sis- 
temul trances asupra divorţului, 
adoptat în Francia la 1803 prin 

"legea de la 31 Martie, şi ale că- 
; rui disposijiuni s'ati conservat în 

colecţiunea legilor trancese, de 
şi prin legea de la & Maii 1816 
a fost desfiinţat. La 27 Iulie 1884 
însă, divorțul a fost readmis şi 

în Franoia, 
1) a. Instanţa de fond este sin- 

! gură în stare de a aprecia gra- 
vitatea injurielor şi dacă ele sunt. 
de, natură a provoca divorţul. 
Cas. IL 57j84. * Ă 

6) Abandonul poate constitui 
o injurie gravă conform art. 212,
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213. Desființarea căsă. 
ioriei se pote cere şi do- 
bândi, când unul din sotă 
va fi osîndit la munea sil- 
nică, sait la reclusiune- 
(Civ. 43.—P.7 $1,2, 3) 
(Civ. Fr. 939), 

214. Consimţimentul 
mutual şi stăruitor al so- 
ţilor, exprimat în - chipul 
preseris de lege, în con- 
ditiunile şi după cercările 
determinate delege, va ser- 
vi de dovadă îndestulă că 
viata în comun le este ne- 
suferită şi că, în privinta 
lor, este o causă perem- 
torie. de despărțenie, (Civ. 
254—216) (Civ. Fer. 233). 

215. Despărtenia se po- 
te pronunţa. 

In “contra soţului care a 

DESPĂRȚENIE (Art. 213-216) 

vrăşmăşit viata celui alt 
soț, saii sciind că alții o 
vrăjmăşesc nui-a făcul a- 
rătare îndată. 1) (Civ. 217). 

CAPITOLUL 11 

Despre despărţenia pen: 
tru causă determinată, 

Secţiunea,. I. — Despre furmatlită- 
țile despărțirei pentru causă 

deterinată. 

216. Ori-care ar [i na- 
tura faptelor saii a delic- 
telor, cari ar provoca ce- 
rerea de .despărțenie pen- 
tru causă determinată, o 
asemenea cerere nu se 
pote face de cât numai 
la tribunalul civil al dis- - 
trictului în care soţii îşi | 
ai domiciliul. (Civ. $7, 93) 
(Civ. Fr. 234). 
  

şi prin urmare determina 
ul. Cas. EI $5|93, 

c) Judecătorul fondului vio- 
lează art. 212 cînd respinge ce- 
xerea de divorț pe motivul că 
Gupă sensul general al acestui 
articol, impotenţa bărbatului nu 
“iormează o cauză determinantă 
care să autorize divorţul, Cas. 

“IL 150171, : 
„___ 1) Această causă este luată din 
Art, 6, Partea III, Cap. 16, din 
Cod. Caragea, care dite: <Când 
băvbatul va dovedi cum că ne- 
vasta a cugetat veă în potriva vie 
[ri sale, sali muereu cum că băy- 
batul î-a cugetai văi, atunci tre- 
Dbuinţă eu se despăr+i>, şi din 
S 121 al. 3 Cod, Calimach, . care 
dice : "Insoţirea se desface din 

divor-, 

  
pricina fămeiei î... Al. 3: Dacă 
însăşi ea ai brămăşit viața băr- 
batului ; saă sciind că atlii o 
vrăsmăsese nu "7 ui făcut” are 
tare îndată-, aisposiţiune recu- 
noscută şi de Pravila Biseri- 
cească, din 1851. 

2) «..Divorţul între dout aus- 
triaci fiind oprit de legea lor na- 
țională,: nu poate î aamisibil 
mici în Romînia. Cas. II 10583. 

0) Străini însă, al căror statut 
personal încuviințează divorţul, 
pot cere înaintea TPribunalelor 
vomîne autorizarea iui, ele find 
competente a judeca, şi aceastacu 
atit mai mult cînd femeia care 
cere divor ul, este romincă, căsă- 
tozită în România, cu un străin | 
domiciliat în eră, Cas. II 18176.
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Ri. Dacă vre-una din 
faptele imputate de soţul 
care cere desfacerea că- 
sătoriei va fi de natură a 
da loe urmărirei eriminale 
din partea ministerului pu- 
blie. acţiunea despărteniei 
se va suspenda până ce 
se va da hotărârea curței 
cu jurați: atunci se va 
putea reîncepe judecata 
fară a [i permis a deduce 
din acea hotărire vre-o 
respingere sai excepțiune 
prejudiciabilă în contra 
sotului carea făcut cererea. 
(Civ. 212, 215;.—Pr. P. 226) 
(Civ, Fr. 935). 
218. Ori-ce cerere de 

despărtenie va arăta cu 
amerunlui faptele; cere- 
rea se va da împreună cu 
dovedile, de vor fi, pre: 
şedintelui tribunalului, sati 
judecătorului -ce-i va ţine 
locul, de către soţul ce 
cere desfacerea căsătoriei 
în personă, afară numai 
dacă va fi împedicat de 
bolă, în care cas, după 

Ss 

cererea sa și eliberarea 
unui certificat de bolă a 
vre-unui medie, magistea- 
tul se va duce la domiei- 
liul reclamantului ca să 
primescă acolo cererea sa. 
(Civ. 209, 211, ur.219.ur.) 
(Civ Fr. 236)). 

219. Judecătorul, după 
ce va fi ascultat pe reclu- 
mant, şi-i va face obser- 
vaţiunile ce va. soculi de 
trebuinţă, va parafa cere- 
rea și dovedile âlălurate 
şi va încheia proces ver- 
bal pentru primirea lor, 

Acest proces verbal se 
va subscrie de judecător» . 
şi de reclamant, afară nu: 
mai dacă fiti Va sci a serie, 
pentru care se va face 
menliune în procesul ver- 
bal. (Civ. 218, 220, ur.) 
(Civ. Fr. 237). 

220. Judecătorul v: 
ordona prin procesul ver- 
bal ea părlile să se înfă- 
tiseze înaintea sa la diua 
si ora ce va determina. 
Spre acest sfârşit se va 
  

1) e. Cina Curtea constată că 
Cererea ne divorţ se basează pe 
injurii grave și ameninţări din 
partea soțuini, motivele sunt bine 
determinate. Cas. 11 116;83, 

î) Cererea de divorţ trebue 
prezentută în persoană. Cererea 
de revizuire în materie de âi-   vorţ se poate fuce prin procura: 

tor, Cas. II 98]34, _ 
e) Ceserile veconvenţionule În 

materie de divorţ, întoomai ca 
şi acţianea principală de divorț, 
trebue să fie făcute conform âis- 
poziţiunilor speciale de proce- 
dură fixate de lege, Cas, 1 49,



6) 

trimite copie după ordo- 
nanta sa persânei în con- 
tra căreia se cere desface- 
rea căsătoriei. (Civ. 221,. 
924, ur.) (Civ, Fr. 238). 

221. In diua hotărită 
judecătorul va da ambilor 
soți, de se vor înfățişa, 
saii reclamantului, dacă 
numai singur se va înfă- 
țişa, consiliurile ce va 
izăsi cu cale sprea săvârşi 
împăciuirea. De nu va pu- 
tea isbuti va încheia pro- 
ces” verbal şi va ordona a 
se comunica cererea şi 
dovedile ministerului pu. 
blic, şi va referi despre 
tote tribunalului. (Civ. 222, 
ur. 229) (Civ. Fr. 239). 

222. După trei dile tri- 
bunalul, după referatul 
preşedintelui saii al jude- 
cătorului ce'i ține locul şi 
după conelusiunile minis- 
terului publice va ator- 
da sati va suspenda per- 
misiunea de a se face ci- 
laţiuni părţilor; suspen- 
darea nu pote trece peste 
doue-deci de dile. (Civ. 
221, 223). (Civ. Fr. 240). 

223. Reclamantul va 
cere de la tribunal a se 
cita, după formele obiei- 
noite, piritul, ca să se în- 
fatişeze în persână în şe-   

DESPĂRȚENIE (Art. 221 -226) 

dinţă secretă” si în terme- 
nul prescris de lege; se 
va tirmite impreună cu 
citațiunea părţei pirite co- 
pie după cererea de des- 
părţenie şi după actele do- 
veditore. (Civ. 924, ur.-- 
Pr. 58, 70, 74, 76) (Civ. 
Fr. 241). 

224. La expirarea ler- 
menului, dacă partea pirită 
se va înfățișa sau nu, re- 
clamantul în personă, u- 
sistat de un sfătuitor, de 
va găsi de trebuinlă. va 
expune saii va face a se 
expune motivele cererei 
sale, va întățişa dovedile 
şi va spune numele mar- 
torilor ce va fi avend, 
(Civ. 235, 231: ur, 234, 985, 
237, ur. —Pr. 136, ur.) (Civ. 
Fr. 942). 

225. In inalerie de des: 
părtire de căsătorie păr- 
tile nu vor putea să se 
întălişeze prin procuratori, 
cari să pledeze, (Civ. 224, 
237) 

226. Dacă pirilul se va 
înfățișa în persână va pu- 
tea propune ubservările 
sale atât asupra motivelvr 
cererei, cât şi asupra ac- 
telor ce vor fi produse de 
reclamant şi asupra mar- 
torilor numiţi de” reclu-



DESPĂRȚENIE 

mant. Piritui va numi pe | 
martoră ce'şi propune a 
înfălişa şi asupra cărora 
veclamantul va face și el 
observatiunile sale. (Civ. 
289, 9235, 237, ur. 239. Pr. 
186) (Civ. Fr. 943). 
229. La a lor înfatişare 

se va întocmi procese ver- 
hale despre spusele şi ob- 
servatiunile părților, pre- 
cum asemenea si mărlu- 
pisirile ce unul sai altul 
pote tace. : 

Se va da cilire proce- 
suluI verbal persoanelor 
infătişate, cari se vor în- 
datora a-l subscrie, şi se 
va tace într'adins men- 
Hune despresemnătura lor 
sait de declaraliunea că 
Wait putut, saii n'aii voit 
să subserie. (Civ. 238) (Civ. 
Fr. 244). : 

228. Tribunalul va so- 
roci părtile pentru audi- 
enla publică a cărei di şi 
ură o va fixa; va ordona 
a se comunica lucrările 
ministerului public şi va 
numi un raportor, (Civ. 
220, 229, ur. 231.—Pr. 31) 
(Civ. Fr. 245), 

229. La dgiua şi ora ho- 

1) Asistenţa ministerului pu- 
biic, în procesele de divorţ, nu 
mat e necesară, afară de cazul 
cînd seediseută interese de ale   

(Art. R27-—231) 63 

tărită,asupra raportului ju-. 
decătorului raportor, după 
ce se va asculta ministe- 
rul public, tribunalul va 
hotări mai ânteiă asupra 
neadmiterei cererei de de- 
spărtenie, de va fi fosl 
propusă. 

Când motivele neadlmi- 
terei se vor păsi temei- 
nice, cererea de despărțe- 
nie se va respinge ; în ca- 
sul contrariă, saii de nu 
se va fi făcut propunerea 
de neadmitere, cerererea 
de despărtenie se va ad- 
mite. (Civ. 221, 230, ur.— 
Pr. 99) (Civ: Fr. 246). 

230. Indată după ad- 
miterea cererei de despăr- 
țenie, asupra raportului ju- 
decătorului raportor, as- 
cultându-se şi ministerul 
public, tribunalul va ho- 
tări asupra fondului, dacă 
va găsi causa în stare de u 
fi judecată; la din eurtraă, 
va admite pe reclamant a 
dovedi faptele, pe cari 'si 
fondeză arătăvile şi pe pâ- 
rit a dovedi contrariul. 
(Civ. 211, ur. 229, 931, ur.— - 
Pr. 91. 99) (Civ. Fr. 9472). 

231. Asupra fie-căruiaet 

minorilor.(Legea din 29 Oct. 1871) 
Cas. 11 28319. 

2) In materie de divorţ, Cur- 
tea de Apel servindu-se de pro-



  

64 DESPĂRȚENIE (Art. 232 - 236) 

al pricinei, părţile, după 
raportul jndecătorului, şi 
mai nainte de a vorbi mi- 
nisterul public, pot pro- 
pune eontestațiunile lor, 
mai ântâiii asupra motive- 
lor de admitere şi apoi 
asupra fondului. dar în nici 
un cas asistentul reclaman- 

“tului nu va fi admis, dacă 
reclamantul însuşi nu se 
va infăţişa în persoană. 
(Civ. 225 229, 232. ur.) (Civ. 
Fr. 248).- 
„282. Indată ce se va 

pronunta hotărirea care va 
ordona a se face cercetări, 
grefievul tribunalului va 
citi partea procesului ver- 
bal care conţine numele 
martorilor propuşi, şi pe 

„care părțile ai cerut a fi 
ascultati. 

Părţile vor fi vestite dă 
către preşedinte că mai 
pot propune și alii mar- 
toră; însă că după acesta 
nu vor mai putea fi pri- 
mile a mai face şi alte 
propuneri. (Civ. 924, 226, 
ur. 233 ur, 235, 239) (Civ. 
Fr, 249) 9. , 

283. Părţile vor face 

  

bele dintr'un proces eoreeţional 
al soţilor, nu violează nici un 
text de lege. Cas. II 12175, 

1) Prabeie administrate la prima 

  

propunerile lor îndată în 
contra acelor martori ce 
vor voia se depărta. Tri. 
bunalul va hotări asupra 
acestor propuneri, după ce 
va asculta pe ministerul 
public. (Civ. 226, 932. 234, 
ur.) (Civ. Fr. 250), 

234. Rudele părţilor, 
afară de copii şi descen- 
denţi, nu pot fi reşpinsi 
ea martori, sub cuvint de 
rudenie, precum asemenea 
nică slugile căsătoriților, 
sub cuvînt că sunt slugi: 
dar tribunalul va judeca 
şi va aprecia după împre- 
rări depunerile rudelor si 
ale slugilor. (Civ. 224, 235, 
ur,—Pr, 191) (Civ. Fr. 251). 
235. Ori-ce hotărire 

care ar admite vre-o do- 
vadă testimonială - va de- 
numi pe martoră ce ur- 
incză a fi ascultată, şi va 
hotări diua şi ora în euri 
părțile sunt datore ai a- 
duce la tribunal, (Civ. 224, 
226, 232. —Pr. 187). (Civ. 
Fr, 959). 
236. Depunerile mar. 

torilor se vor primi la tei: 
bunal în sedinţă seereiă, 

  

- 3 . 
înstanță, întrun proces de divorţ 
se pot repeta şi în Apel. Cas, 
II 18|74, 

e 

! 

 



DESTĂR'ȚENIE 

de taţă cu ministerul pu- 
blie, cu părţile, sfătuitorii 
saii amicii lor, până la nu- 
mărul de trei din fie-care 
parte. (Civ. 224, 237) (Civ, 
Fr. 253) 1). 

237. Părţile prin sine 
sai prin organul sfătuito- 
lor, pot face martorilor ob- 
servaţiunile şi interpela- 
liunile ce vor găsi de cu- 
viinţă, fără însă ca să-ă 
întrerupă în cursul depu- 
nerilor ce aă a face. (Civ. 
226, 233, 938, ur.—Pr. 199) 
(Civ. Fr. 954). 
238. Fie-care depunere 

se va face in scris, pre- 
cum asemenea şi toate di- 
sele şi observaţiunile ce 
se vor face asupra acelor 
depuneri. 

Procesul-verbal al cer- 
celărei se va citi atât. 
martorilor cât şi părților; 
și unii şi alţii vor fi da- 
tori a-l subserie. Se va 
face menţiune despre sub- 
scrierea lor, saii despre a 
lor declarare că nu pot saii 
nu voesca subserie. (Civ. 
9271 —Pu. 198) (Civ. Fr.255). 

(Art, 237—240) 

2389. După săverşirea 
celor două cercetări saii 
a acelei cerute de recla- 
mant, dacă piritul nu a 
adus martoră, tribunalul 
va soroci părțile pentru 
şedinţă publică a cărei di 
Şi oră: o va determina. Va 
ordona a se comunica lu- 
crările ministerului publice 
şi va numi un'raportor. 

Ordonanta de sorocire 
se va notifica pâiitului, în 
termenul “ce se'vu hotări 
prin acea ordonanţă. (Civ. 
220, ur. 923, ur. 9928. ur. 
240.—Pr. 31) (Civ, Fr. 256). 

240. La diua hotărită 
pentru judecata definitivă 
se va da citire raportului 
de către judecătorul însăr- 
cinat cu el. Părţile vor pu- 
tea mai la urmă face prin 
ci înşile tote observaliu- 
nile ce vor socoti folositore 
pricinei lor. După acesta 
ministerul publie va lua 
conclusiunile sale. 

Hotărirea definitivă se 
va pronunia în şedinţă pu. 
blică. (Civ. 239). (Civ. Fe. 
257, 258) ?). 
  

1) Legiuitorul român, neprevă- 
denă ascultarea martorilor, în şe- 
dinţa secretă, sub pedeapsă de 
nulitate, ca la Francezi, nrmează 
că această ascultare, fiind pu: 
blică, nu poate constitui un mij- 

loc care să poată fi invocat pen: 
tru întâia dată în Casaţie. Cas. 
IL 591, 

2) a) In materie de divorţ opo-: 
ziţia trebue admisă, niment ne- 
putind fi judecat fără să se poată   

 



va 

241. Când cererea de 
despărţenie se va fi făcut 
pentru motiv de violentă, 
asprime, saii injurii grave, 
ehiar după ce tote vor fi 
bine constatate, judecă: 
torii ai facultatea de a nu 
admite îndată despărțe- 
nia. În acest cas, mai 'na- 
inte de a hotări, vor au- 
torisa pe femeie a părăsi 
locuința bărbatului săi, 
fără a fi datore cu să-] 
primescă la dânsa, dacă 
ea nu va voi; şi vor eon:- 
demna pe bărbat a-i plăti 
o pensiune de întreţinere 
în proporţiune cu mijl6- 
cele sale, dacă femeia în- 
săşi nu va avea venituri 
îndestulătore pentru sus- 
ținerea trebuinţelor sale. 
(Civ. 93, 219, 249). (Civ. 
Fr. 259). 1). 
242, După un an de 

«ercare, dacăpărţilenu vor 
reveni la împreună vie- 

DESPĂR'PENIE (Art, 244 — 243) 

țuire, soțul reclamant pote 
face a se cita cel-alt soţ 
înaintea tribunalului, în 
termenul prescris de lege, 
pentru a asculta defini. 
tiva hotărire. care atunci 
va admite despărţenia. 
(Civ. 241). (Civ. Fr. 960).2). 

243. Când despărțenia 
se va cere pentru cuvân- 
tul că unul din soti se 
află condamnat la osinda 
muncei silnice sau a re- 
clusiunei, singurile formu- 
lităţi de observat constă: 
în a înfățișa tribunalului 
de prima instanţă o copie 
legalisată după hotărirea 
prin cae s'a condemnal, 
cu un certificat de la cur- 
tea cu jurati, care să cons- 
tate că acea hotăvire nu 
mai pote fi atacată priu 
nică o cale legală. (Civ. 
913, 217—P. 7, $1,2,3. 
— Pr. P. 296). (Civ. Fr. 
26 

  

apăra. Cas, 1 3|85. 
b) Nu sunt susceptibile de o- 

poziţiune hotăririle Tribunalului 
pronunţate în lipsă, la divorţ. 
Trib. Tutova 14 Yebr. 1884. 

1). a) Tribunalul pâte obliga 
pe tată la întreţinerea copiilor, 
în cursul anului de încercare. 

„ Cas. 1. 31|67, 
d) Se poate face apel, înainte 

de a se aștepta pronunţarea ho- 
tărârel definitive, în contra ho- 

X   tărîrei 'Pribunalului prin oare a- 
cordă soţilor anul de încercare, 
Cas. II. 68186, 

c) Şi instanţa de Apel pute a- 
corăda anul de încercare, Cas. Ii 
168192, 

2). Curtea constatând 0ă în tim: 
pul anului de încercare, soţii ai 
revenit la împreună vieţuire, 
poate respinge cererea de divorţ, 
în moă cn totul legal, Cas. îl. - 
354179,



" DESPĂR'PENIE (Art, 244—247) 

244, In cas de a se 
face apel în contra sen- 
tinţei de admisiune, sai 
a Judecăţei definitive date 
de tribunalul de prima 
instanță în materie de 
despărţenie, causa se va 
cerceta şi se va judeca de 
urgență de către Curtea 
apelativă. (Civ. 229, 240, 
245, ur.—Pr, 78). (Civ. Fr, 
262) .)!. 
45. Apelul nu se va 

primi de cât dacă va fi 
tost datîn cele două luni, 
socotite din diua din care 
sa comunicat apelantulai 
hotărirea dată în fiinţa 
ambelor părți, sai în lipsă; 
termenul, spre a face re- 
curs în casaţiune în con- 
tra unei hotăriri defini- 
tive, va fi de trei luni din 
diua comunicaţiunei ho- 
tărirei. 

Recursul în casaţiune 

  

81 

va suspenda executarea 
hotărirei. (Civ. 244, - 246, 
243). (Civ. Fr. 263). 3). 

246. In virtutea ori- 
căreia hotăriri dată în ul- 
timă instanţă, sai care a 
dobândit putere de lueru 
judecat, şi care va fi au- 
torisat despărţenia, soţul 
ce a dobândit-o va fi da- 
tor a înfâtişa oficerului 
stărei civile, în termen 
de două luni, copie lega- 
lisată dupe acea hotărire 
spre a se înscrie în re: 
gistrul stărei civile, în 
care s'a înscris și actul 
de căsătorie. (Civ. 27, 35, 
151, 247, 248). (Civ. Fr. 
264). 3). 

24%. Aceste două luni 
se vor socoti în privința 
judecăței de la prima ins- 
tanță, după expirarea ter- 
menului de apel; în pri- 
vinţa hotăririlor date de 

  

1).a) Sunt suceeptibile de Apel, 
hotărirele date de Tribunal con- 
form art, 241. Cas. II 68/36, 

d) IGem, acele date asupra ce- 
rerei de pensiune alimentară şi 
de părăsirea domiciliului conju- 
zal. Cas. II 16|86. 

c) Iu materie de divorţ, păr- 
țile pot renunţa la termenul de 
Apel. Cas. îI 283|79. 

3). a) Nu este succesibilă de 
recurs in Casaţie, hotărîrea cur-' 
țel de Apel dată în lipsă, când 
nu s'a făcut opoziţie în contra   

ei. Cas, 1 298|88. 
i) Termenul de recurs contra 

unor ast-lel de hotăriri este de 
trei luni. Cas. 1. 29888, 

3) Hotărirea care a pronunţat 
divorţul trebuesce înscrisă de 
soțul care a dobiîndit'o, în ter- 
men de două luni de la data ră- 
mânerei definitive, în chiar re- 
gistrele in care se află înscris 
şi actul său de căsătorie, căci în 
alt mod nu are nică o tărie, ne- 
îndeplinind condiţianile art, 246. 
Cas. 1 1186171. .



Ba 

curtea de apel, în lipsa 
pâritului, după expirarea 
levmenului de oposiţiune: 
şi în privinta judecăţei 
contradictorii în cea din 
urmă instanţă după expi- 
rarea termenului pentru 
recursul în casatiune. (Civ. 
240. 244, ur. 246, 948) 
(Civ. Fe. 265).)). 

248. Sotul reclamant, 
care va fi lăsat să trecă 
cele două luni determi- 
nale mai sus, fără a îm- 
plini formalilatea pres- 
crisă la art. 246, va perde 
beneficiul judecăţei ce câş- 
ligase. şi nu va mai pulea 
reincepe acţiunea sa pen- 
iru despărienie, de cât 
numai pentru o altă causă 
nouă, în care cas pote să 
se întemeieze înaintea ju- 
decăței şi pe causele cele 
vechi. (Câv. 247). (Civ. Fr. 

_266) ?). 

  

| 

| 

DESPĂRȚENLE (Art. 248-250) 

Secţiunea II. -- Despre peesurile 
provisorii, ce se pot lua în urna 

cererei de Mespărteni pentru 
causă determinată. 

2419, Linerea proviso- 
rie a copiilor va rămâne 
bărbatului în procesul de 
despărțenie, afară numai 
dacă se va hotări în all- 
fel de către tribunal, după 
cererea mumei. saii a fami- 
lici, sai a ministerului pu- 
blic, spre folosul copiilor. 
(Civ. 93. 326). (Civ Fr. 267). 
250, Femeia în pro- 

cesul de despărțenie va 
putea părăsi domiciliul 
bărbatului, în timpul cât 
va line procesul, şi cere 
o pensiune de întreţinere. 
în proportiune cu mijlo- 
cele bărbatului. 

Tribunalui, dacă va în- 
cuviinta acestă cerere, vu 
hotări tot o dată şi suma 
de bani ce bărbatul va fi 
dator a da femeiei sale 
pentru întrelinere. (Civ. 
93, 196), (Civ. Fr. 268).%). 
  

1). a) Termenul de două luni 
pentru hotărârile date în Apel 
asupra opoziţiunilor, se calculeză 
de la expirarea termenului de 
recurs. Cas. 1 298188, 

3) Hotărirea find Gată în lipsă 
termenul de două luni curge de 
la expirarea termenului de opo- 
ziţie, Cas. [ 298|88, 

2) 4) Inscrierea hotăririlor de 
divorţ ge poate face ŞI prin pro-   curator. Cas. II 116|%, 

d) Neînscrierea sentinţelor de 
divorţ în actele stărei civile, 
atrage nulitatea divorţului. Cas. 
1. D378. 

3) a) Nu se prejudică cererea de 
GivoM, prin respingerea cererei 
de autorizarea părăsirei domiei- 
liulai conjugal, sai acordărei de 
pensiune alimentară. Cas, 11 163%. 

3) Femeia nu poate părăsi du-



DESPĂRȚENIE 

Secţiunea Ii. — Despre causele de 
respingere a cererel de des- 

părțenie pentru causă 
determinată. 

251, Cererea de des- 
părtenie se va stinge prin 
impăcarea soților, urmată 
după întâmplarea faptelor 
cari ar fi putut “sprijini 
acea cerere, saii după por- 
nirea cererei de despăr- 
tenie. (Civ. 211, ur. 216, 
ur. 9252, ur.) (Civ. Fr. 272), 
252, In ambele aceste 

ceasuri, cel ce cere despăr- 
țenie vu fi respins: el va 
putea însă porni o nouă 

(Art. 251—253) Ă 

cerere de pespărțenie pen- 
tru cause provenite după 
împăcare, și în asemenea 
cas el se va putea servi 
întru sprijinirea cererei 
sale şi de causele cele 
vechi. (Civ. 248, 231, 253), 
(Civ. Fr. 273)2). , 
253, Dacă cel ce cere 

despărlenie tăgăduesce că 
ar fi urmat împăcare, cel- 
alt sot, pote dovedi că a 
urmat, atât prin înseris, 
cât şi prin martori, după 

cedentul capitol. (Civ. 246, 
ur. 951). (Civ, Fr. 974). 

  

miciliul soţului, de cit cu auto- 
rizaţia justiţiei. Cas. | 221;%1. 

cj Simpla pornire a unei acţiuni 
în divorţ, nu face să înceteze obli- 
gaţiunea temeei de a locui în do- 
miciliul conjugal. De şi ea. în baza, 
art. 250 poate părăsi domiciliul 
conjugal, dar aceasta trebue fă- 
cută cu autorizarea justiţiei, după 
cum rezultă din al. XI,al art. 250, 
Cas, 1 23172. 

d) Femeia părăsind domiciliul 
fără autorisarea Tribunalului nu 
are drept a cere pensie alimen- 
tară, Cas. 1 22:72, 

e) Yotuşi, femeia poate părăsi 
domiciliul conjugal, provizor, pen- 
tru cazuri grave de violență, ce- 
rînd in urmă autorisaţia justiţiei, 
care apreciind cazul va hotori în 
consecinţă. Cas. 1 221,91, 

7) In caz de împăcare a soţi- 
lor, pensia alimentară se, stinge 
pentru riitor, răminina valabilă 

pină la data împăcăciunei. Cas. | 
182|53. - 

1) a) Simpla cohabitare a soţi- 
lor, în urma intentărei aoţiunei 
de divorţ, nu poate forma proba 
unei inopăcări, Cas, IL 116|88, 

DA b) Mijlocul întemeiat pe faptul 

pus în Casaţie pentru prima oară. 
Cas. II 12175. 

c) Soţia dezistindu-se de Ia ac- 
țiunea de divorţ intentată soţu- 
lui săi, acesta nu are dreptul 
de a cere continuarea acţiunei, ci 
numai daune interese. Cas. Il 
7. 

2) a) Respingerea unei cereri 

tentarea alteia bazată pe alte mo- 
tive. Cas. II. 33768, 

b) Noua cerere nu poate fires- 
pinsă prin excepţiunea lucrului 
judecat, de cit cînd se bazează pe   aceleaşi fapte. Cas. II 337:68. 

împăcărei soților, nu poate fi pro: 

de divorţ, nu poate împedeca in- . 

  

forma prescrisă prin pretu



„ GAPITOLUL III 

Despre despărţenie prin consim- 
pimentul mutual 

254. Consimţimentul 
mutual al soţilor nu va fi 
primit, dacă bărbatul are 
mai putin de 25 ani, sai 
femeia mai putin de 21 ani. 
(Civ. 214) (Civ. Fr. 275). 

255. Consimţimântul 
mutual nu va fi primit de 
cât dupe trecerea de duoi 
ani, de lu săvârşirea căsă- 
ioriel. (Civ. 214, 254, 957, 
ur.) (Civ. Fr. 276). 

256. Consimtimântul 
mutual nu se va mai primi 
după 20 ani de căsătorie, 
nici dupe. ce femeia va fi 
împlinit vîrsta de 45 ani. 
(Civ. 214) (Civ. Fr. 277). 
"257. In nică un cas con- 

simţimântul mutual al so- 
ților nu va fi îndestulător, 
dacă acel consimţimeni nu 
va fi autorisat de către la- 
tăl saii muma, sati de către 
cel-alţi ascendență, în viaţă 
fiind, potrivit vegulelor 
prescrise la articolile 131, 
132 şi 133 dintitlulal V-lea 
pentru căsătorie. (Civ. 214, 
258, ur.) (Civ. Fr. 278). 

258. Soții hotărită a se 
-despării, prin consimii- 
mântul mutual, vor fi da- 
tori a face mai ântâiii in-   

"DESPĂRȚENIE (Art, 254—260) 

ventariii şi preţuire a în- 
tregei lor averi mişcătre 
şi nemişcătâre şi a regula 
drepturile respective, în 
privirea cărora sunt liberi 
de a face învoslă. (Civ. 214, 
259, ur.) (Civ. Fr. 279). 

259. Ei vor fi asemenea 
datori a face între dânşii 
înscrisă toemelă asupra 
următorelor puncte: 

1. Cui urmeză a fi încre- 
dinţaţi copiii ce vor fi avui 
din căsătoria lor, atât pen- 
tru timpul cercărei, câi și 
după pronunţarea despăr- 
țeniei. 

2. Ce sumă va fi dator 
bărbatul a da femeiei sule, 
în intervalul acela de limp. 
dacă ea nu va avea veni- 
turi îndestule, spre a în- 
tempina trebuinţele ei. 
(Civ. 249, 250), 257, 258, 260 
(Civ. Fr. 280). 

260. Soții se vor pre- 
senta înpreună şi în per- 
s6nă înaintea preşedinte- 
lui tribunalului civil al di- 
strictului, unde "și aii do- 
miciliul, saii la judecătorul 
care ține locul preşedinte- 
lui, şi "şi vor declara voinţa 
lor de a se despărţi, în 
presenta a duoi martori 
aduşi de ei. (Civ.:93, 196, 
214.961, ur.) (Civ. Fr. 9281).



DESPĂRȚENIE (Art. 261—264) 

261. Judecătorul va face 
atât ambilor sotă întruniţi, 
cât şi fie cărui din ei în- 
parte, în presenţa celor 
duoi martori, sfaturile şi 
îndemnările ce el va găsi 
de cuviinţă, le va citi Ca- 
pitolui IV din acest titlu, 
care reguleză efectele des- 
părţeniei, şi le va arăta 
tote consecinţele faptului 
lor. (Civ. 277-985) (Civ. 
Fr. 282), 

262. Dacă soţii şi după 
acesta vor stărui în hotă- 
virea de e! luată, li se va 
da act de către judecător, 
după cererea lor de des- 
părţenie prin consimlti- 
mânt mutual, şi vor fi da- 
tori de a presenta şia de- 
pune îndată în tribunal, 
pe lângă actele prescrise 
de art. 258 şi 259, şi ur- 
mătoarele: 

1. Actul de nascere și 
acel de căsătorie, 

2. Actele de nascere şi 
de încetare din viaţă a co- 
piilor născuţi din căsătoria 
or. 

3. Declaraţiunea auten- 
tică din partea părinţilor 
lor saă a altor ascendinţi 
în vietă fiind, care să ro- 
stescă că, pentru causele 
lor cunoscute, autoriseză   

TI 

pe fiul satipe fiica lor, pe 
nepotul de fiii saii pe ne- 
pota de fiică căsătorit saii 
căsătorită cu cutare, de a 
cere despărțenia prin con- 
simţiment mutual. şi de a 
consimţi la el. 

Tatii, mamele, bunele 
soţilor vor fi presumţi ca 
în vicţă. până se vor înfă- 
tişa acte constătătore în- 
cetărei lor din vicţă. (Civ. 
41Î. urm. 49 ur. 64 ur. 957). 
(Civ. Fr. 283). 

263. Tribunalul va în- 
cheia proces verbal de tot 
ce va fi rostit şi făcut în 
virtutea articolelor prece- 
denţi ; actele aduse de soți 
vor remâne în tribunal. 

In procesul verbal se va 
face menţiune despre au- 
torisatiunea ce va trebui 
a se da de judecător fe-. 
meei, pentru a se retrage 
din casa conjugală. (Civ. 
93, 196). (Civ. Fr. 984). 

264. Declaraţiunea de 
despărțenie a soţilor va 
trebui a fi repetită la a 
patra, la a Septa si la. ale Mă 

ă_ lupă. observându-se 
aceeasi formalitătă, la fiu 
care repetire soţii vor fi 
datori a constata formal 
că tata şi mama saii alti 
ascendenți, în vicţă fiind,
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pessistă in cea d'ânteiui a 
lor hotărire. (Civ. 260, 263) 
(Civ. Fr. 285). 

265. In cinci-spre-dece 
dile, după expirarea unui 
an de la ânteia declaraţiu- 
ne, soții asistați fie-care de 
două persone notabile din 
comună, şi în virstă de 
patru-deci ani cel putin, 
se vor presenta înpreună 
şi în persână înaintea 
preşedintelui sau a jude- 
cătorului care "i ţine locul, 
îi vor da copii adeverite 

- după cele patru procese 
verbale care coprind con- 
simţimentul mutual d'im- 
preună cu tote actele a- 
necsate la ele, şi vor cere 
de la judecător fie-care 
in parte, însă în presenţa 
unul altuia şi a notabili- 
lor de inai sus, admiterea 
despărțeniei. (Civ. 9260, 266) 
(Civ. Fr. 986). 

266. După ce judecă- 
torul şi asistenții vor fi 

„făcut observaţiunile lor so- 
ţilor, dacă acestia vor stă- 
rui în hotărirea lor, gre- 
fierul va încheia proces 
verbal care se va subscrie 
atât de către părti cât şi 
de către persânele asis- 
tente saii se va face men- 
tiune dacă nu ai voit 

| 

  

(Art. 265-—268) 

sait nu au putut a subserie. 
(Civ. 961, 264, 265). (Civ. 
Fr. 287). 

267. Judecătorul va re: 
feri tribunalului despre! 
tote împrejurările, pe lân- 
gă care referat se vor co- 

muniea şi conclusiunile 
ministerului public înseris. 
(Civ. Fr. 288). 

268. Dacă ministerul 
public găsesce în acte do- 
vadă că ambii soti eraii în 
etate, bărbatul de dou&-: 
deci şi cinci ani, și fe- 
meia de dou&-deci şi unu 
ani, când aii făcut ântcia 
lor declarare, că la acesta 
epocă eraii căsătoriţi de 
doui ani şi că, căsătoria nu 
e făcută de mai mult de 
dou&-deci ani, că femeia 
avea mai putin de patru- 
deci şi cinci ani, că con- 
simţimentul mutual a fost 
exprimat de patru ori în 
curgerea anului, după tote 

formalităţile cerute de 
capitolul de fată, şi mai 
ales cu autorisaţiunea la- 
tălui şi a mumei solilor, 
sai cu autorisaţia celor- 
alţi ascedenţi, va face 
conelusiunile sale în ter- 
menii următori: «legea 
permite» iar la cas con- 
trariii conclusiunile sale
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vor fi «legea opresce». (Civ. 
254.267) (Civ. Fr. 289). 
269. Tribunalul asu- 

pra referatului nu va pu- 
tea face alte verificări de 
cât cele arătate la arti- 
colul precedent. Dacă tri- 
bunalul va crede că păr- 
țile ai satisfăcut condi- 
tiunilor, și ai îndeplinit 
formatităţile prescrise de 
lege, va admite divorțul. 
La cas contrarii, tribu- 
nalul va declara că des- 
părţenia nu se pâte ad: 
mite, argtând motivele 
sale. (Civ. 267, 268). (Civ. 
Fr. 290). 
270. Apelaţiunea în 

contra hotărirei tribuna- 
ului, prin eare se va fi 
refusat despărţenia, nu va 
mai fi primită dacă ea nu 
va fi fost dată de către 
ambele părți, prin act se. 
parat, şi in termen de 
duoă-deci dile de la data 
la care li s'a comunicat ho.- 
tărirea tribunalului, (Pr. 
316, ur. 326, ur.) (Civ. Fe. 
2919). 

RIL. Apelul se va co- 
muniea şi ministerului pu- 
lic de lângă întâia in- 
stanţă. (Civ. Fr. 292). 
  

2172, In cele dece dile 
de la comunicarea apela- 
tiunei, ministerul public de 
lângă tribunal va supune 
conclusiunile sale procu- 
rovului general de la cur- 
tea de Apel. (Civ. 271, 
273) (Civ. Fr. 293), 
273. Pvocurorul curței 

de apel va fi dator a 'şi 
da şi el conelusiunile saie 
înscris, în urma cărora 
presidentul curţei de apel 
saii judecătorul ce  vai- 
ne locul, va face rapor- 
tul săii curtei, “până în 5 
dile şi curtea va hotări 
definitiv asupra apelațiu- 
nej, cel mai târdii până în 
dece dile de la primirea 
referatului. (Civ. 972, 274) 
(Civ. Fr. 293) 
274. Dacă curtea de apel 

prin hotărirea sa nu va 
admite despărţenia, recur- 
sul în casaţiune nu va fi 
primit, dacă nu va fi fost - 
dat de către ambele părți 
şi în termen deo lună de 
la notificarea hotărirei păr. * 
ților. (Civ. 270, 275).. 

275. In eas când cur- 
tea va fi primit divortul, 
fie-care din soţi pote face 
separat recurs. (Civ. 274). 
  

1), Este susceptibilă ae apel 
botărirea Tribunalului care ad-   mite divorţul prin consimţimînt. 

mutual. Cas. 1 30:90. i
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276. Indată ce se va 
pronunța hotărirea defini- 
„tivă care admite despăr- 
țenia, şi dupe expirarea ter- 
menului de recurs în ea- 
saţiune, părţile vor fi da- 
tore a presenta împreună 
şi în persână, până în ter- 

msn de două luni, copie 
legalisată după acea hotă- 
rîre oficerului starei civile 
spre a o înserie în regis- 
trul stărei civile, în care 
s'a înseris şi actul de că- 
sătorie. Noindeplinirea a- 
cestei formalităti va trage 
după sine nulitatea hotă- 
rirei. (Civ. 35, 60, 246, 248) 
(Civ. Fr. 294) )). 

CAPITOLUL 1Y 
Despre efectele despărteniet 

277. Soții cari se vor 
despărţi nu vor ma: putea 
să se căsătorescă împre- 
ună, (Civ. Fr. 295). 

278, Femeia despăriită 

| 
DESPĂRȚENIE (Art. 276-280) 

nu va putea trece în altă 
căsătorie de cât după dece 
luni de la despărţenia ei 
(Civ. 219) (Civ. Fr. 296) 5). 

2179. In cas de despăr- 
țenie pentru causă deadul- 
ter, sotul vinovat de adul- 
ter nu se va putea nicio 
dată căsători cu compli- 
cele s&i. (Civ, 211, 216, 
ur, — P. 269, 970) (Civ. Fr. 
298). 
X 280, Pentru ori-ce mo: 
tiv se va fi pronunțat des- 
părțenia, afară de casul 
consimţimântului mulual, 
soţul în contra căruia s'a 
pronunțat despărțenia va 
pierde tote avantagiurile 
stipulate în favârea sa de 
către cel-alt soţ, fie prin 
contract de căsătorie, fie 
după săvirşirea căsătoriei. 

Partea în favârea căreia 
s'a pronunţat despărţenia, 
“va eonserva tote acele a- 
vantagiuri chiar şi dacă 

  

1) a) Trebuesce însorisă în ac- 
tele ştărel civile şi hotărirea care 
admite divorţul prin consimţi- 
int mutual, lipsa înscrierei a- 
trăgînd nulitatea. Cas, 1 192|86. 

d) Hotărîrea de divorţ, neîn- 
sorisă în actele stărei oiviie, fina 
nulă, toate avantagele hotărite 

. prin ea în favoarea copilului mi- 
nor sunt şi ele nule. Cas. 1 12486. 

<) Inscrierea hotarirei trebue 

3 
  făcută în acelaş registru în care 

e trecat actul de căsătorie. Cas, 
7 116]77. 

2) Codul frances prevede ter- 
menul de dece luni pentru fe- 
meisa despărțită pentru causă de- 
terminată ; ear,. pentru cea di- 
Yorţată prin consimţimânt mu- 
tual, prin Art, 297 suprimat de 
legiuitorul . nostra, % întinde a- 
ceastă interdicţiune la trei ani,
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ele se vor fi stipulat cu 
clausă expresă de recipro- 
citate, fără ca acea reci- 
procitate să aibă loc. (Civ. 
954, ur. 981, 1924, ur.) 
(Civ. Fr. 299, 300). 

281. Dacă soții nu 'şi 
dedeseră nici un avantagii 
unul aliuia, sati dacă acele 
avantagiuri nu vor fi în- 
destulutâre spre a asigura 
subsistenţa sotului care a 
dobândit despărțenia, tri- 
hunalul va putea ordona 
și lua măsuri pentru a se 
da acestuia o pensiune de 
întretinere din averea ce- 
lui-alt soț, care nu va pu- 
tea trece peste o a treia 
parte din suma venituri 
lor; acestă pensiune se va 
putea revoca,când ea nuva 
mai fi necesară. (Civ. 280) 
(Civ. Fr. 301) 5). 

282. Copii se vor în- 
credinţa soţului care a do- 
bendit despărţenia, afară 
numai când tribunalul, 
după cererea tamiliei sai 
a ministerului public, va 

| 
(Art, 281-284) 15 

regula spre binele copiilor 
ca cu toţii, sai în parte, 
să fie încredintaţi soţului 
în contra căruia sa pro- 
nunţat despărţenia, sati u- 
ne a treia persone. (Civ. 
949, 283, ur. 396) (Civ. 
Fr. 302) 2). 

2833. Ori-cărei persone 
se va încredinia copii. * 
tatăl şi mama lor vor avea 
fie-care dreptul de a pri- 
veghea asupra lor şi în- 
datorirea de a "i înirejine 
şi de a le da crescere, 
în proporţiune cu mijle- 
cele lor. (Civ. 185, 982, 
984, ur.) (Civ. Fr. 803). 

284, Desfacerea căsă- 
toriei prin despărțenie, nu 
va lipsi pe copii născuţi 
din acea căsătorie, de nici 
unul din foloasele cară le 
aii avut asigurate de legi, 
saii de tocmelele căsăto. x 
viei încheiate între tală.-Şi 
mamă, dar drepturile co- 
piilor nu se vor deschide . 
de cât în. modul şi eu coum- : 
dițiunile în. care ele sar 

    

1) Această cerere nu se poate 
face pentru prima oară în apel, 
Oas, IL 78/82. Se poate face insă 
chiar după desfacerea căsătoriei, 
printi'un proces separat. Oas, 1, 
26790. 

2). a) Judecătorii fondului vor 
aprecia căruia dintre soţi li se;   ț 

poate încredința copil rezultați 
din. Căsătorie. Cas. I 138185. 

2) După cererea familiei sai a 
procurorului, copii pot fi învre- 
dințaţi şi soţului contra căruia - 
924 pronunţat divorţul. Cas. 1 

buni.  
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fi deschis dacă nu usma 
despărţenia. (Civ. 282, ur, 
235) (Civ. Fr. 304). 

> 285 In cas de despăr- 
tenie prin consimţimânt 
mutual, jumătate din ave- 
vea bărbatului şi jumătate 
parte din averea femeei va 
fi considerată ca deplină 
proprietate a copiilor năs- 
culi din căsătorie, chiar 

din diua celei d'înlâii de- 
clarațiuni de despărțenie. 
Tatăl şi mama însă vor 
avea «drept la venitul ace- 
lor părţi din avere, pînă 
la ajungerea copiilor în 
vivstă legiuită, cu îndato- 
rire însă pentru ei de a 
îutreține şi a cresce pe 
eopii, după mijlâcele şi 
după posiliunea lor soel- 
ata : tâte acestea vor urma 
fară pruindițiul celor-alte 
în, mă fost asi- 

     

     

    
   

  

arat ii 'pii prin 
taeliie viei ur 

iii ! : mama 
lor... (Civ, 
Fr. 3%, 

    
D a) Copii. 

prin consiatimîu: -: 
nevoe de transcrie: . 
pentru a putea op. - 
lor de proprietate tr: ge 
soane. Cas, 1 251190, 

    

  

iai 

  

  

TITLUL VII 
Despre paternitate și 

despre filiaţiune 

CAPITOLUL 1. 

Dospre filia iuneu copiilor legitini 
născuţi sa concepuți in căsăfuri 

236. Bărbatul este la 
tăl copilului conceput (ză 
mislit) in timpui căsato. 
riei. 

Bărbatul însă va putea 
să nu recundseă de al sări 
pe copil, dacă dovedesce 
că în cursul timpului co- 
prins în a trei sutelea di 
şi între aceia a una sulă 
opt-deci mai 'naintea nas- 
cerei copilului, a fosl în 
imposibilitate fisică de a 
coabita cu soţia sa, fie din 
causă de depărtare, fie din 
ori-ce alt accident, (Civ. 
287, ur. 290, ur. 298, 634, 
808) (Civ. Fr. 319). 

287. Bărbatului nu-i va 
ertat să nu recunoasră de 
al stii pe copil, sub cu- 
vînt de neputinţă trupescă; 
nu va putea a nu-l recu- 
nosee nică chiar pentru 
causă de adulter (preacur- 

  

2) Instanţa de fonâ nu comite 
;.xces de putere, cind limitează 

potul copiilor numai asupra 

ei ce aveati părinţii în mo- 
il intentărei acţiunei de di- 
“as. I 30|90, 
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vie), afară numai când nas- | de se află acolu unde sa 
cerea i se va fi tăinuit, la, 
care cas va fi admis a pro- 
pune tote faptele proprii 
a justifica că el nu este 
tatăl copilului. Nerecunos- 
cerea nu va putea fi pri- 
mită când a existat în 
fapt întrunirea între soti. 
(Civ. Fr. 313). 

238, Bărbatul nu va pu- 
tea tăgădui paternitatea co- 
pilului năseut mai înainte 
de una sută opt-deci dile 
da la data cosătoriei, în ur- 
mătorele easu: 

1. Dacă a seiut mai în- 
nainte de căsătorie, că fe- 
meia e însărcinată, 

2. Dacă a asistat când 
sa. făcut actul de nascere, 
si dacă acel act este sub- 

„ Stbaa de el, saii conţine de- 
clarațiunea sa că nu scie 
subserie. (Civ. 286, 287, 
3304, 654, 808) (Civ. Fe. 314). 

289. Legitimitatea co- 
pilului născut după trei- 
sute dile de la desfacerea 
căsătoriei va putea fi con- 
testată. (Civ. 209, 286, 290, 
ur.) (Civ, Fe. 315). 
290. In deosebitele ca- 

sută, în cari bărbalul este 
autorisat a reclama, el tre- 
bue să-şi facă reclamatiu- 
nea în termen deo lună,   

născut copilul; 
de două luni, de la întor- 

cerea sa, daca la epoca : 
nascerei era absent: în 
termen de dou& luni, după 

în termen 

„cea descoperit frauda, dac 
i se va fi ascuns nascerea 
copilului. (Civ. 286, ur. 291, 
ur.) (Civ. Fr. 316). 

291. Dacă bărbatul a 
murit mai "nainte de a re- 
clama, dar în timpul pe 
când era încă primii a o 
face, moştenitorii vor aveu 
două luni spre a contesta ” 
legitimitatea copilului, so- 
cotite din diua când acel 
copil ar fi intrat în pose- 
siunea averei bărbatului, 
saii din epoca când ar fi 
atacat posesiunea moşte- 
nitorilor asupra acelei 'a- 
veri, (Civ. 290, 653. 889, 
893, 996) (Civ. Fr. 317). -- 

CAPIPOLUL II. 

Despre dovedirea filiaţinuei 

copiilor legitimi 

2. Filiatiunea copii- 
lor legitimi se dovedesce 
priu actele de nascere lre- 
cute în registrele stărei 
civile. (Civ. 27, ur. 32, 43, 
179, 295, 1173,—P. 123.125,



"a 

2175) (Civ. Fr. 319) 5. 
293. In lipsă de un ase- 

menea titlu este îndestu- 
lătoare posesiunea con-. 
stantă a statului, de co. 
pil legitim. (Civ. 33, 177, 
ur. 29%, ur.) (Civ. Fr. 
320) 2). 
294. Posesiunea de stat 

se statornicesce prin în- 
trunirea de fapte îndestulă: 
tore, ce arală legământul 
de filiațiune şi de redenie 
între un in divid şi familia 

„din care pretinde a face 
parte. . 

Cele mai de căpetenie 
din aceste fapte sunt: că 
acel: individ a purtat în 
tot-d'a-una numele părin- 
telui, al cărui” fiii se pre- 
tinde a fi; că tatăl "l-a tra. 
tat ca pe fiul săi şi a în- 
grijit, în această calitate, 
de crescerea, de întreține- 
rea -şi de stabilirea sa. 

Că a fost recunoscut în 
acestă calitate în tot-d'a. 
una în socielate. 
NINE iii NO 

1) a) Proba 'cu martori în do- 
vedirea filiaţiunei este admisibilă 
după legea Caragea. Cas. i 146:90. 

%) Dovedirea filiaţiunei străini- 
lor trebue făcută după legea lor 
națională. Cas. 1 39586. 

2) Atît nascerea cît şi legitima 
căsătorie a părinţilor se pot do- 
vedi cu martori, mai ales cînd 
sa probat posesiunea âe stat,   

PATLERNICATE ȘI FILIAȚIUNE (Art, 295-296) 

Că a fost recunoscnt în 
acestă calitate de către fa- 
milie. (Civ. 185, 293) (Civ. 
Fr. 321) 5, : 

295. Nimeni nu pote 
reclama o stare civilă eon- 
trarie aceleia ce-i dă titlul 
săit de nascere, şi pose- 
siunea de stat, conformă 4) 
acestui titlu. 

Şi vice-versu, nimeni 
nu pute contesta starea 
civilă acelui ce are o pose- 
siune de stat, conformă îi» 
tlului săi de nascere. (Civ. 
178. 179, 292, 294). (Civ. 
Fr, 322). 
296. In lipsă de titlu 

şi de posesiune de stat 
statornică, ori dacă copi: 
lul a fost înseris, sau sub 
nume mincinose, sa. ra 
măscut din tată şi re 
necunoscuti, dovada filia. 

țiunei se pote face prin 
martori. 

Cu tote acestea, dovada 
acesta nu pâte fi primită 
de cât atunci când există 

  

Cas. 1 281[89. 
3) Instanţele de fond sunt su: 

Verane apreciatoare a actelor şi 
faptelor cart stabilesc posesiunea. 
de stat. Qas. I 281|89 

4) Din eroare de tipar, se dice 
aci: «conform» în loa de: <con- 
formă acestui titlu» cum este şi 
în textul frances.



PATERNITATE ŞI FILIAPIUNE (Art, 297302 

un început de dovadă îns: 
cris, ori când presumţiu- 
nile saă indiciile ce re- 
sultă din fapte constante 
sunt de o ast-fel de gra- 
vitate, în cât să se potă 
primi admiterea dovedei 
prin martori. (Civ. 33.297, 
ur. 1197, 1199, 1203.—Pr. 
201, ur.) (Civ, Fr, 323). 1). 
297. Inceputul de do- 

vadă înscris resultă din 
titluri de familie, registre 
şi hârtii casnice ale tată. 
lui sai ale mamei, din 

acte publice sau chiar pri- 
vate, emanate de la una 
din părțile ce figureză în 
contestaţiune, sai cari ar 
avea vre-un interes în ces- 
tiune dacă ar fi în viaţă. 
(Civ. 33, 296, 308, 1197). 
(Civ. Fr, 824), 
298, Dovada contrarie 

se va putea face prin tâte 
mijlocele proprii de a sta. 
torniei, că reclamantul nu 
e copilul mamei ce pre- 
tinde că are, sai, chiar 
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fiind maternitatea dove- 
dită, că nu e copilul băr- 
batului mamei. (Civ. 286, 
290, 291, 296. — Pr. 205). 
(Civ. Fr. 395). 

299. Tribunalele civile! 
vor fi singură doripetinta 
a hotări asupra reelama- 
tiilor privitoare la starea 
civilă. (Civ. 84, ur. 180,ur. 
300, ur.—Co. 884.—Pr. 80 
$.9). (Civ. Fr. 326). 
"800. Acţiunea cerimi: 
nală în contra unui deliet 
pentru suprimarea stărei 
civile, nu va putea începe 
de cât după ce s'a dat ho- 
tărirea definitivă asupra 
cestiunei stărei civile. (Civ. 
38, 39, 180, 181.—P.275,-— , 
Pr. P. 8,21). (Civ. Fr.327). 
301, Acţiunea pen!ru re- 

clamarea stărei civile este 
neprescriptibilă, în privi- 
vea copilului. (Civ, 802, ur. 
1844). (Civ, Fr. 328). 
302. Actiunea pentru 

reclamarea stărei civile nu 
se va putea porni de către 

  

1) a) Pateaă fi dovedite cu mar- 
tori, sub Coâul Caragea, paterni- 
tatea, maternitatea şi Bliațiunea, 
copiilor, chiar fără vre-un înce- 
put de dovadă scrisă. Cas. 1 146.90. 

5) 'Trebuesce în mod absolat 
un început de dovadă serisă, sub 
Codul civil actual, spre a dovedi 
Aliaţiunea naturală, bine înţeles 
in ceea cs privesce pe mumă.   Cas. Secţ. Un. 3], 

c) In lipsă de acte de nascere, 
potrivit art. 293 şi 29% âin Codul 
civil, dovada filiațiunei se pote 
face prin martori şi posesiune de 
stat. Cas. 1. 2585. 

d) Instanţele de fond sunt su- 
verane aprecietâre cu privire la 
admiterea probei cu martori în 
materie de filiaţiune. Qas. 1 14890.
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moştenitorii copilului, cari 
nau reclamat, de cât când 
acesta ar fi murit minor, 
sau în termen de cinci ani 
după împlinirea etăţei ma- 
jore. (Civ. 291, ur. 301, 
303, 315-342, 653). (Civ. 
Pr. 829), me e 

203. Moștenitorii pot 
urmări acţiunea desehisă 
de către copil, afară numai 
dacă acesta se va fi lepă- 
dat formal sai ar fi lăsat 
să lrecă trei ani, fârăa o 
mai urmări însuşi, soco- 

tindu-se de la cel din urmă 
act de procedură. (Civ. 
291, ur. 301, ur. 653.—Pr. 
253, ur. 316, ur. 343, 345). 
(Civ. Fr. 330), 

CAPITOLUL III, 

Despre copii naturali, 

Secţiunea 1.— Despre Zegitimavea 
copiilor naturali.) 

304. Copii născuţi sati 
conceputi afară din căsă. 
torie se vor putea legi: 
a 

1) In coâul frances, pe lângă 
secțiunea 1 a acestui capitol, mai 
există şi o a dona secţiune intf- 
tulată : Despre 7ecunuiscerea co- 
piilor naturali», neaămisă de le- 
giuitorul nostru, 

2) a) Filiaţiunea naturală nu pote fi doveaită prin simplul fapt   

PATERNITATE ŞI FILEAȚIUNE (Art, 302 -307 

tima prin căsătorie, liculă 
după nascere între tatăl 
și mama lor. când aceştia 
"i vor fi recunoscut, chiar 
prin actul lor de căsătorie. 
(Civ. 48, 193, 184, 288, 307, 
308). (Civ. Fe 331).*). 

305. Legitimarea se - 
pute face chiar în folosul 
copiilor încetați din viată, 
cară au lăsat după dânşii 
descendinţi și atunel aceş- 
tia se bucură de efectele 
ei. (Civ. 304, 306). (Civ. 
Fr. 339). 
306. Copii legilimali 

prin căsătoria urmată după 
nascerea lor, vor avea a: 
celeaşi drepturi ca şi cum 
ar fi fost născuți din u- 
cestă căsătorie. (Civ. 659, 
ur. 841, ur. 836 ur). (Civ. 
Fr. 333). 
307, Cercetarea paie: 

nitătei este oprită. La cas 
de răpire, când epoca ră- 
pirei va corespunde cu 
acea a zâmislirei copilului, 
răpitorul va putea fi de- 
clarat, după cererea păr- 
  

al recunisceret de bună voe a 
mumei. Cas. Secţ, Un. 391. 

2) Sub imperiul Codului Cali- 
mach legitimarea unui copil na- 
tura! se efectua în duoă moăuri: 
prin căsătorie subsequentă şi prin 
decret domnesc, care era de e- 
sența legitimaţiei, Cas. 17 93/93.



  

ADOPȚIUNE (Art. 305—809) 8, 

ţilor interesate, de părinte 
al copilului. (P. 279.974; 
280-283, — Pr. P. 8). (Civ. 
Fr. 340) *). 

308. Cercetarea mater- 
nităţei este primită. 

Copilul ee'şi va reclama 
pe mamă-sa va fi datora 
dovedi că el este acelaş 
copil pe care ea Ta născut. 

Nu va fi primit a do- 
vedi acesta. prin martori, 
de cât numai atunci când 
va fi un început de do- 
vadă înseris. (Civ. 296-303, 
1197. — Pr. 185). (Civ. Fr. 
341)*), 

TITLUL VIII. 
Despre adopţiune3 

CAPITOLUL 1. 

Despre adopţiune, 

Seoţiunea I. — Adopţiunea şi 

efectele sale. 

309. Nu pot adopta de 
cât personele de ambele 
secse, şi care la epoea a- 
dopțiunei nu vor avea nică 
copii, nici descendinţi le- 
gitimi ; pe lângă acesta tre- 
bue să fie cel puţin opt- 
spre-dece ani mal mare de 
cât acela pe care 'şi pro- 
pun a adopta. (Civ. 310, 
319). (Civ. Fr. 348) 9. 

  

1) a) Maternitatea se pote do- 
veai cu martori numai in cazul 
când există un început de dovaâă 
sorisă. Cas, 1 214]83. 

d) Sub Codul actual ca şi sub 
Codul Caragea dreptul de succe- 
siune a copiilor naturali estenu- 
mai la averea mumei. Cas. 1 248:16. 

c) De şi căutarea paternitătel 

este oprită, totuşi calitatea de 
copil natural nu constitue un mo- 
tiv de incapacitate de a primi de 
la tatăl săi, diferite liberalităţi 
prin testament sa acte între vii. 

Cas, I 191|9%. 
2) Copilul natural, pote dovedi 

maternitatea prin martori, când 
există un început de dovadă scrisă 

care să emane din partea mumel.   
Cas. Seoţ, Un, 3.1. 

3) Adopţiunea este numită io- 
tesie în Codul Caragea şi este 

tratată la Partea 4, Cap. 5. 
In Codul Frances, cuprinde 

două capitole. In primul ca şi 
ia noi, tratează «Despre adopţi- 
une şi efectele ei» şi «Despre for- 
mele adopțiunel» ; iar, în secun- 
dul, tratează: «Despre tutela o- 
ficioasă>. — Legiuitorul nostru, 
neadmiţână pe cel din urmă, dar 
conservând împărţirea 'Titiului 
în Capitole, a făcut ca acâstă 
împărţire să fie de prisos, 

4) Adopţiunea unui copil natu- 
ial se putea face, sub imperiul 
Codului Caragea, prin testament, 
Cas. I 109172.  
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310, Nimeni nu pâte fi 
adoptat de mai mulie per- 
sone, afară numai de duoi 
consorță, 

Un soţ nu pâte adopta 
fără consimtimântul celui 
alt soţ. (Civ. Fr. 344).)). 

311. Când părintele şi 
mama adoptatului sai nu- 
mai unul din ei este 
viaţă, şi dacă adoplatul 
n'a împlinit dou&-deci şi 
cincă ani, el este dator a 
aduce consimţinntul dat 
la adopliune de părinţii 
săi, sau de acela din ei 
care trăesce. 

în. 

ADOPȚIUNE (Axt, 3810 —313) 

In cas când. adoptatul : 
nare părinti, se va cere. : 
consimtimentul tutorelui, : 
(Civ. 131, 138. 149, 310,4 
349). (Civ. Fr. 346)). 
312, Adoptiunea va da ! 

celui adoptat numele (de 
familie) adoptatorului, pe * 
care'l va adăogi la ade-.: 
văratul săi nume, putând 
însă pune numele de fa- 
milie al adoptatorului şi 
înainte de adevăratul săi 
nume de tamilie, dacă ast- 
tel va urma toemela. (Civ. 
313, ur.) (Civ. Fr. 347). 

  

  

1) Motivul bazat pe incapacita- 
tea femeei de a adopta, atunci 
când nu e în discuție succesiunea 
averei ei, cia soţului mort, este 
lipsit de bază, Cas. 1 190|85. 

2) a) Numai persna care pre- 
ținde că "i s'a viciat consimţimîn- 
tul, sai cel mult erezii săi pot 
invoca nulitatea lui, acestă înpre- 

„jurare neconstituind de cât o nu- 
litate: relativă. Cas. 1. 235]84. 

U) După legea fianceză, (art. 346) 
pentru a.se putea efectua adop- 
țiunea, se cere ca adoptatul să fie 

major. După legea italiană, (art. 
206) nu se pot adopta de cât mi- 
norii cari ai cel puţin 18 ani. In 
dreptul roman, minorii puteai 
îi adoptați cu consimţimîntul ca- 
pului familiei. Legiuitorul nos- 
tru, urmînd principielor dreptu- 
lui roman, s'a depărtat în această 
privinţă de textul francez şi a- 
ceasta reese din felul cum e re- 
daotat acest-art, 311, aşa că după 
principiile codului nostru actual   

313. Cel adoptat va 

adopţiunea minorilor este ad- 
misă. De alt-tel şi vechile n6s- 
tre legiuiri consfințeaă acest 
principiu. Ast-tel Coâul Calimach : 
prin art. 241; Codul Caragea de 
asemenea în art. 5, stubileşte că: 
„Acei ce voesc a face fii de su- 
filet nevristnici, să'i facă prin sti- 
rea si adeverirea judecătoriilor 
locurilor, înfătisidu-se însuşi cu 
dânşii si cu vudele lor cele mal 
de aproape.» Casaţia română ho- 
tărăşte de asemenea că legea 
noastră permite adopţiunea co- 
piilor minori, Cas. 1. 23584. A 
se vedea şi comentarea art. 311. 
Cod. civ. în explicația Codului 
civile de Dem. Alexanâresco, pag. 
36, 
3). După art. 245 din Codul 

Calimach adoptatul primea nu- 
mele adoptatorului ca şi după 
Codul actual <păzind tot o dată 
porecla si evghenia «a însăşi fa 
miliei sale», 

       



ADOPŢIUNE (Art. 314-316) 

rămâne în familia sa fi- 
vâscă, în care "şi va păs- 
tra şi tote drepturile sale; 
cu tote acestea căsătoria 
este poprită : 

Intre adopiator cu cel 
adoptat şi descendinţii a- 
cestuia. 

Intre copii adoptivi ai 
aceluiaşi individ, 

Intre cel adoptat şi co- 
pii ce ar putea avea mai 
în urmă adoptatorul. 

Intre cel adoptat şi so- 
tul adoptatorului, precum 
şi între adoptator şi soţul 
celui adoptat, (Civ. 143, 
ur. 166, 315). (Civ. Fr 
348) ! 

314. Indatorirea natu- 
rală ce va contiua a exista 
între cel adoptat şi tatăl 
şi mama sa, de a'şi da u- 
nul altuia alimente, în ea- 
surile hotărâte de lege, 
va avea aceiaşi urmare 
între adoptator şi cel a- 
doptat, unul eătre altul. 
(Civ. 185-187, 190-192) (Civ. 
Fr. 349). 

315, Celadoptat nu va 
dobiîndi nici un drept de 
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moştenire asupra bunuri- 
lor rudelor adoptatorului, 
dar va avea asupra moş- 
tenirei adoptatorului ace: 
leaşi drepturi: ca şi copii 
născuţi din căsătorie, chiar 
dacă în urma adopţiunei 
sar nasce asemenea copii 
din căsătorie. (Liv. 316, 
ur. 659, ur. 669, ur. 836, 
341, ur.) (Civ. Fr. 350)2). 

316. Marind adoptatul, 
fără  descedintă legitimi, 
lucrurile date lui de că- 
tre adoptator prin dar 
sai prin moştenire, ce se 
vor găsi în natură în vre- 
mea morţei adoptatului, 
se vor întoree la adopta- 
tor, saii la descendinţii săi, 
cu îndatorirea de a con- 
tribui la datorii, şi fără 
prejudițiul drepturilor u- 
nor a treia pers6ne, 

Prisosul bunurilor adop- 
tatului va fi al părinţilor 
săi firesci, şi aceştia vor 
esclude tot-d'a-una, pen- 
tru obiectele specificate 
în acest articol, pe totă 
moștenitorii adoptatorului 
afară de descendinţii săi. 

  
1). Codul Calimach şi Caragea 

conţine dispoziţiuni analoge în 
art, 949, Cal. şi art. 22 Car 

2). Dispoziţiuni analoge în Cod. 
Catimach şi Caragea. La rindul 
sti Casutia română stabilesce că -   In nică un cas copilul natural a- 

doptat nu pote avea drepturile 
copiilor legitimaţi prin căsătorie, 
şi că el nu pote moşteni de cât 
pe adoptatori, nu şi pe rudele 
acestora. Cas. 1 102|72,



Si 

(Civ. 317) (Civ. Fr, 351)5). 
217. Dacă trăind adop- 

tatorul, şi după mortea a- 
doptatului. copii saii des- 

„eendinţii lăsali de aceşia) 
din urmă, vor muri şi ei 
fară posteritate, adopta- 
torul va moşteni lucrurile 
date de dinsul, după cum] 
s'a dis în art. precedente, 
dar acest drept se va măr- 
gini numai la persona a- 
doptatorului, şi nu se va 
transmite şi la moşteni- 
torii săi, chiar de ar fi 
descendenți direcți. (Civ. 
316) (Civ. Fr. 352). 

Secţiunea II. Despre formele 
adopţiuner, 

318. Persna ce 'şi va 
propune de a adopta şi 
uceia ce va voi a fi adop- 
tată se vor înfăţia la tri- 
  

„1) Art. 956 Cod. Calimach con- 
ţine dispoziţii analoge. Cod. Ca- 
vagea diferă. A se vedea Alex, 
ap. cit. pag. 354. 

2) Din ervre de tipar se dice 
aci zacestY- în loc de <acesta» 
cum este şi in textul frances. 

3) Art. 61 in actuala lege a 
Judecătorielor de Ocol, face com- 
petente aceste Judecătorii de a 
se pronunţa asupra actelor de 
adopţiune ale locuitorilor săteni. 
El are următorul coprins: «Ju- 
decătorii de Ocol, suut competenți 
& se pronunta asupra actelor de 
adoptiune ale locuitorilo» din co- 
munele rurale şi a celor ubane   

ADOPȚIUNE (Art. 217 -.220) 

bunalul domiciliului adop- 
“tatorului spre a face în- 
seris deelarațiune că a- 
cesta este cu consimti- 
mântul amendourora. (Civ. 
51.309, ur.) (Civ. Fr. 353)%). 

319. Tribunalul după 
ce va lua stiințele trebu- 
inciose, se va relrage în ca- 
mera de consiliu şi va 
verifica : 

î. De sunt îndeplinite 
tâte condiţinnile cerute de 
legi; 

2. Dacă persâna care 
voesce a adopta se bucură 
de o bună reputaţie. (Civ. 
309, ur.; 320) (Civ. Fe, 
355). 

320. După ee procu- 
curorul "şi va da conelu- 
siunile, tribunalul, prin- 
tun proces verbal nemo: 
livat, va hotări în acești 

care nu sunt vesedinte de județ, 
Cartea de judecută înenriintând “o 
adopțitne, va fi supusă Tribuna 
tului de jude! vespectiv pre con- 
fivmare în modul şi termenul pre- 
văiut de art. 321 din Cod. ciril si 
înscrise în registrul oficiului stă- 
vel civile, confor art. 438 acelas 
Code sees | 

A se vedea şi Dem. Alex. op. 
cit. pag. 359: -judecătoriile de 
ocoale nu sunt competente numai 
de a autentifica contractul si dea 
încuziința sa respinge adoptiu- 
nea, în locul Tribunalului, 

Idem. Casaţia română : 52/83,



ADUOPȚIUNE (Art. 321-324) Ș5 

termeni : «se încuviinteză, 
saii nu se încuviinteză a- 
doptiunea.» (Civ. 319. — 
Pr. 80) (Civ. Fr. 356). 

321, In termen dee 
lună de la data hătărirei 
tribunalului, acestă hotă- 
rire va fi supusă, după 
cererea părtei celei mai 
stăruitore, curței de apel, 
care va urma în acelaş 
timp ca şi tribunalul de 
prima instanţă, şi va pro- 
nunta printr'un proces ver- 
bal nemotivat: 

«Hotărirea e confirmată, 
sai hotărirea e reformată. 
Prin urmare, se încuviin- 
țeză sau nu se încuviin- 
teză adopţiunea.» (Civ.319. 
ur. 392) (Civ. Fr. 357). 

322. Ori-ce hotăiire a 
curjei apelalive, care va 
încuviinţa o adopliune, se 
va citi în sedință publică, 
şi se va afige la locurile 
unde curtea va găsi de 

1) a) Cererea de incuviinţare 
se va adresa Curţei împreună cu 
o copie după hot. trib. anexân- 
du-se şi taxa de 110 lei. (art, 21 

1. timbr.) 
d) N'are caracterul lucrului ju- 

decat o hotărâre prin care se 
respinge adopţiunea cui-va. Cas, 
IL. 39192. 

c) Confirmarea sai infirmarea 
unel sentinţe de adoptare n'are 
nevoe de a fi motivată, art. 321 
necerând aceasta, Cas. 1 320|%0. 

  

  

cuviință. (Civ. 321) (Civ, 
Fr. 358). 

323. In cele tuei luni 
după darea hotărirei, a: 
dopțiunea se va înscrie, 
după cererea uneia sait 
alteia din părti, în regis- 
trul actelor civile al lo- 
cului unde "şi va avea do: 
miciliul adoptatorul. 

Acestă înseriere se va 
face după o copie legali: 
zată a hotărirei curtei a- 
pelative, şi adoptiunea va 
rămâne fără efect. dena 
fost înregistrată în arătatul 
termen. (Civ. 27, 87) (Civ. 
Fr. 359)2). 

324. Dacă adoptatorul 
ar muri, după ce sa de- 
pus la tribunal actul care 
constată voinla sa de a 
adopta şi mai inainte de 
a se da hotărirea de către 
tribunal, se va urma cu 
procedura înainte şi adop- 
liunea se va primi, de se 
  

d) In materie de adopţiune, 
hotărârile âate nu sunt suscep- 
tibile de recurs in Casaţie, Cas, 
1 296:%2, 

2) Inscrierea adopţiunei se p6- 
te face după o copie legalizată 
a deciziunei Curţei, ohiar neia- 
vestită cu formula executurie. 
Cas. 1 190 80. Acâstă inscriere se 
pote tace şi verbal, art. 232, ne- 
cerând petiție scrisă. Cas. I. 
190|88.
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va găsi cu cale. 
Moştenitoriiadoptatoru- 

luă vor putea, de vor crede 
că adoptiunea nu pote fi 
primită, a da procurorului 
ori-ce memoriii şi obser- 
vaţiuni atingătore de a- 
cestă adoptiune. (Civ. 318, 
ur. 653). (Civ, Fr. 360). 

TITLUL IX. 

Despre puterea părin- 
tâscă 

325. La ori-ce virstă 
copilul este dator să ono- 
reze și să respecteze pe 
tatăl şi pemama sa. (Civ. 
131-136, 1924, 1995) (Civ. 
Fe. 371), 

226. Copilul r&mâne 
sub a lor autoritate până 
la majoritate sai emanci- 
pare. (Civ. 131, ur. 249, 
282, 311. 327, ur. 421, 434, 
1000, 1294, 1925. — P. 268) 
(Civ. Fr. 879), 

327. In timpul căsăto- 
viei tatăl singur exercită 

PUTEREA PĂRINTESCĂ (Art, 325-331) 

acestă autoritate, (Civ. 194, 
452 —P. 268) (Civ. Fr. 373). 

328. Copilul nu poate 
părăsi casa părintescă fără 
voia tatălui săit. (Civ. 9, 
249, 282) (Civ. Fr. 374). 

329. Tatăl care va avea 
motive de nemultumire 
forte grave asupra purtă- 
rei copilului săi, va avea 
următorele mijloce de în- 
dreptare. (Civ. 330, ur. 414) 
(Civ. Fr. 375). 
230. Dacă copilul are 

mai pulin de şese-spre- 
dece ani, tatăl îl va putea 
pune în o casă de arest, 
pentru o lună cel mult; 
drept care preşedintele tri- 
bunalului de district, după 
cererea tatălui, va trebui 
a libera ordinul de ares- 
tare. (Civ. 332—336) (Civ, 
Fr. 316). 

331. De la vista de 
şese-spre-dece ani până la 
majoritate, sai emancipa- 
iune, tatăl va putea nu- 
mai să ceară arestarea co- 

  

1) Părinţii sunt în drept a cere 
prin justiţie, aducerea copilului 
lor fugit, la domicilii. Acestă 
dispoziţiune exista şi în Codul 
Cajimach. Codul italian prin art. 
221 prevede că numai după or- 
dinul Preşedintelui 'Prib. copilul 
fugar pote î adus în casa părin: 
tescă, 

Ast-fel sa procedat de Trib,   Ilfov Secţia I prin ordinele pre- 
şedinţiale de la 5 şi 29 Aprilie, 
1889, în baza dreptului conferit 
de legiuitor prin art. 328, 330 şi 
331 din Cod; civ. In baza acestor 
texte de lege, părintele pote 
cere aducerea copilului săi în 
casa părintească «manu militari, 
căcă alt-fel, art. 329 w'ar avea 
nici o sancţiune,



PUTEREA PĂRINTESCĂ (Art 

pilului săi, pe timp cel 
mult de șese luni, adre- 
sându-se pentru acesta la 
preşedintele tribunalului, 
care, după ce se va înte- 
lege cu procurorul, va Ii- 
bera saii va refuza ordi- 
nea de arestare, şi liberând 
ordinul de arestare, va pu- 
tea scurta termenul ares- 
tărei cerut de tatăl. (Civ 
332, ur. 336, 414) (Civ. 
Fr. 377). 

382. In ambele aceste 
casuri nu se va face nici 
o procedură înscris şi nici 
o formalitate  judecăto- 
rescă, afară numai întru cât 
privesce ordinul de ares- 
tare, care nu va coprinde 
motivele pentru care el sa 
dat; tatăl va fi numai da- 
tor de a subscrie îndato» 
virea de a plăti tote chel- 
tuelile şi de a da arestatu- 
lui alimentele cuviineidse. 
(Civ. 155, 330, 331 — Pr. 
P. 530-582) (Civ. Fr. 378). 

329. Tatăl pote scnrta 
ori când va voi termenul 
aveslărei de el reclumat, 
în ceasurile prevedute de 
precedentele 'lrei articole. 
Dacă după eşirea copilu- 
lui din arest, el va face din 
noi alte necuvjinţe, ares- 
tarea lui se va putea or-   
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dona din noii, cu modul, 
prevădut în articolele pre- 
cedente. (Civ. 330, ur.) (Civ. 
Fr. 379). 

334. Dacă tatăl se va 
căsători din noi, nu va 
putea aresta pe copilul 
săii din precedenta căsă- 
torie, chiar de ar avea mai 
putin de şese-spre-dece 
ani, de cât conformându- 
se celor prescrise de art. 
331. (Civ. Fr. 380). 

335. Muma văduvă, 
care nu se va fi măritat 
din noii, nu va putea a-' 
resta pe fiul ei, de cât cu 
concursul a dout din cele 
mai aprope rude despre 
tată, şi numai prin cerere 
adresată tribunalului con: 
forin art. 331. (Civ. Fr. 381). 

336. Când copilul va 
avea avere proprie a lui, 
saii când el va exereita vreo 
profesiune sau meserie, nu 
va putea îi arestat, chiar 
de va avea mai putin de 
șese-spre-dece ani, de cât 
prin cerere adresată tri- 
bunalului conformart. 331, 
Copilul arestat va putea 
adresa un memorii pro- 
curorului general de lângă 
curtea de apel. Acesta va 
ordona procurorului pe 
lângă tribunalul de prima
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instanță casă cerceteze îm: 
prejurările, şi va face apoi 
el însuși raport preşedinte- 
lui curţei apelative, care 
după ce va înştiința pe 
părinte si după ce va fi 
adunat tote sciinţele pu- 
tinciose, va putea revoca 
saii modifica ordinul de 
arestare liberat de pre- 
şedintele tribunalului de 

- prima instanţă. (Civ. Fr. 
382). 

337. Mama are drep- 
turi de corecțiune asupra 
copiilor săi naturali, legal- 
mente recunoscuţi. (Civ. 
308, 825. 330-333) (Civ. Fr. 
383). . 

338. Tatăl în timpul 
căsătoriei, şi, după desfa- 
cerea căsătoriei, acel din 
doi soţi rămas în vicţă, 
conservă dreptul de folo- 
sinţă asupra averei copii: 
lor lor, pînă la vîrstă de 
dou&-deci!) ani deplini, sai 
până la emaniciparea lor, 

a 1) Textul francez fixează ter- 
menui la 18 ani împlinită. 

2) a) Tuioarea legală e în drept 
de a intenta acţiune chiar în nu- 
mele ei personal cînd e vorba 
de plata unei chirii, aceasta a- 
aparțininău'i după lege. Cas. 1. 
210188, ; 

W) Soţul supravețuitor, avind 
dreptul de folosinţă a averei mi- 
norilor, până la majoritatea a-   

PUTEREA PĂRINTESCĂ (Art. 337—340) 

dacă se va face inainte de 
acestă etate. (Civ. 209, 343, 
421, ur. 431, 541, ur. 560), 
(Civ. Fr. 384)?). | 
339, Dreptul acesta de 

folosinţă impune următo- 
vele sarcini: 

1. Sarcinile cari privese 
pe usufructuari. (Civ. 540- 
556). 

9. Alimentele, inteeţine- 
rea şi crescerea copiilor, 
în proporiiune cu averea 
lor. (Civ. 185). 

3. Plata: rentelor saii a 
dobândilor capitalurilor ce 
datorese copii. (Civ. 474). 

4. Cheltuelile îngropă- 
vei şi acelea ale bâlei din 
urmă. (Civ, 1729 $ 2, 3) 
(Civ. Fr. 385). 

340. Acest drept de fo- 
losinţă nu va avea loc pen- 
tru tatăl saii mama, în 
contra căreia se va fi pro- 
nunţat despărțenia. Mama 
care va trece în altă că- 
sătorie nu va mai avea 

cestora, pote exercita ori-ce a0- 
țiune referitoare la acest drept, 
în numele săii personal. Cas. 1. 
39990. 

c) Tatăl nu poate prin testa- 
mentul. săii să restringă uzufruc- 
tul legal al mamei asupra în- 
tregei averi a minorilor săi fii, 
nu poate face aceasta de cit cel 
mult până la. concurenţa părţei 
sale disponibile. Cas. Î. 419]8.
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acest drept: de folosinţă. 
(Civ, 211, ur. 341, 658—P, 
268) (Civ. Fr. 386) %). 

341. Dreptul de folo- 
sinţă nu se va întinde asu- 
pra averei ce copiiar putea 
căştiga prin deosebita lor 
muncă și industrie, pre- 
cum nică asupra averei, ce 
s'ar fi dat prin donaţiune 
sau legat copiilor, cu con- 
diţiune expresă ea tatăl şi 
mamă să nu se folosescă 
de ea. (Civ. 343, 969—Co. 
13) (Civ, Fr. 387). 

TITLUL X 
Despre minoritate. 

despre tutelă şi despre 
emancipaţiune 

CAPITOLUL 1 

Despre minoritate 

242. Minor este acela 
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care nu are încă etalea de 
două&-deci şi unu de ani 

tescă sait femeiască. (Civ, 
43,434.1887) (Civ, Fr. 388). 

CAPITOLUL II 

Despre tulelă 2) 

Secţiunea I. — Tutela tatălui 
şi a mame, 

Masa, Tată], în timpul 
căsătoriei, administuză a- 
verea personală ui copiilor 
săi minori, dă seamă des- 
pre fondul şi veniturile a- 
verej, asupra căreia n'are 
dreptul de folosinţă. Dă 
semă numai despre fon- 
dul averei asupra căreia 
legea “i dă dreptul de fo: 
losinţă. (Civ. 338-341, 658, 
1224, 1295, — Pr. 139 —P, 

  

1). Mama, ca tutoare legală a 
minorilor săi fii, îndată după 
măritig, pierdând uzufractul le- 
gal, de la această dată ea trebue 
să răspunaă procentele necesare 
la partea ce întrece veniturile 
averei minorilor. Cas. 1. 348,92. 

2) Prin ayt. 65 din noua lege a 
judecătorielor de ocoale, se dă 
în competenţă acestor instanţe 
xegularea tutelelor care nu trec 

__peste 5000 lei. Acest articol are 
. următorul cuprins : 

«Judecătoriile de Ocol sunt com- 
<petente ca primă înstantă a re- 
«pula tutelele cînd patrimoniul de 
«administrai nu trece peste va 

«Ioarea de 5000 iei. 
«Judecătoriile de Ocol vor uvea 

«în această privintă toate drep- 
«tuvile si îndatoririle tribunalelor 
<de judet pentru numirea tutori- 
„lor întocmirea consilielor de fa- 
amilie, luareu socoteleloi si su- 
=pravegherea gestiunel tutorilor, 

«Ele vor da autorizaţiunea ce 
«rută de art. 408. Cod, Civ. ori de 
«cîte orY va fi vorba de o acțiune 
<în partaj, între mostenitori sait 
«de o actiune imobiliară al căror 
«obiect nu 'vece peste competenţa 
«lor. 

<Estimatiunea patrimoniului se 
«va face prin însuşi înventariul   

împlinită, fie parte bhărbă- . .
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268). (344, Fr. 389) 1). 
244. După morteaunuia 

din soti, tutela asupra mi- 
norilor copii revine de 
drept soțului rămas în vi- 
aţă. (Civ. 194-126, 345, 348, 
355, ur. 424—P. 922, 268) 
(Civ. Fr. 390) 2). 
345. Tatăl pote să orin- 

duiaseă un consilii îngri- 
jitor pe'lângă rămasa în 
„viaţă mamă a copiilor; în 
care cas ea nu va putea 
face nici un act atingător 
de tutelă, fără scirea şi în- 
voirea consilierului, (Civ. 
Fr. 391). 

BINORITATE ETC. (Ant. 3-44—347) - 

346. Mama nu este în- 
datorată a fi neapărat tu- 
trice. La întâmplare când 
nu va primi tutela, este 
datore a face acestă decla- 
rațiune la tribunal în 40) 
dile după mortea soțului, 
şi u îndeplini datoriile tu- 
telei, până când se va orin- 
dui un tutore după for- 
mele prescrise de lege. 
(Civ. 344, 355, ur). (Civ, 
Fr. 394)5). 

347. Dacă mama tu- 
trice va voi a trece în a 
doua căsătorie,este dalore, 
mai 'nainte dea se căsă: 

  

«ce se va încheia de judecătorul 
=de ocol sai ajutorul” săăi, 

«Pedtru comunele nevesedinte 
«de judecătorie, judecătorul de 
“ocol poate deleya, pentru pune- 
area sigilielor, facerea inventăviu- 
«luă si estimasiunea averei, pe 
asubprefectul sai ajutorul aces- 
“tuia sai chiar pe primarul co- 
manei respective. 

“O.dată cu procesul verbal de 

“inventaviere se va comunica ju- 
*decătorului lista sudelov celor 
mal apropiate din comună sai 
«judet, sui în lipsa ucesto»a, lista 
«prietenilor defunctului». _ 

1). a) Părintele fiind de drept 
tutore al copiilor săi minori, nu 
e nevoe ai se recunoaşte detri- 
bunal această calitate. Cas, 1. 
26178. 

d) Vegi, nota de la art. 3410:0. civ. 
c) 'Putorul legal nu e ţinut să 

dea cauţiune pentru primirea fon- 
dului minorului seă fiă. Obliga- 
ţiunea impusă de art, 343 «de «   

da seamă despre fondul Şi venitul 
tutelei;» nu trebue luată de cât în 
sensul obligațiunei unui manda- 
tar de a da socoteli de fondul ce 
"i s'a încredinţat, Cas. 1 75|73. 

d) Soţul remas în viaţă avind 
dreptul de uzufiuct asupra ave- 
vei copiilor sei minori, în mod 
implicit are şi dreptul de a exer- 
cita în numele săă personal ori-ce 
acţiuni în legătură cu acest drept. 
Cas. 1 339190. ) 

2) «) 'Tutela legală a soţului su- 
pravețuitor nu se pote exercita 
şi asupra, copiilor născuţi dintro 
altă căsătorie. Qas. 1 328/10. 

d) Vedi nota a de la art. 343, 
c) Actele de urmărire în contra 

unor minoră se pot îndeplini faţă . 
cu tutoarea legală chiar. înainte 
de a fi recunoscută de consiliul 
de familie, Cas. 1 152|92. 

3) Muma, primind -a fî tutore 
nu se mai pote descărca de ace- 
stă sarcină şi numai Tribunalul 
o pste dispensa. Cas, II 38]84.
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tori, a cere de la judecă- 
ria competinte adunarea 
consiliului de familie, ca 
acesta să hotărască de se 
cuvine a se lăsa tot asu- 
pra ei tutela, saii nu; în 
lipsa acestei formalitătă ea 
va perde de drept tutela, 

şi noul soţ d'împreună cu 
dânsa vor fi răspundetori 
solidari pentru tote urmă- 
rile tutelei, ce ea a ţinut 
în contra legei. (Civ. 348, 
356, ur. 1039, ur.) (Civ. 
Fr. 395). 

3483. Când consiliul de 
familie, adunat după lege, 
va lăsa tutela asupra ma- 
mei, ce voesce a trece în 
a doua căsătorie, el atunci 
va. trebui să numescă ca 
tutore pe cel de al donilea 
bărbat care, împreună cu 
soția sa, vor fi respundă- 
tori solidară despre adimi- 
nistrarea acelei tutele, iar 
când bărbatul de al doui- 
lea nu va voi să fie cotu- 
tore, atunci nică femeia nu 
va putea fi tutrice şi con- 
siliul familiei va alege alt 
tutore. (Civ. 347, 390, ur. 

1039, ur. 1753). (Civ. Fr. 
396). 

1) Nu este obligat consiliul de 
familie de a'şi motiva părerea, 
când numesce un alt tutore în:   

Secjiunea I[..— Despre tutela: nu 
mită de tatăl saă mumă. , 

349. Dreptul personal 
da alege, prin testament 
sati prin un act autentic, 
un tutorrudenie saii străin, 
nu-l are de cât cel din 
urmă dintre părinți, care 
înceteză din viaţă. (Civ. 
350, ur. 856, ur. 1171) (Civ. 
Fr. 397). 
350. Mama căsătorită din 

noi, căreia nu i s'a lăsat 

tutela fiilor din însoţirea 
dintâii, nu pote să rindu-! 
iasecă tutore asupra lor. 
(Civ. 347,349) (Civ. Fr.399). 

351. Când mama cea 
din noii căsătorită, căreia 
i s'a lăsat tutela, ar orin- 
dui, prin testament, un tu- 
tore pentru copii din că: 
sătoria demai'naiate, acea 
orînduire nu se va ţine în 
semă, de cât numai când 
va fi întărită de cătrecon- 
siliul de familie. (Civ. 347, 
356, ur.) (Civ. Fr. 400). 

Secţiunea III. — Despre tutela 
ascendenţilor, 

352. Când cel din urmă 
dintre părinți, care va în- 
ceta din viaţă, n'a ales tu: 

locul mumei, trecute în a doua 
căsătorie. -Cas. 'I 31087. 

2
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tore asupra minorilor săi 
copii, tutela revine, da 
dreptul, bunului după tată, 
iar în lipsa acestuia bunu- 
lui săii după mumă, şi aşa 
svindu-se după spiţe, ast- 
fel ca ascendeniii după 
tată să fie tot-d'a-una pre: 
feraţi înaintea ascedenţi- 
lor, în aceeaşi linie, după 
mumă. (Civ. 125, 349. 660, 
ur. 809) (Civ. Fr. 402). 

353. Dacă în lipsa bu- 
nului după tată şi a bu- 
nului după mumă a mino- 
rilor, s'ar afla doui ascen- 
denți de un grad mai sus, 
cărora se cuvine tutela, şi 
care amândoui ar fi din 
linia despre tată a mino- 
vului, atangitutela revine 
de drept aceluia care sar 
găsi a fi bunul după tată 
al tatălui minorului. (Civ. 
352, 354) (Civ. Fr. 403). 

3:54. Dacă o asemenea 
concurentă s'ar găsi între 
doui buni al douilea, din 
linia după mumă, numirea 
se va face de către con- 
siliul de familie, care va 
fi însă dator a alege pe 
unul din acei ascendenti. 

(Civ. 353, 337, 
Fr. 404). 

Secţiunea -IV.— Despre tutela a- 

ur) (Civ, 

lisă de către consiliul de fanilie. | 

355. Cândun copil wi- 
nor şi neemancipat ar r&- 
mâne fără tată şi mumă, 
fără tutore ales de către . 
tatăl saii muma sa, şi fără 
ascendenți de secs bărhă- 
tese, precum şi la întâm- 
plare când tutorele, fiind 
unul din ceipomeniti mai - 
sus, sar găsi sau în sta- 
rea esclusiunei de care se 
va vorbi mai jos, sau după 
lege aparat de tutelă, a- 
tuncă consiliul de familie 
va îngriji pentru numirea 
unui alt tutore. (Civ. 344%, 
ur. 346, 349, ur. 352, ur. 
356, ur. 370. ur. 383, ur.— 
P. 22,968) (Civ. Fr. 405). 

356. Consiliul familiei 
se va aduna, sati prin ce: 
verea şi stăruința ori-că- 
rei din rudeniile minoru- 
lui, sai a creditorilor lui, 
sai a altor părti intere- 
'sate,saii din oficii, prin în- 
grijirea. judecătoriei com- 
petiaie. 

  

1) 4) Trebue avizul consiliului 
de familie pentru ca tutovul să 
pâtă cere strămutarea sediului 
unei tutele. Cas. 1 2319,   5) Tribunalul pâte admite e a- 

semenea strămutare când ea este 
în interesul minorilor. Cas. 123:52,
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E liber oră-care a da de | se va preferi. (Civ. 95,358, 
seire tribunalului, despre 
causele ce reclamă numi- 
rea unui tutore. (Civ. 9, 
387, 49%) (Civ. Fr. 406). 

357. Consiliul de fami- 
lie se va compune cel pu- 
tin de cinci !) rude, din 
care trei vor fi despre par- 
tea tatălui, şi dou& despre 
partea mamei, iar când des- 
pre partea unuia din pă- 
vință nu ar fi rudenii, ea 
să se potă îndeplini acest 
număr, lipsa să se înde- 
plinescă cu rudede partea 
celui-alt părinte, păzindu- 
se rînduiala d'a se preferi 
tot-d'a-una cele mai de a- 
prope rudenii despre fie- 
care linie. Rudenia se va 
preferi înaintea afinelui 
(euscru) de acelaşi grad şi, 
între rudeniile de aseme- 
nea grad, cel mai în vîrstă 

ur. 370, ur. 383, ur. 660, 
ur.—P. 99, 268) (Civ. Fr. 

407) 2), 
358, Fraţii buni (adică 

fraţi de un tată şi mamă) 
ai minorului şi bărbații 
surorilor bune sunt de 
drept membrii ai consili- 
ului de familie, fără a fi 
mărginit numărul lor, de 
vor fi însă mai puţini la 
număr de cât cinci, alte 
rudenii vor fi chemate spre 
completarea consiliului. 
(Civ. 852, 357) (Civ. Fr. 
409). 

359. Când în districtul 
unde s'a deschis tutela nu 
se vor găsi rudenii de a- 
proape, În număr îndestu- 
lător pentru completarea 
consiliului, atunci tribu- 
nalul districtului (£) va 
chema pe rudele cele mai 

  

1) Textul frances prevede şese, 
trei din fie-care parte, la cart a- 
daogă şi pe judecătorul de pace, 
şi trebue luaţi atât din comana 
unde s'a deschis tutela, cât şi de 
la o distanţă de doui miriame- 
tri, — Apoi cuvintele : «ia când 
despre partea unuia din părinti 
nu ar fi vudenii, ca să se potă în- 

deplini acest număr, lipsa să se 
împlintscă cu rude de partea ce- 
ht-alt părinte», lipsesc în textul 
frances,. : 

2) a) Existină rude de aproape, 
un consilii de familie compus   

din străini, ar fi ilegal şi actele 
făcute de el, lovite de nulitate. 
Cas, L 30415. Contra. Cas, 1 98|88, 

% 'Tribunalul are facultatea şi 
este în drept a nu chema ca mem- 
bri în consiliul de familie, pe 
rudele cari locuese departe, Cas, 
I 98|88. 

c) Regulele prevădute de art. 
351 referitore ia modul întocmi- 
vei consilinlui de familie nu sunt 
prescrise sub pedeapsă de nuli- 
tate. Cas. 1 122/889, 

3) V. nota de la intitulaţia: 
«Despre tutelă»
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de: aprope ale mortului 
din coprinsul ţărei; iar 
la cas de necomplectarea 
consiliului cu rudele cele 
mai de aprope ale mo: 
tului, atuncă se vor chema 
alte persone din celăţenii 
din aceiași comună, cu- 
noscuți că ai avuli legă- 
tură de amicie neîntre- 
ruptă cu tatăl, saii muma 
minorilor. (Civ. 360) (Civ. 
Fr 409). 

360. Tribunalul va pu- 
tea, chiar în casul când 
se găsesce în eoprinsul dis- 
trictului un număr îndes- 
tulător: de rudenii sati a- 
fini (cuseri) pentu a forma 
consiliul de familie. să 
cheme pe alte rudenii, 
mai apropiate în grad sai 
tot de acelaşi grad ca şi 
rudeniile şi afinii: presenti, 
domieiliate în alte distric- 
te, pentru a forma sati a 
complecta consiliul fami- 
liei. (Civ. 357, 358, 361) 
(Civ. Fr. 410). 
361. Termenul pentru 

întrunire se va regula de 
către tibunal în di anume 
hotărită; potrivit cu apro- 
pierea sau depărtarea lo- 
cuinţei persânelor ce aii 
a fichemate, (Civ. Fr. 411). 

362. Rudeniile, afinii   

MINORITATE, ETO. (Art. 360—365) 

saii amicii adunați ast-fel 
vor fi datori a merge în 
personă, saii a [i înfățişaţi 
fie-care de procuratori a- | 
nume și înadins rînduiţă 
pentru acesta. Un .procu- 

  

rator nu pote înfățișa mai . 
mult de eâto singură per- : 
s6nă. (Civ. 364, ur. 1532, 
ur. 4535). (Civ. Fr, 412)..- 

363. De va urma le- 
giuită apărare din partea 
chemaţilor, şi de se va 
găsi de cuviinţă ori a se 
aştepta membrii ce lip- 
sese, ori a se îndeplini cu 
alte persâne, la un ase- 
menea cas, şi la ori-care 
altul când interesul mino- 
tului ar cere, tribunalul 
va putea hotări adunarea 
pentru o altă di. (Civ. 364. 
ur. 365) (Civ. Fr. 414). 

364, Ori-ce rudă, cus- 
cru sai amie, convoeat, 
şi care, fără scusă legiti- 
Mă, nu va veni la adu: 
nare, se va supune lao 
amendă care nu va trece 

peste 200 lei, și se va pro: 
nunţa de către tribunal fără 
apel. (Civ. 361,ur. 363) (Civ. 
Fr. 413), 

865. Consiliul de fami- 
lie, format după lege, se: 
va aduna la tribunalul ju: 
deţului, saii aiurea, unde



MINORITATE, ETC. (Art. 266-—369) 95. 

va decide preşedintele tri- 
bunalului ; aflarea de faţă 
a 5 membri cel puţin este 
obligatorie spre a putea 
păşi în lucrare. (Civ. 357, 
358, 366) (Civ. Fr. 415) 3). 

366. Consiliul se va 
preside de către cel mai 
în vîrstă din membri pre: 
senli. Chibzuirile se vor 
încheia după majoritatea 
voturilor, adică cel puţin 
cu un glas mai mult peste 
jumătatea glasurilor per- 
sunelor aflate de faţă, în- 
telegându-se că numărul 
personelor de față să fie 
tot-d'auna fără soț, (Civ. 
Fr 416). . 

367. Spre a nu se com- 
promite interesele mino- 
rilor prin întârdiere, cind 
consiliul de familie, con: 
vocat după lege, nu se va 
aduna în termenul pres- 

.eris, afară de casul ar&tat 
de art. 3732), tribunalul 
districtului va păşi cu lu- 
crarea din uficiă, şi va în- 

  

deplini datoria ce are con: 
siliul de familie după lege, 
arătând acesta anume în 
jurnalu! ce va încheia. 
După o asemenea lucrare, 
oră-ee propunere s'ar face 
din partea consiliului de 
familie nu va fi primită”), 
(Civ. 361, 368)%). 
368. La tote întâmplă- 

rile mai sus arătate, îri- 
bunalele dejudeţe sunt da: 
târe, sub a lor r&spundere, 
a se îngriji despre înde- 
plinirea la vremea legiu- 
itelor formalităţi, spre a 
nu se vătăma interesele 
orfanilor, rămâind ele r&s- 
pundătore pentru ori-ce 
incuviinţare a nelegalilor 
meEsuri propuse de con: 
siliul familiei, şi membrii 
consiliului vor fi r&spun- 
dătoră pentru fraudulosele 
lucrări din parte-le, prin 
care s'ar causa pagubă pu- 
pilului 2). (Civ. 367). 

369. Tutela este o în- 
sărcinare personală care 

  

1) a) Avizul dat de trei mem- 
bri din cousiliul de familie ne- 
fiind dat' conform art. 365, tri- 
bunalul nu "1 pote omologa. Cas. 
1 22|92. Contra. Cas. 1 98/88. 

2) Oredem că prin erdre se 
tvimite la art. 373, care nu este 
relativ la materie, în loc de art. 
363, cu care art. 367 se pâte com- 
bina,   3) Art. 367 şi 368 sunt inova- 

ţiuni, fără origină în legislaţiu- 
nea anteridră. 

4) Câna în urma mai multor 
convocări, consiliul de familie nu 
se întrunește, tribunalul pâte. 
numi un tutore ad-huc care să 
îngrijească de interesele minori- 
lor. Cas. | 135]d0,
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nu pote trece la moşte- 
nitorii tutorelui. Aceştia 
vor fi numai răspundători 
despre  administraţiunea 
acelei tutele, şi dacă vor fi 
măjori, vor fi datori a con- 
linua cu tutela pină se 
va numi alta. (Civ, 434, 
653, 1559) (Civ. Fr. 419). 

Secţiunea V.—Despre causele cari 

apără de tutelă. 

370. Pot să se apere 
de tutelă personele cari 
fac parte din cler; cei ce 
se află în servicit publie, 
Şi cei cară aii o ocârmuire 
superioră în ramurile ce 
le sunt încredințate, pre- 
cum: 

a) Miniştrii, . 
5) Membrii Curţei de ca: 

satiune. 
_c) Membrii eonsiliului 
de Stat 3). 

d) Preşedinţii tribuna- 
lelor şi curților. 

e) Prefeuții, 
î). Sub-prefecţir. 
9) Directorii ministere- 

lor. 
h) Direelorii prefeelu- 

rilor. 
1) Grefierii. | 
W Militarii în servieiii. 

1) Desfinţat prin art.131 Const, 
din 1866, şi art. 1 al Legel dela   

MINORITATE, PTC. (At. 370-893) 

m) Directorii de diferite 
servicii publice. ” 

n) Ceitrimişi în misiune 
în (cră străină, şi toți cei 
cari au o funcțiune publică 
în alt district, de cât acela 
unde se deschide tutela. 
(Civ. 370, 371, 372, 379 ur.) 
(Civ, Fr. 427, 428), 

371. Cu tote acestea cei 
ce au primit tutela, aflân: 
du-se în serviciile mai sus 
arătate, nu vor fi în urmă 

îngăduiii a se lepăda de 
densa din causa acelor ser- 
vicii. (Civ. 370, ur. 372), 
(Civ. Fr. 430). 

372.. lar la din contra. 
acei cari ar fi intrat în 
unul din serviciile mat sus 
arătate, în urma primirei 
unei tutele, vor putea, dacă 
nu voesce a ţine acea tu: 
telă, să ceară în termen 
de o lună adunarea con- 
siliului de familie, spre a 
alege un alt tutore în lo- 
cu-le. (Civ. 371). (Civ. Fr, 
431). 

373. Totacel ce nu este 
nici rudă nici afin (euseru) 
cu pupilul nu poate fi si- 
lita primi tutela fără voinţa 
sa, afară de casul când în 
tot coprinsul districtului 

12 Iulie '1866,
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unde esle domiciliat mi- 
norele, nu se află nici o 
rudă saii afin în stare de 
a-i administra tutela. (Civ. 
379 ur. 785) (Civ. Fr. 439). 

374. Persoanele în vir- 
stă de 65 de ani, pot ase 
apăra de primirea tutelei ; 
iar acela ce ar fi fost nu- 
mit tutore, mai înainte de 
această virstă, va putea la 
10 ani să ceară lepădarea 
sa din tulelă. (Civ. 379, 
ur.) (Civ. Fr. 433). 

375. Persoanele supuse 
unei infirmităti grave, le- 
galmente dovedită, sunt 
apărate de tutelă ; dacă 
acea infirmitate li s'a în- 
tâmplat în urma primirei 
vre unei tutele, pot cere 
desărcinarea lor. (Civ. 379, 
ur.) (Civ. Fr. 434). 

376. O tutelă primită 
este pentru aceeaşi per- 
soană o legiuită apărare 
de a nn primi şi oa doua 
Lutelă. (Civ. 378, ur. 451.— 
Pr. 638) (Civ. Fr. 485). 

377. Cei ce aii 5 copii 
legiuiţi sunt aperată de oră 
care altă tutelă străină; 

  

1) Ideia coprinsă în cuvintele: 
«iar nefiind faţă va fi îndatorat 

în 15 dile cel mull, după ce i se 
va face cunoscută numirea sa, să 

împărtăşească trib. cuvintele apă-   

copii morți nu vor fi nu- 
mă&raţi, de cât numaiatuncă 
când şi aceştia vor fi lă- 
sat copii vii (Civ. 378, ur. 
Pr. 638) (Civ. 436). 

378. Copii născuti în. 
cursul duratei tutelei nu 
pot fi o causă spre a se 
cere desărcinarea din. tu- 
telă. (Civ. Fr, 437). 

379. Dacă tutorele ales 
este faţă la deliberarea 
consiliului de familie, care 
pune asupra lui sarcina 
tutelei, el este dator în- 
dată să propue, spre apă- 
varea. sa, ori-care din îm- 
prejurările mai sus arătate, 
ia» nefiind faţă va fi în- 
datorat în 15 dile cel mult, 
după ce i se va face cu- 
noscută numirea sa, să 
împărtăşească tribunalului 
cuvintele apărărei sale?); 
iar nepăzind aceste forma- 
lităţă, nu va fi înurmă pri- 
mit a mai face propuneri 
de apărare. (Civ. 370, ur.) 
(Civ. Fr. 438), 

350. Când tribunalul 
districtului va cunoasce că 
împrejurările de apărare 

  

rărei sale» este luată din Ar. Fr. 
439, înlăturat de legiuitorul nostru, 
cu singura diferenţă că în Codul 
Fr. termenul este de trei ile. 

7 1
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propuse de alesul tutore, 
nu aii ființa lor, îl va înda- 
tora a primi tutela. 

In toi ceasul, însă până la 
decisiunea tribunalului, oră 
care ar fi acea decisiune, 
va fi dator a administra 
provisoriii tutela. (Civ. 378, 
379.—Pr, 633-641) (Civ. Fr. 
440). 

831. Dacă va isbuti a 
rămâne apărat de tutelă, 
aceia cari se vor fi împo: 
trivit apărărei, pot fi con- 
demnaţi la despăgubiri. 

Dacă nu va fi apărat, va 
fi însuşi condemnat la chel- 
tueli. (Pr. 143, 144) (Civ. 
Fr. 441). 

382. Acei cari, fără a 
înfățișa legiuitele cuvinte 
de apărare şi după for- 
mele prescrise de lege nu 
vor voi a primi cârmuirea 
unei tuteli ce li se va o- 
feri după lege, vor fi r&s- 
“pundători de toate pagu- 
bile causate, prin refusul 
lor, în averea minorului 1), 
Civ. 370, ur. 379). 

MINORITATE, ETC. (Art. 381...395) 

Secţiunea VI.— Despre neca- 
pacitatea, esclusiunea şi destitui= 

vea din tutelă 

383. Nu pot fi tutori, Ă 
nici membri în consiliul --ă 
de familie: 

1. Minorii, afară de ta 4 
tăl şi mama. 

2. Interdişii, 
3. Femeile, afară de ma: „d 

   
mă şi de femeile ascen- ă 
dintă. 

4, Toţi aceia care înşii, 
saii al căror tată şi mamă 
ai cu minorul un proces, 
în care este comproinisă 
starea civilă a acestuia, sait: “ 
averea lui, saii o parte în- , 
semnată din ea. (Civ. 342, 
348, 358, 384 ur. 435, 445, A 
452, 458) (Civ. Fr. 442)2). 

384. Osânda la o pe- 
deapsă criminală aduce cu 
sine de drept esclusiunea 
de Ja tutelă, precum şi de- 
slituirea din o tutelă pri- 
mită mai dinainte, (Civ. 
385. — P. 7, 22, 268) (Civ. 
Fr. 448). 

385. Sunt asemenea o- 
priți de a fi tutori şi des- : 

|tituibilă : 
  

1) Acest articol, care lipsesce 
în Codul Frances, este sancţiunea 
acestei sarcini publice, personală 
şi gratuită, 

2) Actele făcute de -un tutor   incapabil după lege, sunt nule de 
drept, Ast-iel ar fi actele făcute 
de o femee,careafară de mama 
şi ascendentele ei, nu pâte figura 
ca tutâre. Cas. 1 165|82 şi 109|9%2. 
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1. Persoanele cu purta- 
rea rea, în deobşte cuno- 
seută, 

9, Persoanele cari dai 
dovedi de rea credinţă, sai 
necapacitate în îndeplini. 
rea sarcinei de tutore. (Civ. 
384,386, 458) (Civ. Fr.444)1). 

356. Veri care va fi 
esclus saii destituit din o 
tutelă nu mai pâte fi nici 
o dată membru la vre-un 
consiliii de familie. (Civ. 
3417, 383, ur.—P. 7, 268) 
(Civ. Fr. 445), 

3857. Destituirea tuto- 
relui se va face de către 
consiliul de familie, con- 
vocat fiind el de tribunal. 

Tribunalul nu va putea 
refusa convocarea consi- 
liului de familie, când ee- 
verea de convocare se va 
face formal de către unul 
Sati mai multe rude, sai 
afină ai minorului, pâvă 
la gradul de văr primar, 
saii mai de aprope spiţă. 
(Civ. 356, ur. 660, ur.) 
(Civ. Fr. 446). 

388. Incheierea consi- 
liului de familie, prin care 
se va pronunţa eselude- 
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rea sai destituirea iuto- 
relui, va trebui a fi mo- 
tivată, şi dată după cese 
va fi chemat şi ascultat 
înaintea lui şi tutorele. 
Dacă tutorele nu se va fi 
conformat chiemărei, es- 
cluderea saii depărtarea 
se va încheia de consiliii 
şi în lipsă. (Civ. 389, ur. 
—Pr. 638, ur) (Civ. Fr. 
447). 

389. Dacă tutorele se 
va mulţumi cu escluderea 
sait depărtarea lui, atunci 
se va numi alt tutore, care 
va intra îndată în fune- 
ţiunea sa, 

Dacă va urma plângere 
din partea tutorelui, asu- 
pra escluderei sai desti- 
tuirei sale, până în 5 gile 
cel mult de când i se va 
fi ineunosciinţat eselude- 
vea saii destituirea, când 
ea sar fi incheiat în ne- 
fiiuţa lui, tribunalul va 
hotări de urgenţă asupra 
plângerei r&mcind dreptul 
de apelaţiune, în cas de 
nemulţumire, atât rudelor 
saii afinilor cară aii pro- 
vocat escluderea saii des- 

  

1) a) O mamă, de şi de drept 
tutore legală a minorilor ser fis, 
pote fi îndepărtată de la acest 
drept, dacă are o purture imo- ! 
rală în socletate, Cas. 1 1053. 

  d) Rcua credinţă şi necapaci- 
tatea tutorelui fiinâ o cestiuna 
de fapt, scapă de sub controlul 
Casaţiei. Cas. 1 365192,
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tituirea, cât şi tutorelui. | terese ce sar pulea în-- 
Din momentul când tri- 

bunalul va încuviinţa es- 
cluderea sau destituirea 
tutorelui, acesta va fi sus- 

pens şi se va numi o 
altă persână'ca tutore pro- 
visorii. (Civ. 388.—Pr. 58, 
69, 638, 640, 641). (Civ. Fr. 
448, 449). 3). 

Secţiunea VII.—Despre adminis- 
tvaţiunea sutorilor. 

390. Tutorele va purta 
„grijă de persona minoru- 
lui şi'l va representa în 
tote actele civile; el va 
adninistra bunurile mino- 
rului ca un bun părinte 
de familie, și va fi r&s- 
pundător pentru daune in- 

  

1) a) In ceia ce prveşte ocestiu- 
nea dacă un tutore aâministreză 
bine sati răă interesele minori- 
lo, instanţele de fonâ sunt su- 

„Yerane în aprecierea lor. Cas, 
I 23190. 

i) Woate încheerile 'Tribuna- 
Aului date asupra cererilor de des- 
tituire sai excludere din tutelă, 
sunt supuse apelului. Cas. 1 7190. 

c) Tdem al mamei recăsătorite 
contra avizului consilinlui de fa- 
milie prin oare “i va ridicat drep- 
tal de tutore legală. Cas. 1 191|90 

2) a) Minorul nn pâte fi che- 
;.. mat în judecată de cît prin. per- 

” s6na tutorelui săă. Cas. 11 9983. 
5) Dacă la o urmărire îârep- 

tată contra minorului, acesta este 

MINORITATE, ETC. (Art. 390 —391) 

  

tâmpla din reua lor ad: E i, 
ministrare: el nu pâte nice 
a cumptra bunurile mi-: 
norului, nici a le lua în 

arendă, nici a primi ce- 
siunea a vre unui drept. 
sau a vre unei creanţe în 
contra pupilului său. (Civ. 
93, 127, 131, ur. 149, 391, 
395, ur. 414, 807, 809, 1084, 
1106,1161,1931, 1308. 1391, 
ur. 1419, 1753 — Pr. tţ, 
653—Co. 10, 13, 18). (Civ. 
Fr. 450).2. - 

391. Consiliul familiei, 
saii, în lipsa acestuia, tri- 

bunalul ținutului va reguli 
facerea catagrafiei averei 
minorelui, spre a o încre- - 
dinta tutorelui numit, fără 

citat personal, iar nu prin tuto- 
rele sti contorm art. 340, adju- 
decaţia trebue anulată. Cas. 1. 
93183. 

<) Faptul că mama a tost des- 
tituită din tutelă, nu constitue 
un impediment în ceia ce pri- 
veşte încredințarea educaţiei co- 
piilor s&i.Cas. 1 2338. 

    

   

d) 'Putorele nu pâte fără auto- . 
Tizaţiunea prevăzură de art. +1: 
să defere jurămînt în numele mi- 
norilor. Cas, IL 47|93. 

e) Tutorul răspunâe personal 
către terţele persone, de preju- 
diciul cauzat din culpa sa în ad- 
ministraţia tutelei, neatingînă ni- 
mic prin fapta sa, bunurile mi- 
norului. Cas. 1 339|82,



MINORITATE, ETC. (Art, 392—395) 

de care tutorele nu va pu: 
tea intra în functiune. 1) 
(Civ. 379, ur. 706, 730.— 
Pr. 657, 668). 
392 La ori-ce întâm- 

plare care motiveză; după 
legi, numirea unul tutore, 
tribunalul districtului un- 
de se instilue tutela, va 

numi îndată un delegat, 
care, în unire cu procuro- 
rul, va pune îndată sigi- 
liul pe tâte lucrurile mi- 
norelui, şi vor încheia jur- 
nal ; un exemplar se va 
depune la tribunal sub- 
seris de cei ce ai fost faţă 
la punerea sigilielor: în 
cas de a fi și rudenii de 
față, să se chieme și din- 
sele să pună sigiliele lor, 
si în lipsă de rude, să se 
chieme din celițenii cei 
mai bine notaţi, ca să fie 
presenţi Ja acestă opera- 

| 
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tiune. (Civ. 367, 368, 391— 
Pr. 654, ur). 

393. Ridicarea sigielie- 
lor seva face după aceleaşi 
forme ca şi punerea lor, 
prin încheere de jurnal. 
(Civ. 392—Pr, 665, ur). 

394. Tribunalul distrie- 
tului, îndată după săverşi- 
rea lucrărei coprinse în 
articolele de mai sus, este 
dator să convoce consiliul 
de familie spre a numi 
tutore. (Civ. 391, 392—Pr. 
638, ur. 2) 

393. In urma lucrărilor 
prescrise la art. 402, 403 
şi 404,*) delegatul tribu- 
nalului. însoțit de procu- 
vor şi de tutore. vor ca- 
tagrafisi averea minorului, 
şi o vor încredința tuto- 
relui prin un jurnal care 
se va subscrie de acesta. 
Dacă mingrele datoresce 

  

1) Ant. 391, 392, 393 şi BMtlip- 
sese în Codul P'ranves şi sunt o 
inovaţiune a legiuitorului nostru, 
făcută în scopwi conservaţiunei 
avere minorului până la facerea 
inventarului. convocarea consi- 
liului de familie, şi numirea tu- 
torului. 

2) a) Făsă avizul consiliului de 
familie, tutorul nu poate cere 
strămutarea sediului unei tutele 
de la judeţul unde a fost des- 
ehisă succesiunea, la un alt iu- 
deţ. Cas. 1 93|92.   

d) Regularea unei tutele se face 
de Tribunalul locului unde de 
cujus a avut ultimul săi domi- 
ciliă. Cas, I 337)91. 

3) De ore-ce art. 402, 403 şi 404 
vorbese de înstreinarea averei 
minorului, care este imposibil a 

„| se face înainte de inventar, re- 
sultă că din exvre s'aitrecut aci. 
Originalul manuscript trimite la 
art, 392, 393 şi 394. V, <Esplica- 
fiunea Dreptuluă Cici» de D. 
“Alexanrescu. Vol. 1, pag. 2.
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ceva tutorelui, acesta va 
trebui să declare acesta 
în inventariiu, sub pedepsă 
de a perde creanţa sa, şi 
acesta se va face după 
rechisitiunea procurorului 
saii a delegatului tribuna- 
lului, mentionându-se şi în 
jurnal. (Civ. 394, 396, 379, 
ur, 706, 730—Pr.557, 668) 
(Civ. Fr. 451). 

396. In curgere deo 
lună: de 'la facerea inven- 
tarului, tutorele va vinde 
prin licitaţiune, care se 
va face prin îndeplinirea 
tutulor formalităților la 
tribunal, tâte averile Miş- 
cătore, afară de acele pe 
cari consiliut familiei Par 
fi autorisat a le păstra în 
natură. (Civ. 397, 472, ur.— 
Pr. 431, ur. 4387, 444, 677. 
Co. 13) (Civ. Fr. 452). 

397. Tatăl şi mama, în 
cât timp au folosinta 'le- 
gală a bunurilor minore- 
lui, sunt scutiti de a vinde 
averea mişcătore, dacă ei 
preferă a o păstra şi ao 
restitui în natură. 

In acest cas ei vor face 
cu eheltuelile lor o esti- 
maţiune dreptă prin un 
expert care se va numi de 
tribunal, după ce va de- 
pune jurământ. (Civ. 338,   

MINORITATE, ETC. (Art. 296—399) 

ur. 396, 528—Pr. 211, ur.) 
(Civ. Fr. 453). 

398. La începerea ori 
cărei tutele, afară de aceea 
a tătălui şi a mamei, con: 
siliul de familie va regula 
după starea averei, suma 
cât s'ar socoti de cuviinţă 
pentru cheltuelile minoru: 
lui cele de peste an, pre: 
cum şi cheltuelile admi- 
nistraţiunei averei ; ace- 
laş act va coprinde anume 
dacă tutorele este împu- 
ternicit ca, în lucrarea sa, 
să fie ajutat de unul saii 
de mai mulţi administra- 
tori şi procutatori cu lefă; 
aceştia vor gera sub res- 
punderea tutorelui. (Civ. 
338, ur. 357, ur. 1549) (Civ. 
Fr. 454). 

399. Consiliul familiei 
va hotări suma, din esce- 
dentele veniturilor asupra 
cheltuelilor, de la care va 
începe pentru tutore obli- 
gațiunea de a odaca do: 
bindă ; o asemenea între- 
buinţare urme€tă a se face 
prin asigurare cu garantie, 
potrivit legilor şi în soroe 
de şâse luni, după expira- 
rea cărui termen tutorele 
va fi. obligat a plăti do- 
bindă pentru sumele neîn- 
trebuinţate, de nu va do:



MINORITATE, ETC. (Art. 400—402) 

vedi că i-a fost eu neputinţă 
a întrebuința acele sume. 
(Civ. 400, 1088) (Civ. Fr. 
455) 9). 

400. Ducă tutorele n'a 
făcut a. se determina de 
consiliul de familie suma 
la care începe pentru den- 
sul obligarea de a o între- 
buinta, el va fi dator după 
trecereatermenului expres 
prin art. precedente a plăti 
dobândile pentru ori ce 
sumă neîntrebuinţată, ori 
cât de mică ar fi acesta, 
(Civ.399, 1088) (Civ.Fr.456). 

401, Tutorele, fie chiar 
tatăl saii mama, nu pâte 
lua împrumut pentru mi- 
nore, nică a ipoteca, nici a 
înstreina averile lui cele 
nemișcătâre, mai înainte 
d'a fi împuternicit de către 
consiliul de familie ; o aşa 
împuternicire nu se va pu- 
tea da de cât pentru causă 
de nare nevoie, sai de un 

1) a) Mutori legali, tatăl sai 
mama rămaşi în viaţă, nu sunt 
datori a plăti procente asupra în- 
trebuinţărei venitului averei mi- 
norilor lor fii, ei avînd de drept 
uzufruetul legal al acestei averi. 
Cas. 1 343192. 

2) Mama remăritindu-se, pierde 
nzufructul legal, aşa că de la data 

xemăritărei, datorește procentele 
necesare la veniturile averei mi- 
norilor. Cas. I 343|9%2, 

2) a) Instrăinarea unui imobil 

    

103. 

felos învederat ; la înlâm- 
plarea dintâiii consiliul de 
familie nu va da înputei- 
nicirea sa, de cât numai. 
după ce se va constata prin 
o socotelă în scurt înfăţi- 
şată de tutore, cum că ba- 
nii, lucrurile mişeătore şi 
veniturile minorului sunt 
neîndestulătore; consiliul . 
familiei va însemna în tote 
casurile anume averile ne- 
mişeătore, care ar trebui 
să se vîindă mai ântâii, 
precum şi 'condiţiunile ce 
ar socoti mai avantagidse 
pentru vîndarea lor. (Civ. 
402, ur, 430, 454, 462, ur. 
951, 952, 1166, 17171 — Pr. 
80, 638, ur. 681, ur.— Co. 
12, 13) (Civ. Fr. 457)?). 
402, Hotăririle consi- 

liului de familie, atingătore 
de acest obiect, nu se vor 
pune în lucrare de cât 
după ce tutorele va fi ce- 
rut şi dobindit aprobarea 

aparţinînd minorului, făcută de 
tutor fără observarea formelor 
prevăzute de lege, trebue decla- 
rată nulă. Această anulare poate 
fi cerută de minor, fără a i se cere 
dovadă că a fost lezat. Oas. Secţ. 
un. 5]92. 

2) Totuşi, această vînzare,  fă- 
cută fără îndeplinirea formelor 
presoerise de lege (art. 401, 403 şi 
430) minorul o poate ratifica la 
majorat. Cas. 1 59]78.
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tribunalului, căre va de- | 
cide în cameră secretă, 
ascultind şi conclusiunile 
procurorului. (Civ. 401,404, 
454-—Pr. 80, 639, ur.) (Civ. 
Fr. 458). : 

» 403. Vendarea se va 
face publică prin licitaţi- 
une îu tribunal în ființa tu- 
torelui şi după cese vor face 
legiuitele publicaţiuni. 

” Lacascând vândarea nu 
s'ar putea face înaintea tri- 
bunalului, atunci el va o- 
rîndui pe un judecător su- 
pleante sai pe sub-prefee- 
tul respectiv spre a o să- 
Yerşi la fața locului. (Civ. 
395, 401, 402——Pr. 685, ur. 
689, ur.) (Civ. Fr. 459) 5. 

404. Formele cerute 
prin art. 401 şi 402, pen- 
tru înstreinarea bunurilor 
minorelui, nu se vor aplica 
nică de cum la ceasul eând 
EI IRI 

1) a) Vînzarea imobilelor mino- 
rilor, după legea Caragea, nu se 
făcea prin licitaţie, fiind suficientă 
o simplă preţuire controlată de 
tribunal. Cas. I 349179. . 

LD; Nu sunt susceptibile de re- curs în caşaţie ordonanţele de adjudecaţiune, date în materie 
de vinzări de bună-voe, a ave- 
rei imobiliare a minorilor, fă- cute prin licitaţie publică. Cas, II 66|92. 

€ După codul actual, o vinzare a unui imobil, aparţinînd mino- 

  

  rilor, este nulă, dacă nu se ob- 

MINORITATE, ETC. (Art. 103 — 106) 

o asemenea vindare prin 
licitaţiune va fi fost ordo- 
mată prin o sentinţă jude- 
cătorescă, după cererea u- 
nui coproprietar. , 

Insă în acest cas licita- 
iunea nu se va putea face 
de cât după formele sta- 
bilite prin art. precedent; 
streinii vor fi neapărat ad- 
mişi la licitațiune. (Liv. 
395, 409, 736, 1388, ur. 1896, 
ur, — Pr. 682, 949) (Civ. 
Fr. 460). . | 

405. Tutorele nu va pu- 
tea primi, nică refuza o 
moştenire cădută minore- 
lui, fără a avea mai întâiii 
autorisarea consiliului de 
familie ; primirea nu se va 
face de cât cu beneficii de 
inventariit. (Civ, 357, ur. 
6837, ur. 695, ur. 704, 713— 
Pr.702,ur.) (Civ. Fr.461) 2). 

406. La cas când suc- 
  

servă formalităţile prevăzute de 
art. +03. Cod. ociv. Cas. seeţ. un. 
5|92. 

d) A se vedea nota a de la 
art. 401. | 

2) 4) Conform art. 405, o moş 
tenire cuvenită unui minor nu 
se poate primi de tutor de cit cu 
autorizarea consiliului de familie. 
Cas. 1. 39$8|83. ' 

2) Tutorul poate accepta şi, fără 
antorizațiunea consiliului de fa- 
milie, un legat particular făcut 
minorului, Cas, IL. 135]8,



MINORITATE, ETC. (Art. 407—-109) 

cesiunea refusată în nu- 
mele minorului nu s'a pri- 
mit de v altă persână, ea 
se va putea relua, saii de 
tutorele autorisat prin o 
nouă deliberatiune a con: 
siliului de familie, sait de 
minore ajuns la majori- 
tate, însă în starea în care 
succesiunea sar găsi la 
reluare, şi fără a se putea 
ataca viîndările saii alte 
acte, eari s'ar fi făcut le: 
giuit în timpul vacanței, 
(Civ. 405, 695,701, 794, ur. 
1876, 1832, 1883) (Civ. Fr. 
462). 

407. Donaţiunea făcută 
unui- minor nu se pote 
primi de cât cu autorisa- 
tiunea consiliului de fa- 
milie. o 

| Ea va avea în privinţa 
„minorelui acelaşi efect ea 
şi în privinţa majorului. 
(Civ.357, ur. 801, 815). (Civ, 
Fr. 463). 

408. Nici un tutore nu 
va putea intenta acţiune în 
numele minorelui, având 
de obiect un drept asupra 
vre unui imobil, nici a în- 
cuviința la o asemenea ce- 
rere făcută în contra mi- 
morelui, fără autorisarea 
consiliului de familie. (Civ. 
357, ur. 413, 952—Co. 10, 
12, 16 -— Pr. 291, 297) (Civ. 
Fr. 464) 1). . 

409, Asemenea aulori- 
sare va fi trebuitore tuto- 
relui pentru facere de-o 
împărtelă pornită în con- 
tra minorelui. (Civ. 410, ur,     

1) a) Nu e necesar avizul con- 
siliului de familie cînd tutorele 
n'a făcut alt-ceva de cit să con- 
tinue un proces începnt deja de 
părinţii minorului. Cas. 1 244|91. 

d) Numai minorul poate cere 
nulitatea unei acţiuni făcute de 
tutore fără observarea formelor 
prevăzute de art. 408. Cod. civ. 
Cas. I 426:83, 

c) Tatorul poate sta în jude- 
ceată şi fără autorizaţia consiliu- 
lui de tamilie, cînd e vorba de 
expropierea unui imobil aparţi: 
nind minorilor, înstrăinarea fiind 
silită gi ordonată de legea de ex- 
propiere, aşa că el nu se poate 
opune, Cas. II 196|92. Cas. II 

109|92. 
d) Tutorul fiind chemat 'ca de- 

fendor într'un proces, nu are ne;- 
voe de avizul consiliului de fa- 
milie. Cas. II 17186. 

€) Pentru intentarea acţiunilor 
personale, mobiliare şi posesorii, 
tutorii nu aă nevoe de avizul con- 
siliului de famile. Cas, I 200|; 
2492. 

P) Tutorul poate, fără autori» 
zația consiliului de familie să 
Agureze îatr'un recurs înaintea 
Curţei de casaţiei cîna. înaintea 
celor alte instanţe de fond, a fi- 
gurat în această calitate, fără a 
fi conteștat. Cas. 1 13/89, 

193
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798, ur.741) (Civ. Fr.465) 1). 
410. În ambe casurile 

art. precedenti, tutorele va 
fi dator a consulta consi- 
liul de familie în privinţa 
mijlocelor de apărare. 2) 
(Civ. 357, ur. 408, 409, 411). 

411. Impărțela ativgă- 
tore de averea minorelui, 
ca să potă avea tăriea le- 
giuită, trebue să se facă 
prin judecătorie, în urma. 
unei prejuiri făcută prin 
experti numiti decătre tri- 
bunal şi după indeplinirea 
tutulor formelor legiuite. 
(Civ. 95, 409, 412, 634, ur. 
747, 749, 9532, 1157, 1166.— 
Pr. 211, ur. 629, 69%, ur. 
700) (Civ. Fr. 466) 3). 

412. Experții, după că 
vor depune jurământ îna- 
intea președintelui tribu- 
nalului saii a judecătorului 
care “i ține locul, că 'şi vor 

  

1) &) Tatorul, cînd e vorba 
de un partaj, are nevoe de au- 
torizaţia consiliului de familie. 
Cas. I 122|88. 

b) Actele de partaj, făcute fără 
observarea formelor prevăzute de 
art. 408, 409 şi 410, sunt lovite 
de nulitate. Cas. 1 93/77. 

e) Minoral nefigurînă sigur în 
instanţă, ci alăturea de un ma- 
jor, autorisaţiunea consililiului de 
familie pentru tutor, nu este ne- 
cesară, Cas, 1 93|43. - 

2) Acest art. nu există în Co- 
dul francez, .   

MINORITATE, ETC. (Art. 410—-413) 

îndeplini cu credinţă mi- 
siunea, vor procede la di- 
visiunea lucrului de împăr- 
ţelă şi formarea loturilor, 
cari se vor trage la sorţi . 
în presenta unui membru 
al tribunalului. Ori-ce altă 
împărţelă se va considera 
ea nelegală. (Civ. 411.—Pr. 
211. 700) (Civ. Fr. 466 $2). 

413. Tutorele nu va pu- 
tea precurma prin transi- 
gere pricini atingătore de 
interesul minorelui, de cât 
numai cu autorisarea con- 
siliului de familie, şi după 
avisul a trei juris-consuli, 
arăâtaţi de procurorul tri- 
bunalului, aprobat de către 
tribunal, după ce va fi as- 
cultat şi conclusiunile pro- 
curorului. (Civ.357, ur. 408, 
419, 1704, 1705. — Pr. 80, 
638, ur. — Co. 10, 12, -16) 
(Civ. Fr. 467) %. 
PI 

3) a) Mogtenitorii majori nu pot 
cere nulitatea unui partaj, sub 
cuvint că ai luat parte şi mi- 
norii, cară nu pot lucra singuri 
după lege. O asemenea nulitate 
o pot invoca numai minorii. Cas. I 487, 

d) Este nul actul de partaj al averei unui minor, dacă nu sunt 
observate la confecţionarea lui formele arătate de art, 408, 409, 410 şi 411. Cod.civ, Cas, 1 9317. 4) a) Jurămintul decisoriă fiină o transacție, nu pote fi diferit 
de tutor, fără îndeplinirea dis-



MINORITATE, ETC. (Art. 414-415) 

414. Tutorele, ce ar 
avea cuvinte de aemulţu- 
mire însemnătâre pentru 
purtările minorelui, va pu- 
tea să arate plângerile sale 
consiliului de familie, şi 
dacă el va fi autorisat de 
consiliii va putea cere pu- 
nerea la poprelă a mino- 
relui, conform cu regulele 
stabilite la titlul IX Des- 
pre puterea părintăscă. 
(Civ. 329, 337, 357, ur.) 
(Civ. Fr. 468), 

Secţiunea VIII. Despre socotelile 
tutelei, 

415. Fiecare tutore 
este dator a. da semă des- 
pre administrațiunea sa. 
(Civ. 416, ur. 426, 454% 
1753, 1762.—Pr. 653). (Civ. 
Fr. 469). 

416. Fie-care tutore, 
afavă de tată şi mamă, şi 
aceştia numai pe timpul 
cât aii usufruetul legai a- 
supra bunurilor minorului, 
este dator în cursul tute- 
lei sale a arăta înseris la 

  

tribunalul ţinutal, la finele. 

poziţiunilor art. 413. Cas. II 47]93. 
» Renunţarea la dreptul de 

apel neflind o transacţiune, tu- 
torul n'are nevoe de indeplinirea 
cerințelor art. 413. Cas.I 152/89. 

1). Ideia din acest articol, care 
lipsesc în Codul Frances, pare a   

TOT 

fie-cărui an, starea admi- 
nistraținnei sale; iar tri- 
bunalul, la întemplare 
când tutorele este ales de 
către consiliul de familie, 
va fi dator a împărtăşi 
mai ântâiit copia întărită 
de starea acestei adminis- 
tratiuni consiliului de fa- 
milie, care având a face 
luări aminte asupra îm- 
prejurărilor administraţiu- 
noi tutelei, l2 va adresa 
tribunalului în termen de 
15 dile, după primirea co- 
piei; trecând însă acest 
termen, atunci tribunalul, 
fără a mai aștepta sus 
disele luari aminte, va re- 
sula cele de cuviință în 
privirea dărei de semă 
din partea tutorelui. (Civ. 
415, 417. ur.) Civ. Fr.470). 

417. Tutorele care nu 
va depune în tribunal so- 
cotelile până in einci-spre- 
dece dile după finitul anu- 
lui, va putea fi executat 
pentru predarea lor de că- 
tre tribunal. ?) (Civ.416) 2). 

419. La eşirea sa din 

fi luată din art. 318 Cod. Cali- 
mach care dice; <Epitropul care 
a lenevit darea sămilor, se supune 
de către comisia epitropicescă le- 
giuitelor pedepse, potrivit cu îm- 
prejurările> ; şi acesta cu atât 
mai mult cu cât, ca şi în Codul 
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tutelă, tutorele este dator 
„a da socoteli pentru totă 
durata tutelei sale; spre 
acest sfârşit el este dator 
a întocmi două de o po- 
trivă exemplare, care tre- 
când prin consiliul de fa- 
milie, se vor supune tri- 
hunalului cu observaţiu- 
nile ce va fi făcut, r&- 
mâind . tribunalului a le 
încuviința sai nu, după 
împrejurări. Numai după 
predarea socotelelor obs- 
fesci şi încuviințarea lor 
de” către tribunai, se va 
considera iutorele desfa. 
«cut de tutela sa, fără jig- 
nirea dreptului reservat 
pupilului devenit majore 
de a cere semă tutorelui 
de administrarea tutelei, 1) 
(Civ. 415, ur.) 2). : 

419.0Ovi-ce conventiune 

      

Calimach, legiuitorul nostru nu arată modul de executare de care vorbesce şi nici pedepsele de apli- eat tutorilor contravenienţi. 2) a) Se poate sequestru ave- ” rea tutorului în cazul nedepu- nerei socotelelor conform art. 417. Cas. 1, 337175. 
3) Pute fi făcută Şi pe calecoz- tencioasă juâecarea cererilor pen - tru predarea socotelelor de către „tutor. Cas. 1 331775. 
1). Acest art. lipsesce în Codul Frances. 
2) a) 'Tutela nu înceteză âe cît ânpă ce Tribunalul după formele   

  

MINORITATE, ETC. (Art, 419—420)  » 

săvărşită între tutore şi în 
tre pupilul ajuns în majori- 
tate, va fi fără tărie dacă va 
fi fost făcută înaintea €x- 
pirărei unei luni $) de la 
desfacerea definitivă a tu- 
torelui. (Civ. 413, 416 ur. 
809, 1704. 1705, ur.) (Civ. 
Fr. 479)... 

420. Dacă, după soco- 
teli, tutorele va rămâne 
dator cu vre-o sumă mino- 
relui, acea sumă va purta 
dobândă din diua .chiar a 
închierei socotelilor tute- 
lei. 

Dobândile peniru su- 
mele cu care ar rămâne 
dator minorele către tu 
tore nu vor eurge de cât 
din diua după inchierea 
socotelilor definitive : în 
care se va fi făcut soma: 
liune de plată. (Civ, 1088, 

  

legale, o declară ca închisă. Cas. 
II 23|85. 

2) 'Tutorul nedând socotelile de- 
finitive la incetarea tatelei, ori- 
ce ratificare din partea minoru- 
lui este nulă contorm art. 419. 
Cas, I 27176. 

3) Art. Fr. prevede, ca termen, 
humai 10 dile. , 

4) Pupilul ajuas major nu pote 
în mod legal să închee cu fostul 
săi tutore, înaintea predărei ge- 
nerale a socotelelor tutelei, con; 
venţiuni referitoare Ia aceste so- 
coteli. Cas. 1 122|8+,



MINORITATE, ETO, (Art. 421-424) 

1753. — Pr. 653) (Civ. Fr. 
474). 

CAPITOLUL II 

Despre emancipat iune 1). 

421. Minorele se eman- 
cipeză de drept prin că- 
sătorie. (Civ. 127, 431, ur. 
1924, 1295.— Co. 10) (Civ. 
Fr. 476)%,. - 

422. Minorele chiar ne- 
căsătorit, va putea fi eman- 
cipat de către tatăl său, 
sati în lipsa tatălui, de 
către mama sa, când va 
fi îndeplinit 18 ani?) ai 
vîrstei sale. 

Acestă emancipare se 
va face prin singura de- 
clarațiune a tatălui saii 
a mamei, la tribunal, care 
se va publica. *) (Civ. 434, 
ur.) (Civ. Fr. 477),. 

423. Minorele. at cărui 
tată şi mamă au încetat 

1) Codul Caragea, la Partea 1, 
Cap. III, şi Codul Calimach, în 
ari, 230, 231, 3833-8336 numesee 

ertare de virstă - emancipaţiunea. 
2) a) Cîha un minor este mai 

mie de 18 ani, chiar de va fi 
jost emanicipat prin căsătorie, 
pu pote face acte de comerţ. 
Cas. II 291. 

b) Femeia minoră se emani- 
cipeză de drept prin căsătorie, 
drepturile şi obligaţiunile tuteler 
trecenă asupra soțului. Cas, I 
12 83, 
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din viață va putea ase- 
menea fi emancipat; însă 
numai după ce va fi îm- 
plinit vîrsta de 20 any,5) 
şi dacă consiliul de fâmi- 
lie va găsi de cuviinţă. 

În acest cas emancipa- 
țiunea va resulta din de- 
liberaţiunea consiliului de 
familie, şi din declaraţiu- 
nea ce tribunalul d'im- 
preună cu consiliul de fa- 
milie va fi făcut în ace- 
laşi act, că minorele este 
emancipat. 

- Incuviinţarea emancipa- 
țiunei se va publica. %) 
(Civ. 357, ur. 366, 424, 
431. — Pr. 638). (Civ. Fr. 
418). 
+ 424, Dacă tutorele nu 
va fi tăcut nici o cerere 
de emancipaţiune a mino- 
relui, de care s'a vorbit, 
în art. pecedente, şi dacă 
una Saii mai multe pude 

3), Art. Fr, prevede statea de 
15 ani.—Etatea de 18 anl din Co- 
dul nostru, este luată âin art. : 
Codul Caragea. 

4). După Codul Frances, decla- 
raţiunea se face judecătorului de 
pace şi publicațiunea nu este pre- 

văzută, - 
5). Art. Fr. prevede 18 ani. Eta- . 

tea de 20 any, de la nof, este luată 
din art. 333 Codul Calimach. 

6). Legea francesă nu prevede 
publicarea incuriinţărei emanci- 
paţiunei.
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sait cuscri ai acestui 1ni- 
nore în gradul de văr pri- 
mar, sau în grade mai de 
aprope, îl vor găsi destoi- 
nie, de a fi emanecipat, vor 
putea cere de la tribunal 1) 
de a convoca consiliul de 
familie ea să delibereze 
despre, acestă emancipare. 
(Civ. 356, ur. 423, 660, ur.) 
(Civ. Fr. 479). 

425, Minorele emanci- 
pai va avea un curatore 
până la etatea majoră, care 
se va numi de consiliul de 
familie. (Civ, 426) (Civ. 
Fr. 480) 2). 
426, Socoiela tutelei se 

va da emancipatului mi- 
notre. în fiinta euratorelui 
săi, (Civ. 357, ur. 418, 425) 
(Civ. Fr. 480). 

427. Minorele emanei- 
pat nu va putea avenda 
saii închiria nemişcătârea 
sa avere mai mult de cât 
pe 5 ani. - 

MINORIPATE, ETC. (Art. 425-420) 

EL "şi va stringe veni- 
turile, va da chitanţă de a 
lor primire, şi va: face ori- 
ce act privitor numai la o 
pură administrare a ave- 
vei sale, întocmai ca-un 
majore, fără să potă ataca 
asemenea acte în tote ca- 
surile în cari, nici major 

fiind, nu le-ar. putea ataca. 
(Civ. 93, 326, 338, 344, 355, 
496, 1157, ur. 1268, ur, 1419, 
1538) (Civ. Fr. 481). , 
428, Nu va putea porni 

nici uv proces privitor la 
vre-o avere nemiscătore, 
nică chiar d'a se apără, 
nică a primi, nică a vidica 
capitaluri, nici a da chi- 
tanţă pentru ele, fără asis- 
tenta curatorului săi. (Civ. 
426, ur. 471, 749, 8145, 
915. —Pr. 291) (Civ. Fr. 
482) 5). 

429. Minorele emanri» 
pat nu se va putea împru- 
muta sub nici un cuvint, 

  

1). In legea francesă, preşeâin- 
tele consiliului qe familie este 
judecătorul de pace; şi, pentru 
că legiuitorul nostru a dat trib, 
tâte cestiunile de minoritate şi 
imterdicţiune, de aceia în tote art. 
francese respective, judecătorul 
de pace se găsesce la noi înlocuit 
prin tribunal, A se vedea şi art- 
65 din nous lege a Judecătorie. 
lor de Ocol cu privire la tutelele 
ce nu trec peste 5000 lei,   2) A se vedea notele art. 401, 

Coa. cir. 
3) a) In contestaţiunea ce sar 

xidica asupra validităţer stărei 
de emacipaţiune a unui minor, 
tutorul nu poate asista. Cas. 1. 
27388. 

2) E. necesară asistenţa cura- 
torului, pentru ca minorul eman: 
cipat să pote face recurs contra 
ordonanţei de adjudeocare a unui 
imobil al săă. Cas, 1. 273i68,



MINORIFATE, ETO, (Art. 430-434) 

fără deliberaţiunea consi- 
liului de familie, adeverită 
de tribunal, după ce va 
asculta pe procuror. (Civ. 
3571, ur. 401, ur. — P. 322) 
(Civ. Fr. 483). 

480. Nu va putea vinde. 
nici înstreina vre-un lucru 
nemişcător, nici a face 
vre-un alt act, de cât nu- 
mai de acele privitore la 
o simplă administraţiune, 
fără îndeplinirea formelor 
prescrise pentru minorii 
neemancipaţi. 

Obligaţiunile de dânsul 
contractate, prin cumpă- 
rare saii prin alt mod, se 
vor reduce la preţurile 
cuveuite, când vor fi peste 
măsură încăreate. Tribu- 
nalele la asemenea împre- 
jurări vor lua în conside- 
ratiune averea minorelui, 
buna saii reaua credință a 
pers6nelor ce vor fi con- 
tractat cu densul, precum 
şi folosul sui nefolosul a- 
celor chelltueli. (Civ. 401, 
ur. 431, ur. 806, 1157, ur. 
1166. — Co. 12) (Civ. Fr. 
484) *). 

ASI. Ori care minore 

1ii 

emancipat, ale cărui toc- 
meli se vor fi scăzut în 
virtutea art. precedent, va 
perde beneficiul emancipa- 
tiunei, care i se va ridica 
cu păzirea aceloraşi forme, 
cu care i sait şi dat. (Civ. 
492, ur. 430, 432) (Civ. Fr. 
485), 

432. Din diua în care 
se va publica revocarea 
emancipaţiunei minorelui, 
minorele va intra din noii 
sub tutelă, şi nu va mai 
putea eşi, până la ajunge- 
vea sa la majoritate. (Civ. 
494, 431, 434) (Civ. Fr. 486). 

432, Minorele emanci: 
pat care va face comereiit, 
se socotesce ca major, pen- 
tru faptele câte privesc la 
comerciul săi. (Civ. 1160. 
— Co. 10-14) (Civ. Fr. 487). 

TITLUL XI. 

Despre majoritate, despre 
interdicţiune şi despre 

consiliul judiciar 

CAPITOLUL 1 

Despre majoritate 

4384, Majori se socotese 
atât bărbatul cât şi femeia 

  

1) Minorul emaniocipat, chiar 
dacă mar exista leziune, pote 
cere nulitatea ipotecelor consim- 
țite de el, fără îndeplinirea for-   melor cerute de lege.. Când e 

vorba de vîndări imobiliare, are 
acelaşi drept. Oas. 1. 89.79, 494.91.



, 

ue 

cari ai îndeplinit dou&- 
„deci şi unu!) ani; la acestă 
vârstă fie-eare este capa- 
bil a face tote actele pri- 
vilore la viața civilă, afară 
de restricţiunile prevădute 
la titlul căsătoriei. (Civ. 
197, ur. 131, 134, ur. 341, 
435, 454, — Const. 87) (Civ. 
Fr. 488) 2). 

CAPITOLUL 11 

Despre întevdicţiune 3) 

485. Majorele care este 
în o stare obicinuită de 
îmbecilitate, de sminteală, 
saii de nebunie cu furie, 
trebue a fi interdis, chiar 
şi când are intervale lu- 
eide. (Civ. 155,457,950—Pr. 
643-647—Co. 14) (Civ. Fr. 
489). au 

486. Ori-ce rudă. este 
primită a provoca inter: 
dictiuna rudei sale. Ase- 
menea şi unul din soţi în 

  

1), Atât O. Caragea, în art. 1, 
Cap. III, Partea 1, cât şi C. Ca» 
limach, în art, 128, stabilesce ma- 
joritatea la 25 ani, i 

Prin art. 87 din Constituţiune, 
Regele este declarat majox la 18 | 
ani şi prin art. 76, Moştenitorul 
Tronului este de drept senator 
la 18 ani, dar fără vot Gelibera- 
tiv până la 25 ani. , 

2) a) Data încetărei tutelei tre- 
bue declarată de Tribunal con- 
form leget. Cas, II. 23.86. 

  

MAJORITATE, ETC. (Art. 483-439) 

privinţa celui alt, (Civ, 
437. — Pr. 643-647) (Civ. 
Fr. 490). 

437. Iu cas de nebunie 
cu furie, dacă interdicţiu- 
nea nu este provocată nici 
de soţ, nici de rude, ea 
trebue să fie provocată de 
procuror, care în casuti de 
imbecilitate sai de smin- 
tire, pole asemenea a o 
cere în contra unei per 
sone, însă numai cândn'âre 
nică soţ, nică soţie, nici 
rude cunoscute. (Civ. 43, 
439 — Pr. 648-647 —P. 57) 
(Civ. Fe. 491). 

A38. Ori. ce cerere de 
interdicţiune se va face 
către tribunalul de prima 
instanță. (Civ, 87, 439, ur, 
—Pr. 58, 69, 643-647) (Civ, 
Fr. 492). _ 
439, Faptele de imbe- 

cilitate, de smintire, saii 
de nebunie cu furie vor fi 
    

2) 'Tutela înceteză îpso jure 
când minorul devine major. Qas. 
1 818, 

3). Interdicţiunea şi curatoria 
sunt reglementate de C. Calimach 
în art. 357-319 şi de C. Caragea 
la Partea I, Cap. 4 şi 5, ale că- 
ror disposiţiuni sunt complectate 
în cât privesce procedura, prin 
<Legiuirea îndeplinitire Cap. VII 
din Regulamentul Organie» întă- 
rită. cu ofisul din 8 Martie 1834 
No. 67. - i



MAJORIVATE, EMC. (Art. 4410—444) 

arălale prin scris; cei ce 
vor cere interdicţinnea vor 
înfâțişa martori şi înseri- 
suri sprijinitore cererei lor. 
(Civ. 436, ur.—Pr. 643-647) 
(Civ. Fr. 493) 3). - 

440, Tribuualul va or- 
dona ca consiliul de fa- 
milie, format după modul 
determinat la sectiunea 
IV a capitolului al II de 
lă titlui X. «Despre mino- 
ritate. despre tutelă şi des- 
pre emancipatiune», să'si 
dea părerea asupra stărei 
în care se află persâna a 
cărei interdicțiune se cere. 
(Civ. 357, ur. 444, ur. — 
Pr. 644) (Civ. Fr. 494). 

A41. Aceia cari vor fi 
provocat interdicţiunea nu 
vor putea face parte din 

„consiliul de familie; cu 
tote acestea, soţul saii so- 
tia, şi copii persoanei, 
chiav cerând iuterdicţiu- 
nea, vor putea fi admişi 
în consiliul familiei, fără 
a lua parte la vot. (Civ. 
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357, 383, 452) (Civ. Fr. 495). - 
442, După ce va primi 

părerea consiliului de fa- 
milie şi opiniunea medi- 
cilor competintă, tribuna: 
lul va face interogator pâ- 
ritului, şi de nu va fi în 
stare a se înfăţişa în ca- 
mera de chibzuire, se va 
face la locuinţă, de unul 
din judecători, însăreinat 
cu acesta, însoțit de gre- 
fier. In tote cazurile pro-. 
curorul va fi faţă Ja in- 
terogator. (Civ. 443, ur.— 
Pr. 80, 638) (Civ. Er. 496) *). 

443. După cel d'ântâiii 
interogator, tribunalul va 
orândui, de va găsi de cu- 
viinţă,” un administrator 
provisoriii spre a îngriji 
de persona şi averea pâ- 
râtului. (Civ. 442, 450) (Civ. 
Fr, 497). 

444. Hotărârea asupra 
unei cereri de interdicti- 
une, după cesai ascultat 
părţile, sait. se vor fi ehe- 
mat legal, nu va putea fi 

  

1) a) Conform art. 439 Cod. civ. 
şi 643 pr. civ. reese că: în cere- 

rea de interdieţiune! e suficient 
a se arăta cauzele cari motivâză 
acestă cerere, iar nică de cum 
faprele pe care ea se sprijină. 
Cas. 1 278193. 

b) Slăbiciunea facultăţilor min- 
tale se pote dovedi fie printr'un 
jnterogatiii luat de un judecător   delegat, fie prin martori, sati exa- 

minare de acte scrise, emanînd 
de la persona ce trebue pusă 
sub interdecţie, Cas. 1 278|93. 

2) Judecătorii apreciind faptele 
pot trece peste părerea medici- 

lor cari ai opinat pentru pune- 
rea sub interdicţiune, el find su 
verani apreociatori, Cas, 1 382|80
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dată, de cât în şedinţă pu- 
blică. (Pr. 103. 1î5 ur.) 
(Civ. Fr. 498). 
445, De va respinge 

cererea de interdicţiune, 
„tribunalul va putea, după 
împrejurări, ordona ca 
pârâtul să nu mai fie li- 
ber a pleda, a se învoi, 
a se împrumuta, a primi 
un capital, nici a da chi- 
tanță de primirea lui, a 
înstreina nici a ipoteca 
averea sa, fără asistenţa 
unui consilii, ce'i va fio- 

rânduit prin acea hotărâre, 
la care cas se va face pu- 
blicaţiune prin Monitor. 
(Civ. 458, ur. 1706, ur. 
1769, 1711,—Pr. 647) (Civ. 
Fr. 499). 

446. In cas de apela- 
țiune în contra hotărârei 
de prima instanţă, curtea 
de apel va putea, de va 
găsi de cuviintă, a supune 
la un noi interogator per- 
s6na în privința căreia s'a 
cerut interdicţiunea, sai 
a orândui un judecător 
spre a face acel intero- 
PI II II 

, 1) Termenul de 10 dile este o 
inovaţiune a legiuitorului nostru: 
iar pnblicurea prin Monitor, în 
Codul Frances, este înlouită prin 
inscrierea hotărirci în registrele 
notarului arondismentului,   

MAJORITATE, ETC. (Art. 445—449) 

gator. (Pr. 316, 332, 647) 
(Civ. Fr. 500). ” 

44%, Hotărârea curtei 
de apel sait a tribunalului 
de prima instanță, care 
va pronunţa interdicţiunea 
sait numirea unui consilii, 
va fi, după stăruința re- 
clamanților, scâsă afară, 
comunicată părților şi îu- 
scrisă în registre. In ter- 
men de î0 dile va fi a- 
fiptă în sala audienței, 
precum şi publicată prin 
Monitor?): (Civ. 445, 458— 
Pr. 647) (Civ. Fr. 501). 

448. Pronuntarea în: 
terdicliunei sai a numirei 
consiliului, îşi vor avea 
efectele lor din diua de 
când s'a publicat hotărârea. 

Tote actele făcute - în 
urma publicaţiunei de in- 
terdicţiune, sai fără asis- 
tenţa consiliului judiciar, 
vor fi de drept socotite 
ca fără ființă. (Civ. 445, 
4417. 458, 950, ur, 1170, 
1224, 1225, 1552) (Civ. Fr, 
502) »). 

449, După mortea u- 

  

2) 0 Pronunţarea intexdiețiu- 
nei nu pote avea efeot retroactiv, 
rămînînăd bune şi legale, actele 
făcute anterior pronunţărei. Cas, 
1 332'80.



MAJORITATE, ETC. (Art. 450—452) 

nei pevsâne, actele săvâr- 
şite de ea nu vor mai pu- 
tea fi atacate pentru mo- 
tiv de smintire de minte, 
de cât în casul când in- 
terdictiunea acelei persone 
va fi fust pronunţată saii 
cerută înaintea mortei sale, 
afară de casul când do- 
vada smintirei minei re- 
sultă chiar din coprinde- 
vea actului ce se atacă. 
(Civ. 435, 953) (Civ. Fr. 
504) !). 
450, De nu va fi apel 

în contra hotărirei de in- 
terdicțiune dată de tribu- 
nalul de prima instanţă, 
saii dacă curtea de apel 
va confirma acea hotărâre, 
se va orândui un tutore 
interdisului, potrivit regu- 

î15 

lelor, preserise la titlul 
despre minoritate. tutelă 
şi emancipuliune ; admi- 
nistratorul provisorit va 
înceta din funcțiunile sale, 
şi va da socotelă tutore- 
iui, de nu va fi chiar el 
însuşi tutore orânduit. (Civ. 
355, ur. 416, ur, 443, 451, 

129, 647). —Pr, 

  

    ur, . 
129, 547) (Civ.Fr. 505). 

451, Bărbatul este 'de 
drept tutore al femeiei 
sale, când vu fi pusă sub 
interdicţiune. (Civ. 195, 
453). (Civ. Fr. 506). i 

452, Femeia va fi tu- 
trice bărbatului sii inter- 
dis, şi în asemenea cas 
consiliul de familie va re-. 
gula forma şi condițiunile 
administratiunei, remâind 

  

1) a) Dovada smintirei unei 
persone veeşind dia însuşi actul 
atacat în nulitate, anularea lui se 

face de drept, contorm art. 419, 
Cas. 1 1491, 

3) La noi nu există ca în legea 
franceză (art 503) dispoziţia ea 
actul să se potă declara nul nu- 
mai pe temeiul că in momentul 

confecționărei sale, smintirea per- 
soanei care Va făcut era de no- 
torietate publică, Cas. 1 382;30 
Coutra. Cas. IL. 359.18. 

c) FTrebuese fapte precize, ca 
incoherenţa şi extravaganţa i- 
deilor; care să pâtă determina pe 
judecător că persona care a făcut 
un act era în stare de smintire. 
Nepriceperea de a face actul, lipsa   

de voinţă, nu pot da dovada smin- 
tirei. Cas. 1 187]89. 

d) Nu constitue o cauză de in- 
capacitate legulă, de a putea con- 
traota, starea de surdo-mut a unei 

persone, întru cît ea n'a fos pusă 
sub înterdioţie Cas. 1 93|73. 

e) Acel care cere nulitatea unui' 

act anterior interâicţiunei, nu se 
pâte sprijini pe, expertiza fâcută 
eu prilejul interdicţiunel. Cas. 1 
3s2|80. 

f) Moştenitorii pot ataca actele 
făcute de anda lor, pe motiv că 
acesta se atlă în stare de smintire, 
în cazul cînd inainte de mortea 
sa, se pronunţase de tribunal in- 
terdicţia, Cas. 1 102|78:
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femeiei dreptul de a re- 
elama înaintea tribunale- 
lor, de se va soculi ne» 
dreptăţită prin. regularea 
consiliului. (Civ. 357, ur. 
383, 390. ur. 441, 455) 
(Civ. Fr. 507). ! 

453. Nimeni. afară de 
soți, de ascendenți şi de 
descendenţi, nu va fi da- 
tor a ţine tutela unui in- 
terdis mai mult de bani. 

După acest termen, lu- 
torele. va putea cere a fi 
înlocuit, şi cererea sa tre- 
.bue a fi primită. (Civ. 415, 
ur.) (Civ. Fr. 508). 
Ad4. Interdisul se asc- 

mănă cu minorele întru 
ceea ce privesce persona 
și averea su; legile rela: 
tive la tutela minorilor se 
vor aplica şi la tutela in- 
lerdişilor. (Civ. 390, ur. 
415. ur. 455). (Civ. Fr. 
309). 1). 

455. Veniturile unui 
interdis trebuesc a fi mai 
cu osebire întrebuințate 
spre a-i îmbunătăţi sorta, 
şi a-i grăbi vindecarea, 
potrivit cu caracterul bo- 

1) Interdisul bucurindu-se de 
aceiaşi favoare în fața legi ca 
şi minorul, nrmeză că şi el ai 
drept. de a cere revizuirea unei 
hotăriri pronunţate în contra lor, 
cind n'a fust apărat, Cus. I 241,83.   

MAJORICAIFE, EPO, (Art. 458—459) 

lei şi după averea ce va 
fi având. Consiliul de fa- 
milie va pulea hotărâ de 
trebue să fie îngrijit în 
casa sa, saii de trebue să 
fie aşedat în vrun stabi- 
liment privat, sau în vre 
un spital. (Civ. 357, ur. 
398, 452, 454). (Civ. Fr. 
510). 
456, Cândva sosi tim- 

pul de a se căsători co- 
pilul unui interdis, zestrea 
şi tote cele-alte conven- 
tiuni privitore la stubili- 
rea sat căsătoria -lui, se 
vor regula de către econ- 
siliul de familie, după în- 
cuviințarea tribunalului. 
care va asculta conelusiu- 
niie procurorului. (Civ. 
357, ur. 396, ur. 1223, 1931. 
— Pr. 80, 639). (Civ. Fr. 
510.2. 

457. Interdictiunea în- 
ceteză de odată cu eausele 
ce aii determinat-o: cu tote 
acestea nu se va putea pro- 
nunta desființarea ei, decit 
observându-se formalilă- 
tile prescrise pentru a ei 
pronuntare,şi interdisul nu 

  

2) 'Tutorul interzisului nu pote 
fără o prealubilă incuviinţare a 
Tribunalului şi avizul fornal al 
consiliului de familie să constitue 
in numele interdisulvi, o dută, 
Cas. L 37]9.



MAJORITAȚE, EDO. (Art. 155461) 

va palea reintra în exer- 
citarea drepturilor sale, de! 
câl după ce se va pronunta 
şi publica hotărârea pen- 
tru a ei desființare. (Civ, 
435, 428, ur. 440 ur. 460— 
Pr. 644) (Civ. Fr. 512). 

CAPLTOLUG III 

' Despre consiliile judiciare 

458. Se pot opri risi- 
pitorii de a pleda, a tace 
lransacţiuni, a se împru- 
muta, a primi un capital şi 
dea da chitanță de primire, 
de a înstrăiua şi ipoteca 
averea lor, fără asistenta 
unui consiliii orânduit de 
tribunal. O asemenea opri- 
re se va publira. (Civ. 445, 
441. 448, 17106, 1769, 1771) 
(Civ. Er, 513). 

4:59. Oprirea de a lu- 
era fără asistenta unui con- 
silit va putea fi provocată 
de către acei ce au drep- 
tul de a provoca interdic- 
tiunea : cererea lor trebue 
a fi cercetată şi judecată 
tot în acelaş chip; acestă 

E? a) Prezenţa Procurorului este 
obligatorie numai atunci cînd el 
fgurâză în iustanţă ca parte prin- 
cipală nu şi ca parte alăturată, 

atară de cazul cînd sunt minori 
saă intergiși in cauză; acesta re- 

zultă din art. 2 al legei de la 1877 
asupra atribuţianilor Ministerului 
publie. 
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oprive nu se va putea des- 
fiinta de cât observându-se 

i aceleaşi formalități. (Civ. 
436, ur. 457,—Pr. 644, ur.) - 
(Civ. Fr. 514). 

460. Nici o hotărâre în 
;« materie de numire de con: 
'siliu nu va putea fi dată, 
saii de tribunalul de prima 
instanță, sai de curtea de 
apel, de cât după ce mi- 
nisterul public işi va pro- 
nunţa conelusiunile sale. 
(Civ. 435. 445, 457, ur..— 
Pr. 80. 644, ur.) (Civ. Fr. 
515):). 

CARTEA II 
DESPRE BUNURI ȘI DESPLE 

OSEBITELE MUODIFICA- 
ȚIUNI ALE PROPRIETAȚEI 

TITLUL 1 
Despre distincţiunea bu- 

nurilor 

461. Tote bunurile sunt 
mobili sau imobil. (Civ. 
462, ur. 472 ur.—Co.490). 
(Civ. Fr. 316), 

d) Cînd e cestiunea de a seda 
prodigului un consiliu judiciar, 

presenţa Procurorului nu este ab- 
solut necesară; el nefgurind în 
instanţă nu se violeză art. 460 
Cod. eiv,, acesta fiind și sensul 
art. 2 din legea de la 1877. Cas, 
1 31490, 
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CAPITOLUL i 

Despre îmmobili 

462. Bunurile sunt im- 
mobili sai prin natura lor, 
sai prin destinațiunea lor, 
Saii prin obiectul la care 
ele se aplică. (Civ. 463. ur. 
467,_ur. 471, 1750) (Civ. 
Fr. 517)5. 

463. Fondurile de pă- 
mint şi clădirile sunt im- 
mobili prin natura lov. 
(Civ. 464, 465, 470) (Civ. 
Fr. 518). 

464. Morile de vînt, saii 
de apă, aşedate pe stâlpi 
sunt immobilă prin natura 
lor. (Civ. 462) (Civ. Fr. 519). 
465 Reculiele cară încă 

se țin de rădăcini, şi fruc- 
tele de pearbori neculese 
încă sunt asemenea im- 
mobilă. 

Indată ce recoltele se 
vor tăia şi fructele se 
vor culege sunt mobil. 
(Civ. 466.472, ur. 484, 1730. 
—Pr. 467, ur) (Civ. Fe, 
520). 

  a 

1) Faptul dacă un lucru oare- care trebue considerat ca mobil sau ca imobil, este o cestiune de drept, care nu pote fi stabilită 
prin voința părţilor, voinţa le- Siaitorului fixată întrun text de lege _pntînd”o singură rezolva. Cas. £. 213],   

DISTINCŢIUNEA BUNURILOI (Art, 462 — 165) 

466, Arborii ce se taie 
deviu mobili, (Civ.465,473, 
329, ur.) (Civ, Fr, 521)9. 

467. Animalele ce pro- 
prietarul fondului dă aren- 
daşului pentru cultură sunt 
imobili, pe cât timp li se 
păstreză destinaţiunea lor. 
(Civ. 469, 468—Pr. 407, 
410) (Civ. Fr. 592). 

A6S. Obiectele ce pro- 
prietarul unui fonda pus 
pe ele?) pentru serviciul şi 
exploatarea acestui fond 
sunt immobili prin desti- 
natiune. 

Ast-fel sunt imobilă prin 
destinaţiune, când ele sat 
pus de proprietar pentru 
serviciul şi explourea ton» 
dului; 

Animalele afectate la 
cultură; 

Instrumentele arătore; 
Semințele date arenda- 

şilor sati colonilor pariariă: 
Porumbii din porumbă- 

rie; 
Lapinii ţinuţi pe lângă 

casă ; 

  

2) De şi o pădure compusă din 
arbori prinşi în rădăcină, prin na- 
tura sa formeză un imobil, totuşi 
vindarea unei păduri în scopul de 
a ti tăiată, e o adevărată vindare 
de lucruri mobile. Cas. 1 319]76. 

3) Din ervre de tipar se dice 
aci tără sens, ele în loc ae 4,
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Stupii cu roii; 
Pescele din iaz (heleş- 
taie): 
Tescurile, căldările, a- 

lambicurile, lădile!) şi va- 
sele: 

Instrumentele necesare 
pentru exploatarea ferărie.- 
lor, fabricelor de hâutie şi 
altor usine; 

Paele şi gundele ; 
Mai sunt imobilă prin 

destinațiune tote efectele 
mobiliare, ce proprietarul 
a aşedat către fond în per- 
petui. (Civ. 4062, 467, 469) 
(Civ. Fr. 524)2). 
469. Proprietarul sepre- |. 

supune că a aşedat către 
fond în perpeluii efecte mo- 
biliare, când acestea sunt 
întărite cu gips, var sau 
ciment, saii când ele nu 
sepot scote fără a se strica 
sai deteriora sau fără a stri- 
ca saii deteriora partea fon- 
dului câtre care sunt aşe-, 
date. 

Oglindile unui aparta- 
ment se presupun aşedate 
în perpetuit, când parehe- 
tul pe care ele stai, este 
una cu boaăseria camerei. 

1) Din erdre de tipar se dice 
aci, Zăfile în loo de căile textul 
frances” dice: <cuves». 

2) Na pot fi urmărite, anima- 
lele, instrumentele de arat, etc., 

  

7 
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Acesta se aplică şi la 
tablouri şi alte ornamente. 

Statuele sunt immobile 
când ele sunt aşedate îna- 
dins, chiar când ele sar 
pulea scote fără fractură 
saii deterioraţiune. (Civ. 
468, 1199, 1200, 1202) (Civ. 
Fr. 525), 

470. Urloele saii ţevile 
ce servese pentru condu- 
cerea apelor la un fond 
de pămînt, saii la vre-o 
casă, sunt imobili, şi fac 
parte din proprietăţile la 
care servesc (Civ. 462) (Civ, 
Fr. 593). 

1 471. Suntimmobili prin 
obiectul la care se aplică: 
usufiuctul lucrurilor im- 
mobili, servitudinele, ac- 
tiunile cari tind a reven- 
dica un imobil. (Civ. 361, 
517, 565, 576, 1750) (Civ. 
Fr. 526), 

CAPITOLUL II 

Despre mobili 

472. Bunurile sunt mo- 
bili prin natura lor, sait 
prin determinaţiuuea le- 

de dre-ce ele prin destinaţiunea 
lor, aparțin imobilului dotal, cînd 
Ge "la început sunt afectate la ex- 
ploatarea acestui fonQ. Cas. I 
282|83,
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gei. (Civ. 461,473, ur. 1751, 
1909) (Civ. Fr. 527). 
473. Sunt mobili prin 

natura lor, corpurile cari 
se pot transporta de la un 
loc la altul, atât acele cari 
se mişcă de sine precum 
sunt animalele, precum şi 
cele cari nu se pot stră- 
muta din loe de cât prin 
o putere străină, precum 
sunt lucrurile neinsufle- 
ţite. (Civ. 467, ur. 472, 
527 —Co0.490) (Civ. Fr. 528). 

474. Sunt mobili prin 
determinaţiunea legei, o- 
hligaţiunile şi acţiunile cari 
ai de obiect sume exigi- 
bile sau efecte mobiliare, 
acţiunile saii interesele în 
companii de finance, de 
comerciii sai de industrie, 
chiar şi când capitalul a- 
cestor companii constă în 
imobilă. 

Aceste aeliuni sait inte- 
rese se socot ca mobili, 
numai în privinţa fie-cărui 
din asocială, şi pe cât timp 

1) a) După art. 1 din legea ru- 
vrală de la 1861 este nulă ori:ce 
vindare tăcută de către un săten 
sai moştenitorii săi, a pămîntu- 
lui eu care a fost improprietărit 
in temeiul acelei legi. Cas. II. 
9588. 

d) Din coprinsul art. 1 din le- 
gea de împroprietărire de la 1864, 
rezultă că locurile şi obiectele în 

    

DISTINCȚIUNEA BUNURILOR (Art. 473—+47ă) 

tine asociatiunea, 
Sunt, asemenea mobili 
prin determinatiunea le- 
gei, veniturile perpetue 
sai pe vieţă asupra Sta- 
tului sai asupra particu- 
larilor. (Civ.472, 1639—Co. 
78, ur. 131, 166-177) (Civ. 
Fr. 529). 

CAPITOLUL UI 

Despre bunurt în raportul lor cu 

cel ce le posed. 

475. Veri-cine pote dis- 
pune liber de bunurile ce 
sunt ale lui, cu modifica- 
tiunile stabilite de legi. 

Bunurile cari nu sunt 
ale particularilor sunt ad- 
ministrate, şi nu pot fi în- 
streinate de cât după re- 
gulele şi formele preserise 
anume. pentru ele. (Civ. 
199, ur. 390, ur. 4%, ur. 
445, 454, 458, 480, ur. 1248, 
1265, 1985. 1307, 1106, 
1885 — Pr. 75, 80.291 —Co. 
16, 712) (Civ. Fr. 537))), 
  

legătură cu ele, fiind inalienabile, 
nu se pot nici urmări, nici vinde. 
Cas. IL. 4'184, 

€) Inalienabilitatea păminturi- 
lor rurale fiind un principii de 
ordine publică, consfințit şi de 
art. 1 din legea rurală şi de art. 
133 din Constituţiune, se poate 
invoca în ori-ce stare a procesu- 
lui. Cas, LI. 21276. 
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4976. Drumurile mari, 
drumurile miti şi ulițele 
cari sunt în sarcina Sta- 
tului, fluviile şi riurile na- 
vigabile saii plutitere, ţăr- 
morile, adăogirile către 
mal şi locurile de unde 
sa retras apa mărei, por- 
turile naturali sai artifi- 
ciali, malurile unde trag 
vasele şi în deobşte tote 
părțile din pământul Ro: 
mâniei, cari nu sunt pro- 
prietate particulară, sunt 
considerate ca dependințe 
a domeniului public. (Civ. 
418, 495, ur. 647, 1844) 
(Civ. Fr. 538) 1). 

47%. Tote averile va- 

d) Conform art. 1 şi 2 din le- 
gea iuterpretativă de la 1879, a 
art. 7 din legea rurală de la 1864 
fiind nulă de drept înstrăinarea 
pămînturilor rurale de către un 

sătean, altor persone de cit co- 
munei sai sătenilor, părţile nu 
pot face nici un act de transac- 
ţiune asupra acestor păminturi. 
Cas L. 164190. 

<) După legea rurală din 1864 
şi legea interpretativă de la 1879 
păminturile rurale fiind inaliena- 
lienabile timp de 30 de ani, ar 
uwma că acel ce le posedă nu e 
proprietar absolut prin faptul că 
nu pote dispune de dinsul, aşa 
că aceste păminturi fiind scâse 
Gin comerciiă, ele nu se pot pre- 
serie. Cas. 1. 145,93. : 

1) a) Posesiunea ce ar avea-o 
cine-va asupra unui pămint apar- 
ţinend domeniului public, nu 71 
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cante și fără stăpâni, pre- 
cum și ale personelor cari 
mor fără moştenitori saii 
a căror moşteniri sunt le. 
pădate, sunt ale domeniu- 
lui public. (Civ. 499, 646, 
648, 649, 652, 680, 1845) 
(Civ. Fr. 539). ” 
478. Porţile, zidurile, 

şanțurile, întăriturile pie- 
telor de resbel şi ale for- 
tărețelor, fac şi ele parte 
din domeniul publice. 

Aceste lucruri reintră 
în ecomereiii, când nu mai 
servescla usul public. (Civ. 
416, 647, 1844) (Civ. Fr, 
540), 
479. Pote avea cine-va   

pote conduce la uzucapiune, ace- 
ste pămînturi fiind inpreseripti- 
bile. Cas. 1. 4 90. 

d) Riul Dimboviţa fiind decla- 
rat navigabil încă de pe timpul 
regulamentului organic, el făcind 
parte ca atare in domeniul pu- 
blic, nu pote fi susceptibil de pro- 
prietate privată şi riveranii nu 
pot avea de cât un simplu drept 
de folosinţă limitat destinaţie: la 
care domeniul public este afec- 
tat. Cas, 1. 345183. 

s) Domeniele publice, fiind în 
afară de comerciă, nu pot deveni 
proprietate privată, aşa că nu 
pot da loe unel acţiuni posesorii. 

- Cas. 1. 3%2!91. 
d) Terenul drumurilor de fer 

nu pote fi expropriat pentru cauză 
de utilitate publică, fiind inalie- 
nabil, ea unul ce face parte din 
domeniul public. Cas. II. 17|[87.
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asupra bunurilor, saii un 
drept de proprietate, sai 
un drept de tolosinţă, saii 
numai servitute. (Civ. 480, 
ur. 517, ur. 565, ur. 576, 
ur. 1720). (Civ. Fr. 543) 3). 

TITLUL 11. 
Despre proprietate 

450. Proprietatea este 

(Art. 450 451) 

dreptul ce are cine-va de 
a se bucura şi a dispune 
de un lucru în mod es: 
clusiv şi absolut, însă în 
limitele determinate de 
lege. (Civ. 475, 479, 481, 

ur. 574, 581, 582, ur. 586, 
588, ur. 620, ur, 841, ur.) 
(Civ. Fr. 544).%. 

481. Nimeni nu pote 
fi silit a ceda proprieta- 

  

SE 1) Nu constitue o servitute drep- 
- ul de a păşuna vitele pe propri- 

etatea altuia, de dre-ce unde nu 
există un imobil dominant şi un 
altul aservit, nu pote exista ser- 
vitute. Cas, 1. 18778. 

2) a) Art. 461 din Codul Ca- 
limach definesce proprietatea : 
« Tvalz cele ce se cuvin cuiva, toate 

«ale sale trupescă si  netrupesci 
“lucruri, se numesc averile lul si 
<rclcătuesc proprietatea lui. Lar 
art. 462 adaogă: Proprietatea lu- 
-erurilo socotindu-se cu un drit, 

<este puterea aceia, prin care face 
“cine- va dispozitie pentru fiinta si 
“rodurile lucrului să, după a sa 
“oviută si plăcere; depăvtînd dintru 
“aceasta pe ori cine altul» Când 
<dritulZfinteă lucrului împreună 
«cu dritul folosului sunt unite tot 
«le aceiasi persnă, zice art 405 
“din Codul Calimach, atunci dritul 
«propietătri este  desăvirşit 
“i meimpărţite . 

b) Cu privire la restrioţiunile 
aduse dreptului de proprietate, 
iată ce dice art. 467 din Codul Ca- 
limach : <Dritul proprietătei lu- 
“crurilor se mărginesce saă de 
«către legi saii de către juldecăto- 
«vdsca hotărire, precum la tocmele 
asi orînduirea vointei cet de pe 
surmă ; însă cu tite aceste, pro- 

«prietatea lucrului vănâne desă- 
“cîrşită.r 

c) Proprietatea, în accepțiunea 
adevărată a cuvîntului, nu sein- 
ţelege de cât pentru lucrurile cor- 
porale, însă cuvîntul proprietate 
se aplică şi la lucrurile incor- 
porale, precum creante, bilete la 
ordin, puliţe, (art. 277. Cod. Com.) 
pentru a arăta dreptul exclusiv 
ce are proprietarul de ase servi 
şi de a dispune de dinse)e. (Alec- 
sanârescu, op. cit. pag. 439, vol. 11) 

d) Sub numele de proprietate 
literară, artistică şi industrială, 
se înţelege dreptul exclusiv ce aii 
scriitorii, artiztii şi inventatorii 
asupra valorei pecuniare a lucră- 
zilor lor intelectuale, (scrieri, o- 
pere de axtă, invențiuni). 

e) Proprietatea literară şi ar- 
tistică există şi la noi, Ea e con- 
sfinţită de legea şi regulamentui 
presei din 1962 şi de art. 339, 340, 
341, 342 din Codul penal. 

Î) Scriitorii şi artiştii străini, 
conform art. 11 din legea presei 
de la 1862, se bucură şi ei de pro- 
prietatea literară şi artistică, sub 
condiţia reciprocităţei respeatărei 
dreptului autorilor romîni. în ţă- 
zile lor. 

9) Titlul unui diar, saă al unei   cărţi, constitue şi el o proprie-
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lea sa, afară numai pen- 
tru causă de utilitate pu- 
blică, şi primind o dreptă 
şi prealabilă despăgubire. 
(Const. 19—Civ. 480, 581, 
597, ur.) (Civ. Fr. 5%5).1). 

452. Proprietatea unui 
lucru mobil saii imobil dă 
drept asupra tot ce pro- 
duce lucrul şi asupra tot 
ce se unesce, ca accesoriii 
cu lucrul, întrun mod na- 
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tural saii artificial. Acest 
drept se numesce: drept... 
de__accesiume. (Civ. 483- 
515, 645, 903, ue. 1324,ur. 
1750, 1777, 1824), (Civ. Fr. 
546). - 

E CAPITOLUL 1. 

Despre dreptul de accesiure asupra 
celor produse de lucru. 

453. Fructele naturali 

  

tate pentru cel ce 1- -a întrebuin- 
țat mai întăi. 

h) Articolele din ziare sunt şi 
ele susceptibile de proprietate, 
când autorul interdice tormal re- 
producerea 

i) Tm privinţa proprietăței seri- 
sorilor misive, unii susţin că pro- 

prietutea lor aparţine destinato- 
rului; alţii, că aparţine autorului 
lor. alţii în fine, sustin că auto- 
rul şi destinatoral sunt copro- 
prietari, 

i) Cursurile protesorilor sunt 

susceptibile de proprietate lite- 
vară. 

4) Şi pseudonimul constitue o 
proprietate pentru acel ce l'a 
adoptat mai întăi, aşa că el pote 
fi revendicat. 

1) Numele patronimic constitue 
şi el o proprietate (A se vedea şi 
"legea asupra numelui, din 18 Mar- 
tie, 1895). 

m) Firma unui comerciant, con- 
stitue şi ea o proprietate exclu- 
sivă, care pote fi revendicată în 
caz de uzurpare. 

u) Dreptul de proprietate re- 
cunoscut asupra unui pământ din 
Dobrogea, contorm legilor ante- 
viore anexiunei ei la România, 

trebue să fie respectat, fiind vorba 

1). a) Pentru terenul ce se ex- 
propiază în scopul construirei de 
câi ferate, Stazul nu este în drept 
să ceară despăgubire. Cas. 1. 
1187 şi 98/88. 

5) Se nesocotește principiul co- 
prins în art. 481 Cod. Civ. cînd 
instanţele judecătoreşti hotărăsc 
că zidul! clădit pe proprietatea 
cuiva este comun pr oprietăţei ve- 
cinului. Cas. 1 220/83. 

c) 'Pribunalul nu pote proceda 
la expropriere, fără a constata 
existenţa unei legi care să auto- 

litate fiind de ordine publică, se 
pote invoca pentru prima oră 
chiar în Casaţie. Cas. IL 14183. 

d) Cestiunea de a se şti care lu-   crare este de utilitate publică şi 
care nu, aparţine organelor le- 
giuirore saii administrative, sin- 
gure care, decid asupra ei; tribu- 
nalele pu vor avea de observat 
de cit pur şi simplu dacă motivul 
expropriațiunei este prevăzut de 
lege şi dacă sunt îndeplinite tor- 
mele cerute de lege în materie 
de expropriaţiune. Cas. II 104185, 

„de un drept câstigat, Cas. 1. 180|93.. 

rize exproprierea. Acestă forma-. 

ES
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"zeşte, aşa dar, 

x 
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saii industriali ale pămân- 
tului. 

Fructele civile. 
Sporul animalelor (pră- 

sila). , 
Se cuvin proprietarului 

în puterea dreptului de 
aceesiune. (Civ. 482, 484, 
522, ur) (Civ. Fr. 547), 

454, Fructele produse 
din vre-un lucru nu se 
cuvin proprietarului, de 
cât cu indatorire din par- 
te'i de a plăti semănătu- 
vile, arăturile şi muncea 
pusă de alții. (Civ. 524, 
1730 $ 1). (Civ. Fr. 549). 
455. Posesorul nu câş- 

tigă proprietatea fructelor 
de cât când posedă eu 

1) a) Art, 485 nu se referă de 
cit numai la posesorii de rea cre- 
dnţă; numai acesta este obligat 
să restitue fructele imobilului ; 
acest articol nu se referă şi la cei 
de al treilea care le-a primit cu 
bună credinţă. Cas. 1 66 84. 

b) Art. 485 nn obligă pe pose- 
sorul de rea credinţă să restitue 
proprietarului care revendică de 
cit fructele percepute pe timpul 
posesiunei, sai valdrea acestvra, 
Cas. 7 123|90, 

c) Imceteză dea mai fi de bună 
credință posesorul care continuă 
a culege fructele chiar după ac- 
ționarea sa în judecată. El dato- 

restituirea fruc- 
telor culese din ace! moment şi 
până la restituirea reală a Ineru- 
dui. Cas. I 110%, 

d) Hotăririle, în materie âe res- 

PROPRIEYVATE (Art. 181-457) 

bună credință; la ceasul 
contrarii el este dator de 
a înapoia productele, îm- 
preună cu lucrul, proprie- 
tarului care 1 revendică. 
(Civ. 193, 486, 487,494. 994, 
ur. 1846, ur. 1898, ur. 1909 

| —Pr, 139). (Civ. Fr.549). 1). 
4856. Posesorul este de 

bună credință când po- 
sedă ca proprietar în pu- 
terea unui titlu translativ 
de proprietate, a cărui vi- 
ciuri nu-i sunt cunoscute, 
(Civ. 485. 494, 1895, ur. 
1598, ur.) (Civ. tr. 550 
al. 1).%). 
457. FI înceteză de a 

fi cu bună credință din 
momentul când aceste vi- 
  

tituiri de fructe, ati etect retro- 
activ din momentul intentărei ac- 
țiunei. Cas. 1 152189. 

e) Instanţele de fond sunt su- 
verane apreciatore a fuptului dară 
posesorul a fost sai nu de bună 
credinţă. Cas. 1 343,81. 

2) a) In lipsă de probă contrară, 
buna credintă se presumă, fără a 
fi nevoe să fie dovedită, Cas. [| 
3+6!81. 

b) Din contră, când e vorba de 
reua credintă ce se pune în sar- 
cina unui posesor, cel care o în 
vcă trebue s'o probeze. Cas. | 
65/84. 

€) Buna saii rdua credinţă, în' 
asemenea materii fiind o cestiune 
de fapt, este lăsată la suverana 
apreciere a instanțelor de fund.   Cas. 1 110193,
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ciură îi sunt cunoscute. 
(Civ. 486). (Civ. Fr. 530 
ul. 2). )). 

CAPITOLUL 1. 

Pospre dreptul de accesrune asut- 
pra celur unite şi încorporate 

de lucru. 

458. Tot ce se unesce 
şi se încorporeză cu lu- 
cerul se cuvine proprieta- 
rului lucrului, potrivit re- 
gulelor slatornicite mai 
jos. (Civ. 452, 499-515). 
(Civ. Fr. 551). 

Secţiunea 1. — Despre dreptul de 
arccesiune relativ la lucrurile 

imobile. 

489. Proprietatea pă- 
mentului coprinde în sine 
proprietatea suprafelei şi 
a subietei lui. (Civ. 579, 

(art. 488—492) 125 

607. 610, 612, 613, 620). 
(Civ. Fr, 552 al. 1). 

490. Proprietarul pote 
face asupra pămentului 
tote plantaţiunile şi elă- 
dirile ce gaăsesce de cu- 
viinţă, afară de excepţiu- 
nile statornicite la capul . 
care trateză despre servi- 
tudini. (Civ. 489) (Civ. Fr. 
552 al. 2). 

491. Proprietarul pote 
fnce sub faţa pământului 
tote construciiunile și să- 
păturile ce găsesce decu- 
viinţă, şi lrage din ele 
tote fulusele ce acestea ar 
produce, afară de moăifi- 
cațiunile prescrise de lege 
şi regulamentele privitore 
la mine, precum şi de le- 
gile şi regulamentele po- 
jitienescă 2). 

  

1) «) Din coprinsul art. 431 re- 

zultă că din momentul intentărei 
aeţiunei, posesorul presupus a fi 
de bună credinţă, 
mai fi ca atare, aşa că el pute fi 
obligat la restituirea traotelor cu- 

lese de atuncă şi până la resti- 
tuirea de fapt a lucrului posedat. 
Cas. 1 38:45: 110|93, A se vedea 
şi notele c şi d de la art. 485. 

4; Posesorul de bună credinţă, 
în urma acționăriei sale, fiind pus 
în cunoştinţa viţiilor lucrului po- 
sedat, este dator să restitue fruc- 
tele din momentul cînd-a cunos- 
cut acesta, şi nu de la pronun- 
țârea hotărirei definitive. Cas. 
182189, 

înceteză de a   2) Art 509, C. Calirmach spu- 
nea : «Nici o personă particulară 
nu are voe a'și însuşi acele din 
sinul pămentului săpate şi scose 
metaluri ; precum : aurul, argin- 

tul şi cele adunate după malu- 
rile riurilor şi ale piraelor, ara- 

ma, ferul, şi pe lângă acestea, 
petra; acră, vitriolul, salitra, pu- 
cidsa, sarea, ete., fiind că a- 
ceste se cuvin stăpânirei. 

Jar arţ. 126, $ 1, 127, 178 şi 
179 din Reg. Organic, die: 

Art. 126. ŞI: Sarea streină 
este oprită a intra în ţsră şi nu 
se va putea scdte sare, de cât 
numai din ocnele coprinse în 
contract după obiceiul ce se ur-
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(Civ. 499, 490, 579, 607, 
610, 612, 613. 620). (Civ. 
Fr. 552 al.3). 

492. Ovi-ce eonstrue- 

PROPRIETATE (Art. 493) 

tiune, plantațiune sait hu- 
cru făcut în pământ sait 
asupra pământului, sunt 
presumpte a fi făcute de 

  

mâză : „precum si nimeni 
nu va putea să deschidă 
ocnă de sare pe a sa mo-: 
sie, fiind-că acest drept 
este numai ul stăpânirei.-< 

Art. 121: «Dar fiind-că proprie- 

tarului i se cuvine deciuiala din 
productul şărei scâsă din moşia 
sa, să dubândescă acest drept 
pentru câte ocne se vor deschide 
de acum înainte, însă în bani, 
iar nu în natură; şi ca să se gă- 
ssiscă întrun chip hotărit aceia 
ce i se cuvine pentru acestă de- 
ciuială în bani, să se hotăras-ă 
drept lege ca preţul hotărit de 
Stăpânire pentru suta de oca de 
sare la gura ocnei să se împarţă 
în trei părţi, din cari două părţi 
să se socotescă cheltuelele seo- 
terei săvei şi o parte adevăratul 
preţ al sărei, din care se va 
da proprietarului a decea parte, 
îndestulându-se de către cum- 
părătorul venitului ocnelor, saă 
de către orînduiţii Stăpâonirei, 
cână ăceste ocne se vor căuta 
pe sima Statului.—lar ocnele de 
sare care luorudă astă-di şi pe 
cât vor mai lucra, nu sunt su- 
puse la acestă nouă legiuire, ci 
aii a se folosi numai cu dreptu. 
rile cele ce sunt prescrise prin 
cele mai dinainte documentari, 
—Se va îndatora iusă proprieta- 
vul a da loe pentru deschidere 
de ocne; acest loc să se mărgi- 
nescă faţă cu d6nsul şi du omul 
trimis din partea Stăpânirei, în 
cătăţime de pogâne, câte cu ao. 
devărat vor f trebuincidse oenei 

- Pentru gură, curte şi bătătură 
de care, tără de a se coprinde   

și păşunea, căci acesta o va da 
proprietarul, de va avea, cu o- 
sebită toemulă,» 

Art. 178: :Când se va desco- 
peri niscareva minein pământul 
Yre-unui particular, acesta siobod 

va fi să le lucreze singur, ori să 
le închirieze altuia după voia lui, 
dând Stăpânirei a decea parte în 
natură, sai plătind vistieriei a 
decea parte din câştig, scoţend 
mai întâi la amândouă întâm- 
plările tote cheltuelile lucrărei: 

Art. 179: «Lar dese va dovedi 
că stăpânul moşiei unde s'a gă- 
sit aceste mine, după sorocul de 
18 luni cei va da Domnul, nu 
va avea mijloc de a le lucra sin- 
gur, nică va voi ale închiria altuia, 
atunci Domnul dimpreuna cu o- 
bicinuita Adunare, vor chibzui, 
de vor găsi cu cale, mijlâce spre 
a lucra ucele mine, dând stăpă- 
nului moşiei a decea parte din 
căştig după ce se vor secte chel: 
tuelile lucrărei, şi pe lângă acesta 
despăgubinâu-l dupăcuviinţă pen- 
tru stricăciunele ce vor fi prici- 
nuit moşiei sale săpatul şi lu- 
crarea minelur. Păcura, pie- 
trăriele si alte produe- 
tari, cari se intrebuin- 
(Eeză de obşte in Principat, 
MU Vor plăti nici o deciu- 
ialas. 

Art. 1 al Decret. No. 1459 âe 
la 29 Out. 1864, dice: +Stutul "Şi 
xeservă dreptul şi privilegiul u- 

  

“nui monopol absolut asupra ex- 
Ploatăvei sărei din apele, isvârele 
şi fontâuele sărate,-tie naturale, 
fie artificiale. Nimeni din locai- 
torii Principatelor-Unite nu vor



PROPRIETATE (Art. 498—494) 

către proprietarul acelui 
pământ cu cheltuiala sa 
şi că sunt ale lui, până ce 
se dovedesce din contra. 
(Civ. 491, 493. 623, 624, 
1200, 1202, 1846, ur. 1890, 
1895, ur.) (Civ. Fr. 553). 
493. Proprietarul pă- 

mentului care a făcut eons- 
trueţiuni, plantaţiuni și lu- 
erări cu materiuluri stre- 
ine, este dator să plătescă 
valorea materialurilor. El 
mai pole fi osândit după 
împrejurări pentru o ase- 
menea urmare şi la p'ată 
de  daune-interese. Dar 
proprietarul materialuri- 
lor n'are drept ale ridica. 
(Civ 10814). (Civ. Fr.554). 

494. Dacă plantațiunile 
consteuctiunile şi lucrările 
ai” fost făcute de către o 
a treia personă cu mate- 
rialurăe ei, proprietarul 
pământului are dreptul de 
a le ţine pentru dânsul, 
saii de a îndatora pe acea 
persână să le ridice. 

Dacă proprietarul pă- 

12 

meniului cere ridicarea 
plantaţiunilor, ridicarea va 
urma cu cheltuiala celui 
ce le a făcut, el pote chiar 
după împrejurări fi con: 
damnat la daune interese 
pentru prejudiciile, sui 
văt&mările ce a putut su- 
feri proprietarul locului. 
Dacă proprietarul voesce 
a păstra pentru densul 
acele plantaţiuni şi clă- 
diră, el este dator a plăti 
valdrea materialurilor şi 
pretul muncei, fără ca să 
se ia în consideraţiune 
sporirea valdrei fondului, 
vcasionată prin facerea 
unor asemenea plantati- 
uni şi construcţiuni. Cu 
tote acestea, dacă planta- 
tiunile. clădirile şi ope- 
rele aii fost făcute de către 
o a treia personă de bună 
credinţă, proprietarul pă. 
mentului nu va putea cere 
ridicarea sus diselor plan- 
tațiuni, clădiri și lucrări, 
dar va avea dreptul sait 
de a înapoia valorea ma- 

  

putea exploata acest product 
chiar atunci când aceste ape vor 
f situate pe proprietăţile lor 
private; cu escepţiunea prevădută 

la art. 2 de mai jos (relativă la 
permisiunea pentru îndestularea 
lor casnică, şi fără dreptul de a 
şi vinde, sub pedepsă de a li se 
închide salinele şi confiscă sarea). 

— Auei cari ar contraveni dis- 
posiţiunilor de mai sus, pe lângă 
confiscarea sărei îu profitul te-   saurului public, vor fi supuşi şi 
la o amendă de trei galbeni pen- 
tru suta de oca de sare explo- 

atată.> 

A se vedea şi Legea minelor 
din 1895.
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terialurilor şi pretul mun- 
cei, sai de a plăti o sumă 

“de bani egală cu aceea a 
crescerei valdrei fondului. 
(Civ. 485, ur. 539, 771, 
1084, 1377, 1619). (Civ. Fr. 
555).1). „ 
495. Crescerile de pă- 

mânt, ce se fac succesiv şi 
pe nesimţite la malurile 
fluviului şi a riurilor, se 
numesc dhiviune. Aluviu- 
nea este în folosul pro- 
prietarului siveran când e 
vorba de un fluviii sai rii 
navigabil plutitor, cu în- 
dătorire însă pentru pro- 
prietar de a lăsa, pe pă- 
mentul săi, drumul tre- 
buitor pentru conducerea 
vaselor. (Civ. 496, ur; 535, 
537) (Civ. Fr. 556)2). 

1) a) Dispoziţiunile acestui ar- 

ticol se întind şi la posesorul cu 
titiu precar, cum ar fi de exem- 
plu un chiriaş. Cas. 1 263]83. 

6) Constructorului de bună cre- 
" dință 1 se pote acorâa, dreptul 

de retenţiune, până la quantumul 
despăgubirei sale, fiind vorba de 
un debitum în re adjunetum. Cas. 
1 263183. 

ec) Acest drept âe xetenţiune 
nu pâte 6 un drept real, aşa că 
el nu conferă facultatea de a ur- 
mări un imobil aflat în stăpini- 
rea celor de al treilea. Cas. I 
265'90. 

d) Clăgirea fiind un accesorii 
al pămintului. pe care e cons- 
truită, constructorul nu pute a-   

PROPRIEPATE (Art, 495-— 49%) 

496. Tot ale proprie- 
tarului riveran sunt şi pă- 
mânturile lăsate de apele 
curgătâre, când ele se re- 
trag pe nesimţite de la 
unul din ţermutră şi se în- 
drâptă către cel alt țărm, 
proprietarul ţ&rmului de 
unde apa sa retras pro- 
fită de aluviune, fără ca 
proprietarul ț&rmului opus 
să potă reclama pământul 
cel perdut. 

Acest drept nu are loc 
în privirea pământurilor 
părăsite de apa Mărei. (Liv. 
416, 495, 499, 502) (Civ, 
Fr. 557) 2. . 

497. Aluviunea nu are 
loc în privirea lacurilor, 
eleşteurilor şi a iazurilor; 
proprietarul lor conservă 

Yea de cât o acţiune personală 
în despăgubire. Cas. 1 215171. 

2) instanţele de fond sunt su- 
verane apreciatoare a faptului 
dacă terenul format de apele unui 
fiuviă navigabil, constitue sai nu 
o aluviune, couforra art 495, sati 
o insulă conform art, 439, apar: 
ţinînd, în acest âin urmă caz, Sta- 
tului, Cas. 1 23193, 

3) După cum rezultă din art. 
496, Cod. Civ. pămîntul lăsat de 
apele curgătăre când ele se re- 
trag în mod lent, este al pro- 
prietarului riveran părței de unde 
s'a retras apa, cel de pe malul 
opus neputînd nici o dată să re- 
olame acel fond adăobat proprie- 
tăţei vecine. Cas. 1 393,90.



PROPRIEYATE (Art. 498 — 801) 

tot-d'auna pământul aco- 
erit de apă, când ea este 
aînălţimea scurgerei eleş- 
teului, iazului, chiar dacă 
cătimea apei ar scădea în 
urmă, şi vice-versa: pro- 
prietarul iazului nu câş- 
tigă nici un drept asupra 
pămentului riveran, ce se 
acoperedeapa iazului, când 
urmeză v&rsături extra-or- 
dinare. (Civ. 495) (Civ. Fr. 
558). 
498. Dacă un fluviii sat 

un rii navigabil, sai nu, 
rupe de o dată ov parte 
mare, şi care se pole re- 
c«undsce, de pământ, şi o 
Jipesee la pământul unui 
alt proprietar, acea parte 
vămâne a cula fost pă- 
mântul de la care s'a rupt, 
însă dacă se va reclama 
în termen de un an. (Civ. 
495, 1845, 1894) (Civ. Fr. 
559) 1). 

499. Insulele şi prun- 
turile, cari se formeză în 
albia îluvielor şi a rîuri- 
lor navigabile sau pluti- 

129 

tore sunt ale Statului, dacă 
nu i se opune titlu sati 
prescripţiune. (Civ. 476, 
500, ur. 1845) (Civ. Fr, 
560) 2). 

500. Insulele şi prun- 
turile cari se formeză în 
rîurile nenavigabile şi ne- 
plutitâre sunt ale proprie- 
tarului țărmului pe care 
ele s'aii format ; dacă in- 
sula formată trece peste 
jumătatea riului, atunei 
fie-care proprietar riveran 
are dreptul de proprietate 
asupra părţei de insulă 
ce se întinde spre el, por. 
nind de la jumătatea riu- 
lui, (Civ. 476, 496, 49,   502, 579-582) (Civ. Fr. 561), 

501. Dacă un rii saă 
fluvii, formându-şi un braţ 
noii, taie şi înconjoră pă- 
mântul unui proprietar ri- 
veian, şi face prin acest 
chip o insulă, proprietarul 
nu perde pământul ce s'a 
transformat în insulă chiar 
dacă el s'a făcut de un 
fluvii sau de un rii navi- 

  

1) Numai în caz de avulsiune 
proprietarul pământului luat prin 
violenţa apei pierde dreptui de 
proprietate. dacă nu Pa revendi- 
cat în termenul de un an, pres: 
cris de art.498. Acest termen, însă, 
nu este aplicabil i la cazul pre- 
vădut de art. 602. Coa, civ. la 

      care se aplică presoripţiunea de 
10, 20, saii 80 ani, conform drep- 
tului comun, Cas. 1 369/92. 

2) A se vedea nota de la art. 
495 Cod. civ., cu privire la di- 
ferenţa dintre o aluviune şi o 
insulă, în ceia ce privesce pro- 
prietatsă lor,
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gabil sai plutitor. (Civ. 
4176, 499,ur.) (Civ. Fr. 562). 

502. Dacă un fluvii saii | 
un rîii îşi face un noii curs, | 
părăsind vechea sa albie, 
acestă albie se împarte: 
între proprietarii mărgi-! 
nară. (Civ. Fr. 563). 

503. Ori-ce animale saii 
Sburătore sălbatice trec în 
coprinsul nostru se fac 
ale nostre, pe cât timp ră- 
mân la noi, afară numai! 
dacă asemeuea lrecere s'a 

” ocasionat pin fraude, sait 
“prin artificie. (Civ. 465, 
998, 1898 —Pr. 309, 3685) 
(Civ. Fr. 564). 

Secţiunea I1.—Despre dreptul de 
accesiune relativ la lucrurile 

mizcătăre, 

504. Dacă două lucruri 
a doui deosebiti stăpâni 
s'aiunit împreună în câta- 
mândo& formeză un singur 
tot, dar se pot despărti şi 
conserva. fie-care în parte 
după despărțire, atunci to- 
tul format este al proprie- 
tarului lucrului care con: 
stitue partea principală, ră- 
mâind el dator a plăti celui 
alt proprietar pretul lu- 
crului ce a fost unit cu 
priacipalul. (Civ. 505, ur. 
514) (Civ. Fr. 566),   

PROPRIETATE (Art. 502—3508) 

305. Este principal a 
cela din două lucruri, pen- 
tru usul saii pentru orna- 
mentul, pentru complec- 
tarea căruia a servit uni- 
rea celui alt lucru. (Civ. 
504. 506) (Civ. Fr. 567). 

506. Când însă lucrul 
unit este mult mai de preț, 
de cât lucrul principal, şi 
când el sa unit fără sei- 
rea proprietarului, acesta 
pote cere despărțirea şi 
restituirea lucrului unit, 
chiar dacă ar resulta, din 
despărţire, ore-care văte- 
mare lucrului către eare 
el a fost unit. (Civ. 50%, 
ur. 728) (Civ. Fr. 568). 
507. Dacă din cele dout 

lucruri unite pentru a for" 
ma un singur tot, nici unul 
nu pote fi privit ca acce- 
soriit al celui alt, atunci 
acela este considerat ca 
prineipal, care va fi mai 

mare în valore. Dacă va- 
iGrea ambelor lucruri ar 
fi mai totaceiaşi, atunci lu- 
cerul cel mai mare în vo: 
lumi va fi considerat ca 
principal. (Civ. 504. ur, 514) 
(Civ. Fr. 569). 

508. Dacă un meşter 
sai alt cineva a întrebu- 
intat materia care nu era 
a sa şi a făcut un lucru



PROPRIE Ta 

nou, alunti proprietarul 
materiei întrebuințate are 
drepiul d'a reclama lucrul 
format din ea, plătind pre- 
tui muncei, atât când acel 
obiect, ar putea cât şi când 
el n'ar putea reveni în 
starea primitivă. (Civ. 509, 
ur. 514, 1478) (Civ. Fr.570). 

509. Dacă însă mano- 
pera ar fi atât de impor- 
tantă, in cât ar înlvece cu 
mult valorea materiei în- 
trebuiuţată, atunci munca 
jucrătorului va fi conside- 
rată ca parte principală, 
şi lucrătorul va avea drep- 
tul dea reţine lucrul for 
mat, plătind ' proprietaru- 
Jui pretul materiei. (Civ. 
308) (Civ. Fr. 571). 

510. Când cineva a în- 
trebuințat în parte mate- 
vie care era a sa, şi în 
parte materiestreină, pen- 
tru a forma un lucru noii, 
fără ca nici o parte din 
materie să 'şi fi perdut cu 
totul ființa, şi dacă acele 
materii nu se mai pot 
despărti fară vătămare sau 
pagubă, atunci lueru for- 
mat secuvineambilorpro- 
prietari, celuiîntâjii în pro- 
porţiune cu materia ce 
era a sa, şi celui alt în 
proporțiune cu materia sa   

Art. 509. 512) tal 

şi eu pretul nuuneei sale. 
(Civ. 511, ur. 723,ur. 1388, 
ur) (Civ. Fr. 572), 
DI. Cândun lucru sa 

format din amestecarea 
mai uiultor materii cu di- 
feriti stăpâni, din cari nică 
una nu pote îi considerată 
ca materie principală, a- 
tunci proprietarul, în ne- 
știința căruia a urmat ames- 
tecarea, poate cere desfa- 
cerea, lor, dacă ea este cu 
putință a se desface. 

Dacă materiile ameste- 
cate nu se mai pot des- 
părţi fără vătămare sii 
paguba. atunci lucrul for- 
mat se cuvine tutulor stă- 
pânilor, fie-cărui însă în 
proportiuneceu cătimea, ca- 
litatea şi valorea materii- 
lor lui, întrebuiuţate la fa- 
cerea acelui lucru. (Civ. 
512, ur. 798, ur. 1388) (Civ. 
Fr. 573). 

512. Dacă materia unuia 
din proprietari ar covirşi 
pe cea altă materie prin 
valore şi cantitate, atunci 
proprietarul materiei mai 
cu pret va putea cere lu- 
cerul format prin ameste- 
care, plătind însă celui alt 
proprietar preţul materiei 
sale. (Civ. 505, ur. 511) 
(Civ. Fr. 57%).
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513. Câud lucrul format 
rămăne comun între pro- 
prietarii materiilor din cară 
s'a format, atunci lucrul 
se va vinde prin licitaţiune 
şi preţul se va împărţi. 
(Civ. 510, 511, 1388, ur.) 
(Civ. Fr. 575). 

514. In icte ceasurile în 
“cari propietarul materiei 
întrebuințate, fără scirea 
lui la formarea unvi lucru 
noi, este în drepi. de a re- 
clama lucrul format, el are 
şi voia d'a cere în loc de 
lucrul format o materie 
de aceeaşi natură, cătime, 
greutate, mărime şi cali- 
tate, saii valorea aceleiași 
materii. (Civ. 304, 508) 
(Civ. Fr. 576). 

515. Veri-care va fi iîn- 
lrebuintat materii streine 
fără scirea proprietarului 
lor, vor putea după îm- 
prejurări fi osindită şi la 
plată de daune-interese, şi 
acesta fără prejudiţiul ur- 
măririlor prin canal extia- 
ordinar. (Civ. 306, ur. 1084. 
—P. 306, ur.) (Civ. Fr. 577). 

516. Principiile regu- 
lelor de mai sus vor servi 
judecătorilor şi în decisiu- 
nea casurilor analoge ca 
cele precedenţi. (Civ. 504 5159. P tă. ( ,   

USUFRUCT, FIC. (Art. 518-321) 

TITLUL il. 

Despre usufruci, despre 
ms şi despre abitaţiune 

CAPITOLUL 1 

Despre usufruct 

51%, Usufructul este 
dreptul d'a se bucura ci- 
neva de lucrurile ce sunt 
proprietatea altuia, întoc- 
mai ca însuşi proprietarul 
lor, însă cu indatorire da 
a le conserva substanţa, 
(Civ. 479. 480, 518, ur. 
Compară cu 1411, 1685, 
1692, 1697, ur.) (Civ. Fe. 
518). 

51$. Usufruetul se sta- 
bilesce, prin lege sai prin 
vointa omului. (Civ. 338, 
1242, 1890, 1895) (Civ. Fr, 
519). 

519. Usufruetul se pole 
stabili saii pur, saă eu ter- 
men, sai cu condiţiune. 
(Civ. 1004, ur. 1017, 1049, 
1022, ur.) (Civ. Fr. 580). 
520. Usufructul se pote 

stabili pe tot felul de bu- 
nuri mobili şi imobili. (Civ. 
462, ur. 474, 472, ur. 526, 
ur.) (Civ. Fr, 581). 

Secţiunea 1. — Despse drepturile 
usufructuarului, 

521. Usufructuarul are 
drept d'a se bucura de tot
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” USUFRUCT, ETC. 

felul de fructe ce pâte 
produce obiectul asupra 
căruia are usufruct, fie na- 
turale, fie industriale, fie 
civile. (Civ. 522, ur.) (Civ. 
Fr. 582). 

522. Fructele naturale 
sunt acelea ce pămîntul 
produce de la sine; pro- 
ducţiunea şi prăsila (spo- 
rul animalelor) sunt ase- 
menea fructe naturale. 
Fructele industriale ale u- 
nui fond sunt acelea ce 
se dobândesc prin cultură. 
(Civ. 483, ur. 524, 529-533, 
537, 538) (Civ. Fr. 583). 
528. Fructele civile sunt 

chiriile caselor, dobîndile 
sumelor exigibili, venitul 
rentelor; arendele intră în 
clasa fructelor civile. (Civ. 
525. 527, 1088. 1411, 1587, 
1649, 1907) (Civ. Fr. 584). 
524. Fructele naturale 

şi industriale neculese în 
în momentul când se des- 
chide dreptul de usufiruct, 
sunt ale usufructuarului. 
Acelea ce se găsese în a- 
ceiaşi stare când se sfâr- 

(Art. 522-526) 133 

şeşte dreptul de usufruct, 
sunt ale proprietarului, 
fără d'a putea pretinde 
unul de la altul despăgu- 
bire de cheltuelile urmate 
pentru arături şi semănă- 
turi. Drepturile colonului 
parțiar !) ce vor fi existat 
la începutul, saii la finele 
usufructului nu pot fi vă- 
tămate de disposițiunea 
precedentă. (Civ. 484, 522, 
534, 1980, 1441) (Civ. Fr. 
585), 

525. Fructele civile se 
socotesc dobândite di cu 
di, şi se cuvin usufruetua- 
vului în proportiune eu 
durata usufructului săi, 
Acestă regulă se aplică la 
arendi 2) şi la chiriile ca- 
selor şi la alte fructe ei-_ 
vile. (Civ. 523, 527, 1088, 
1411, 1587, 1619) (Civ. Fr. 
586) 5). 

526, Dacă usufiuctul 
coprinde lucruri cu cari 
nu se pâte cine-va servi 
fără a le consuma, precum 
bani, grâne, băuturi, usu-   fructuarul are dreptul de 

  

1) Colonul parţiar este arenda- 
şul care ia un pământ în arendă 
cu condiţiune de a împărţi roa- 
dele cu proprietarul. 

2) Prin erdre s'a emis. aci cu- 
vîntul «ea» corespundătorul ca- 
vîntului: <comne> din Art, frances, 

3; Din momentul vîndărei, con- 
form art. 1324. Cod. civ, fructele 
imobilalui vîndut se cuvin cum- 
părătorului, afară e cazul unei 
stipulaţiuni contrare. Cas. 1 5|90. 
Contra. Cas. I 86,12,
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îndatorire de a le înapoia 
în aceiaşi cantitate, cali- 
tate şi valore, sau prețul 
la sfârşitul usufruetulmi. 
(Civ. 521, 557, ur. 1576, 
1584, 1585) (Civ. Fr. 587) 1). 
527. Usufructul unei 

rente pe viaţă dă usufeuc- 
tuarului, pe durata usu: 
fructului săă, dreptul d'a 
percepe veniturile, fără d'a 

"fi obhgat la nici un fel de 
restrictiune. (Civ. 521, 523, 
1976, ur. 1639, ur) (Civ. 
Tr. 588). ! 

528. Dacă usufructul 
eoprinde lucruri cari, Tără 
a se consuma îndată, se 
strică după vreme prin în- 
trebuințarea lor, precum 
rufele, mobilele casei, usu- 
fructuarul are dreptul d'a 
se sluji cu densele pentru 
înb'ebuințarea la care ele 
sunt destinate, şi nu este 
obligat a le înapoia Ja 
sfârşitul usufruetului, de 
cât în starea ce se vor 
aha, însă ne stricate din 
dol, sai culpă. (Civ. 897, 
534, 571, 998, 1974) (Civ. 
Fr. 589). | 

1) Când un imobil dotal este 
dat sub vondițiunea de a putea 
îi înstrăinat de soţi, dar cu obli- 
gaţiunea pentru bărbat de a'l 
garanta în ingbile, banii, rezul- 

a: dispune de ele, însă cu | 

USUFRUOT, ETC. (Art. 327-530) ! 

529. Dacă usufruetul 
coprinde păduri destinate 
de proprietarul lor la tă- 
eri periodice, usufructu- 
arul este dator a păstra 
ordinea şi câtățimea tă- 
erei în confomnitate cu 
regulele stabilite de pro- 
prietar, sai cu usul locu: 
lui, fără a putea pretinde 
vre-o despăgubire nici u- 
sufruetuarul, nici moşte- 
nitorii -săi, pentru părțile 
lăsate netăiate în timpul 
usutructului săi. 

Arborii care sepot sedte 
dinti'un seminarii de pomi 
fără degradaţiunea aces- 
tuia, nu vor face parte din 
usufvuct, de cât cu înda. 
torire, pentru usufructuar, 
d'a se conforma obiceiului 
local în privirea inlocui: 
vrei lor. (Civ. :530, 533, 
1280.) (Civ. Fr. 290). 
580. Usufructuarul se 

mai bucură, conformin- 
du-se cu epocele si usul 
vechii al proprietarului, 
de părţile de păduri inalte 
cari ati fost puse în tăere 
regulată, sat că aceste 
tăeri se fac periodice pe PO 
taţi ain vindarea lui, sunt con- siderați ca find proprietatea fe- meet, când bărbatul n'a dat ga-   vanţia necesară. (las. 1 SRR,
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o întindere de pămînt de- prin alţii. (Civ. 531, 541) 
terminată, saii că se fac: (Civ. Fr. 394). 
numai d'o câtime oare- 
care de arbori aleşi pe 
toată suprafaţa domeniu- 
lui. (Civ. 529, 531, ur.) 
(Civ. Fr. 391). 

531. In toate cele-l'alte 
ceasuri, usufructuarul nu 
se pote atinge de arborii 
înalţi; va putea însă în- 
trebuinţa, spre a face re- 
paraţiuni!e la cari este o- 
bligat, arborii desrădăei- 
naţă sai sfărimati din ac- 
cidente ; pote chiar a tăia 
pentru acest sfârşit arho- 
vii trebuincioşi cu înda- 
torire, însă, a constata în 
ființa proprietarului acâs- 
tă trebuinţă. (Civ. 529. ur. 
533) (Civ. Fr. 592). 

532. Usufructuarul pote 
lua din păduri aracă pen- 
tru vii, pote asemenea 
lua de pe pomi producte 
anuale sait periodice, însă 
tâte acestea după obiceiul 
locului şi al proprietaru- 
luţ. (Civ. 529) (Civ. Fr. 
593). 

533. Pomii roditori cari 
se usucă. şi chiar acei ce 
sunt desrădăcinaţi sati dă- 
râmaţi din accidente, se 
cuvin usufructuarului, cu 
îndatorire de a-i înlocui   

584. Usutructuarul se 
pote bucura el însuşi, sai 
închiria altuia, sai ceda 
exercitiul dreptului său. 
De va închiria, urmeză a 
se conforma, pentru epo- 
cele când se preinoese 
contractele şi pentru du: | 
rata lor, regulelor întoc- 
mite pentru bărbat, în 
privinţa averei femeei sale 
la titlul Despre Contrac- 
tul de Căsatorie. (Civ. 523, 
573, 1268, 1269, 1413). (Civ. 
Fr. 595). | 

335. Usufructuarul se 
folosesce de adăogirile fă- 
cute prin aluviune la o- 
biectul asupra căruia are 
usufruet. (Civ. 49%, ur.; 
502) (Civ. Fr. 596). 

536. EI se tolosesce 
de drepturile de servitu- 
dine şi în genere de tâte 
drepturile de cari se pote 
folosi proprietarul, şi se 
tolosesce întocmai ca în- - 
susi proprietarul. (Civ.517, 
537, 538, 554, 516, ur: 639) 
(Civ. Fr. 597). 
587. Usufiuetuarul se 

foloseşte asemenea întoc- 
mai cu proprietarul de 
minele, petrăriele şi nisi- 
purile, ce sunt în exploata-
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" ţiunela deschiderea drep- 
tului de usufruct. 

Dacă. însă se atinge de 
o  exploataţiune care nu 
s'ar putea face fără o con- 
cesiune, usufructuarul nu 
se va, putea bucura de ea, 
fără a dobândi mai ântâiă 
'învoirea guvernului. (Civ. 

„ 589, 649) (Civ. Fr. 598). 
588. Usufeuctuarul nu 

are nici un drept asupra 
minelor şi petrărielor ne- 
deschise încă, nici asupra 
nisipurilor a căror exploa- 
taţiune nu e încă începută, 
nici asupra comorei care 
S'ar putea găsi în cursul 
usufructului săi. (Civ 537, 
539, 649). (Civ. Fr. 598). 

539. Proprietarul nu 
pote prin faptul săi nică 
cu ori ce chip vătăma 
drepturile usufeuctuarului, 

Usufructuarul nu pâte, 
la încetarea usufructului, 
cere vre-o despăgubire 
pentru îmbunătăţirea ce 
ar pretinde că a făcut, 
chiar când printr'ânsele 
ar fi sporit valoarea lu- 
crului. El sau moştenitorii 
săi pot însă ridica oglinzi, 
tablouri, şi alte ornămente, 
pe cari le-ar fi aşedat, cu 

1 a) 'Tutorit legali, nu sunt 
obligaţi a da cauţiune, chiar şi   

USUFRUCT, ETC. (Art. 338—541) 

îndatorire de a restabili 
localul în starea cea fost 
mai nainte. (Civ. 494, 540, 
547, 634, ur. 999) (Civ. Fr. 
599). 

Secţiunea II. — Despre obligațiu- 
nile usufructuarului, 

540, Usufructuarul ia 
lucrurile în starea în care 
se află; el însă nu pote 
intra în folosinţa lor, de 
cât după ce va face în 
presenţa proprietarului, 
sait după ce îl va chema 
formal, inventariă lucru: 
rilor mişcătâre şi consta- 
tarea stărei în care se var 
afla cele nemişcătore supu- 
se usufructului, (Civ. 566, 
1421, 1432) (Civ. Fr. 600). 

541. Este dator a da 
cauţiune, că se va folosi 
ca un bun părinte de fa- 
milie, de nu va fi scutţit 
prin actul constitutiv al 
usufructului ; cu tâte aces- 
tea taţii, mamele ce vor 
avea usufruet legal al a- 
verei copiilor lor, vîndă- 
torul saii donatorul cari 
"Şi-a reservat usufructul, 
nu sunt obligaţi a da ca- 
uțiune. (Civ. '348, 542, ur. 
566, 1244, 1659 ur. 1675— 
Pr. 392) (Civ. Fr. 601.) 1) e) 
în cazul când uzutructul coprinde lucruri mobile. Cas. 1, 78|84,



USUFRUCT, ETC. (Art. 542—3416) - 

542, Dacă usufruelu: 
arul nu găsesce cauțiune, 
nemişcătoarele se dai cu 
arendă, sumele de bani 
coprinse în usufruct se 
pun la dobândă, produc: 
tele se vînd, şi pretul lor 
se pune asemenea la dobin- 
dă ; dobândile acestor su- 
me şi preţul arendelor se 
cuvin usufruetuarului.(Civ, 
524, 525, 543, 1411, 1587, 
ur. 1626, ur. 1675 — Pr. 
677) (Civ. Fr. 602). 

548, In lipsă de cau: 
iune din partea usufrue- 
tuarului, proprietarul pote 
cereca mobilele supuse pe- 
riciunei prin întrebuințare 
să se vindă spre a se 
pune prețul la dobândă, 
şi usufructuarul se folo- 
sesce de dobândi în cur- 
sul usufruetului; cu tâte| ( 
acestea usufructuarul va 
putea cere, şi judecătorii 
vor putea ordona, după 
împrejurări, ea o parte 
din lucrurile mişcătore, ne- 
cesare pentru propriele 
sale trebuinţe, să i se lase 
sub simpla sa depunere 
de jurământ, şi cu înda- 
torire dea le preda la cur- 
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marea usufructului. (Civ. 
542) (Civ. Fr. 603), 

544. Intârdiarea de a 
da cauțiune. nu ridică u- 
sufruetuarului dreptul de 
a se folosi de. fructele Ia. 
cari el avea drept; ele i 
se cuvin din momentul de 
când s'a: deschis usufrue- 
tul. (Civ. 542, 543, 899) 
(Civ. Fr. 604). 
545. Usufructuarul nu 

este obligat de cât la re- 
paraţiunile de intreținere. 
Reparaţiunile cele mari 
rămân în sareina proprie- 
tarului, afară numai dacă 
acestea s'ar fi causat din 
lipsa reparaţiunilor de in- - 
treținere, de la deschide- 
rea usufructului, în care 
cas usufructuarul este o- 
bligata le face şi peacestea, 
Civ. 546, 547, ur. 1447, ur. 
558, 574) (Civ. Fr. 605). 

546. Reparaţiunile cele 
inari sunt acelea ale zidu- 
rilor celor mari şi ale bol- 
telor, restabilirea grinzilor 
şi acoperişului întreg, ace- 
lea ale zăgazelor şi ale zi- 
durilor de sprijinire şi de 
împrejmuire în total; tote 
cele.l-alte reparaţiuni sunt 

  

5) Dispoziţiunile art. 0541, se 
aplică şi legatarului uzufructuar, 
oare e obligat de a da cauţiunea 

      necesară înainte de a lua pose- 
siunea lucrulut legat. Cas. 1 17178,



    
USUFRUCT, ETC. (Art. 547-552)     
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de intreţinere. (Civ. 545, | versal, este dator a achita 
547). (Civ. Fr. 606). în proporţiune cu folosinta 

547, Nici proprietarul, | sa. şi fără nici un drept de 

“nică usufruetuarul nu sunt | repetițiune,legaturile, pen: 
obligaţi a reclădi ceea ce | siunile alimentare. şi ve- 
a cădut de vechime, s'au | niturile rentelor perpetue 
Sa distrus din ceas fortuit. | saii pe victă cari privesc 

- (Civ. 589, 540, 557, 563; | asupra patrimonului. (Civ. 
- ur, 1156, ur, 1434, 1435). | 548. 775, 844, ur. 888, 89. 

(Civ. Fe. 607). 894, 896, 900, 902, ur.) (Civ. 
548. Usufinetuarul este | Fr. 610). 

obligat în cursul folosinţei [= 551. Usufruetuarul cu 
sale, la toate sarcinele a- | tiilu particular nu se o- 
nuale ale fondului, precum | bligă la plata datorielor 
contribuţiunile şi altele ce | pentru care fondul este 
după obiceiii sunt eonsi- | ipotecat, şi de va îi silit 
derate ca sareine ale fruc- | să le plătescă are acțiune 
telor. (Civ. 574) (Civ. Fr.|în contra proprietarului. 
608). (Civ. 775, 899, ur. 909, 1790, 
x 549, In privinta sarei- | ur. 1799, 1875) (Civ. Fr. 
nelor ce pot fi impuse pe | 611). 
propreitate, în cursul usu- | 552. Usufructuarul fie 
fructului, proprietarul şi | universal, fie cu titlu uni- 
usufruciuarul coniribuesc | vessal, trebue să contri- 
după modul următor: pro- | buiaseă împreună cu pro- 
prietarul este obligat a le | prietarul la plata datorii- 
plăti şi usufructuarul a-i | jor, după cum urmeză : se 
respunde dobândile, iar | preţuesce valdrea fondu- 
dacă usufruetuarul le a | lui supus usufruetului, se 
plătit, el are dreptul a cere | detige în urmă câtimea cu 
capetele plătite de la pro-| care urmeză a contribui 
prietar, la expirarea usu- | la plaia datoriilor în pro- 
fructului. (Civ. 552) (Civ. portiune cu valârea disu- 

Fr. 609), lui fond.—Dacă usuirue- 
>. 550, Acel ce câștigă cu | tuarul voesce să avanseze 
“țitlu gratuit un usufeuct | suma pentru care trebue 
universal, saă cu titlu uni- | fondul să contribue, capi. 
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USUFRUCTU ETC. (Art. 353—557) 

lul i se înapoiază la sfir- 
şitul usufructului, fără nică 
o dobândă. Iar de nu va 
voi usufructuarul a face 
acest avans, proprietarul 
pote, după asa voinţă, sau 
să plăteseă dinsul acea su- 
nă şiatunei usufructuarul 
îi plătesce dobândile în tot 
cursul usufructului, sai să 
pună în vîndare opartedin 
averea supusă usufructului 
până se va dobândi un preţ, 
analogsumei datorite, (Civ. 
549 ur. 775, 893, 896. 902) 
(Civ. Fr. 612). 

553. Usufivuctuarul e da- 
tor a plăti numai cheltue- 
lele proceselor ce privese 
folosinţa şi ale acelor alte 
condemnațiuni la cari pro- 
cesele arătate pot da nas- 
cere. (Civ. 549) (Civ.Fr.613). 

554, Dacă în cursul u- 
sutructului, o a treia per- 
sonă face vre o usutpa- 
tiune asupra fondului, sai 
vre o altă încercare spre 
a călca drepturile proprie- 
tarului, usufructuarul este 
tinut a'l denunta proprie- 
tarului, căci la din contra 
usufructuarul rămâne res- 
pundător pentru tote dau- 
nele ce ar putea rezulta 
pentru proprietar, precum 
ar fi respundător pentru 
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ori ce stricăciune s'ar face 
de el însuşi. (Civ. 998, ur. 
1084, 1427) (Civ. Fr. 614). 

3ă5. Dacă usufructul 
are de obiect un animal 
şi dacă acesta va peri fără 
culpa usufructuarului, el 
nu este obligat a da pro- 
pietaruluialt animal în loc, 
nică de a-i plăti preţul. 
(Civ. 547, 556, 557,563, ur.) 
(Civ. Fr. 615). 

356. Dacăturma pe care 
un usufiuet a fost consti- 
tuit, din întâmplare, sati din 
bolă, va peri cu totul şi fără 
culpa usufructuarului, a- 
cesta nu este obligat de 
cât a-i da suma de pei, 
saii de valorea lor. 

Dacă turma nu va peri 
cu totul, usufructuarul este: 
dator de a înlocui num&- 
rul vitelor perdute prin 
vitele ce dă sporul. (Civ. 
555, 557, 563, ur.) (Civ. 
Tr. 616). : 

Secţiunea III. — Despre stingerea 
usufruetulul 

357. Usufructul se stin- 
ge prin mârtea usufruetu- 
arului, prin expiraţiunea 
termenului pentru care u- 
sufructul a fost acordat, 
prin consolidarea sait în-     ivunirea asupra aceleiaşi
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persâne a ambelor calități | pus la nsufruct, cu înda- 
de proprietar şi de usu- |torire dea plăti pe fie-care 
fructuar: , an usufruetuarului, saii ce- 

Prin neusul dreptului de | lor ce presintă drepturile 
usufructuar, în curs de trei | sale, o sumă hotărită până 
deci ani. în dioa când usufructul 

Prin totala desființare a: | urma să înceteze. (Civ. 541- 
lucrului asupra căruia u- | 545, 554, 557.562, 975, 976) 
sufructul era constituit. | (Civ. Fr. 6/7). 
(Civ. 558. ur. 636. ur. 1154)| 559. Usufrurtul care nu 
1156, 1798, 1837, 1890, 1895) | e acordat particularilor, 
(Civ. Fr. 617)1). nu pote trece peste trel- 
558. Usufructul pâte (deci ant. (Civ. 557, 560) 

înceta asemenea prin a-| (Civ. Fe. 619). 
busul ce face usufructua- 360. Usufructul consti- 
rul de folosinta sa, saii|tuit până ceoaltă persână 
aducând stricăciuni fondu- | va ajunge la o vîrstă ho- 
lui, saii lăsându-l să se de- | tărită, ține până la acea 
grade din lipsă de întreți- | epocă, chiar d'ar muri disa 
nere. Creditorii usufruetu- | pers6nă înaintea virstel 
arului pot înterveni în con- | hotărite. (Civ. Fr. 620). 
testaţiunile pornite în con- 561. Vindarea lucrului 
trăi pentru conservarea | supus la usufeuct nu aduce 
drepturilor lor, ei pot pro- | nici o schimbare dreptului 
pune 'repararea degrada- | usufruetuarului; el conti- 
țiunilor făcute şi a da ga- | nuă a se folosi de usufrue- 

-ranţiă pentru viitor. tul săi, de nu a renuntat 
Judecătorii pot, după la dânsul în mod formal. 

gravitatea împrejurărilor, | (Civ. 562, 1294, ur. 1770) 
saii a hotări stingerea usu- ! (Civ. Fr. 621). 
fructului, sai a lăsa pe! 562. Creditorii usufrue- 
proprietar să se bucure i tuarului pot să ceră a se 
de fructele obiectului su- | anula rerhnţarea făcută în 

    

    

    
    

   

    

1) a) Donatorul, rezervînâu'şi | trecere nu pote fi considerată âe 
uzufructul lucrului dăruit, lamâr- | cît ca o stingere de uzutruot şi 
tea sa, cînd uzufruotul trece în | nici de cum ca o transmitere. 
patrimoniul celui în favârea că. | Qas, I 207[93, 
zuia s'a făcut donaţiunea, acestă 

|



USUFRUCI, 00. Art, 562%—5%1) 

paguba lor. (Civ. 558, 699, 
975,976, 1848) (Civ.Fr.622), 
563. Dacă o parte numai 

a lucrului supus la usu- 
fruct S'a distruit, usufruc- 
tul se păstreză asupra păr- 
ței rămase. (Civ. 555, ur. 
564) (Civ. Fr. 623). 

564. De va fi usufruc- 
tul constituit numai asupra 
unei clădiri, şi acestă clă- 
dire vu arde sai se va di- 
strui din altă întâmplare, 
Saii se va dărîma de ve- 
chime, usufructuarul nu va 
avea drept de a se folosi 
de pământul pe care a fost 
clădirea, nici de materia- 
urile remase. Dacă usu- 
fructul s'ar afla constituit 
asupra unui domen din care 
făcea parte şi clădirea, u- 
sufructuarul se va folosi 
de pământ. (Civ. 547, 557, 
563, 637, 1156, ur.) (Civ. 
Fr. 624). 

CAPITOLUL u 

Despre us şi abitaţiune 

565. Drepturile de us 
şi de abitaţiune se stabi- 
lese şi se perd în acelaşi 
chip ca şi usufructul. (Civ. 
518, ur. 557, ur.) (Civ. Fr, 
625). „ 
566, Ca şi în casul de 

usufruct nu se pâte folosi 

i4i 

cine-va de aceste drepturi, 
fără a da mai Antâiii eau- 
țiune şi fără a face inven-. 
tarii. (Civ. 540, ur, 1652, 
1659, 1615, ur. — Pr. 39, 
ur.) (Civ. Fr, 626), 

567. Usuarul şi cel ce 
are dreptul de abitaţiune 
trebue să se folosescă de 
ele ca un bun părinte de 
tamilie. (Civ. 541) (Civ. Fr. 
627). . 
568, Drepturile de us 

şi de abitaţiune se regu- 
lează prin îitiul care le-a 
inființat, şi primesc după 
coprinderea lui mai multă 
„sai mai puţină întindere. 
(Civ. 569, ur. 969) (Civ. Fr, 
628), 

569. Dacă titlul nu se 
explică asupra întinderei a 
cestor drepturi, eleseregu- 
lEză precum urmeză. (Civ, 
568, 570, ur.) (Civ. Fr.629). 
570. Cel ce are usul u- 

nui loc, nu pâte pretinde 
mai multe fructe din acest 
loc, de cât se cuvine pen- 
tru trebuintele sale şi ale - 
familiei sale, 

Pote pretinde şi pentru 
trebuinţele copiilor ce va 
avea în urma constituire! 
dreptului de us. (Civ. 484, 
522, ur.) (Civ, Fr. 630),   71. Usuarul nu pote -



      

ceda uică închiria dreptul | 
săi altuia. (Civ. 534, 573, 
1411) (Civ. Fr. 631). 
572. Cel ce are un drept 

de abitaţiune pe o casă, 
pote şedea întriinsa cu îa- 
milia sa, chiar de nur fi 
fost însurat la epoca când 
i Sa dat acest drept, 

Cel ce are dreptul de 
abitațiune poate închiria 
artea casei ce nu locuesce. 

(Civ. 570,573) (Civ. Fr.632), 
573. Dreptul de abita- 

ţiune nu pote fi nici cesio- 
nat, nică închiriat, atară de 
excepțiunea adusă la art. 
572. (Civ. 534, 571, 1411) 
(Civ. Fr. 634) ). 
574. Dacă usuarul ab- 

sârbe tote fructele fondu- 
lui,saii dacă ocupătotă casa, 
e dator să facă cheltuelile 
de cultură, reparațiunile 
de întreținere şi să plă- 

SERVITCUDINI (Art. 5%2—37% 

tescă contributiunile ca şi 
usufructuarul. Dacă uu ia 
de cât o parte din fructe, 
saii dacă nu ocupă de cât 
o parte din eassă, el con- 
tribuesce în proporţiune 
cu lucrul de care se folo- 
sesce, (Civ, 545. 546, 548, 
ur.) (Civ. Fr. 635). 

575. Usul pădurilor se 
va regula prin legă parti- 
culare. (Silv. 1, 3, 8) (Civ. 
Fr. 636) :). 

TITLUL IV, 

Despre sexvitudini 

576. Servitudinea este 
o sarcină impusă asupra 
unui imobil, pentru usul şi 
utilitatea unui imobil a- 
vEnd un alt stăpân. (Civ. 
471,577,620) (Civ.Fr.637)%). 

577. Servitudinile isvo- 
răse sai din situaţiunea 

  

1) Cînd cine-va renunță, prin- 
twun act de vînzare, la dreptul 
săă de habitaţiune în avantajul 
nudului proprietar, acestă renun- | 
are are de efect stingerea drep- 

tului de habitaţiune, prin conso- 
lidarea asupra aceleiaşi persone 
a ambelor calităţi de proprietar 
şi uzafruotuar. Prohibiţiunea co- 
prinsă în art. 571 și 573 se aplică 
numai faţă de terţele persone, 
iar nici de cum nudului propri- 
etar. Cas. 1211|89.   2) A se vedea dispoziţiunile Co- 

dul Silvic cu privire la uzul pă- 

durilor, 
3) a. Nu pote să existe servi- 

tute unde nn există un imobil do- 
minat şi altul asexvit; decă drep- 
tul de a păşuna vitele pe pro- 
plietatea altuia nu pote fi un 
drept de servitute. Cas. 1 187|78, 

&) Nu pote da naştere la un ârept 
de servitute simplul faptal con- 
struirei unui trotuar pentru în- 
lăturarea umezelei, pe proprieta- 
tea vecinului, acestă măsură fiind 
ocazionată de o împrejurare tre- 
cătore. Cas. 1 27792.
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naturală a locurilor, saii] cu densul, fără însă a vă- 
din obligatiunea impusă de ! tema dreptul ce proprie- 
lege, sau din eonvențiunea | tarul fondului inferior are 
dintre propietari. (Civ. 578 | dobândit sau prin vre-un 
ur.. 687, ur. 598, 620, uri)ititlu, sait prin prescripti- 
(Civ. Fr. 639))). une asupra acelui isvor. 

DI (Civ. 489, 491, 580, ur. 382, 

CAPITOLUL 1 1623, 1890, 1894) (Civ. Fe. 
Despre servitiuliui ce se nase din | 641). - 

situaţiunea Iocurilov. | 5980. In acest cas pre- 

scriptiunea nu se pote do- 
578. Locurile inferiore ; bândi de cât prin o folo- 

sunt supuse a primi apele | sintă neîntreruptă în timp 
ce curg firesce din locurile | de 30 ani, socotită din diua 
superidre, fără ca mâna o- ! când propietarul fondului 
mului să fi contribuit la |inferior a făcul şi a săvir- 
acesta. !şit lucrări aparente desti- 

Proprietarul inferior nu ! nate a înlesui trecerea şi 
pote ridica stavili ca să o- | scurgerea apei în proprie- 
prescă acestă scurgere. | tatea sa (Civ.579,623, 1846, 

Proprietarul superiornu | ur. 1890, 1894) (Civ. Fr. 
pote face nici o lucrare | 642). 
spre agiavarea servitudi- | 591. Proprietarul isvo- 
nei fondului inferior. (Civ. | rului nui pote schimba 
379, ur. 615, 634, 635) (Civ. | cursul când isvorul dă apa 
Fr. 640)2). trebuincioasă locuitorilor 

519, Cel ce are un isvor | unei comune, unui sat, saii 
pe proprietatea sa pote |unui cătun. (Civ. 481, 579, 
face ori-ce întrebuiniare | 1890) (Civ. Fr. 643). 
  

1) a) Nu pute exista drept de | o lege nouă, cind el a tost cişti- 

servitute, cînd e vorba de o cale | gat după legea veche. Cas. 1 4|86. 
pentru comunicaţie de interes ge- 2) Cina judecătorul fondului 
neral şi naţional. Din contră, din | constată în fapt că prin noua con- 
coprinsul art. 587 Cod. civ.reese | struire a unei mori şi a ezeturi- 
că lucrările de utilitate generală | lor ei, de şi s'a ridicat puțin ni- 
gi publică impun servituţi fonâu.- | velul apei, totuşi nu s'a adus nică 
rilor învecinate. Cas. I 341181. o pagubă vecinilor, cererea de 

5) Un drept de servitute nu | desființare trebue respinsă. Cas, 
pote fi desfiinţat sai restrins prin ! 1 222,90.  
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592. Acela, a cărui pro- | 
prietate este pe marginea 
unei ape curgătore, afară 
de apele cari sunt decla- 
rate dependinte de dome- 
niul publice prin art. 476 
la titlul despre distinc- 
țiunea bunurilor, pote lua 
apă pentru irigaţiunea 
proprietăţilor sale, fără 
însă a o abate de tot. 

Acela, prin al cărui fond 
ivece apa, o pote chiar în- 
trebuinţa în totă întinde- 

- rea. prin care ar avea cur- 
gere, cu îndatotire nuriai 
a” lăsa cursul firesc la 
eşirea din proprietatea sa. 
(Civ. 583) (Civ. Fr. 644). 
583. De se ridică vre-o 

contestațiune între pro- 
prietarii căror aceste ape 
pot fi trebuinciose, tribu- 
nalele, la darea hotărirei, 
sunt datore să căute a îm- 
păca interesul agricultu- 
vei cu respectul cuvenit 
proprietăţei, observând în 
tot-d'auna regulamentele 
particulare şi locale asu- 
pra curgerei şi usului ape- 

SERVITUDINI (Art. 582-389) 

lor. (Civ. 582). (Civ. Fr. 
685). *). 

584. Ori-ce proprietar 
pote îndatora pe vecinul 
săi la grăniţuirea pro- 
prietăței lipite cun a sa; 
cheltuelile grăniţuirei se 
vor face pe jumătate. (P. 
321, 355). (Civ. Fr. 646). 

555. Tot proprietarul 
îşi pote îngrădi proprie: 
tatea, afară de excepţiunea 
ce se face la art. 616. 
(Civ. 480, 600, 602, ur.) 
(Civ. Fr. 647). 

CAPITOLUL II 

Despre servitudini stabilite 

de lege. 

586. Servitudinile sta- 
bilite. de lege aii de obiect 
utilitatea publică, saii a 
comunelor, ori aceia a par- 
tieularilor. (Civ. 577, 588). 
(Civ. Fr. 649). 

587. Acele stabilite 
pentru utilitatea publică 
sau comunală, aă de obiect 
cărarea sai poteca pe 
lângă marginea rîurilor 

  

1) a) Proprietarii  riverani ai 
acţiunea posesorie în toi-deauna, 
cînd prin lucrările făcute de cei 

„alți proprietari superiori, sunt 
jignită în exerciţiul folosinţei ior. 

„ Cas, 1 431191. ! 
  5) Proprietarii riverani at drep- 
tul să exerciteze unul contra al- 
tuia acţiunile posesorii, de oare- 
ce apele curgătore sunt suscep- 
tibile de posesiune. Cas, I 152|91.



SERVITUDINI (Art. 598—592) 

navigabile sau flotabile, 
constructiunea sait repa- 
rațiunea. drumurilor, sai 
alte lucrări publice, sai 
comunale. 

Tot ce privesce ast-fel 
de servitudini se deter- 
mină de către legile sai 
regulamenteleparticulure. 
(Civ. 476, 595). (Civ. Er. 
650) 1). 

585. Legea supune pe 
„proprietari la osebite obli- 

gațiuni unul către altul, 
fără chiar să existe vre-o 
convenţiune între dinşii. 
(Civ. 577, 588). (Civ. Fr. 
651). 

5939. Parte din aceste 
obligaţiuni e regulată de 
către legije asupra poli- 
ţiei rurale. 

Cele-alte sunt relative 
la zidul saă la şanțul co- 
mun între vecini, la casul 
când se pote înălța un 
contra-zid, la privirea a- 
supra proprietăţei vecinu- 
lui, la scurgerea streşini- 
lor, la drumul de trecere. 
(Civ. 590-619). (Civ. Fr. 
652), 
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Secţiunea I. — Despre zidul şi 
santul comun. 

590. In oraşe şi la eră, 
ori ce zid care servesce 
de despărțire între clădiri, 
sati între curte şi grădină, 
şi între ograde la ţeră, se 
socotesee comun, dacă nu 
există titlu sai semn care 
ar proba contrariul. (Civ. 
591, ur. 641, 1200, 1202). 
(Civ. Fr. 633). 

591, Este semn de ne- 
comunitate când culmea 
zidului este dreptă şi per- 
pendiculară despre păre- 
tele de o partie, iar des- 
pre cea altă parte înfâţi- 
şează un plan înclinat ; în 
acest cas zidul se presu- 
pune că aparţine esciusiv, 
proprietarului despre care 
există planul înelinat. (Civ. 
590, 615, 1200, 1302). (Civ. 
Fr. 65%). 

592. Reparaţiunea şi 
reclădirea zidului comun 
sunt în sarcina tutulor de-   vălmaşilor. şi în propor- 
tiune cu dreptul fie-ciruia. 
(Civ. 593, ur. 600, 605). 
(Civ. Fr. 655), 
  

1) a) De re-ce țărmurile fu: 

vielor navigabile fac parte din 

domeniul public, nici Statul, nici 

judeţul, unici comuna nu „pote 

opri pe locuitori de a nu se folosi 

de ele. Cas. 1 23|83. 

d) Nu pute fi expropriat pen: 
tru cauză de utilitate publică te= 
rennrile drumului de fier, cind 
fac parte din domeniul Statului. 
Cas. II 17]87, 

10



146 

598. Cu tote acestea 
fie-care coproprietar al u- 
nui zid comun pâte fi apă- 
vat de a contribui la re- 
paraţiuni şi reclădiri, re- 
nunțând ia dreptul săi, 
dacă însă zidul comun 
nu ar sprijini vre o clă- 
dire a sa. (Civ. 592, 632.) 
(Civ. Fr. 656). 

594. Fie-care copro- 
_prietar pote să zidească 
în contra unui zid comun 
şi să bage grinqi sau le- 
-gătură în totă grosimea 
zidului lăsând 54 milime- 
tre despre vecin, fără pre- 
judiţiui dreptului ce are 
vecinul ca să scurteze a- 
cele grindi până în jumă- 
tatea zidului, în cas eând 
şi el ar voi a pune grindi 
tot în acele locuri, saii-a 
lipi un coş. (Civ.595.599, 
610, 611). (Civ. Fr. 657). 

595. Ori-ce copropie- 
tar pote să înalțe zidul 
comun, dar e dator a face 
singur cheltuiala înălţărei, 
reparațiunile de întreți- 
nere pentru partea înăl- 
ţată, şi tot o dată păgu- 
birile pentru sarcina cau- 
sată zidului comun în pro- 
porţiune cu înălțimea. 
(Civ. 596, ur. 599). (Civ. 
Fr. 655).   

SERVICUDINI (Art 592-599) 

596. Dacă zidul comun 
nu e în stare a puria greu- 
tatea înăltărei, cel ce-vrea 
să'] înalte e dator a!l face 
din întreg din temelie cu 
cheltuiala sa, şi ori-ce a- 
daos în grosime să'l facă 
pe locul săii. (Civ. 59%, 
597, ur. 599) (Civ. Fr. 659). 

597. Vecinul care ma 
contribuit la înălţare, pote 
căştiga dreptul de comu- 
nitate plătind cheltuiala 
jumătate, precum şi preţul 
pe jumătate al locului, ce 
s'ar fi întrebuințat pentru 
îngroşarea ziduiui. - (Civ. 
596, 598). (Civ. Fr. 660). 

598. Ori-ce vecin al 
unui zid pote să'l facă 
comun în parte saii tot, 
plătind stăpânului zidului 
jumătate din valorea sa, 
saii jumătate din valorea 
păriei ce vrea să facă 
comune, precum şi jumă- 
tate din valorea locului 
pe care este clădit zidul. 
(Civ. 597). (Civ. Fr. 661). 

599. Unul din vecini 
nu pote găuri zidul comun, 
nici să alăture sai să spri- 
jine de dânsul vre-o lu- 
crare, fără consimţimen- 
tul celui-alt. 

In cas de împotrivire, el 
nu pote face acesta fără
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a regula mai ântâiu prin | va. fi titlu sui semn con- 
experţi mijlocele necesare, |! trarii. (Civ. 590, 603, ur. 
pentru ca acea lucrare să 
nu vatăme drepturile ce- 
lui-alt. (Civ. 594, ur.) (Civ. 
Fr. 662). 

600. Fie-care pote în 
oraşe şi suburbii a înda- 
tora pe. vecinul săii a con- 
tribui la clădirea şi repa- 
rarea îngrădirei ce des- 
parte casele, curtile şi gră- 
dinile lor; înălțimea în- 
grădirei se va hotărâ după 
răglementele particulare, 
saii dupa obiceiul obştesc, 
şi în lipsă de reglemente 
şi de obiceiii, înălțimea 
zidului va fi cel mult de 
duci metri socotindu-se şi 
coma. (Civ. 592. 59, ur.) 
(Civ. Fe. 663). 

601. Când se reclădesce 
un zid comun, saii casă, 
tote servituţile active şi 
pasive se perpetuă în pri- 
virea noului zid, sai a 
nouei case, fără a se pu- 
tea însă îngreuna dacă re- 
clădirea s'a făcut mai îna- 
inte de împlinirea pres- 
cripţiunei. (Civ. 636, ur. 
640, 1890, 1895) (Civ. Fr. 
665). 

602. Tote șanțurile în- 
tre duoă proprietăţi se so- 
cotese comune, de nu va   

1200, 1202. — Pr. 355) (Civ. 
Fr. 666). 

603, Este semn de ne- 
comunitate când pământul 
e înălțat sai aruncat nu- 
mai de-o parte a şanțului. 
(Civ. 602, 604, 1200, 1202) 
(Civ. Fr. 667). 

604. Şantul se soeo- 
tesce a fi exclusiv al ace- 
lui în partea căruia pămen- 
tul e aruncat. (Civ. 603, 
1200, 1202) (Civ. Fr. 668). 
605. Şanţul comun tre- 

bue întreținut cu cheltuiala 
comună. (Civ. 592) (Civ. 
Fr. 669). 

606. Oui-ce gard ce 
desparte duo proprietăţi 
se socotesce comun, afară 
dacă numai una singură 
din duo proprietăţi va fi 
îngrădită, sau de nu va fi 
un titlu saii posesiune în- 
destulătore, care să con- 
state din contră. (Civ. 590, 
ur. 602, ur. 609 1200, 1202, 
1846, 1890, 1895 —P, 355) 
(Civ. Fr. 670). 

607. Nu e ertat a sădi 
arbori care cresc înalţi, de 
cât în depărtarea hotărâtă 
de reglementele particu- 
lare, sai de obiceiurile 
constante şi recunoscute,
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şi în lipsă de reglemente 
şi de obiceiuri, în depăr- 
iare de duoi metri de la 
linia despărțitore a acelor 
duo proprietăţi pentru 
arborii înalți, şi de o ju- 
mătate metru pentru cele- 
late plantaţiuni şi garduri 
vii. (Civ. 480, 489. 491, 
608, ur.) (Civ. Fr. 671). 

608, Veciuul pâte cere 
ca. arborii şi gardurile vii 
puşi la o distanţă mai 
mică să se seotă. 

Acela pe a cărui pro- 
prietate se întind crăcile 
arborilor vecinului, pote 
să'l îndatoreze a le tăia. 

Dacă rădăcinile se întind 
pe pământul săi are drept 
a le tăia singur. (Civ. 499, 
491, 607, 623) (Civ.Fr. 672). 

609. Arborii ce se afla 
în gardul comun sunt co- 
muni ca şi gardul, şi fie- 
care din ambii proprietari 
e îu drept a cere să îi 
taie. (Civ. 606) (Civ. Fr. 
673). 

  

1) a) Art. 610nu ss pote aplica 
de cît avîndu-se în vedere regu- 
lamentele respective neturel tie- 
„cărei clădiri din acele specificate 
de acest articol, regulamente care 
indică distanţele necesare, Cas. I 

„154]85, 

  

  

„SERVITUDINI (Aşi. 605—611) 

Secţiunea II. — Despre distanţa 
şi lucrările intermediare cerute 
pentru dre-care construețiună 

„610, Cel ce face un pui, 
sai o privată lângă un zid 
fie comun, sail nu; 

Cel ce vrea să clădescă 
un cămin sai vatră, o fe- 
rărie, un cuptor, saii sobă, 
să'i alăture un ocol de 
vite, sai cel'ce vrea să 
pue lângă zid un magazin 
de sare, saii grămedi de 
materii corosive; 

E îndatorat să lase de- 
părlarea preserisă de re- 
gulamentele şi obiceiurile 
particulare asupra unor a: 
semea obierte, saii să facă 
lucrările prescrise dă! ace- 
leaşi legi si regiemente, 
spre a nu aduce vălămare 
vecinului. (Civ. 489-491, 
599, 998) (Civ. Fr. 674) 1). 

Secţiunea III. — Despre vederea 

în proprietatea vecinului 

611. Unul din vecini nu 
pote face, fără consimţi- 
mentul celui-ait, nici in- 
tun chip, ferestră sai 

  

b) Tribunalul care declară că o 

construcţie 6re-care dannsză pro- 
prietatea vecină, fără ayăturea 
faptului dacă acea construcţiune 
este din acele prevădute de art, 
610 Cod. civ. dă o sentinţă nemo- 
fivată şi deci casabilă, Cas. 1 348|93,



- SERVITUDINI (Art. 612—616; 

deschidere întrun zid co- | 
mun. (Civ. 594, 599, 623) 
(Civ. Fr. 675). 

612. Nimeni nu pâte 
avea vedere saii ferestre 
spre vedere, nici balcâne 
sai alte asemenea asupra 
proprietăţei îngrădite sai 
neîngrădite a vecinului 
său, de nu va fi o distanţă 
de 19 decimetri între zi- 
dul pe care se deschid a- 
ceste vederi şi proprieta- 
tea vecină. (Civ. 489-491, 
601, 614, 623, 634, 637, 
639, ur.) (Civ. Fr.: 678) 1). 

613., Nimeni nu pâte 
avea vederi piezişe pe pro- 
prietatea vecinului de nu 
va fi o distanţă de 6 de- 
cimetri. (Civ, 489-491, 601, 
614,623, 634, 637, 639, ur.) 
(Civ. Fr. 679). 

614. Distanţa de care 
este vorba în cele două 
articole precedente se so- 
cotesce de la faţada zidului, 
pe care s'a deschis vede. 
rea, şi, de vor fi balene 

  

1) «) Reclamantul probînă îna- 
intea Tribunalului că a exercitat 
posesiunea unui drept de servi- 
tute 30 ani, probeză cu acâsta că 
el a posedat ca proprietar, Cas. 1 
285!89. 

b) De asemenea proprietarul 
care avind ferestre cu vederea 
în proprietatea vecinului, necon- 
forme art. 612, gi a posedat 30 
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saii alt asemenea, de Ja li- 
nia lor cea din afară, până 
la linia lor de despărțire 
a celor dou& proprietăţi. 
(Civ. 612, 613) (Civ. Fr. 
680). 

Secţiunea IV. — Despre picătura 
straşinilor 

615. Tot proprietarul 
este dator a'şi face stra- 
şina casei sale ast-fel în 
cât apele din ploi să se. 
scurgă pe tărâmul săi, sati 
pe ulite, iar nu pe locul 
vecinului săi. (Civ. 578, 
589, 629, 624) (Civ. Fr.681). 

Secţiunea V.— Despre drepiul 
de trecere 

616. Proprietarul al că- 
rui loc este înfundat, eare 
nu are nici o eşire la ca- 
lea publică, pâte reclama 
o trecere pe locul. veci- 
nului saii, pentru explâta- 
rea fondului, cu îndatorire 
de al despăgubi în pro- 
Di Ai 
ani, dobindesce prin prescripţiune 
o servitute de vedere. Cas.I. 310/88. 

c) Tribunalele aă puterea de 
a judeca, dacă prin construcţiu- 
Bile ridicate se atinge sat nu: 
dreptul de servitute de vedere 
dobindit de proprietarul vecin, 
de şi autoritatea comunală a   permis aceasta, Cas. 21 9/79.
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porţiune cu pagubele ce 
sar putea ocasiona, (Civ. 
481, 581, 585, 589, 619, 627, 
633, ur.) (Civ. Fr. 682) 1). 

617. Trecerea trebue 
regulat făcută pe partea ce 
ar scurta calea proprieta- 
rului fondului închis, ca 
să iasă la drum. (Civ. 618, 
634, ur.) (Civ. Fr. 683). 

618. Cu tâte acestea 
trebue a se alege trecerea 
prin locul ce ar pricinui 
o mai puţină pagubă ace- 
lui pe al cărui loc trece- 
rea urmeză a fi deschisă. 
(Civ. 617) (Civ. Fr. 684). 

619. Acţiunea de des- 
păgubire, în casul prev&- 
dut prin art. 616, este pre- 
seriptibilă; iar trecerea tre- 
bue să urmeze după pres- 
cripțiune, de şi acţiunea 
de indemnitate nu s'ar nai 
putea admite. (Civ. 581, 
1890) (Civ. Fr. 685). 

SERVITUDINI (Art. 617—621) 

CAPITOLUL III 

Despre ervitudinile stabilite prin 
faptul omului 

Secţiunea 1. — Despre osebite fe- 
Iuri de servituţi ce se pot stabili 

asupra bunurilor 

620. Este ertat proprie- 
tarilor a stabili pe pro- 
prietăţile lor, sati în folo- 
sul proprietăţilor lor, veri- 
ce servituile vor găsi de 
cuviinţă, pe cât timp aceste 
servituţi nu vor impune 
persoanei proprietarului 
fondului servient obliga: 
ţiunea unui fapt personal, 
şi pe cât timp aceste ser: 
vituță nu vor fi contrarii 
ordinei publice. (Civ. 5, 
480, 568, 576, 623, ur. 1075, 
1008, 1412, 1471). 

Usul şi întinderea servi: 
tudinilor stabilite ast-fel 
se reguleză prin titlul ce 
le constitue, şi în lipsă. de 
titlu, după regulele urmă- 
tre. (Civ. 969, 977-985). 
(Civ. Fr. 686). 

621. Servituţile sunt 
  

1) a) Dispoziţiunile art, 616, 
sunt aplicabile şi la lucrările de 
xeparaţie şi întreținere a locului 
înfundat. Cas. IL. 59:82. 

3) Tribunalul recunoscînd. pro- 
prietaruluă locului înfundat drep- 
tul de trevera pe pămîntul ve- 
oinufor, hotărîrea dată de Trib. 
nu poate avea outoritatea lucru”   Zuă judecat, față de acţiunea în 

despăgubire făcută de vecin con- 
torm art. 616. Cas. 1. 217|92. 

c) Dreptul de trecere pe locul 
altuia fiind un drept real, el nu 
pâte îi reclamat de cât pe cale 
petitorie, înaintea Tribunaluluf 
ca primă instanţă. Cas. I. 360|93,



SERVITUDINI (Art. 622-624) 

stabilite sai în folosul elă- 
dirilor, sai în folosul pă- 
mentului. — Cele de felul 
d'ântâiii se numesc urbane, 
chiar când clădirile pentru 
cari servitutile sunt insti- 
tuite se vor afla nu numai 
în oraş, dar şi la eră; 
cele d'al douilea fel se nu- 
mese rurale. (Civ. Fr. 687). 

622. Servituţile sunt 
saii continue sai necon- 
tinue : Servituţile continme 
suni acelea al căror exer- 
ciţiă este sau pole fi con- 
tinuă, fără să aibă tre- 
buinţă de faptul actual al 
omului; ast-fel sunt ape- 
ducele, seursurile apelor, 
ferestrele şi altele aseme- 
nea. Servituţile necontinue 
sunt acelea cari au trebu- 
intă de faptul actual al o- 
mului spre a fi exercitate, 
ast-fel este dreptul de tre- 
cere, de a lua apă din 
fântână, de a pasce vite 
şi alte asemenea. (Civ. 623 
—625, 636, ur. 640). (Civ. 
Fr. 688). 
Servituţile sunt aparinţi 
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saii neaparinţi. Servihu- 
țile aparinţă sunt acelea 
cari se cunosc prin lu- 
crări exteridre. . precum: 
o uşă, o ferestră, o apă- 
ducere; servituţile neapa- 
rinţă sunt acelea ce n'a 
semn exterior de existenţa 
lor, precum, spre exe«m- 
plu: proibițiunea de a zidi 
pe un fond, saii deu nu 
zidi de cât până la o înăl- 
țime determinată. (Civ. 
623-—625, 627, 636, ur. 640). 
(Civ. Fr. 689). 

Sucţiunea II. — Despre modul cu 
care se stabilesc servituţile. 

623, Servituţile con- 
tinue şi aparinţi se do- 
bândesc prin titlu, sai prin 
posesiune de trei-deci ani. 
(Civ. 579, ur. 692, 1846, 
ur. 1890, 1894, ur.) (Civ. 
Fr. 690) î). 

624. Servituţile con- 
tinue neaparinti, şi servi- 
tuţile necontinue şi nea. 

parente nu se pot stabili 
de cât printitluri. (Civ. 1). 

  

1) a) Judecătorul de Ocol în 
prima instanţă şi 'Tribunalul în 
apel sunt competinte să hotă- 
rască în posesorii cu privire la 
o servitute de vedere. Cas 1. 
311193, 

b) Dreptul de a avea picătura   straşinei pe proprietatea altuia, 
ca drept de servitate, nu se pote 
dobindi de câtprin prescripțiunea 
lungă de 30 ant. Cas. 1. 212|17. 

c) Tot ast-fel şi servitutea de 
vedere, prin exercitarea ei timp 
de 30 ani, Cas. 1, 310|88.
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(Civ. Fr. 691) 3). 
625. Destinaţiunea pro- 

prietarului tine locdetiilu, 
în privința servitutilor 
continue şi aparinti. (Civ. 
622, 623, 626, ur) (Civ. 
Fr. 692) 2). 

626. Nu pote fi desti- 
naţiune a proprietarului 
de cât numa! când se va 
dovedi că cele două fon- 
duri acum despărțite aii 
fost averea aceluiași pro- 
prietar, şi că printr'6nsul 
Sati pus luerurile în sta- 
vea din care a resultat 
servitutea. (Civ. 625, 697, 
638) (Civ. Fr. 693). 

627, Dacă proprietarul 
a două proprietăţi, între 
care există un semn vădut 
de servitute, înstreineză 
una din proprietăţi, fără 
ca eontractul să conţină 
nică o 'conventivne atin- 
gătore de servitute, ea 
urmeză dea exista într'un 

SERVITUDINI (Art. 625—629) 

mod activ saii pasiv în 
favârea fondului înstrei- 
nat, sai asupra fondului 
neînstreinat, (Civ. 622, 625, 
626, 633, 1349). (Civ. Fr. 
694). - 

628. Titlul constitutiv 
al servituței, în privinta 
sevvituților ce nu se pot 
dobîndi prin prescripţiune, 
nu pote fi înlocuit de cât 
prin un titlu de recun6s- 
cerea servituţei şi dat din 
partea proprietarului. Jo- 
cului servit. (Civ. 624, 1189, 
ur. 1200, 4, 1205). (Civ. 
Fr. 695). 

629. Când se stabilesee 
'o servilute se înţelege că 
se acordă tot de o-dată şi 
tâte mijlâcele spre înire- 
buinţarea ei. Ast-fel ser- 
vitutea de a lua apă din 
fântâna altuia trage cu 
sine şi dreptul de trecere. 
(Civ. 630, ur.) (Civ. Fr. 
696). 

  

1) a) Cână e în discuţiune nu- 
răal turburarea posesiune drep- 

tului de trecere, iar nu validi- 
tatea acestui drept, fiind vorba 
de o simplă acţiune poseșorie, 

nu violează art. 624 Tribunalul 
care se bazează numa! pe decla- 
raţiunile martorilor. Cas, L 309/90, 

) Servitutea dreptului de tre- 
cere neputină fi dobinâită prin 
prescripţiune, posesiunea sa nu 
poate da log la o acţiune pose- 

      sorie, fiind vorba de o servitute 
necontinue, care nu pâte fi sta- 
bilită de cât prin titluri. Cas. 1. 
311193. Contra. Cas. I 309:90. 

2) Drumul de trecere deschis 
de cineva în baza art. 625, pe 
proprietatea sa, formeză un titlu 
pentru moştenitorii s&!, unul din 
ei neputind să'l închidă fără con- 
simţimintul celor alţi, Cas. LI 
11293. -



SERVITUDINI (Art. 630—624) 

Secţiunea. III. — Despre drepturile 
proprietarului fondului căruia 

se cuvine servitutea. 

630. Acela căruia se cu-" 
vine o servitute are drep- 
tul a face tote lucrările 
trebuinci6se spre a se sluji 
cu dânsa şi spre a opăs- 
tra. (Civ. 629, 631, ur.) (Civ. 
Fr. 697). 
“681, Aceste lucrări se 
face cu cheltuiala sa, iar 
nu cu cheltuiala proprie-. 
tarului fondului supus, 
afară numai când se va 
stabili alt-fel în titlu de 
stabilirea servituei. (Civ. 
630, 632). (Civ. Fr. 698). 

632. In casul chiar unde 
proprietarul fondului su- 
pus este însărcinat prin 
titlu a face cu cheltuiala 
sa lucrările trebuinei6se, 
peniru a se servi de ser- 
vitute sau a o păstra, el 
pote tot-d'auna a se scuti 
de acestă sarcină, lăsând 
fondul supus în disposi- 
țiunea proprietarului fon- 
dului căruia se cuvine ser- 
vitutea. (Civ. 593, 631). 
(Civ. Fr. 699). 
633. Dacă proprietatea 

pentru care s'a stabilit ser- 
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vitutea sar împărţi, servi. 
tutea rămâne tot aceaşi 
pentru fie-care parte, fără 
ca fondul supus să se în- 
greuneze. Ast-fel de va fi 
un drept de trecere, toti 
devălmaşii vor fi îndatoraii 
al exercita prin acelaşi 
loc. (Civ. 616, ur. 627, 635, 
1062, ur.) (Civ. Fr. 700). 
634. Proprietarul fon- 

dului supus servitutei nu 
pote face nimic spre ai. . : 
seădea întrebuintarea sai 
a "i-o îngreuna. Ast-fel nu 
pâte schimba starea locu- 
rilor, nică strămuta, exer- 
citarea dintr'un loc întwal: 
tul, de cât acela undeser.. . 
vitutea a fost din început 
stabilită. Cu tote acestea, 
dacă acea stabilire primi 
tivă a devenit mai împovă- 
rătore proprietarului fon- 
dului supus, saii dacă îl 
opresce a'şi face pe dân- 
sul reparatiuni folositore, 
va putea oferi proprieta- 
"rului celui-lalt fond un loe 
ce ar avea aceiaşi înles- 
nire pentru exercitarea 
drepturilor sale. şi acesta 
nu va putea refusa. (Civ. 
578, 617, 618) (Civ. Fr. 
7101). ?). 

  

1) d) Proprietarul fondului, su- 
pus servituţei are dreptul să   schimbe locul pe unde ea sa 

exercitat, nu însă şi acela în fo. |
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685, lusă şi acela ce 
are un drept de servitute 
nu 7] pote întrebuința de 
cât după coprinderea tit- 
lului săii, fără a putea face 
nică în fondul supus ser- 
vituţei, nici în fondul pen- 
tru care servitutea este în- 
fiinţată, vre-o schimbare 
împovărătore celui dintăiit 
fond. (Civ. 578, 969) (Civ. 
Fr. 702)1). 

Secţiunea 1V.—Despre modul „ 
stingereă servituților 

686. Servitutile înce- 
teză când lucrurile se gă- 
sese în ast-fel de stare, în 
cât servitudinea nu se mai 
pote exercita. (Civ. 557, 
601,637, 1156) (Civ. Fr. 703). 

687. Ele renasc dacă 
lucrurile sunt restabilite 
întrun chip, în cât servi- 
tuţile să se potă exercita, 
afară numai de nu ar fi 
trecut un :spaţiii de timp 

- îndestulător spre a se pu- 
tea presupune că s'a des- 

SERVITUDINI (Art, 635-—641) 

ființat servitutea,după cum 
se dice la art. 640. (Civ. 
601, 639, 1798, 1890) (Civ. 
Fr. 704). 

638. Ori:ce servitute 
este stinsă, când fondul 
către care este datorită şi 
acela ce o datoresce cad 
în aceiaşi mână. (Civ. 557, 
626, 627, 1154, 1798) (Civ. 
Fr. 705). | 

639. Servitutea este 
stinsă prin ne us în curs 
de 30 ani. (Civ. 640, ur. 
1800, 1890, 1894, 1895) (Civ. 
Fr. 706). 
640. Aceşti 30 de ani 

se numără după osebite 
feluri de servituli, sau din 
diua de când cel în drept 
a încetat dea se folosi de 
dânsa, când este vorba de 
servitută necontinue, saii 
din diua de când s'a făcut 
un act contrarii servituiei 
continue. (Civ. 601, 622, 
636, ur.) (Civ. Fr. 707). 

641. Modul servituței 
se poate prescrie ca şi ser- 

  

1osul căruia s'a stabilit servitu» 
tea. Cas. I 374|71. 

d) Dacă însă se constată că ezis- 
tența servituței, depindea numai 
de dreptul de trecere prin curte, 
neprecizindu-se direcţia trecerei, 
prin facerea unor construcţiuni 
în acea curte, nu se împedică exer- 
citarea servituţei Oas, L. 145191. 

      1) Din art. 635 Cod. civ. reese 
că proprietarul fondului domi- 
nant nu pâte face alte lucrări 
pentru exercitarea dreptului săi 
de servitute, de cît în limitele 
statornicite pentru exercitarea a- 

cestui drept prin titlu săă con- 
stitutiv şi prin prescripţie. Cas 
1. 239)91.



SERVITUDINI (Art. 642 —6-16) 

vitutea, şi cu acelaşi chip. 
(Civ. 639, ur.) (Civ. Fr.704). 
642. Dacă proprietatea 

în folosul căreia sa stabi- 
lit servitutea este a mai 
multor eoproprietari, în- 
trebuinţarea din partea 
unuia popresce prescripţi- 
unea în privinţa celor-aliă. 
(Civ. 643, 1057, 1058, 1872) 
(Civ. Fr. 709). 
643. Dacă dintre co- 

proprietari se găsesce unul 
în contra căruia preserip- 
ţiunea nu s'a putut aplica, 
precum un minore, acela 
păstrează dreptul tutulor 
celor - alţi  coproprietari. 
(Civ. 1876) (Civ. Fr. 710). 

"CARTEA III 
DESPRE DIFERITELE MODURI 

PRIN CARI SE DOBÂNDESCE 
PROPRIETATEA 

644. Proprietatea bu- 
nurilor se dobândesce şi 
se transmite prin sucee- 
siune, prin legate, prin 
convenţiune şi prin tra-. 
dițiune. (Civ. 480, 645, 650, 
ur. 653, 800, ur. 942, 971) 
(Civ. Fr. 744).. 
645. Proprietatea se 

mai dobhândesce prin acce- 
siune, sait încorporațiune, 
prin  prescripţiune, prin 
lege şi prin ocupatţiune, 
(Civ. 482, ur. 1837, ur.) 
(Civ. Fr. 719). 

646. Bunurile fără stă. 
pân sunt ale Statului. (Civ. 
477, 641, ur. 652, 680, 1845) 
(Civ. Fr. 713). 

  

1) a) Dreptul de proprietate 
asupra unui imobil nu se pote 
dovedi cu martori Cas. 1 157]89. 
Contra. Cas. I. 46|80. 

3) Este însă admisă proba tes- 
timonială atunci când valorea 
imobilului nu trece de 150 lei. 
Cas. 1. 201|89. _ 

c) NOTA.—In momentul când 
scrim acestea, s'a propus la Se- 
nat, din iniţiativă parlamentară, 
un proect de lege modificator al 

art. 8, 9, 16, 18 şi 645 din codul 

civil, în scopul de a le pune in 
acorâ cu mult diseutatul art. 7 
din Constivuţiune care spune că: 

«Numai Românii sai cei natură- 
Hizati Români pot dobindi imobile 
rurale în România.» 

Prin acest proect de lege, pe 
lângă modificarea în parte a art, 
8, 9, 16, 18 şi 645 din Codul civil 
se mai adaogă la finele acestui 
Cod încă patru articole care 1ă- 
muresc situaţiunea persoanelor 
cari ai deja. drepturi câştigate. 
Vom reveni 1a fnitul coâului a- 
supra acestor modificări, în ca- 
zul când ele vor fi votate de Qor- 
purile legiuitoare. (A se vedea   «Dreptul» No. şi 8 din Ianua: 
rie 1891). .
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64%, Sunt bunuri cari 
nu aparţin himenui şi al 
căror us e comun tutulor. 
Legi de poliţie regulează 
felul întrebuinţărei lor. 
(Civ. Fr. 714). 

648. Facultatea de a 
vena, saii de a pescui este 
regulată prin legi parti- 
culare. (Civ. Fr. 715). 

649. Proprietatea unui 
tesaur este a acelui ce l'a 
găsit în propriul săii fond; 
ducă tesaurul este găsit în 
fond strein. se împarte pe 
din două între cel ce la 
descoperit şi între pro- 
prietarul fondului ?). 

Tesaurul este ori-ce lu: 
cru ascuns sai îngropat 
pe care nimeni nu poate 
justifieg că este proprie- 
tar şi care este descope- 
rit printrun pur efect al 
asardului. (Civ, 499-491) 
(Civ. Fr. 716), 

suc CESIUNI (Art. 647- 652) 

TITLUL I 

Despre succesiuni 

650. Succesiunea se de- 
feresce, saii prin lege, sati 
după voinţa omului prin 
testament. (Civ. 651, ur. 
800, 809, ur.) Civ. It. 720, 

$ 15). 

CAPITOLUL I 

Despre deschiderea succesiunilor 

651. Succesiunile se 
deschid prin morte. (Civ, 
Fr. 718). 

652. Legea regulăză or- 
dinea succesiunilor între 
moştenitorii legitimi. 
„Copii naturaii, în pri: 

viţa succesiunei mamei 
lor şi a colateralilor săi, 
sunt asimilați copiilor le- 
gilimi şi vice-versa. In 
lipsă de moştenitori legi: 
timi sai naturali, bunurile 
se moştenese de soţul su- 

  

1) Codul Calimach, în art. 529- 
535, reguleză proprietatea como- 
vilox» găsite, hotărind că: se îm- 
părţesce în trei de o potrivă părti, 
din cari una să o ia Siăpănirea, 
alta proprietarul loculuY-si a treia 
găsitorul, stabilind şi pedepse pen- 
tru cel ce ar contraveni legei. 

2) Purburarea folosinţei de apă, 
a unui riă de domeniul privat, 
formează obiectul unei acțiuni 
posesorii, art. 641 nevizind ase- 

  menea rîuri, Cas. 1, 224183. 
3) o) Rezultă din legea Cara- 

gea şi dreptul bisericesc in -vi- 
soare că episcopii ca şi monahii 
nu pot A moşteniţi de rudele lor 
ab întestat, toată averea lor. afară 
de cea privată, aparţintnd Epar- 
chier. Cas. Sec. Un. 2]89. 

8) Succesiunile se reguldză după 
legea sub imperiul căreia s'uă 
deschis, Oas. 1. 30/83.



BUCCESIUNI (Art. 638-655) 

pravietuitor. In lipsă de 
soţ, Statul devine moşte- 
nitor. (Civ. 477, 646, 659, 
ur. 677 ur. 679, 684) (Civ, 
Fr. 723) 1). 

653. Descendenții şi as- 
cendenții aii de drept po- 
sesiunea succesiunei, din 
momentul morțţei defune- 
tului. 

Cei-l'alţi moştenitori in- 
„ txă în pusesiunea sucee- 

siunei cu permisiunea jus- 
tiției. (Civ. 659, ur. 631, ur. 
713, ur.) (Civ, Fr. 724)2). 

1) a) Calitatea de copil natural 
neconstituind după Codul nostru 
civil o incapacitate pentru acest 
fel de copii, ei pot primi de la 
tatăl lor ori-ce liberalităţi, fe prin 
ace între vii, fie testumentare. 
Cas. 1 191|92. Contra Cas. 11 248|76. 

2) 4) Vâduva fără avere nu are 
posesiunea moştenirei de drept. 

Cas. 11. 83|88. 
d) Conform art. 653, rudele co- 

laterale ale lui de cujus neavînd 
de drept pusesiunea moştenirei, 

trebuesc să aibă permisiunea ju- 
stiţiei pentru a o putea avea. 
Câs. 1. 210|90. N 

c) Descendenții defunetului aă 
de drept posesiunea succesiunei 
din momentul morţeă lui de cu- 
jus, fără a mai tace devlaraţie 
că acueptă moştenirea. Oas. IL. 
152192. A 

4) 'Tribunalul poate consemna 
valdrea unei succesiuni, când se 

Y 
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OAPITOLUL 11 

Despre calităţile cerute pentru a 

succede - 

654. Pentru a succede 
trebue neapărat ca per- 
sona ce. succede să existe 
în momentul deschiderei 
succesiuner. 

Copilul conceput este 
considerat că există, 

Copilul născut mort este 
considerat că nu există, 
(Civ. 282, ur.) (Civ, Fr. 
195) 5). 

655. Sunt nedemni de 
a succede şi, prin urmare, 
escluşi de la succesiune: 

ivese noui pretenţiuni la moşte- 
nire. Cas. 1. 313|83. 

e) Cererea de trimitere în po- 
sesie nu poate fi acordată de cât 
rudelor celor mai apropiate în 
grad. Cas LI. 210|90. ” 

f) O acţiune în revendicare se 
poate exercita de moştenitorii co- 
laterali, contra unui al treilea de- 
ținător al averei suvcesorale, fără - 
a se conforma art. 653. Cas.1 
40/93. 

9) Moştenitorii colaterali a 
facultatea de a-renunţa la o ac- 
ţiune, chiar înninte de a cere 

"J-sezina. Cas. 1 419;90. 
3) a) Numai acei cari sunt Ro- 
mîni saii naturalizați Romîni pot 
dubindi imobile rurale în Româe 
nia. Cas. 1 18092, , 

d) Străinii şi chiar Românii ne- 
naturalizaţi nu pot dobindi mo 
bile rurale în Rominia. Cas. 1   389!91,
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1.-Condamnatul pentru 
că a omorit, sai a cercat 
să omore pe defunct. 

9, Acela care a făcut în 
contra defunctului o acu- 
sațiune capitală, declarată 
de judecată ealomnidsă. 

3. Moştenitorul majore, 
care, având cunoştinţă de 
omorul defunctului, n'a de- 
nunţatacâsta justiţiei. (Civ. 
656, ur.—P. 48, 225, ur.248, 
250, ur.—Pr. P. 29, ur. 320, 
ur. 344, 346, ur.) (Civ. Fr. 
791), 
656. Lipsa de denun- 

tare nu pote vătăma în 
"drepturile lor pe ascen- 
denţii şi descendenţii omo- 
ritorului, pe afinii săi de 
acelaş gtad, pe sotul saă 
soţia sa, pe fralii saii su- 
vorile sale, pe unchii sau 
mătuşile sale, pe nepotii 
sai nepâtele sale. (Civ.635, 
660, ur.) (Civ. Fr. 728). 
"657. Moştenitorul de- 
părtat de ia succesiune ca 
nedemn, este obligat a în- 
târce tâte fructele şi veni- 
turile a căror folosinţă a 
avut'o de la deschiderea 
succesiunei. (Civ. 485, 655) 
(Civ. Fr. 729). 

1) Calitatea de copil natural 
neconstituind după Codul civil 
actual o incapacitate pentru a- 
cest fel de copii, ei pot primi de   

SUCCGESIUNI (Art. 656—660) 

658. Copii nedemnului 
viind la succesiune, în vir- 
tuiea dreptului lor proprii, 
fără ajutorul representa- 
țtiunei, nu sunt depărtaţi 
pentru greşela tatălui lor; 
acesia însă nu pâte, nici 
într'un cas, reclama usu- 
fructul bunurilor succesiu- 
nei, pe care legea "1 acordă 
taţilor şi mamelor asupra 
bunurilor copiilor lor. (Civ. . 
3385, ur. 664, ur. 668) (Civ, 
Fr. 730), 

CAPITOLUL III 

Despre deosebite ordine d suc- 

cesiune, 

Secţiunea I. — Disposiţiună ge- 

nerale, 

659. Succesiunile sunt 
deferite copiilor şi deseen- 
denţilor defunctului, as- 
cendenţilor şi rudelor sale 
colaterali, în ordinea și 
după regulele mai jos de- 
terminate. (Civ. 661, ur. 
669, 670, ur. 672, ur.) (Civ. 
Fr. 731). 1) 

660. Procsimitatea ru- 
deniei se stabilesece prin 
numărul generaţiunilor ; 
fie-care generaţiune nu- 

la tatăl lor ori-ce liberalităţi, fie 
Prin acte între vii, fie prin tes- 
tament. Cas. 1. 191192. Contra, 
Cas. 1 243176.



SUGCESIUNI (Art. 661—665) 

mă&ră un grad. (Civ. 602,ur.) 
(Civ. Fr. 735). 

661. Şivul gradelor for- 
meză linia : se numesce li- 
mie drâptă şirul gradelor 
între persânele ce se cobor 
una dintr'alta : linie cola- 
terală, sirul gradelor între 
personele ce nu se cobor 
unele din altele, dar care 
se cobor dintr'un autor 
comun. 

Linia dreptă se împarte, 
în Hnie dreptă descendentă, 
şi în linie dreptă ascen- 
dentă, 

Antâia este aceea celegă 
pe capul nemului cu acei 
ce se cobor dela el; a doua 
este aceea ce legă o per- 
s6nă cu acei din cari ea se 
coboră. (Civ. 660, 662, ur.) 
(Civ. Fr. 736). 

662. In linie dreptă se 
numără atâtea graduri câte 
sunt şi generaţiuni între 
persone : asi-fel fiul este 
către tatăl săi în cel d'in- 
tâiii grad; nepotul de fii 
in cel dal doilea, şi vice- 
versa : tată] şi bunul către 
fii lor şi nepoţii lor de fiii. 
(Civ. 660) (Civ. Fr. 737). 
663. In linie colaterală 
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gradurile se numără după 
generatiuni, începând de 
la una din rude până lă au- 
torul comun, şi de la acesta 
până la cea-l'altă rudă. 

Fraţii dar sunt în gra- 
dul ai duoilea; unchiul şi 
nepotul în al treilea, verii 
primari în al patrulea, ş.c.l, 
(Civ.660,662) (Civ. Fr.138). 

Secţiunea II. — Despre represen- 

taţiune, 1) 

664. Representaţiunea 
este o ficţiune a legei, care 
are de eteet de a pune pe 
vepresentanţi în locul, în 
gradul şi în drepturile re- 
presentatului. (Civ. 658, 
665, ur.) (Civ. Fr. 739), 

665. Representaţiunea 
se întinde nemărginit în 
linie directă descendentă. 

Ea este admisă în tâte 
casurile, concure copii de- 
funetului cu descendenţii 
unui copil mort mai dina- 
inte, întâmple-se ca totă co- . 
pii defunctului fiind morţi 
înaintea lui, descendenţii - 
dişilor copii să se găsescă 
între ei în graduri egali, 
sau neegali. (Civ. 660, ur. 
  

1) După cum resuliă din Partea 
IV, Cap. 3, art. 17 şi art. 18 0. 
Caragea şi $Ş 919-924 O. Calimach,     principiul ' representațiunei era 

admis şi de aceste două vechi le- 
gislaţiuni române,
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667, ur.) (Civ. Fr. 740). 
666. In linie colaterală 

representaţiunea este. ad- 
misă în privinţa copiilor 
şi descendenților fraţilor 
saii surorilor defunctului, 
vie ei la succesiunea sa în 
concurs cu unchiii sait mă- 
tuşe, întâmple-se ca toti 
fraţii si surorile defune- 
tului, fiind morţi mai dina- 
inte, sucee-iunea să se gă- 
sescă trecută la descenden- 

: ţii lor, îp graduri egali sai 
neegali: (Civ. 660, ur. 664, 
667. ur. 672). (Civ. Fr. 742). 

667, In tâte ceasurile în 
cari representuţiunea. este 
admisă, partagiul se fuce 
pe tulpină (souche) ; dacă 
aceiaşi tulpină a produs 
mai multe ramuri, sub-di- 
visia se face iarăşi pe tul- 
pină în fie-care ramură, şi 

membrii aceiuşi ramuri se 
împart egal între dinşii. 
(Civ, 664, 665, ur.) (Civ. Fr. 
743), 

  

SUCCESIUNI (Art. 666—669) 

668. Nu se represintă 
de cât personele mite. 

Pote cine-va representa 
pe acela la a cărui suece- 
siune a renunţat. (Civ. 658, 
698) (Civ. Fr. 744). 

Secţiunea III. — Succesiunile de- 

ferite descendenților. 

fi . 
669. Copiii saii descen- 

denţii lor succed tatălui, 
mamei, moşilor, moşelor, 
şi veriă-cărui alt ascendeb- 
te, fară deosebire de sees 
şi chiar de ar fi născuţi 
din deosebite căsătorii.— 
Ei succed în părţi egali 
când se găsesc toţi în gra- 
dul dintâiii şi sunt chemati 
după propriul lor drept; 
ei surced pe tulpină când 
sunt chemati toţi sai unul 
din ei prin representaţi- 
une 1). (Civ. 306, 315, 658, 
660 ur. 664, ur.) (Civ. Fr. 
745). 

  

1) Codul Caragea, Partea IV, 
Cap. 3. art. 17 dice: <a) Când mor- 
tului nu-Y trăesce muerea, saii 
mortel bărbatul, şi aii numai un 
copil, atunci moştenesce copilul; 
b) când aii numai feciori, moşte- 
mnesc numai feciorii de o potrivă 
fie-care ; c) când ai feciori si fete 
numai feciorii mostenesc de o po- 
trivă, şi pe fete, 'de vor & neîn- 
zestrate, datori sunt să le înzes-   

treze gi să le căsătorească; d) 
când ai fete neînzestrate şi în- 
zestrate, numai cele neînzestrate 
moștenesc de o potrivă fie-care, 
e) când at numai fete înzestrate 
atunci moştenese ele de o potrivă 
una cu alta; f) câni, afară din 
copiii lor cei vii, ai şi nepoți de 
fii, se chiamă şi aceştia la moş: 
tenire, şi moștenese dimpreună: 
cu unchii lor, partea ce se cădea



SUOCESIUNI (Art. 670—672) 

Secţiunea IV. — Despre succesiu- 

nile deferite ascendenţilor 

670. Dacă defunctul n'a 
lăsat posteritate, nică frate 
nici surori. nici descen: 
denţi dintaceştia, succe- 
siunea se cuvine ascen- 
denţilor din gradul de ru- 
denie cel mai aprope. 

Ascendenţii de acelaşi 
grad moștenesc părți e- 
gale 1).-(Civ. 671, 673: (Civ. 
Fr. 146). 
„671. Dacă tatăl şi muma 

unei pers6ne morie fără 
descendenti "i-ai supravie- 
țuit, lăsând acea personă 
fraţi, surori, sati descen- 
denţi ai acestora, succe- 
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siunea se divide în două 
portiuni egale, din cari 
jumătate numai se cuvine 
tatălui şi mamei, şi se îm- 
parte de o putrivă între 
dânşii. (Civ. 673, 674) (Civ, 
Fr. 748). 

Secţiunea V. — Despre succesiunile 

colaterale 

672. In cas de a muri 
mai dinainte tatăl şi mama 
unei perşone mortă fără 
posteritate, fraţii, surorile 
saii descendenţii lor sunt 
chemată la succesiune, de: 
părtând pe ascendentă şi 
pe cei altă colaterali. Ei 
succed saii după propriul 

  

să moştendscă tatăl lor de trăia; 
g) când, neavînd feciori în viaţă, 
aă nepoți din feciori şi din fete, 
atunci nepoții cel din feciori, de- 
părteză pe nepoţii cei din fete 
(precum se cădea să depărteze 
şi feciorii de trăiau pe fete de tră- 
iată) şi moştenese pe obrazul pă-. 
xinţilor lor, luând adică fie-care 
familie partea ce se cuvenea să 
ia tatăl lor de trăia; h) când au 
nepoți din fete numai, aceia nu- 
mai moştenesc de casă» 

Codul Calimach, în $ 916 dice: 
«Când mortul va lăsa fil, adică 
pogorâtori din spiţa ântâiii, năs- 
cuţi din legiuită însoţire, atuncă 
Ji se cuvine lor întregă averea lui, 
fără deosebire de parte bărbătdscă 
si femeiască, ori că trăind el, sai 
cână după mortealui sati născut,» 

Ş 917 dice: «Dacă vor fi duot 

saii mai mulţi fii, împărţese ei. 
moştenirea în părţi de o potrivă 
după numărul lor, şi acesta se 
dice în legi împărţâla pe capete». 

1) Ideia acestui articol este 
luată din $$ 927, 928 şi 929 0. 
Calimach, din cari primul şi ul- 
timul Qie: «Dacă mortul are din 
suitori numai tată şi mamă, "1 
moştenesc aceşfia de o potrivă ; 
iar dacă va avea numai tată, sati 
numai mamă, '] moştenesc numai 
acela sai numai acesta, depăr- 
tându-se cei mai departe sui- 
tori.> _ 

$ 929: «Cu asemenea rânduială 
întră la moştenire cei mai depăr- 
taţi suitori din cari tot-d'a-una 
se protimisesce cel ma! aprâpe 
după spiţă, ori despre tată sati 
despre mamă de ar fi»   

n
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lor drept, saii prin repre- 
sentaţiune, în modul regu- 
lat în Secţiunea II a aces- 
tui Cap, (Civ. 664, 666 ur.) 
(Civ. Fr. 750). 

678. Dacă tatăl şi muma 
personei morte fără poste- 
ritate W-aii supravieţuit, 
frații, surorile saii repre 
sentanţii lor iau jumătate 
succesiunea. Dacă numai 
tatăl saii numai muma "i-a 
supravieţuit, fraţii, suro- 
rile saii representaniii lor 
iau trei pătrimi ale succe- 
siunei. (Civ. 671, 674) (Civ. 
Fr. 1751). 

674. Partagiul jumă&tă- 
ței saii celor 3 pâtrimi cu- 
venite fraţilor saii surori- 
lor, după conţinerea art. 
precedent, se face între ei 
în porţiuni egale, dacăsunt 
toți dintr'aceiaşi căsătorie; 
de sunt din căsătorii di- 
ferite, divisiunea se face 
pejumătate intre cele două 

SUOCCESIUNI (Art. 673 - 676) 

linii paternă şi maternă a 
defunctului ; fraţii primari 
iau parte în amendouă li- 
niile, uterinii saii consân- 
genii !) fie-care în linia sa 
numai. Dacă sunt frați saii 
surori numai într'o linie, 
ei succed .în total, eselu- 
dend pe tote rudele din 
cea-altă linie. (Civ. 666) 
(Civ. Fr. 752) 2). 

675. In lipsă de fraţi 
saii surori sait de descen- 
denti dint'înşii şi în lipsă 
de ascendenți, succesiunea 
se dă rudelor colaterali din “ 
gradul de rudenie cel mal 
apropiat. 
Când sunt mai multe rude 

colaterali în, acelaşi grad, 
Succesiunea se împarte e- 
gal între dânsele. (Civ. Fr. 
753) 3). 
676. Rudele succedpână 

la al 12 grad inclusiv. (Civ. 
660, ur.) (Civ. Fr. 755). 

  

N 1) Uterină sunt fraţii născuţi 
" Gin aceiaşi mumă : consanguiu! cel 
din acelaşi tată; iar prin fraţi pri- 
mari legea înţelege pe fraţii din 
aceiaşi păriuți. 

2) a) Art, 674. Cod. civ. e apli- 
cabil numai la mogtenirile din- 
tre fraţi, fie că vin singuri la 
succesiune, fie că vin cu ascen- 
denţii; el nu “şi are aplicarea 
cînd e vorba de moştenirea unui 
colateral. Cas. 1 210|90.   b) Nu se pote susţine că în 

caz de predeces al părinţilor, nu 
*'Şi mai are aplicaţiunea art. 614, 
căci cu chipul acesta sar în- 
timpla ca dreptul la moştenire 
al fraţilor primari, când vin în 
concurenţă ou cei consanguini, 
în loc să fie mărit prin împuţi- 
narea moștenitorilor, el să fie 
micşorat. Qas. 1 92|91. 

3) A se vedea notaade la art. 
674. Coa. Civ.



, O SUCOESIUNI (Art. 677 —679) 

CAPITOLUL IV 
Despre succesiunile neregulate 

Secţinnea 1. — Despre drepturile 
copiilor naturali asupra bunu- 
rilor mamei lor şi despre suc- 
cesiunea copiilor naturali 

morți fără posteritate 

677. Copiinaturali, chiar 
când căsătoria ar fi prohi- 
bită între mama şi tatăl 
lor, succed mamei lor, as- 
cendenţilor şi colaterali- 
lor mamei, ca şi copii legi- 

1) Ideile din art. 611, 618 şi din 
prima parte a art. 652 al. 2, sunt 

luate de legiuitorul nostru din 
art, 21 Cap. 3, Partea IV C. Qa- 
ragea, care dice : «Copilul din cur- 
pie fără diată nu mostenesce pe 
tatăl si pe rudele sale din sus, nică 
tatăl săii pe dânsul si pe rudele 
sale din jos, căcă el nu este sciut 
or, nici că lut.—Copilul din cur- 
wie  mostenesce, fără diată, pe 
mama sa si pe unchii despre mama 
sa si pe mâsa despre mama sa; si 
unchit, mosa si mama pe el, pen- 
îru că în potrivă el este cunoscut 
de dânsii si eX de dânsul » Iar art, 
30, acelaşi Cap. dice : «Muma care 
are copil din curvie nu este slo- 
vodă să '5% lase în dială mosteni- 
tori pe rudele din sus, că se pro- 
timisesce acela după pravilă din 
pudele că din sus. 

Codul Calimach face deosebire 
între copii naturali adulterint şi 

; tuost. 

înce sustc, Calimach, n€gă oxr-ce 
ârept de moştenire copilului na- 
tural incestuos în succesiunea pă- 
vinţilor lul, tată saă mumă, «ca 
misce nevrednici de ea; însă, pen- 
tu iubirea de omenive, mosteni- 
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timi 1). (Civ. 308, 678) 2). 
678. Succesiunea copi- 

lului natural, mort fără 
posteritate, se cuvine ma- 
mei sale, şi în lipsa ma- 
mei. rudelor ei celor mai 
de aprope. (Civ. 660, 677). 

Secţiunea 1, — Despre suecesiu- 
nea soțului supravieţuitor şi 

despre a Statului 

  

„ Când defunctul nu 
are nică rude în gradul suc- 

torii cet legiuiti a acelor părinti 
sunt datori a le da, pe tot anul, 
cheltuelile trebuincidse pentru hra- 
nă, părtei bărbătesc până la al 
16-lea an, iar părtei femeesci până 
la al 16-lea an al vârstei, după a- 
nalogia legatumului de crescere.> 

Iar $ 954 ice: «Pe copii bas: 
tarai si din fată gvesită "1 moste»- 
nesc numai mamele lor, iar pă- 
rintiă si cei alti suitori si rude- 
niele lăturase despre tată si des- 
pre mamă se depărieză cu totul | 
din mostenirea lor.» 

2) a) Ca şi sub Codul Caragea 
şi după Codul civil actual, co- 
pii naturali nu mostenesc pe 
tatăl lor. Cas, 1 248|76. 

d) De asemenea copilul natu- 
ral nu pote moşteni pe descen- 
denţii mamei sale; poate însă 
moşteni p6 mamă, pe ascendenți! 
şi colaterabi ex. Cas. £ 58]87. 

c) Calitatea de copil natural 
neconstituind după Codul nostru 
civil o incapacitate pentru acest 
fel de copii, el pot primi de la 
tatăl lor ori-ce liberalităţi, fle prin 
acte între vii, fie prin testament, 
Cas, 1 191]92. Contra. Cas. 1 24816.  
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cesibil, nici copii naturali, 
bunurile succesiunei trec 
la soţul în viaţă nedespăr- 
țit. (Civ. 183, ur. 211, ur. 
652, ur. 676, 681, ur.) (Civ. 
Fr. 167). 

6850. In lipsă de soţ su- 
pra-vieţuitor, succesiunea 
trece la Stat. (Civ. 477, 646, 
652, ur. 681, ur.) (Civ. Fr. 
168). 

681. Soţul în viaţă şi 
Statul care cer suecesiu: 
nea sunt obligaţi a face să 
se pună peceti, a pretinde 
să se facă inventariii, după 
formele prescrise pentru 
acceptarea succesiunilor 
sub beneficii de inven- 
tarii. (Civ. 705, ur. 713,— 
Pr. 654, ur.) (Civ. Fr. 769). 

682, Soţul în viaţă este 
încă dator a transforma 
în numerar lucrurile miş- 
cătoare saii a da cauţiune 

1) Ideile dintr'acest articol, 
care lipsesce în Codul frances, 
sunt Juate din 0. Caragea şi C. 
Calimach. - 

Ast-fel, Cod. Caragea la part. 

4, Cap. 3, art, 17, lit. K, Qioe: 
«Când mortului îi trăesce mu- 

erea și are copil cu dânsa, saă 

mortei îi trăesce bărbatul şi are 
copil cu dânsul, atunci copii, su- 

fletul mortului sai al mârtel, şi 

soţia cea vie, moşteneso de opo- 

trivă averea, după cum mal jos 

se arată. 
«Adică copii îşital părţile lor, 

pe cară sunt stăpâni desăvârgiţi,   

SUCCESIUNI (Art. 680—684) 

solvabilă pentru restitu- 
irea suceesiunei, în cas 
când s'ar presenta moşte- 
nitori ai defunctului în 
termen de 3 ani. După a- 
cest termen cauţiunea este 
liberată. (Civ. 700, 1675, 
ur. 1890.—Pr. 392, ur. 617, 
ur.) (Civ. Fr. 771). 

683. Soţul în viaţă sait 
Statul, care n'a îndepli- 
nit formalităţile la cari: 
sunt respectiv îndatoraiă, 
pot să fie supuşi la daune- 
interese către moştenitorii 
ce s'ar arta. (Civ. 681, 682, 
1084) (Civ. Fr. 772). 

Secţiunea III.— Despre dreptul de 
moştenire al femeei când se află 
în concurenţă cu descendenţi 

sait alte rude chemate după 

legă la succesiunea so- 
[ulă ei mort, 

694.1) Când bărbatul 

luând asupra lor şi partea sufle- 
tului pentru cheltuelile îngropă- 
xei şi a pomenirilor mortului saii 
mortel; iar soţia cea vie arenu- 
mai hrisis, aaică folosul părţei 
sale. 

Iar de se vaintâmpla, în urma 
morţel unuia din părinţi peste 3 
ani, să trăiască copil, şi după a- 
cea vreme să moră copilul, însă 
partea bărbătescă mai 'naînte de 
4] 14-lea an al virste sale, iar 
partea femeiască znaf 'nainte de 
al 12-lea an al vîrstei sale, atunci 
părintele ce va î vii să ia a 
treia parte a sufletului în bani
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mâre şi văduva sa n'are | cesiunea bărhatuluy, dacă 
avere, dânsa ia o porţiune 
virilă în usufruct, din sue- 

gata ; iar de vor muri copii înain- 
tea împlinirei a 3 ani, după mâr- 
tea unuia din obrazele părinţilor, 
atuncă obrazul dintre părinți ce 
este vit, de va fi făcut cheltuelă 
pentru îngropare şi pomeniri să 
arate socotâla către clironomă și 
clironomii să-i plătâscă cât va A 
cheltuit.> 

Art. IS, litera C, «Când vamuri 
câpil, parte bărbătească mai 
"nainte de al 14 lea an al vîrstei 
sale, iar partea femeiască mai 

"nainte de 12 ani ai vîrstei sale, 
ori înaintea morţei unuia din 
părinţii săi, ori după mortea a- 
celui părinte, şi alt copil nu va 
mai rămânea, atunci periusia a- 
celui părinte, să se facă trei părță, 
din care o parte să o moştenescă 
obrazul cei vii dintre părinți cu 
desăvârşită stăpânire, însă în bani 
gata, altă parte să o maoştenâscă 
rudele cele de sus ale părintelui 
celui mort saă fraţi numai (Ge 
vor lipsi rude de sus) iar cea- 
Valtă a treia parte să o moşte- 
nescă sufletul copilului celui mort, 
care parte să o ia tot acele rude 
ale părintelui celui mort, pentra 
cheltuiala îngropărei şi a pome- 
nirilor. 

Jar când, nu vor trăi nici rude 
de sus, nici fraţi ai părintelui 
celui mort, atunci obrazul dintre 
părinții cari trăesc să 'moşte- 
nâscă pe părintele cel mort; al 
copilului şi rudele de alăturea 
ale părintelui celui mort până la 
a patra spiță, să aibă pronomion 
a răscumpăra, de vor voi, numai 
căminul neamului lor, de va fi. 

Art. 23. «Când bărbatul cu mu: 
erea trăind 10 ani şi nefăcână 
copii, va muri unul din obraze   

acesta are descendenţi, 
Când bărbatul lasă un 

şi nu va avea copii din altă gă- 
sătorie mai dinainte, atunci obra- 
zul cei viii moştenesce fără de , 
diată a şesea purte din avutul 
lui, iar cea-Valtă avere, rudele 
luă. 

Când bărbatul cel mort w'are 
rude, nici de sus, nici de jos, 
Dică de alăturea, îl mogtenesce 
fără de diată soţia sa, şi pe se- 
ţie, de nu va avea rude de sus, 
de jos şi de alăturea, o moşte- 
nesce tără de diată soţul ei.» 

Codul Calimach, $ 941, dice: 
Dacă murind unul din însoţiţă 

va lăsa copil nevîrstnic, şi pe 
urmă va muri şi acesta, mai 
'nainte Ge împlinirea vîrstei de 
14 ani, partea bărbătescă şi de 
12 ani partea femeiască, se îm- 
parte de o potrivă moştenirea : 
rămasă de la mortul părinte între 
părintele ce trăesce şi între sui- - 
tori mortului părinte, scoţindu- 
se cheltuelile îngropărei şi cele 
pentru suflet, după starea mor- 
tului şi cătimea averei. Iară mu- 
rind copilul după disa vîrstă, “1 
moştenesce singur părintele săă 
ce a rămas în viaţă, 

$ 957. «Văduva care având co- 
pii nu se va mai căsători, va lua 
din averea mortului ei bărbat 
parte cât un copi] spre întrebuin- 
țare numai; asemenea şi bărbatul 
care având copii nu se va mai 
îusura, va lua din. averea mortei 
sale soţii parte cât un copil spre 
întrebuințare, şi ori şi care din 
suitori având copii şi ne mai în- 
soţindu-se va lua dîn averea mor- 
tului săi soţ parte cât un copil.> 

$ 958 : «Insă Gacă o femeie fiind 
bogată n'a adun zestre în casa 
bărbatului ek, nu va lua partea
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singur descendinte, por- 
iunea femeei în succe- 
siune va fi numai de a 
treia parte. Acest drept 
începe de la epoca înce: 
tărei usufructului legal. 
(Civ. 338). 

Când bărbatul lasă rude 
de sus sai de alături, a- 
tunci femeia succede la o 
pătrime în plină proprie- 
tate din averea mortului. 1), 

7 , 

7 OAPITOLUL YV 
re acceptaţiunea şi repudiarea 

moştenirilor, 
D 

' Secţiunea I.— Despre accepta iune. 

685. Succesiunea pâte 

SUCGESIUNI (Ari. 685-637) 

fi acceptată curat şi sim- 
plu, sait sub beneficii de 
inventariii. (Civ. 688, ur. 
700, ur. 704, ur.) (Civ. Fi. 
774). 

636. Nimeni nu este o- 
bligat de a face aecepta: 
iunea unei moşt&niui ce 
i se cuviri€. (Civ. 695, ur.) 
(Civ. Fi. 775). 

687. Femeile măritaţe 
nu pot face valabilă aceep- 
taţiunea unei succesiuni, 
de cât cu autorisaţiunea 
bărbatului saii a justitiei. 

Minorii şi interdişii nu 
pot face valabilă accepta» 
tiunea unei moşteniri de 

  

acesta; asemenea şi bărbatul care 
fiinQ bogat n'a dat darul nuntese 
femeei sale.» ” 

$ 959: «Femeia săracă, având 
până la trei copii de la mortul 
ei bărbat, va lua o a patra parte 
Gin curată averea lui spre între- 
boinţare: iar de va avea mai 
mulţi copii, va lua numai parte 
cât un copil după analogie spre 
întrebuințare.» 
"$ 960: <Dacă murind bărbatul 
a lăsat în urma lui copif de la 
femeia dintâiă, atunci văluva să- 
racă va lua din averea lui ori a 
patra parte, sai după numărul 
copiilor analogisită parte cu de- 
plină proprietate; iar dacă n'a 
rămas copii ci alte rudeniă, va 
lua ea a patra parte de a puru- 
rea cu deplină proprietate, ase- 
menea va lua parte şi bărbatul 
sărac din averea mortei sale sa- 
ți 

$ 961: «Dacă nu vor fi copil 
nici alte rudenii, pică vre-un moş- 
tenitor din cei arătaţi în $$ 942. 
956, atuncei moşteneşte bărbatul 
pe femeie şi femeia pe bărbat, 
dacă ati vieţuit nedespărţiţi până 
la mortea unuia din ei.» 

1) a) Pentru aplicarea art. 684 
Cod. civ.-se cere ca femeia :să 
stabilescă existenţa căşătoriei şi 
starea ei de sărăcie; acest articol 
nun cere că diusa să dovedâscă că 
a trăit împreună cu bărbatul şi 
ma separată. Cas. 1 262]90. 

d) Dreptul acordat de art. 684 
f;coa. civ, văduvei lipsită de avere 
de a avea o porţiune virilă în . 
uzufruut diu moştenirea bărbatu- 
Du să, este un drept de moscenire, 
iar nu o creanţă alimentară. Cas. I 
404|92. Contra. Cas, II 2/81. 

c) Faptul dacă o femee, avind 
chiar dotă, poate fi considerată 
ca fiind saă nu săracă, în raport  



SUCCESLUNI (Art. 683-693) 

cât conform disposiţiuni- 
lor titlului de la minori- 
tate, tutelă şi emancipa: 
tiune. (Civ. 199, 201, 405, 
ur. 430, 454) (Civ. Fr. 776). 

688. Efectul accepta: 
țiunei se suie până la dioa 
deschiderei  suecesiunei. 
(Civ. 653, 696, 701) (Civ. 
Fr. 777). 
659. Acceptaţiunea pote 

fi sui expresă sai tacită. 
Este expresă când se în- 
susesce titlul saii cualita- 
tea de erede înir'un--act 
autentic _saii privat; este 
tacită când eredele face 
un act, pe care n'ar putea 
să-l facă de cât în cuali- 
tatea sa de erede, şi care 
lasă a se presupune nea- 
părat - intenţiunea sa de 
aceeptare. (Civ. 690, ur, 
103, 1171) (Civ. Fr. 778) 1). 

690. Actele curat con: 
servatorii, de îngrijire şi 
de administraţiune provi- 
sorie nu sunt acte de pri- 
mirea moştenirei, dacă cel 
ce le-a făcut n'a luat ti- 
tul saii cualitatea de erede. 

cu moştenirea rămasă de la soţ, 
fiind o simplă cestiune: de fapt, 
este lăsat la suverana apreciere 
a judecăte ilor. Cas. I 262190. 

1) Este ta-divă renunţarea la 
succesiune, cfud sai făcut deja 
acte de moştenire de către ere-   
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| (Civ.689, 707) (Civ. Fr.779). 
691. Donaţiunea, vin- 

dereasaii transportul drep- 
turilor succesive făcute de 
un erede trage după sine 
acceptaţiunea succesiunei. 

Tot asemenea se în- 
templă: | 

1. Când unul din eredi 
renunță chiar gratuit în 
folosul unui sati a mai 
mulţi din coeredi. 

2. Când renunţarea se 
face în folosul tutulor coe- 
redilor făra deosebire, şi 
se primesce de renunţă. . 
tor pretul renunţărei. (Civ. 
689, 695, 801, 1399, ur), 
(Civ. Fr. 780). 

692. Când acela cărui 
se cuvine o succesiune a 
murit fără să se fi lepădat 
de dânsa, saii fără să o fi 
acceptat expres saii tacit, 
eredi! săi pot da dreptul 
să accepteze sai să se le. 
pede de dânsa. (Civ. 653, 
689,693, 695) (Civ. Fr. 781). 

693. Dacă eredii săi nu 
se învoesc pentru accep- 
tarea saii pentru lepăda- 

dele ce voesce să renunţe. Cit 
privesce cestiunaa dacă s'a primit 

saă nu o moştenire în inv tacit 
fiind o pură cestiune de fapt, ea 
scapă de sub contrulul Casaţiei, 
judecătorii fondului fiind suve- 
vani apreciatori. Cas. 1 21|88.



183 SUCCESIUNI (Art. 6941—698) 

rea succesiunei, succesiu- | ea nu se pole face de cât 
nea se va accepta sub be- |la grefa tribunalului de 
neficii de inventar. (Civ. | prima instanță a districtu. 
692, 704, ur. 751, 752) (Civ. ! lut în care succesiunea s'a 
Fr. 789). - deschis, şi pe un registru 

694. Majorele nu pote | ţinut anume pentru acesta. 
să'şi atace acceplațiunea | (Civ. 95, 199, 201, 405, ur. 
expresă sai tacită a unei | 430, 696, 700, ur.) (Civ. 
succesiuni, de cât în casul | Fr. 784) !). 
când arâstă acceptaţiune| 696. Eredele ce re- 
a fnst urmarea unei vi-l nunţă este considerut că 
clenii_ce s'a întrebuintat | n'a fost nici odată erede. 
în privinţă. El nu pâte| (Civ. 688, 699, 704) (Civ. 
reclama în contra accep- | Fr. 785) ?). 
taliunei pentru cuvinte de| 697. Partea renunţă- 
vătămare, de cât în casul | torului profită coeredilor 
în care succesiunea ar fi săi; dacă este singur, 'suc- absorbită saii micşorată cu | cesiunea trece la gradul 
mai mult de jumătate, | următor, (Civ. 929, ur) prin descoperirea unui tes- | (Civ. Fr. 786). | tament necunoscut în mo- 698. Eredele renunţă 
mentul acceptaținnei. (Civ. | tor nu pote fi representat 434, 909, 953, 960) (Civ. | pică odată: Dacă renun- Fr. 78). i tătorul este singur în gra- 

dul său, saii dacă toți coe- 
redii săi renunță, copii 
lor vin la Succesiune, în 
virtutea propriului lor 
drept pentru părți egale, 
II IN 

1) e) Benunţareă li o moşte-| 1 156)88. ' nire a unul erede prin faptul că 2) Conform art. 69 Coq. civ. el i-a primit partea sa de ia cel | moștenitorul care a renunţat la alţi ereqi, nu pâte fi considerată O succesiune nu pote uni cotita- de cit ca o acceptare a moşteni- | tea disponibilă cu rezerva sa, în rel din parte". Cs. I 54|88. cazul cînd donaţiunea nu s'a făcut v) Este valabilă renunţarea fă- | cu dispensă de raport. Cas. 1 cută în cursul unui proces şi tre- 136'91 
cută în sentinţa respectivă. Cas. 

    

      
   

  

   

    

Secţiunea II. — Despre renunţa- 
. vea la succesiuni 

695. Renunţarea la suc. 
cesiune nu se presupune, 

 



SUCCESIUNI (Art. 699.—703) 

(Civ. 664,668) (Civ. Fr.187). 
699. Creaitorii acelui 

ce renunţă în paguba lor 
pot să ia autorisaţiunea 
justiției ca să accepte sue. 
cesiunea pentru debitorele 
lor, în locul şi rîndul săi. 

Tutwacest cas renunţa» 
rea este anulată numai în 
favorul creditorilor şi nu- 
mai până _ în eoncurenţa 
creantelor lor. Acceptarea 
nu se face în folosul ere 
drlui care a renunţat. (Civ 
562, 974, 975, 1843) (Civ. 
Fr. 788). 

700. Facultatea de a 
accepta, saii de a se lă- 
păda de o succesiune se 
prescrie prin acelaş timp 

„ce se cere pentru pres- 
criptiunea cea mai lungă 
a drepturilor imobiliare. 
(Civ. 701, 1890) (Civ. Fr. 
789) 1). 

701. In tot timpul în 
care preseripțiunea drep- 
tului de a accepta nu este 
dobândită în contra ere- 
dilor ce aii renuntat, ei 
aii încă facultatea de a 
acespta succesiunea, dacă 
succesiunea nu este deja 

    

1) După Codul civil actual, mo- 
ştenitorii nu perd dreptul de a 
primi o moştenire timp de 30 ant,   după Codul Caragea, er aveaă 
drept de a reclama o moştenire 
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acceptată de alţi eredi.— 
Nu se pot vătăma însă 
drepturile cari ar fi do- 
bândite de alte persene 
asupra bunurilor succesiu- 
neji, sau prin prescripţiune, 
saii prin acte valabile, fă- 
cuie de curatorele succe-. | 
siunei vacante. (Civ. 406, 
688, 1700, 724, ur. 187, 
1882, 1883, ur) (tiv. Fr. 
90). 
702. Nici chiar prib 

contractul căsătoriei nu se 
pote renunta la suecesiu- 
nea unui om în vicţă, nică 
se pot înstreina dreptu- 
rile eventuali ce sar pu- 
tea dobândi asupra sucee- 
siunei, (Civ. 5, 845, 934, 
965) (Civ. Fr. 791). - 

703. Eredii cari aii dat 
la o parte, saii ati ascuns 
lucruri ale unei succesiuni, 
nu mai ait facultatea dea 
se lepăda de dânsa; cu 
tâtă renunțarea lor, ei r&- 
mân eredi şi nu pot lua 
nici o parte din lucrurile 
datelzo parte saii ascunse. 
(Civ. 405, 689, 712, 1162 
—P. 807) (Ciy. Fr. 792) 2). 

în termen de 40 ani, Cas. 1 308/89, 
2) Cind se constată că tăinuirea, 

este atinsă de fraudă, impărţela 
se pote desființa. Cas. I 93/93,
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Secţiunea III.— Despre beneficiul 
de înventav, despre efectele sale 

şi despre obligaţiunile ere- 
dlui beneficiar 

704. Declaraţinnea unui 
erede că ia acestă calitate 
sub beneficii de inventar 
trebue să fie făcută la grefa” 
tribunalului de prima in- 
staniă a districtului în care 
succesiunea este deschisă; 
ea trebue să fie înscrisă pe 
registrul destinat pentru 
trecerea actelor de renun- 
țare. (Civ. 95,685, 705, ur.) 
(Civ. Fr. 793). 
705. Acestă declarațiu.- 

ne n'are efect de cât fiind 
precedată saii urmată de 
un inventar fidel şi exact 
a bunurilor suceesiuney, fă- 
cut după formele cerute de 
legile de procedură şi în 
termenele mai jos hotărite. 
(Civ. 704, '706, 709, ur. 712, 
723.—Pr. 702-707) (Civ. Fe. 
794). 

706. Se dă eredului din 
dioa deschiderei suecesiu- 
nei 3 luni pentru facerea 
inventarului. | 

I se mai acordă pentru 
a delibera asupra accep- 
tărei sai repudierei sue- 
cesiunei un termen de 40 
dile, eare va începe a curge 
din Qioa expirărei a celor 

  

  

SUOCESIUNI (Art. 704-708) 

3 luni date pentru iuven- 
tar, saii din dioa încheie- 
vei inventarului dacă sa 
terminat mai înainte de 
expirarea celor3 luni. (Civ. 
707, 708, ur.) (Civ. Fr. 795). 

707. Dacă cu tote a- 
cestea sunt în suecesiune 
obiecte supuse stricăciu- 
nei, sau obiecte a căror 
conservare ar costa mult, 

eredele pâte în calitatea 
sa de personă în drept a 
succede, şi fără să se pole 
dice că sa facut accepta- 
tiune din parte-i, să ia an- 

torisarea justiţiei ca să se 
vîndă acele obiecte. 

Acestă vîndare trebue 
să se facă cu forma vîn- 
dărilor publice. (Civ. 690, 
116, — Pr. 702) (Civ. Fr. 
7196). 

'70S. In timpul terme- 
nelor peniru facerea în- 
ventarului şi pentru deli- 
berare, eredele nu pâlte fi 
silit a se pronunţa, şi nu 
se pote obţine o condam- 
naţiune în contră. Dacă 
el renunţă după expirarea 
termenilor, sat înaintea ex- 
pirărei lor, cheltuelele ce 
legiuit s'aii făcut de den- 
sul până la acea epocă 
privesc succesiunea, (Civ. 
109 ur.) (Civ. Fr. 797),



SUCCESIUNI (Art. '709—213) 

709. După expirarea 
termenelor arătate, ere- 
dele urmărit pote cere un 
noii termen, pe care tri- 
bunalul ce se află în cer: 
cetarea urmărirei îlacordă, 
Saii îl refuză după cireum- 
stanțe. (Civ. 706, 710, ur.) 
(Civ. Fr. 798), 

710.. Cheltuelile urmă- 
rirei, în ceasurile articolelor 
precedente, privesc sucee- 
siunea, ducă eredele justi- 
fică, sau că n'a cunoscut 
evenimentul morţei, saii că 
termenele “-aii fost neîn- 
destulătore, din causa con- 
testaţiunilor ivite. Dacă el |. 
nu pote justifica, cheltue- 
ile îl privese. (Civ. 709) 
(Civ. Fr. 799). 

TIR, Eredele conservă 
cu tote acestea, după ex- 
pirararea termenelor acor- 
date deart. 706, chiar după 
expirarea termenelor date 
de judecător. conform art. 
709, facultatea de a face 
încă inventar şi de a se 
declara erede beneficiar; 
acesta însă în cas când 
dânsul n'a făcut acte de 
erede, 'Suii în cas când nu 
este dat în contră'i o ho: 
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tărire judecătoreseă desă- 
vîrşită, care să'l condamne 
ca erede curat şi simplu. 
Se 689, 1201) (Civ. Fr. 

712. Eredele care a 
ascuns obiecte de ale suc- 
siunei, saii care cu Sciință 
şi rea credinţă n'a tre- 
cut în inventar efecte din- 
tînsa, nu se pole folosi 
de beneficiul de inventariii. 
(Civ. 702, 1898. — P. 307) 
(Civ. Fr. 801). 

713. Beneficiul de in- 
ventar dă exredelui avan- 
tagiul: 

1. De a plăti datogiile 
succesiunei numai până în 
concurenţa valorei bunu- 
rilor c€ el a primit; dea 
se scuti chiar de plata da- 
torielor, predând tote bu- 
nurile suceesiunei credito- 
rilor şi legatarilor. 

2 Dea nu amesteca bu- 
nurile sale proprii cu a- 
celea ale succesiunei, şi 
de a conserva în contra 
suecesiunei dreptul de a 
cere plata ereanțelor sale. 
(Civ. 714, ur. 778, 1108 $ 
i „1792, 1795, 1892) (Civ. 

802) 3). 
  

1) Acel cari primese o moşte- 
nire sub beneficii de inventar, 'și 
iai obligaţiunea de a plăti pe   creditorii defunctului până la con- 

curența averei rămase pe urma 
acestuia ; pentru admiterea pro-
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714. Eredele beneficiar 
administreză bunurile suc- 
cesiunei, şi este dator să 
dea socotelă de-—adrinis 
trațiuiea-sarreditezilerşi 
legataritoi. ZEI nu devine 
r&spundător cu buriurile 
sale proprii, de câţ după 
ce i se va fi cerut darea 
socotelilor şi el nu va fi 
îndestulat” âcestă” îndato- 
rire. m 

După lămurirea socote- 
lilor, el nu pote fi r&spun- 
d&tor cu bunurile sale pro- 
prii, de cât până la con- 
curenţa sumelor ce r&- 
mâne dator. (Civ. 713, 715, 
1079.— Pr. 707) - (Civ. Fe. 
803), 
715. Elnu r&spundepen- 

tru administraţiunea sa, de 
cât de gresale grave. (Civ. 
714) (Civ. Fr. 804). 

716. El nu pâte vinde 
obiectele mobilă ale suc- 
cesiune de cât prin for- 
mele legiuite pentru vin- 
dările publice. 

Dacâ el represintă în na- 
tură obiectele mişcătore, 
nu răspunde de cât de 
depreţiarea saii deteriora. 

SUCCESIUNI ( Art. '714—719) 

rea lor causată din negh- 
gența sa. (Civ. 707, 718.— 
Pr. 709-707) (Civ. Fr. 805). 
“7179. EL nu pste vinde 
imobilele de cât după for- 
mele prescrise de proce- 
dură. E! dă mandat.cre- 
ditorilor hipotecari, cari 
at făcut cerere, a primi 
prețul. (Civ.7148, 1720, 1790. - 
—Pr. 681, ur. 703, ur.— 
Co. 785-788) (Civ. Fr. 806), 

718. El este dator, dacă 
creditorii saii alte persone 
interesate o cer, să dea 
cauţiune solvabilă pentru 
preţul mişcătârelor co- 
prinse în inventar, şi pen: 
tru porţiunea prețului imo- 
bilelur nedelegată credi- 
torilor ipotecar. 

De nu se va da acestă 
cauliune, se vor vinde miş- 
cătorele şi pretul lor se 
va depune, ca şi portiu- 
nea nedelegată din pretul 
imobilelor, spre a se în: 
trebuinţa la desfacerea sar- 
cinelor succesiunei. (Civ. 
717, 719. ur. 1675, ur. — 
Pr. 392, ur.) (Civ. Fr. 807). 

719. Dacă unii din cre- 
ditorr se opun, eredele be- 
  

prielor lor creanţe dînşii trebuese 
să vină în concurenţă la tabloul 
de ordine, cu toţi creditorii, fără 
să potă invoca altă preferenţă la 

plată, de cît aceia ce ar avea-o 
prin titlurile lor de creanţă. Cas. 
1 300|92.  
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neficiar nu pote plăti, de 
cât după ordinea şi chipul 
regulat de judecător. 

Dacă creditorii nu se o- 
pun, eredele plătesce ere- 
ditorilorşi legatarilor,după 
rindul cererei. (Civ. 720, 
ur. 1719, ur.—Co. 185.188) 
(Civ. Fr. 808). 
720. Creditorii ce nu 

se opun şi cari se presintă, 
după lămurirea socotelilor 
şi plata reliquatelor, nu aii 
recurs de cât în contra le- 
gatarilor; aceia cari se pre- 
sintă înaintea lămurirei 
socotelitor şi plăței reli- 
quatelor vor avea recurs 
şi în contra creditorilor 
plătiţi înaintea lor. (Civ. 
4, 719, 1837) (Civ.Fr. 809y 

721. Creditorii ce se 0% 
pun vor avea recurs şi în 
contra eredelui. 

| 722. In tote casurile 
- prevădute de art. 719 şi 
„120 recursul se prescrie 
“după expirarea termenului 
de 3 ani, care începe din 
i diua lămurirei socotelelor 
"sia plăţeireliquatului.(Civ. 
714%, 719) (Civ. Fr. 809). 

723. Cheltuelile pentru 
peceţi, pentru facerea in- 

ventarului şi pentru darea 
socotelilor privesc suece- 
siunea. (Civ. 708, ur. 1729) 
(Civ. Fe. 810). 

Secţiunea IV.— Despre succesiu- 
mile vacante. 

724. Dacă, după expira: 
rea termenelor pentru fa- 
cerea inventarului şi pen: 
tru deliberaţiune, nu se 
presintă nimeni ca să re-. 
clare succesiunea şi dacă 
nu este nică un erede cu- 
noscut, sai dacă  eredii 
cunoscuţi s'ai lepădat de 
succesiune, succesiune 
este privită ea vacantă-(Civ. 
695, 706,725, ur. 1982, 1883) 
(Civ. Fr. 811)%). 
725. Tribunalul de în- 

taia instanţă din districtul 
în care succesiunea este 
deschisă, numesce un cu- 
ratore după cererea per- 
soauelor interesate, sai 
după acea a procurorului. 
(Civ. 95) (Civ. Fr. 812). 

726, Curatorele unei 
succesiuni vacante trebue, 
înainte de tâte, să constate, 
printw'un inventar, succe- 
siunea; el exerrită şi ur- 
măresc€ drepturile ei; răs- 

  

| 1) Prin cuvintul <evede cunoscut» 
din art. 724 Cod, cîv. se: înțeleg 
numai moştenitorii ce ai de drept 

j 

  posesiunea moştenirei. Cas. I 
301183.
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punde la cererile făcute în 
contră”; administreză sub 
îndatorire de a vărsa nu- 
merarul suceesiunei, ca şi 
sumele adunate din vân- 
darea mobilelor şi imobi- 
lelor, în casa de consem- 
naţiuni şi deposite, şi în 
fine sub aceea de a da so- 
coteli. (Civ. 727) (Civ. Fr. 
813) 3). | 
727. Disposiţiunile Sec- 

tiunei III din acest capi- 
tol asupra formelor cerute 
pentru facerea inventaru- 
luă, asupra modului de ad- 
ministraţiune şi asupra so- 
cotelilor ce eredele bene- 
ficiar. este dator să dea, 
sunt îndatoritore şi pentru 
curatorii succesiunilor va- 
cante. (Civ. 705, 714, ur.) 
(Civ. Fr. 814). 

SUCCESIUNI (Art. '727—729) 

CAPITOLUL VI 

Despre împărţire şi despre 
vreporturi, 

Secţiunea I.—Despre împărţirea 
succesiunet. 

7289. Nimeni nu pote fi 
obligat a rămâne în indi- 
visiune. Un coerede pote 
ori când cere împărţela - 
suceesiunei, ehiar când ar 
exista conveniiuni sai pro- 
ibițiuni contrarii. 

Se pote face învoire pen: 
tru suspendarea divisiu- 
mei pe termen de cinci 
ani. După trecerea acestui 
timp, învoirea se pote re 
înoi. (Civ. 5, 729, ur. 968, 
1008, 1060, 1530.— Pr. 692, 
ur.) (Civ. Fr. 815)2). 

729. Divisiunea pste fi 
cerută chiar când unul sait 
mai multă din er&di aii po- 
sedat părţi separate din 

  

1) a) Hotărirea pronunţată faţă 
de curatorul unei succesiuni va- 
cante, numit în mo legai, are 
puterea lucrului judecat, faţă de 
mostenitorul ce s'ar înfăţişa mai 
în urmă. Cas. 41. 111|90. 

d) Numai persânele ce pot tran- 
sige, pot deferi saii referi un ja- 
rămiînt, acesta constituind o ade- 
vărată transacţiune. De aci ur- 
mză că un curatur, al unei suo- 
cesiuni vacante, nu poate da ju- 
rămiînt în procesele referitoare 
la succesiunea ce aâministreză, 
el neavînd calitatea de a tran-   

sige asupra drepturilor şi obli 
gaţiunilor succesinnei. Cas. : 

38/92. | 
2) a) Conform principiului cu 

nimeni nu pâte îi obligata r& 
mâne în indiviziune, coprins in 
art. 128 Cod Civ. eşirea din in- 
diviziune e un act necesar şi o- 
bligator chiar când e vorba de 
imobilele dotale, Cas. 1  356|85. 

2) Drepturile coproprietarilor 
asupra imobilului comun, nv 
devin necerte şi nelichide pri 
indiviziune. Cas. 1. 311|90,



BUCCESIUNI (Art. 730—783) 

succesiune, dacă nu a fost 
un act de împărţelă saă 
dacă nu se pote opune pre- 
seripţiunea. (Civ. 728, 1837, 
1846, ur. 1890) (Civ. Fr. 
316) ?). 

7380. Dacă toți eredii 
sunt presenţi şi majori, 
se pot împărţi între dinşii, 
ori-cum ar voi, fără înde- 
plinirea vre-unei forma- 
litătă. 

Dacă toți eredii nu sunt 
present, saii dacă între 
dinşii sunt minori sai in- 
terdişi, atunci se vor pune 
peceți pe efectele succe- 
siunei în cel mai scurt ter- 
men, saii după cererea e- 
redilor saii după aceea a 
procurorului tribunalului 

1) a) Când nu există un în- 
ceput de dovadă scrisă, existenţa 
anul partaj nu poate A probată 
numai pe simple prezumpţiuni. 
Cas. 1. 383|87, 

5) Faptul că unul dintre co- 
„proprietari a posedat mai îna- 
linte o parte determinată din i- 
mobilul supus indiviziunei, nu 
pote să facă să iuceteze starea 

--de indiviziune, care există chiar 
în acest caz. Cas. 1 33:89. 

c) Acţiunea în partaj find in- 
divizibilă, e suficientă prezența 
unuia din coerezi în tote actele 
ce sunt făcute spre folosinţa tu- 
talor, el putând reprezenta pe 

„toţi cei alţă. Cas. Secţ. Un. 4]90. 
d) Acţiunea în partaj este in- 

prescriptibilă numai când e în 
discuţie o împărţelă de folosință.   
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de prima instanţă. (Civ. 
95, 100, 747, ur. 916.—Pr. 
654, ur.657) (Civ.Fr.819)2). 

731. Creditorii pot şi 
ei să ceră punerea de pe- 
ceți în virtutea unui titlu 
executor, saii a unei per- 
misiuni judecătoresci.(Civ. 
732, 974. — Pr. 655) (Civ. 
Fr. 820). 

732. După punerea pe- 
ceților, creditorii pot face 
oposiţiune şi fără a avea 
titluri executorii sai per- 
misiunea justiţiei. (Liv. 
731.—Pr. 666, ur. 668, ur.) 
(Civ. Fr. 821). 

733. Daeă vre-unul din 
coeredi nu consimte la fa- 
cerea împărțelei, saii dacă 
se ivesc contestaliuni, ori 

Cas. 1. 238|90. 
e) Existenţa unui partaj pote 

fi probată nu numai printr'un 
act scris făcut între părță, ci şi 
printr'un act judecătorese con- 
statator al împărțelei făcute în- 
tre coproprietară, cu specificarea 
părţei ce trebue să stăpânâscă 
fie-care din ei, în mod definitiv. 
Cas. 115|92. 

f) Prin faptul că cine-va e co- 
proprietar cu Statul, nu pâte să 
tae lemne din pădurea ce stă- 
pîneşte în indiviziune cu Statul 
de cât în urma unei autorizaţii 
precise. Cas. 20693, 

2) Nu se pote discuta pe cale 
incidentală, validitatea unui act 
de partaj, autentificat şi transcris 
conform legei. Cas. 11 340|91.
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- în privinia “modului de 
procedare, sai asupra chi- 
pului de a o termina, tri- 
bunalul se pronunţă în 
Mod sumar sait numesce, 
de cere trebuinţa pentru 
Operațiunile împărţelei, pe 
unul din judecători, după 
vaportul căruia judecă con- 
testațiunile. (Civ. 728, ur. 
— Pr. 694) (Civ. Fr. 823). 

734. Estimatiunea imo- 
bilelor se face de experţi 
aleşi de părţile inleresa- 
te; de experti numiţi din 
oficii, când părţile refusă 
a-i alege. 

Procesul verbal al ex- 
perţilor trebue să arate 
basele estimaţiunei; să in- 

„dice dacă obiectul estimat 
pâte să fie comod îinpărţit 
şi în ce chip; să ficseze, 
în fine, în cas de împăr- 
țire, fie-care din părțile ce 
se pot farma, precum şi 
valdrea lor. (Civ. 410-412, 

— Pr. 211, ur. 694, ur.) (Civ. 
Fr. 824). 

1) a) At. 133 şi urm. arată 
modul cum trebueşte tăcut par- 
tajul uuei moştenirii; art. 736 
recunoaşte dreptul ce aă fie-care 
dintre coeredi, de a cere în na- 
tură, partea ce i se cuvine din 
mobilele sai imobilele succest- 
unei ; rezultă dar din aceste ar- 
ticole, că nu Curtea de Apel, ci 
Tribunalul este chemat să exper- 
tiseze bunurile unei succesiuni, 

  

<SUOCESIUNI (Art. '734-—786) 

  

735. Estimaţiunea mo: 
bilelor trebue să se facă 
de omeni cunoscători şi 
după adevăratul lor preţ. 
(Civ. 772) (Civ. Fr. 895). 

736. Fie-care din co- 
eredi pote cere partea sa 
în natură din mobilele sai 
imobilele suceesiunei. Cu 
tâte acestea, de sunt cre- 
ditori secuestranţi saii o- 
ponenți, saii dacă majori» 
tatea coeredilor socotesce 
necesară vinderea mobi- 
lelor pentru plata datorii- 
lor succesiunei, ele se vind : 
public după formele obici- 
nuite. 

Dacă imobilele nu se 
pot împărţi se vor vinde | 
la tribunal prin Jicitaţiune. 

Dacă tote părţile sunt 
majori, ele pot conveni să 
facă vîndarea în fața unui 
arbitru, numit de dinsele, 
(Civ. 401, ur. 730, 823-898, 
1388, ur.—Pr. 677-679, 681, 
ur. 694 ur.) (Civ. Fr. 8%, 
827) 1). 

atribuind fie- cărui moştenitor 
partea sa, în cazul când partajul 
nu se face de bună voe, Caş. 
IL. 453191. 

5) Legea singură determină 
cazurile anumite cână se pote 
întrebuința vîngarea voluntară 
sai silită, pentru eşirea din in- 
diviziune, judecătorului nefiin- 
du-i permis a i se substitui. Cas. 
1 21|92.



  

SUCCESIUNI (Art. 7837 —743) 

937. După ce mobilele 
şi imobilele s'au estimat, 
şi s'au vindut, judecătorul, 
de cere trebuinţa, trimite 
pe părţi la un arbitru, nu- 
mit cu consimţimentul lor, 
saii numit de-a dreptul de 
dânsul, când părţile nu se 
unesc pentru numirea lui. 

Se procede înaintea a- 
cestui arbitru la facerea 
socotelilor ce copărțitorii 
pot fi datori a'si da unii 
altora, la formarea acti- 
vnlu? si pasivului eredită- 

mun -herea părli- 
: î- *“ftuţiunile ce 

ii zu oul a ŞI face 
n Civ, 410-419, 

(Civ. Fr. 828). 
are erede ra- 

- 1 succesiunei, 
regulele mai 

> donațiunile 
pe şi sumele ce 
1. ătre succesi- 

193, 731, ur.) 
a 2.9) 

ae. să raportul nu 
:- w “atură, eoeredii 

:;  datoresce, iati 
„is o parte egală 

j , 

17% 

Aceste preluări se fac, 
pe cât este posibil, în o- 
biecte de aceiaşi natură şi 
calitate cu acelea ce eraii 
să fie date în natură. (Civ. 
165) (Civ. Fr. 830). 
740. După preluări, se 

formeză din restul mesei 
snecesiunei atâtea părți e- 
gale, câți sunt şi eredi, sait 
stirpe împărţitâre. (Civ. 
737. 741) (Civ. Fr. 881). 

741. La formarea şi 
compunerea părților, tre- 
bue să se dea în fie-cure 
parte, pe cât se pote, ace- 
iaşi cantitate de mobile, 
de drepturi saii de creanţe 
de aceiaşi natură şi val6re. 

Se va evita însă, cât va 
sta: prin putinţă, îmbucă- 
tățirea peste măsură a eri-" 
tagelor şi divisiunea ex- 
ploataţiunilor. (Civ.. 736, 
742, 1060) (Civ. Fr. 832) 1). 
- 7428. Inegalitatea părți- 
lor date în natură se com- 
pensă prin bani. (Civ. 744, 
1137, $ 3, 1741) (Civ. Fr, 
833). 

748. Părtile se formeză 
de unul dintre coeredi sati 
de altă persână?), dacă toță 
  

„ccesiunei. 

i E ză legea dacă în 
i -, “ompunerea părţilor 
|. -ăruia nu este 1ă- 
„a fie-care lot să con- 

:.. antitate de bunuri şi   de dreptari,saii creanţe de aceiaşi 
natură şi valoare. Cas. I 306|89, 

2) Cuvintele: «saă de altă per- 
s6nă» lipsese în art. fr.; ele sunt 
luate din art. 998 C, Civ, Italian, 

13
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eredii sunt de acord în a- 
legere şi dacă cel ce a fost 
ales acceptă însărcinarea; 
în cas contrarii, părţile se 
formâză de un expert nu- 
mit de judecător. 

Părţile apoi se trag la 
sorti. (Civ. Fr. 834). 

Dacă însă eredii vin Ja 
moştenire cu părți inegale, 
autoritatea judecătorescă 
decide de trebue să se pro- 
c6dă. prin tragerea la sorţi 
în parte, saii prin darea 
păriilor în total 3). (Civ. 
144. — Pr. 700) (Civ. It. 
996 $ 2). , 
"744. Mai înainte de a 

- procede la tragerea părţi- 
lor la sorţi, fie-care com- 
părțitor este admis a pro- 
pune reclamările sale în 
contra formărei părţilor. 
(Civ. 743) (Civ. Fr. 835). 

745, Regulele stabilite, 
pentru împărțirea “mesei 
de moştenire, se vor ob- 
serva, în subdivisiunile ce 

1) Acest aliniat, care lipsesca 
în axt. Er., este luat din art. 99%, 
$ 2 C. Civil Italian, 

2) a) Când minorul are acelaş 
interes ca şi majorul, într'un 
partaj, atunci nu este loc.la a- 
plicaţia art. 409 şi 147 Qin Cod, 
Civ. Cas, 1. 93|93, 

3) Numai tribunalele romîne 
sunt competinte de a face par- 
tajul unei succesiuni între coe- 
regii străini, pentru bunurile i- 

SUCOESIONI (Art, 744-747) 

  
  

    

se vor face între stirp; 
compărtitâre (Civ.736,4 
(Civ, Fr. 836). jă 

746. Dacă asupra ok: 
ratiunilor trimise înai 
arbitrului, se fac conte&:! 
tiuni, arbitrul încheie 
ces-verbal pentru dific: 
tățile şi disele părţilon: 
le trimite înaintea judecă-*. 
torului pentru împărielă. 
(Civ. 737). (Civ. Fr. 837). 

747. Dacă toti coeredii 
nu sunt presenti, saii de. 
sunt între ei interdiei, sait . 
minori, fie şi emanp::paţă, 
împărţirea trebue să se 
facă înaintea tribunalului, 
observând regulele pyr- 
serise în art. precedei - 
din acestă secţiune. 

Dacă sunt mai multă ş. 
nori cu interese contra.. 
la împărțelă, se va da f. 
căruia dintr'enşii un tute 
special. (Civ. 99, 409,., 
427, 430, 454, 148.—Pr.6,,. 
ur.'700,701) (Civ. Fr.838) . - 

  

    

   
prin consulatul respectiv a 
inului, Cas, 1 389|90. Dic 

€) În cazul arătat maisus. ;; 
tajul nefiind valabil, el nu: 
f. opus de coeredi, creditii:* 
ipotecar urmăritor, i SRI 
cere anularea actului, cehi: 
tunci cână n'ar fi vorba d, : 
udă. as. 1. 389|90. gi 

Ei 
t XI  



  

„SUCCESIUNI (Art. '748—951) 

Pi 

„119 

749, In. casul articole- | a le representa când com- 
“a precedenti, licitatiu- 
ea, de este trebuinţă, nu 
--va putea face de cât îna- 
“tea tribunalului, cu for- 

"le prescrise pentru în- 
einarea bunurilor mi- 
rilor, Streinii vor fi tot: 
a-una admişi. (Civ. 401, 

„ur. 404, 736, 1389,— Pr. 631, 
ur.) (Civ. Fr. 839). 

749. Impărţirile făcute, 
conform cu regulele mai 
sus preserise, sau de tu- 
tori «rvautorisațiunea con- 
silimui-de familie, sati de 

__ minorii emancipaţi, asis- 
Tytati de curatorii lor, sait 
= *a numeT€ ăbsenţilor, sunt 

+ 1] bfinitive. (Civ. 99, 119, 
V9-419, 427, 430, 454, 951, 

peâ2, 1166) (Civ. Fr. 840) 5). 
ce.'750. După împărtelă 
jo:1.va remite fie-căruia din 
ce impărţitori tillurile par- 
es! iulare obiectelor cei s'aii 
ur it. | 
(C “Titlurile unei proprie- 

ă împărţite se ţin de a- 
se ia ce a luat partea. cea 
că ; i mare, eu îndatorire de 

  

părţitorii, având trebuinţă 
de ele, i le vor cere. 

Titlurile eredităței în- 
tregi se ţin de acel erede- 
pe care toţi lau ales ca 
depositar, cu îndatorire de 
a le vepresenta Ja ori-ce 
cerere. 

Dacă nu este unire pen- 
tru acestă alegere, atunci 
titlurile se depun în arhiva 
Statului, şi judecătorul Ii- 
bereză de pe dânsele fie- 
căruia din eredi câte o co- 
pie legalizată. (Civ. Fr.842). 

Secţiunea II. — Despre reporturi 

731. Fiul saii descen- 
dentele care vine la suc- 
cesiune, chiar sub bene- 
ficiu de inventar, împre- 
ună cu fraţii ori suro- 
rile sale, sai cu descen- 
denţii acestora, trebue a 
reporta coeredilor săi tot 
ce a primit de la defunct 
prin dar, atât direct cât şi 
indirect, :afară de casul 
când donatorele a dispus 
ait-fel 2). (Civ. 738, 739,752, 

  m: : 

di.] Art. 149, este aplicabil nu- 
— . zând e vorba de partajul 

1) -de bună voe şi eu mulţu- 
fo.ă i părţilor; paârtajul făcut 
cu'* tribunal, însă, este supus a- 
cu'd. ai, urmând procedarea or- 
țir 4 :ă. Oas. 183479. Oas. 1 419]91,   2) Acest articol este reproduc- 

ţia fidelă a art, 1001 din Proiectul 
Codului Civil Italian, al Minis-. 

trului Pisanelii, de la 25 Iunie 
1865, pe care legiuitorul nostru 
Pa avut în vedere ia alcătuirea 
Codului nostru Civil,
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ur. 845, ur. 1982) (Civ. Fr. 
843.—Civ. It. 1004) 5). 

752. Eredele cerenunţă 
la succesiune pote popri 
darul, saii legatul ce i s'a 
făcut, în limitele părţei 
disponibile. (Civ. 696, 8î1, 
ur. 851) (Civ. Fr. 845)2). 

753. Donatorui care nu 
va avea?)_calitalea de a 
moşteni în momentul do- 
naţiunei, dar eare avea î) 
acestă calitate la epoca de- 
schiderei suecesiunei, este 
obligat de a face report, 
dacă donatorul nu Pa dis- 
pensat de acssta. (Civ. 751, 
846,) (Civ. Fr. 846). 

754. Donaţiunile şi le- 
gaturile făcute fiului unei 
persne, care are calitatea 
de erede în momentul de- 
schiderei succesiunei, sunt 
presumpte că sai facut 
cu scutirea de report. (Civ. 

  

SUCOEATUNI (Art. 752-756) 

751, 1200, 1020,.1202: ii. 
Fr. 847). 

755. Fiul, care v 
dreptul săi propriă : 
cesiunea donatorelui 
esie obligat a repoi: 
rul făcut părintelr. 
chiar când ar prin 
cesiunea acestuia; d: 
fiul vine la suecesi 
dreptul de represe 
ne, atunci este dato: 

porte aceea ce sa =. 
părintelui s&ă, cl. : 
ceasul când ar fi r-.::: 
la succesiunea păr . , 
(Civ. 664, ur. 751,7... 
Fr. 848). . 

756. Donaţiuni:: . 
gaturile făcute sc'-::. ; 
nui descendente 
bil, sunt socotite « 
cu scutireu de re.. 

Dacă darurile £ E 
turile sui făcut Ii -.. 

  

1) a) Legatarul cu titlui uni- 
versai este dispensat de a mai 
face reportul cerut de art. Ţ51 
Cas. 1 143|82. 

i) De asemenea este dispensat 
de raport, moştenitorul care a 
primit din partea detancrului, o 
avere, în baza unei transacţiuni 
cu titlul oneros. Cas. [ 153/85. 

c) Sunt primite la succesiunea 
părinților lor, deschisă sub legea 
actuală, fetele înzestrate sub im- 
periul Codului Caragea, dacă ele 
reporteză data primită. Cas, I 
141190,   

2) a) Când donația . a 
făcut cu dispensă de - 
redele renunțând de  2:cnire, 
nu pote cumula cotitatea dispo- 
nibilă cu partea sa de rezervă. 
Cas. 1 136]91. 

2) Judecătorii fondului sunt 
suverani apreciatori ai faptului 
dacă se poate sati nu admite dis- 
pensa de raport. Cas. I 136|91 

3) Cuvintele: «va avem şi za= 
vea» sunt puse invers de cam 
sunt în textul francez, unul în 
locul altuia, cea ce schimbă sen- 
sul frasei,



SUCCESIUNI (Art. 757—'765) 

împreună, din cari numai 
unul este descedinte cu 
drept de succesiune, partea 
dăruită acestuia din urmă 
estesupusăreportului.(Civ 
1200, 1202, 1982) (Civ. Fa. 
849.—Civ. It. 1006). 

757. Reportul nu se 
pote face de cât numai 
la succesiunea donatorelui. 
(Civ. 669, 751, 191%; Cod. 
Carg. Part. IV, Cap: 3, art. 
17 şi C. Calimach, $ 916, 
917, 1010, 1013) (Civ. Fr. 
850). 

758. Coeredele este da- 
tor a reporta aceea ce pă- 
rintele a cheltuit cu dân- 
sul, dotându-] '), procurân- 
du-i vre-o carieră, sai plă- 
tindu-i datoriile. (Civ. 186, 
151, 1982) (Civ. Fr. 851). 

759. Cheltuelile de nu- 
triment, întreţinere, edu- 
ducaţiune, de înveţătura 
unui meşteşug, cheltuelile 
ordinare pentru îmbrăcă- 
minte, şi alte obiecte tre- 
buincioasela intrarea înar- 
mată, cheltusliie de nuntă 
şi presenturile obicinuite, 
nu sunt supuse reportului. 
(Civ. 185) (Civ. Fr. 852). 

760. Imobilul care sa 
perdut din cas fortuit şi 
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fără greşala donatorului, 
nu este supus reportului. 
(Civ. 765, ur. 1015, 1019, 
1156, ur. 1282) (Civ. Fr. 
855). 

761. Dacă înzestrăto- 
rele ascendinte plătesce 
bărbatului zestre fără asi- 
gurări suficiente, fiica în: 
zestrată va fi datore a re- 
porta numai acţiunea în 
contra bărbatului.(Civ.751, 
1982) (Civ. It. 1007,2). 

762. Fructele şi inte- 
vesele lucrurilor supuse 
reportului, nu sunt debite 
de cât în dioa deschiderei 
suecesiunei. (Civ. 552, ur. 
651, 759, ur. 854) (Civ. Fr. 
856). 

763. Legatarii şi cre- 
ditori! nu pot pretinde ca 
eredii să facă report. (Civ. 
751, 849,974) (Civ. Fr. 857). 

764. Reportul se face 
saii în natură saii scăden- 
du-se valdrea sa din par- 
tea celui obligat a face re- 
port. (Civ. 739, 765, ur. 
779, ur.) (Civ. Fr. 858). 

765. Reportul se pste 
pretinde în natură pentru 
imobili; când cel ce a pri- 
mit imobilul Ya înstreinat 
sau ipotecat înaintea de- 

  

1) Cuvintul «dotându-l» lipsesce 
în textul frances ; el este Inat din   art. 1007 C. It. (V.Expl. C. Civil de 

D. Alexanâresca Vol. 3 pag, 604.)
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srhiderei suceesiunei, re- 
portul în natură nu este 
oblizator. 

Reportul, în acest eas, 
se prejuesce după val6rea 
ce imobilul a avut îu mo- 
mentul deschiderei sucece- 
siunei 1), (Civ.736, 741,764, 
766, ur. 769, 1102) (Civ. 
Fr. 589. 860) 2). 

766. In ori-ce cas tre- 
hue să se jină socotelă 
donatorului de cheltuelile 
necesare şi utile. (Civ. 494, 
765, 166, ur.771,14102) (Civ. 

Fr. 861, 862), 
767, - Donatarul este 

respundător de tote de- 
gradările şi deterioraţiu.- 
nile cari ai micşorat va- 
I6rea imobilului, prin fap- 
tul, culpa saii negligenta 
sa, (Civ. 998) (Civ. Fr. 863). 

768. Când imobilul s'a 
înstreinat de dator), ame- 
lioratiunile şi degradările 
făcute de cel ce l'a dobân- 
PI 

1) Cuvintele: <saă îpotecat» sunt 
luate din art. 1006, Civ, Italian. 

2) Când un mobil a fost înstră- 
inat sati ipotecat înaintea. deschi- 
derei succesiuni, raportul în na- 
tură nu este obligator, prin în- 
Săși imposibilitațea de fapt ; prin 
urmare el nu pote intra în bu- 
nurile suecesiunei ca masă in- 
Giviză. In acest caz, raportul se face scăzându-se valdrea imobi- 
lului conform art, 164 gi 165 al.     

SUCCESIUNI (Art..766—'770) 

dit, se vor ţine în sâmă, 
conform. cu disposiţiunile 
celor 2 articole preceden: 
te. (Civ. 766, 767) (Civ. Fr. 
864), | 

769. Când repertul se 
face în natură, bunurile 
intră în imasa suecesiunei 
libere de tote sureinile 
create de donatar; credi: 
torii ipotecari, însă, pot 
să intervină la: împăriclă, 
spre a nu se face repor- 
tul cu frauda drepturilor 
lor. (Civ. 765, 785, 974.975, 
1015, 1019, 1065) (Civ.Fr. 
865) 4). 

770. Când un suceesi- 
„bil primesce, cu dispensă 
de report, un dar care 
escede porţiunea disponi- 
bilă. reportul escedentelui 
se face în natură, dacă în- 
torcerea excedentului este 
posibilă. , 

In cas contrarii, dacă 
escedentele, trece peste ju- 
PI N II N 

2, ast-fel că ipotecile sat alte în- 
sărcinări făcute de donatar, sunt 
menținute. Cas. 11 89176. 

3) Din erdre de tipar se dice 
dator în loa de donatar enm este 
şi în textul frances. 

4) A sevedea în nota de laart, 
165 Cod. civ, felul în care se face 
raportul, în cazul cînd înstrăina- 
rea sau ipotecarea unui imobil, 
s'a făcut înaintea des chiderei'suo- 
cesiune. i



SUOCESIUNI (Art. 774 —774) 

m&tatea valârei imobilu- 
lui, donatarul reportă imo- 
bilul în întregimea lui, şi 
prelevă asupra masei va- 
lorea porţiunei disponi- 
bilă; dacă acestă portiune 
trece jumătate  valoraa 
imobilului, donatarul pâte 
ține imobilul în întregi- 
mea lui, ia însă mai puţin 
din cele-l'alte bunuri ale 
succesiunei, şi recompensă 
pe coeredii săi, sait în bani, 
saii oră-cum alt-fel. (Civ. 
765, 841, ur. 851) (Civ. Fr. 
866). 

771. Coeredele care re- 
porteză imobilul în natură, 
pote să reţină posesiunea 
până la plata efectivă a 
sumelor ce'i sunt datorile 
pentru cheltueli, sait ame- 
Jioraţiuni. (Civ. 766) (Civ. 
Fr. 867). 

772. Reportul mobile- 
lor se face, luându-se mai 
putin din cele-l'alte bunuri 
ale suecesiunei. El secal- 
culă pe valdrea ce mobi- 
lele aveaii în momentul fa- 

1) a) Femeia primind succesiu- 
mea soţului seii, fără beneficiă de 
inventar, este obligată a plăti da- 
toriile acestuia, creditorii find în 
tot dreptul de a urmări, pentru 
plata acestor datorii, chiar averea 
dotală a soţiei. Cas. 1 251]82, 

2) Un moştenitor nu pâte îo0- 
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cerei darului, după statul 
estimaţiunsi, anexat actu- 
lui de dar; în lipsa ace- 
stui stat, după estimatiu- 
nea expertţilor,. făcută pe 
preţul cel mai just. (Civ. 
735, 139, 764, 172, 827, 
1982. — Pr, 211, ur.) (Civ.. 
Fr. 868). ” 

773. Suceesibilul, care 
a primit bani, face repor- 
tul luând mai puţia din 
numerarul succesiunei. 

La neajungere, donata- 
rul pote să nu raporteze 
numerarul dând ecuiva- 
lentul în mobile, şi, în lipsa 
acestora, în imobilele suc- 
cesiunei. (Civ. 764%, 772) 
(Civ. Fr. 869). . 

Secţiunea III. — Despre plata * 
datoriilor, 

774. Coeredii eontri- 
buesc la plata datoriilor şi 
sarcinelor succesiunei, fie- 
care în proporiiune cu ce 
ia. (Civ. 653, 7175, ur. 1060, 
1061) (Civ. Fr. 870) '), 

Pligăt, în caz de contravenţii la: 
legea timbrului, să plătescă singur 
amendile pronunțate în contra 
tuturor mostenitorilor; acest fapt 
reesă clar din art. 774 şi 117 cari 
stabilesc principiul ganeral că da- 
toriile se împărtăşesă de drept, 

| între toţi moştenitorii, sulidarita-
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184 SUCCESIUNI (Art. 773—'779) 

XX :'9775. Legatarul cu titlul | datoriile şi sarcinile sue- 
universal contribuescă de 
o potrivă cu eredii, în pro- 
portiune cu emolumentul 
săi. Cel particular nu con- 
tribuesce. (Civ.551, ur.777, 
ur. 893, 896, 909, 1746) (Civ. 
Fr. 871) )). 

776. Când imobilele u- 
nei succesiuni sunt ipote- 
cate special, pentru plată 
de rendite, fie-care din 
coeredi pote pretinde ca 
renditele să fie plălite şi 
imobileleliberuie, înaintea 
formărei părţilor. 
Dacă coeredii împart sue- 

cesiunea în starea îu care 
se găsesce, imobilele ipo- 
tecate se estimă după a- 
ceeaşi normă ca şi cele- 
Palte imobile; capitalul 
renditei însă se scade din 
prețul imobilului. Eredele, 
în partea căruia sai dat 
imobilele, r&mâne singur a 
plăti rendita şi garanteză 
pe eoeredii săi pentru a- 
cestă plată. (Civ. 1061, 1648) 
(Civ. Fr. 872). 
777. Coeredii plătesc 

tea neputindu-se admite âe cît 
atunci cînd rezultă direct din lege 
„Cas. I 304|84. 

c) Statul moştenind averile mi- 
năstireşti, asimilindu-se în totul 
unui succesor Gre-care, este obli- 
gat a face faţă tuturor angaja-   

cesiunei, fie care în pro- 
portiune cu partea sa e. 
reditară. (Civ. 316, 317,774, 
ur. 902, 1060, ur. 1062, ur. 

1743, 1792, ur.) (Civ. Fr. 
873). - 
i 778, Coeredele sati sue- 
cesorele cu titlul univeiisăT” 
cară, din causă hipotecei, 
a plătit din datoria comună 
mai mult de cât partea sa, 
are recurs, în conira ce- 
lor-Palţi coeredi sai suc- 
cesori eu titlu universal, 
numai pentru partea ce fie-. 
care din ei era obligat a 
plăti, chiar când coeredele 
ce a desfăcut datoria ar fi 
fost subrogat în dreptu- 
rile creditorilor. Coeredeie 
însă ce a acceptat sucee- 
siunea sub beneficii de in- 
ventar, conservă faculta- 
tea de a cere plata crean- 
telor sale personale, ca 
ori-ce alt creditor al suc» 
cesinnei. (Civ. 713 $ 2, 774, 
ur. 777, 1053, 1107 $ 1, 1108 
$ 4) (Civ. Fr. 875). 

779. Când unul din coe- 

mentelor născute înainte de ser 
"“cularizarea averelor miînăstiregti. 
Cas. Secţ. Un, 4/18 şi Cas. 1 351|78. 
Contra 1 301j72. 

1) A se vedea nota cde laart. 
114 Cod, civ,



SUCCESIUNI (Ari. 780—788 

redi sai succesori eu titlu 
universal este insolvabil, 
partea lui din datoria hi: 
potecară se împarte între 
toţă cei-l'alţă în proporti- 
une cu ce ia fie-care din 
succesiune. (Civ. 788, 1053, 
ur.) (Civ. Fr. 876). 

7S0. Titlurile execu- 
torii, obtinute în contra 
defunctului, sunt personal 
executorii şi în contra ere- 
delui. Cu tote acestea cre: 
ditorii nu pot urmări exe- 
cuţiunea de cât după 8 dile 
de la notificarea acestor 
titluri făcută persânei, sau 
Ja domiciliul eredelui. (Civ. 
653, 781. — Pr. 397, 398) 
(Civ. Fr. 877) 1). - 

731. Ei pot cere, în ori- 

1) a) Dispoziţiunile art. 780 Cod. 
civ. nu pot fi aplicabile cetelor 
de moşneni, de re-ce toate ac- 
tele de procedură se fac colectiv, 
cînd e vorba de moșneni. Cas. L 
31119. _ 

d) Executarea începută în con- 
tra succesorilor părţei condam- 
nate este nulă de drept cind nu 
s'a îndeplinit formalităţile prevă- 
dute la art. 780 cu privire Ia co- 
municarea hotărîrei ce se execută 
contra lor, putinâu-se invoca a- 
cestă nulitate, pentru prima 6ră, 
chiar înaintea Cnrţei de Casaţiie. 
Cas. 11 264|75 şi Cas. I 190/89, 

2) a) Un minor, pentru a putea 
să se sprijine pe dreptul se "i dă 
inseripţiunea ipoteoară, făcută de 
mama sa, asupra unui imobil ce 
"1-a rămas moștenire, trcbue să 
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ce cas şi în contra'ori-cărui - 
creditor, separaţiunea pa- 
trimoniului defunctului de 
acela al eredelui. (Civ. 780, 
782, ur. 1743) (Civ. Fr. 
818) 2). | 

7852. Acest drept nu 
pâte fi exercitat când, ac- 
ceptându-se eredele de de- 
bitore, s'a făcut ast-fel no- 
vatiune în privința crean- 
tei contra defunctului. (Civ. 
181,1128, ur.) (Civ. Fr. 879). 

7853. In privinţa mobi- 
lelor, după trecerea de 3 
ani, dreptul este prescris,- 
In privinţa imobilelor, ac- 
tiunea se pote exerrita în 
tot timpul în care imobi- 
lele se găsese în mâna e- 
redelui. (Civ. 1743, 1745, 

achite mai ântâiă tote datoriile 
ce existat“ deja asupra succesiu- 
nei, din momentul luărei inscrip- 
ţiunai hipotecare. Cas. 1 102/94, 

b) Cererea de separaţiune, în-“ 
trodusă în termen util, are de 
efect conservarea privilegiului 
creditorului asupra tuturor mo- 
bilelor succesiunei, aşa că moste- 
nitorii puşi în posesiune nu pot 
în mod valabil să le înstrăineze, 
ori-ce înstrăinără fiind nule. Cas. * 
131790. . ” 

c) Creditorul unei succesiuni, 
mai este în drept ca de 0 dată 
cu separaţiunea de patrimoniă, să 
câră şi înființarea unul sechestru 
asigurător pe totă averea mobilă 
a succesiune, chiar dacă parte 
din ea s'ar găsi în mâini străine, 
Cas. I 371190, i
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1837, 1909) (Civ. Fr. 880) 1). 
'754. Creditorii erede- 

lui nu pot cere separa- 
țiunea patrimoniilor, în 
contra ereditorilâi sucee- 
siunei. (Civ.-781) (Civ. Fr, 
881). 
35. Creditorii unui din 

compărţitori, ca nu cum- 
va împărtela să se facă 
cu viclenie în vătămarea 
drepturilor lor, pot pre- 
tinde să fie presenţi la îm- 
părțelă, pot dar să inter- 
vină, cu spesele lor; nu 
pot însă să atace o îm- 
părţelă săvirşită, afară nu- 
mai de s'u făcut în lipsă-le, 
şi fără să se ţină semă de 
oposițiunea lor. (Civ. 769, 

BUCCESIUNI (Art. 784-757) 

974, 975, 1825) (Civ. Fr. 
882) 2). 
Secţiunea IV. — Despre efectele 

împărțelei şi despre ga- 

ranţia părților. 

7856. Fie care coerede 
este presumt că a moşte- 
nit singur şi imediat tote 
bunurile cari compun par- 
tea sa. sail cazi "i-a, cădut 
prin licitaţiune, şi că n'a 
fost nici odată proprietar 
pe cele-/alte bunuri ale 
suecesiunei. (Civ. 1060, 
1530) (Civ. Fr. 883) 5). 

7837. Coeredii sunt da- 
tori garanțiunul către altul 
numai despre turburările 
şi evicliunile ce proced 

  

1) Creditorii unei succesiuni, 
conform art. 183 pot cere în timp 
de trei ani separaţiunea patrimo- 
niului defunctului de acel al mo- 
ştenitorulei, cind e vorba de mo- 
bile. Cas. 317|90. 

2) a) Creâitorul unuia intre e- 
reză, în baza art. 185 este în drept 
de a cere anularea unui act de 
partaj, cîud s'a făcut în lipsa sa. 
Qas. 1 71j77. 

3) Numai tribunalele române 
sunt în drept să ăreseze actele 
de partaj dintre moştenitorii stră- 
ină, când în masă succesorală 
sunt bunuri imobiliare situate în 
România. 

Sunt nule actele de asemenea 
natură când sun făcute de Con- 
sulii ţărilor respective străinilor. 
Cas. 1 389|90. 

€) Şi cu atât mai mult acsstă   
nulitate pote fi invocată, când 
între moştenitori s'ar afa şi mi- 
nori. Cas. I. 8389|90, 

3) a) Când unul din moşteni» 
tori constitue ipotecă partea sa 
indiviză, acesta rămîne neatinsă 
şi continuă a efecta imobilul ad- 
judecat in mâna terţiului aâju: 
decatar, dacă acesta na purgat 
mai întâi, de acea ipotecă, i- 
mobilul ce a campărat la lici- 
taţie, așa că prezumția cuprinsă 
în ârt. 180 nu “şi are aplicazea 
de cât când e vorba de partaj 
între coerezi, sati cel mult când 
unul din erezi devine adjudica- 
tarul averei sucoesiunei. Cas. 1 
315179. | 

2) Partajul dintre ooerezi, nu 
este supus transcripţiunei, el fi- 
ind numai atributiv, iar nu tran- 
slativ de proprietate. Cas, 1133|19.
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dintr'o causă anteridră îm» | Secţiunea V.— Despre desființarea 

părtelei. 
Garanţia înceteză când 

o evictiune a fost escep- 
tată anume, printr”o clausă 
expresă a actului de îm- 
părțelă. sai când evictiu-. 
nea a fost causată diii gre- 
şălă eredelui. (Civ. 788, 
1337, ur. 1351, 1737, $3, 
1744) (Civ. Fr. 884) 1). 
788, Fie-care din eredi 

este obligat, îa proporţi- 
une cu partea sa ereditară, 
a despăgubi pe coeredele 
său de paguba ce a sufe- 
rit din cauza evicţiunei. 

Când unul din coeredi 
va fi insolvabil, partea, ce 
el este dator a contribui, 
se va împărți între eredele 
garantat, şi cei-l'alti coe- 
redi. (Civ. 779,789, 1137 $ 3, 
1741) (Civ. Fr. 885). 

7539. Garanţia pentru 
solvabilitatea debitorelui 
unei rendinte duveză nu- 
mai cinci ani de la împăr- 
țelă. Acestă creanţă 2) în- 
ceteză când nesolvabilita- 
tea a luat nascere în urma 
împărțelei. (Civ. 788, 1350) 
(Civ, Fr. 886). 

1) Resposabilitatea mogatenito- 
xului prevăzută de art. 787 în caz 
de evicţiune, nu “şi are aplica- 
rea, fie în ceia ce privesce pe 
erede, fie pe vindător, de cât în 

sai rescisiunea împărţelei. 

'790 Împărlelile pot fi 
desființate pentru violenţă 
saii dol. 

Pentru o simplă omisi- 
une a unuia dinobieclele 
Suceesiunei nu se strică 
împărţela ; se face numai 
un supliment de împăr- 
țela pentru obiectul omis. 
(Civ. 793, 796, 798 ur. 953, 
955, ur. 960) (Civ. Fr. 887). 
*: 791, Ori-ce act, sub ori- 
ce titiu, în urmarea căruia 
a încetat indivisiunea între 
eredi, este supus la ac: 
tiunea de reseisiune din 
articolul precedent. 
Dupăîmpărţelă, sai după 

actul care “ tine locul, 
acțiunea_de..reşcisiune nu 
mai este admisă în contra 
transacţiunei făcute asu- 
pra dificultăţilor reali, ce   presintă primul act, chiar 
când nu ar fi fost proces 
început asupra obiectului 
transacțiunei. (Civ. 1704, 
1105, ur. 1714, ur.) (Civ. 
Fr. 888). 
792 Acela în contra 

căruia s'a făcut cererea de 

cazul când coeredele sai cum- 
părătorul, a pierdut definitiv o0- 
biectul evins. Cas. I. 266|83, 

2) Din eroarese qice acicreantă 
în loc de garanţie cum e maj sus,
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rescisiune, pâte popri des- 
ființarea împărtelei, dând 
reclamantului suplimentul 
din partea sa ereditară în 
numerar, sai în natură. 
(Civ. 790, ur.) (Civ Fr..891). 

793. Coeredele care a 
înstreinat porţiunea sa ere- 
ditară în tot sai în parte, 
nu pote intenta acţiunea 
de rescisiune pentru dol, 
saii violenţă, dacă înstrăi- 
marea s'a făcut în urma 
descoperirei dolului sai 
încetărei violenței. (Civ. 
959, 1167, 1190) (Civ. Er. 
892). 

Secţiunea VI.— Despre împărțela 
făcută de tată, de mamă, saă 

de alţi ascendență : între 
descendenții or. 

"794. Tată), mama şi cei- 
Valţi ascendenți pot face 
împăricla bunurilor lor, 
între fii şi cei-l'alţi descen- 
denţi. (Civ. 795, ur.) (Civ. 
Fr. 1075). 

795. Acestă împărţelă 
se pote face prin acte între 
vii sai prin testament, cu 
formele, condiţiunile şi re- 

- gulele prescrise pentru do- 
1) Este izbit de o nulitate ab- 

solută partajul prevădut de art. 
197, în are sa omis un copil, 
împărţela răminind nulă pentru   

SUCCESIUNI (Art. 793—798) 

naţiuni între vii şi pentru 
testamente. 

Impărţela făcută prin act 
între vii nu pote avea de 
obiect de cât bunurile pre: 
senți. (Civ. 800, ur. 813, 
ur. 821, 857, ur. 965) (Civ. 
Fr. 1076). 
1796. Dacă tâte bunu- 

vile, ce ascendentele a 
lăsat la mortea sa, nu ai 
fost coprinse în împărțelă 
bunurile necoprinse se vor 
împărți conform eu legea. 
(Civ. 790) (Civ. Fr. 1077). 

797. Este nulă împăr- 
tela în care nu s'aii co- 
prins toți copii în viață 
la desthiderea moştenirei, 
şi deseendeuţii fiilor pre- 
muriţi. 
“Acţiunea de nulitate se 

pote exercita de toţi eredii 
fără distineţiune. (Civ. 755, 
934, 935) (Civ. Fe. 1078)1). 

798. Impăridla făcută 
de ascendente se pâte a- 
taca, când ar resulta din- 
trinsa, sai dintr'alte acte, 
că prin disposilinnea fă- 
cută de ascendente, vre- 
unul din acei între cari 
s'a împărțit bunurile star 
găsi vătămat în partea le- 
toţi şi anulână tâte disposițianile 
speciale, cuprinse în testamentul 
anulat din cauza acestei omisi- 
uni. Cas. 1. 236|70.



DONAȚIUNI, EC. (art. 799—803) 

gitimă. (Civ. 790, ur. 792, 
199, 841, ur. 846, 1175) 
(Civ. Fr. 1079). 
799. Copilul care, pen- 

tru causa arătată la arti- 
colele precedent 1), atacă 
împărţela făcută de ascen- 
dente, este dator a plăti 
înainte cheltuelile estima- 
țiunei. Dacă reclamaţiunea 
nu este fundată cheltue- 
lile estimaţiunei şi ale ju- 
decăței vor fi în sarcina 
sa. (Civ. 796, ur.—Pr. 143, 
144) (Civ. Fr. 1080). 

TIFLUL II 

Despre donaţiuni între 
vii şi despre testamente. 

800. Nimeni nu va pu: 

1) Din eroare se Qice.<articolele» 
în loc âe «azticolul>» cum € şi în 
textul francez. 

2) a) Un act, prin care 0 maă- 
mă transmite fcelor sale, năs- 
cute Gin piiraa căsătorie, nuda 
proprietate a unor imobile, e 

valabil chiar cand e făcut prin- 
trun înscris sub semnătură pri 
vată, fără a fi nevoe să fie în 
vestit cu formele cerute pentru 
facerea donaţiunilor. Cas-I 34]87, 

5) Art. 800 nu e limitativ ; el 

arată că cine-va, nu pote dispune 
cu titlu gratuit de cât conform 
art, 801 şi 802, iar nu şi prin 

donaţiuni, mortis-causa. Cas. 1 

371192. - 
c) Nulităţile “fiind de drept 

strict, judecătorul nu le pote 

orea ae la sine, acolo unde le- 

  

18) 

tea dispune de avutul săi, 
cu titlu gratuit, de cât cu 
formele, prescrise de legi, 
pentru donaţiuni între vii 
'saii prin testament. (Civ. 
644, 801, ur..812, 813, ur, 
856, ur. 1138-1142, 1642) 
(Civ. Fr. 893) 2). | 
SOL. Donaţiuneu este 

un act de liberalitate, prin 
care donatorele dă irre- 
vocabil uu lucru “d6nâta 

-rălui care îl pi ii esce. (Civ. 
813, ur. 829, ur. 937) (Civ. 
Fr. 894) 5). - 

502, Testamentul este 
un act revocabil prin care 
testatorele dispune,pentru 
timpul încetărei sale din 
viață, de tot sai de parte 
din avutul s&i. (Civ. 856 

giuitorul nă le-a prescris în mod 
expres. Cas. Sec. Un. 4]19. 

d) Clauzele ilicite, cuprinse în- 
tun testament nu pot avea de 
efect anularea iuti. Un testament 
nu pâte fi atins de nulitate, prin 
faptul că sa prevădut in corpul 
săi o clauză neadmisă de lege 
Cas. IL 113|84. 

'3) a) Donatorul nu mal pste 
renunţa la o donaţiune deja pri- 
mită, donaţiunile între vii fiind 
prin natura lor irevocabile, Cas. 
1 185|88, . 

d) Este valabilă donaţiunea fă- 
cută sub forma unui contract o- 
neros Cas. 1 60]83. 

c) Cind instanţa de fond con- 
stată că întrun contract de do- 
naţiune consimţimîntul care este   de esenţa ori cărui contract, a



  

„490 

ur.) (Civ. Fr. 895) 5). 
3503. Substituţiunile saii 

fidei-comisele sunt proi- 
bite ; ori-ce disposiţiune 
prin care donatarul, ere- 
dele instiluit sau legata- 
rul va fi insărcinat de a 
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conserva şi a remite la o 
a treia personă, va fi nulă 
chiar în privirea donata: 
rului, a eredelui numit, saii 
a legatarului. (Civ. 925) 
(Civ. Fr. 896) 2). 
304. Este permisă dis- 

  

fost smuls priu dol sai mijlâce 
frauduldse pote declara actul ca 
nec xistent. Cas, 48191, 

1) a) Când un testator, ar in- 

stitui expres un legatar aparent, 
pentru a putea cu modul acesta 

Să treacă averea sa unel terţe 
persâne, ce nu este arătată în tes- 
tament, personele interesate ati 
facultatea şi dreptui de a proba 
tribunalelor, că legatarul în ces- 
tiune este o persnă interpusă. 
cerând nulitatea unui asemenea 
legat. Cas. 148189, 

d) Proba testimonială, pentru 
dovedirea captaţiunei saii a vio- 
lenţei exercitate asupra testato- 
xului, conform art. 959, nu pâte 
fi primită, când instanţa de fond 
constată 'că de la data, confecţio- 
nărei testamentului şi până ia 
roGrtea testatorului, trecuse mai 
mult timp, fără ca acesta să se 
fi plâus că ar fi fost captat sai 
Violentat. Cas, 1 201188, 

c) Nu se mai poate invoca ea 

motiv de casare, că un testament 
a fost denaturat, atunci cînd ju- 
decătorii fondului ai constatat 
că acei act întrunesce tâte cun- 
diţiunile legale ale unui testa- 
ment Cas. i 156|92. , 

d) Judecătorii fondului sunt su- 
Verani apreciatori ai cestiunilor 
de fapt, de voinţă şi intenţiune 
ce a condus pe testator la face- 
rea testamentului. Cas. 1 184|92. 

2) a) Substituţiunile fidei-co- 
Misare fiind oprite după legea 
civilă, urmsză că e nul testamen-   

tul care conţine în el ducă lihe- 
ralităţi, duo& donaţii, ducă le- 
gate, care să vină suecesiv la 
ducă persâne, sub condiţie ca 
murind una, averea să treacă la 
o -altă persdnă determinată de 
testator, aceste dispoziţiuni fiind 
nişte adevărate substituiiuni fi- 
dei-comisare. Cas, 1 173|84; 1|87; 
404193. 

d) Substituţiunile fidei-comisare, 
admise de Codul Caragea, sunt 
cu desăvârşire oprite de legea 
civilă actuală. Cas. 1 320|19. 

c) Ast-iel, este nul testamen- 
tul, ca fiind considerat substitu- 
ţie Bdei-tomisarie, cână testato- 
rul lasă nuda proprietate unor 
persâne, cu obligaţiunea de a 
împărţi venitul cu o terță per- 
s6nă şi sub condiţiunea de a lăsa, 
după mârtea lor, copiilor lor, 
acea proprietate. Cas, 7 404|93. 

d) Judecătorii fondului, în urma 
examinărei şi interpretărei unor 
dispoziţiuni testamentare, ai fa- 
cultatea să hotărască că intenţia 
testatorului n'a fust de a face o 
substituție fidei-conâisară. Cas. [ 
155]88. 

€) Cână întrun testament sunt 
simple . recomandaţiuni de a da 
cui-va ceva, legatarul nu este 
ţinut de a se conforma lor. Cas, 
I 112|88. 

f) Na constitue o substituție 
Adei-comisară, legatul unci ave. 
lăsate ca zestre unei şcâie. Cas, 
I 334(81. . : 

9) Constiiue o substituție fdei-
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pozitiunea, prin care o a 
treia persenă ar fi che- 
mată a lua darul, eredita- 
tea, sai legatul, în casul 
când donatarul, eredele 
numit, saă legatarul nu 
ar primi, saii nu ar putea 
primi, (Civ. 803, 805, 924, 
ur.) (Civ. Fr.898). 
505. Este permisă ase- 

menea dispoziţiunea între 
vii sati testamentară, prin 
care usufructul se dă la 
o pers6nă şi proprietatea 
nudă la alia. (Civ. 517, 
ur. 804) (Civ. Fr. 899) )). 

CAPITOLUL II 

Despre capacitatea de a dispune 
sai de a primi prin donă- 

țiune între vii sai prin testament 

S06. Minorele mai mie 
de 16 ani nu pote dispune 

. (Art. 805—808) i91 

nici întrun fel, afară de 
excepțiunileregulate la ca- 
pitoluit VII al acestui titlu, 
(Civ. 807, 636, ur. 1231): 
(Civ. Fr. 903). " 

307. Minorele de 16 ani 
pote dispune prin testa- 
ment şi numai pentru ju- 
mătate din bunurile * de 
cari după lege pote dis- 
pune majorele. (Civ. 430, 
806, 809, 841) (Civ. Fr. 904). 

85083. Este capabil de a 
primi donaiiune între vii 
ori-cine este conceput în 
momentul donaţiunei. 

Este capabil de a primi 
prin testament ori cine 
este -conceput la epoca 
morţei testatorelui. (Civ. 
„120, 286, ur, 654,705, w. 
S14, 925, 927) (Civ. Fr. 
906) 2). 

  

comisară, legatul tăcut sub con- 
diţia unei perpetue inalienabili- | 
tăţi şi obligaţiunea de a'] conserva 
şi transminte altuia. Cas. 148182. 

A) Substituţiunile fidei - comi- 
sare, prevădute la art. $03 fiind 
de ordine publică nu pot fi rati- 
ficate prin invoiată, recunnoscere 
'sai executare. Cas. I 404|93. Con- 
tra. Cas. 1 51|88. 

î) Nu anuleză testamentul fap- 
tul că în el se coprind mai multe 
condițiuni ilicite, pe lingă alte. 
legaturi făcute de defunet, ase- 
menea condițiuni considerindu-se 
ca, nescrise. Cas. 1 125|84, 173|84, 

în sensul art. 805, cînd din tes- 
| tament rezultă că același lucru 
este lăsat la duoi legatari, cu în- 
datorirea pentru unul de a'l pă- 
stra până la morte şi 41 remite 
în urmă altei persoane, o dispo- 
ziţie în sensul acesta fiind o ade- 
vărată substituție tidei-comisară, 
prevădută şi oprită în mod ab- 
solut de art. 803. Cas.17|87; 15688. 

2) a) Personele moral, recu- 
noscute în mod legal ca atare, şi 
având autorizaţia cerută de art. 
811, Cod. civ., pot primi ori-ce 
legaturi, căci şi aceste, ca şi cele-, 
Palte persâne fizice, sunt suscep-   1): Nu pote fi vorba de un legat tibile şi capabile de a avea inte-
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„309. Minorele de 16 ani 
nu pote prin_testament 
dispune în favorea tutore- ss 

Minorele, ajuns la ma- 
joritate, nu pâte dispune 
nici prin donaţiune între 
vii, nică prin testament 
în favorea fostului săi tu- 
tore, dacă socotelele de- 
finitive ale tutelei n'aii fost 
prealabil date şi primite. 
„Sunt esceptaţi în amîn- 

două casurile de mat sus 
ascendențţii minorilor, cară 
sunt, saii aii fost tutori ai 
lor. (Civ. 419, 807) (Civ. 
Fr. 907). 
-_S$19. Doctorii în medi- 
dicină, sai în chirurgie, 
oficerii de sănătate şi spi- 
țerii cari aii tratat pe o 
personă în bâla de care! 
m6re, nu pot profita de 
dispoziţiunile între vii saii 
testamentare, ce dânşii au 
făcut în favâre-le în cur- 
sul acestei bole. 
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Sunt esceptate: 1. dis- 
positiunile remuneratorii 
făcute cu îitiu particular; 
se vu ține însă în semă 
de starea dispunătorului 
şi de serviciile făcute ; 

2. disposiţiunile univer- 
sale, în cas. de rudenie 
pâuă la al patrulea grad 
inclusiv, afară numai dacă 
mortul va avea eredi în 
linie drâptă, şi dacă acela 
în profitul căruia sa făcut 
disposiţinnea, nu este el 
chiar erede în linie dreptă. 

Acel6şi reguli sunt apli- 
cabile în privinţa preoţi: 
lor. (Civ. 660, ur. 812, 887, 
888, 894, 899) (Civ. Fr. 909). 
S11. Dispositiunile între 

vii sat prin testament, fă- 
cute în favârea ospicielor, 
săracilor dintro comună, 
sai stabilimentelor de uti- 
litate publică, nu pot avea 
efect de câi de. sunt au- 
torisate prin ordonanţe 
domnesci, în urma. avisu- 

  

rese, drepturi şi obligaţiuni. Cas. 
1 19380. 

d) De şi căutarea paternităţei 
este oprită, totuşi calitatea de 
copil natural nu constitue un 
motiv de incapacitate dea primi 
de ia tatăl sei, diferite liberali- 
tăţi prin testament saă acte între 
Viă, copilul natural fiind lăsat în a- 
ceeaşi stare de drept oomun ca oră 
ce alt copil strein. Cas, 1 191)92.   c) Unei persâne certe şi exis- 

tente i se pote face în mod legal 
şi valabil o donaţiune, în scopul 
întemeerei unei instituţiuni. Cas. 
I 302]81, 

d) Este valabilă dispoziţiunea 
prin care persona care testeză, 
institue pe cine-va ca legatar uni- 
Yersal cu sarcina de a clădi din 
întrega avere un institut de eău- 
caţiune. Cas; 1 7492,
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lui Consiliului de Stat. 
(Civ. 817, 818) (Civ. Fr. 
910) 1). 

$12. Dispositiunile în 
fav6rea unulincapabil sunt 
nule, fie ele deghizate sub 
forma unui contract one- 
vos, fie făcute în numele 
unor persone interpuse. 

Sunt reputate ca per- 
s6ne interpuse tatăl şi 
mama, copii şi descenden- 
ţit şi soțul personei inca» 
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pabile. (Civ. 940, 941, 1202) | 
(Civ. Fr. 941) 2). 

CAPITOLUL III 

Despre donaţiunile între vit. 

Secţiunea I. — Despre forma şi 
efectele donaţiunilor între viă. 

S13. Tâte donaţiunil 
se fac “prin act autentie 
(Civ. 800, ur. 1167, 
L. autent.) (Civ. Fr. 931) 3). . 

  

1) a) Art. 811 vorbeşte că a- 
semenea dispoziţii testamentare 
nu'şi pot avea efect de cât în 
urma avizului Consiliului de Stat. 
Ori, astă-di ne mal existând Con- 
siliul qe Stat, care a fost desfin- 
ţat, prin legea de la 1865, şi ne- 
dându-se altor autorităţi acestă 
atribuţie, urmeză că a încetat şi 
îndeplinirea formalităţilor co- 
prinse în axt. 811. Cas. 1 14|90; 
56/90. . 

b) Personalitatea juridică a mo- 
nastirilor fiind desfiinţată prin le- 
gea de la 1863, care le-a secula- 
xizat averile, ele nu mai pot avea 

adi capacitatea de a primi legaturi. 
Cas. ] 380|78. Contra. Cas, IL 54]11, 

c) De asemenea nu se pote in- 
voca personalitatea morală a unei 
Monastiri din Dobrogea, cînd nu 
se pote stabili că a tost conside- 
rată ca persâuă morală înainte de 
anexarea ei cu România. Cas.] 
31192. 

dj Oră-ce instituţie străină, spre 
a putea primi liberalităţi testa- 
mentare, trebue să fie recunos- 
cută ca persână morală de auto- 
xitatea competentă din România. 
Cas, L 19380; 809|92,   

2) a) De şi căutarea paternităței 
este oprită, totuşi calitatea de co- 
pil natural nu constitue o inca- 

pacitate de a putea primi de la ta- 
tăl săi liberalităţi prin acte între 
vii,dinsul fiind lăsat in aceiaşistare 
de drept comun, faţă de tată,ca ori 
ce alt copil străin; un asemenea le- 
gat este deol valabil. Cas, I 19192. 

d) Se pote proba prin intero- 
gator, martori, prezumţiuni şi ju- 
rămint, faptul instituirei unui le- 
gatar aparent pentru a rransmite 

averea altuia ce nu este arătat 
în testament, cerîndu-se nulitatea 
legatului ca făcut unei persons, 

[în tavorea unei persone necerte. 
Oas. 1 146/89, 

c) Sunt valabile, după art. 812, 
donaţiunile deghizate tăcute sub 

forma unui contract cu titlu one- 
ros. Cas, 1 311|9%2, 

d) Este valabilă dispoziţiunea 
testamentară prin care o personă 
capabilă este învestită ca legatar 
universal, cu indatorirea ca să 
fondeze din întrega avere, o în- 
stituţiune şcolară. Cas. 1 7492. 

3) a) Donaţiunea tind un con- 
vraci solemn, existenţa sa este con- 
diţionată de îndeplinirea forma” 

13
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514. Donaţiunea nu o- 
bligă pe donator şi nu 

-va produce nică un efect, 
de cât din diua în care va 
fi fost acceptată. 

Acceptaţiunea pote îi (ă- 
cută sai în act, saii prin- 
"un act autentic poste- 
rior, mai 'mainte însă de 
movtea celui ce dăruesce; 
în acest din urmă cas. do- 
nâţiunea n'are efect de cât 
din dioa în care se va fi co- 
municat donatorelui actul 
de arceptaţiune. (Civ. 801, 
827, 1171) (Civ. Fr. 939) 5). 

$15. Donaţiunile făcute 
unor ninori neemanci paţ, 
sai unui interdis, se _ac- 
ceptă de tutore, sau de pă- 
rinte. ” N 

Minorele emancipat pote 
accepta cu asistenţa cura- 
torelui. 

Mama, cu tote că tatăl 
ar îi în vintă şi cer-lalţi 

lităţilor exteridre c=rate de lege. 
Cas. 1. 342|9%. ” 

d) Totuşi, donaţiunile făcute 
sub forma contractelor cu titlu 
oneros, sunt valabile chiar fără 
indeplinirea acestor formalităţi. 
Cas. I 371]92, 

c) Donaţiunea fiind făcută prin- 
tr'un mandat, acest manâat tre- 
bue să fie autentificat, Oas. 265188. 

d) Autentificarea contractelor 
de donaţiune nu este supusă for- 
melor cerute de art. 861 şi 862 
find suficiente acele prevedute de 
art, 1171 Cod. civ. Cas. i 91jsi,   
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ascendenți, cu tote că ge- 
nitoril ar fi în viaţă, vor 
putea asemenea șă accep- 
teze donaţiunea făcută mi- 
norului emancipat saii ne- 
emancipat şi interdisului, 
de şi ei nar avea cali- 
tatea de tutori. (Civ. 407, 
454, 820, 952, 1157, 1166) 
(Civ. Fr. 935). - 

S16. Surdo-mutul ce nu 
scie să scrie, nu pote ac- 
cepta o donatiune, de cât 
cu asistarea'uinui curatore 
special, numit de autorita- 
tea judiciară, după regu- 
lele stabilite pentru mi- 
nori. (Civ. 426, 814 ur. 866) 
(Civ. Fr. 936). 

517. Donaţiunile făcute . - 
personelor morale, nu pot, 
fi accepțate de cât prin! 

   ordonanţă domnâscă, dată + 
în “urmă âvisnlui consiliu=.! 
lui de Stat. (Civ. 811, 818, 
ur.) (Civ. Fr. 937)2). 

1)4) Conform art. 814 din actua- 
lul Cod civil şi sub legea Caragea, 
validitatea donaţiunilor era su- 
pusă în mod absolut faptului ac- 
ceptaţiunei din partea donataru- 
lui. Cas. I 193|80. 

d) Acestă acceptaţiune este va- 
labil făcută prin portărei, cu lua- 
rea unei adeverințe semnată. de 
donator. Cas. 1 19882. 

c) Când accepțiunea să face prin 
mandat, acesta trebue se fie au- 
tentic. Cas. 1 396|89. 

2) a) Consiliul de Stat, find 
desființat, avizul prevădut de art, 

a
o
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SIS. Când se dăruese 
bunuri ce pot fi ipotecate, 
transcripțiunea actului ce 
contine donaţiunea şi ac- 
ceptatiunea, ca şi notifi- 
catţiunea acceptațiunei fa- 
cută prin act separat, se 
va face la tribunalul dis- 
trictului unde sunt situate 
bunurile. (Civ. 814, 819, 
934, 1750, 1801, 1803.—Pr. 
724, 122) (Civ. Fr. 939) 1). 

S19. Li psa transcripţiu- 
nei pote să fie invocata de 
ori-ce persoane aii interes 
la acesta ; se esceptă însă 
persânele obligate a stărui 
să se facă transeripţiunea. 
sai representantii lor, ase- 
menea şi donatorele. (Civ. 
814%, 818) (Civ. Fr. 941)2). 

320, Minorii, intergi- 
şii, femeile măritate, în 
lipsă de acceplațiunea sait 
de transcripţiunea donu- 
tiunei, nu pot cere obiec- 
tele dăruite ; ai, însă, de 
se cuvine, recurs în contra 
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tutorilor sait bărbaţilor. 
(Civ. 415, 494, 1942, 1285, 
ur.) (Civ. Fr. 942). - 

S21, Donaţiunea într 
vii, pentru bunurile viitre 
este revocabilă. (Civ.5,801 
826, 195, 965, 1167) (Civ. Fr! 
943). | 
$22, Este nulă ori-ce 

donatiune făcută cu condi- 
ţiuni, a căror îndeplinire . 
atirnă numai de voinţa do- 
natorelui. (Civ, 5, 823, 8%, 
1010, 1167) (Civ. Fr. 944); 
323. Este de asemenea 

nulă, dacă s'a făcut sub 
conditiunea de a se satis- 
face datoriy sai sarcini cari 
nu existaii. la epoca dona- 
liunei, sai cari nu erai a- 
r&tate în actul de dona- 
țiune. (Civ. 5, 826, 934) (Civ. 
Fr. 945). 

8524. Când donatorele 
"şi-a reservat dreptul de 
a dispune de un obiect co- 
prins în donaţiune, saii de 

| o sumă determinată din bu- 
  

811. nu mai „pote fi cerut. Cas. 1 
5690. 

5) Pentru ca o comunitate sai 
o asociaţie de mai multe persâne 
să potă primi legaturi. trebue să 
fe recunoscută ca pers6nă morală 
printr'un act legislativ, — Cas. 1 
14481; 309]92, 

1) Donaţiunea fiind un contract 

solemn, numai atunci eaeste va- 

labilă, când este făcută cu tote   formalităţile prevădute de lege 
Or, când un contract de donaţiune 
nu este nici autentificat, nică trans- 
cris în registrele de transe ipţiuni 
nu va putea produce nici un efect. 
Cas, 11 34|83. 

2) Lipsa de transcripție prevă- 
dută de art. 819 nu pote i invo- 
cată de donator, nici de eredele 
săi, Cas, 1 „198i82,
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nurile dăruile, dacă more 
fără să fi dispus de dân- 
sele, un asemenea obiect 
sai asemenea sumă -r&- 
mâne eredilor donatore- 

- dui. (Civ. 823, 826) (Civ. 
Fr. 946). 

$25. Donatorele pâte 
stipula întorcerea bunuri- 
lor dăruite, atât în ceasul 
când. donatarul ar muri 
înaintea lui, cât şi în casul 
când donatarul şi descen- 
denţii s&i ar muri înain- 
tea sa. 
- Aceste stipulaţiuni însă 
nu se pot face de câi în 
favorea donatorelui. (Civ. 
316, 803) (Civ. Fr. 951). 

526. Disposiţiunile art. 
821, 822, 823, 894 şi 825, 
nu se aplică la donaţiunea 
din Capitolul VI şi VII 
dintr'acest titlu. (Civ. 934, 
936) (Civ. Fr. 947). 

3527. Ori-ce act de do- 
naţiune de mobili este va- 
labil numai pentru obiec- 
tele trecute într'un act es- 
timativ subsemnat de do- 
nator şi donatar. (Civ. 772, 
814, ur. 821,934, 11617, 1168, 

-. 1909) (Civ. Fr. 948). 
3528. Donatorele nu este 

DONAȚIUNI, ETO. (Art. 825-830) 

responsabil de evicțiune 
către donatar, pentru lu- 
erurile dăruite. 

Donatorele este respon- 
sabil de evictiune când el 
a promis expres garanție. 
"Este asemenea respon- 

sabil, când evicţiunea pro- 
vibe din faptul săii, când 
este în chestiune o dona» 
tiune care impune sareini 
donatarului; într'acest cas 
însă garanția este obliga: 
torie numai până la suna 
sarcinilor. (Civ. 787, 1337) 
(Civ. Ital. 1047). 

Secţiunea II — Despre casurile în 
cari donaţiunile se poi-revoca. 

3529. Donaţiunea între 
vii se revâcă pentru ne- 
indeplinirea condiţiunilor 
cu cari sa făcut, peniru 
ingratitudine şi pentru nas- 
cere de copii, în urma 
donaţiunei. (Civ. 801, 835, 

937, 1020, 1021) (Civ. Fr. 
953) 5). 

$30. Când donaţiunea 
este revocată pentru ne- 
îindepiinirea condiţiunilor, 
bunurile reintră in mâna 
donatorului, libere + de ori-— 

  

1) Anularea unei donaţiuni între 
vil, din cauza neindeplinirei con= 
diţiunilor, nu se pote cere de cit   atunci când partea are un interes 

și există un prejudiciu. — Cas 1 
215185, !



DONAȚIUNI, ETC. (Art. 831-835) 

ce sarcină şi ipotecă. (Civ. 
829.839, 929, 952)- (Civ. 
Fr. 954). 

S381. Donatiunea între 
vii se revâcă pentru în- 

„ gratitudiue, în casurile ur- 
mătore : 
1. Dacă donatarul a a- 

i tentat la viaţa donatorelvi; 

= 
2. Dacă este culpabil în 

y privintă-l de delicte, ceru. | 
 dimi saii injurii grave; 
| “8. Dacă fără cuvânt îi 
! refuză alimente. (Civ. 280, 
832 „tr. 930, 931) (Civ. Fr. 

3232. Revocarea pentru 
neindeplinirea condiţiuni- 
lor și pentru ingratitudine, 
nu se face de drept nici 
odată. (Civ. 407, 815, 833, 
ur. 1020, 1021, 1366, 1890) 
(Civ. Fr. 956). 
S88. Cererea de revo) 

care pentru a n ioepai 
   

  

   

trebue făcută în term 
“ia diua faptului 

in diua câiid donato-i 
rele a cunoscut faptul. 

Acţiunea de revocare nu 
se pote intenta în contra 
eredilor donatarului, nici 
de eredii donatorelui în 
contra “donatarului, afară 
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numai dacă în acest cas 
actiunea s'a intentat de 
donatore, saii donatorele 
a murit în anul în care 
se putea intentia acţiunea. 
(Civ. 834%, 931) (Civ. Fr, 
957) 3). 

384. Revocarea pentru” 
ingratitudine nu pote in- 
firma nică înstreinările fă- 
cute de donătar, nică ipo- 
tecile sau alte sarcini re- 
ale cu cari el ar fi putut 
greva obiectul dăruit ; este 
neapărat însă ea acestea 
să se fi făcut înaintea in- 
seripțiunei estractului ce- 
rerei de revocatiune, pe 
marginea transeripţiunei 
prescrisă prin art. 818. 

In cas de revoeaţiune, 
donatarul se condamnă a 
intorce valdrea obiectelor 
înstr einat;: după estimaţi- 
unea ce li's'ar face în tim: 
pul cererei, s6-rondamnă 
asemenea a întârce veni- 
turile din diua cererei.(Civ. 
485, ur. 1770) (Civ. Fr.958): 
5385. Donaţiunile, făcute 

în favorea maritagiului, nu 
sunt revocabile pentru in- 
gratitudine. (Civ. 280, 936, 
ur.) (Civ. Fr. 959).. 

  

1) Donatorul are facultatea de 
a determina singur epoca la care 
voesce să facă revocarea, mortea     donatarului neputinău'r închide 

acest drept. :Cas. 1 299'91. 

g
r
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Ș36. Orice donaţiuni 
prin acte între vii, făcute 
de persâne ce naii copii 
saii descendenţi existenţi 
în timpul facerei lor; orf 
care ar fi valorea acestor 
donațiuni, şi sub ori-ce 
titlu sar fi făcut, fie chiar 
donaţiunea mutuală sai 
remuneratorie, fie în fine 
donaţiune în favorea mă- 
ritagiului făcută soţilor de 
ori-care altă persână,afară 
de ascendenţii lor, sunt 
vevocate de drept, dacă 
donatorele, în urma dona- 
țiunei, dobândesce un eo- 

pil legitim, un postum, sait 
chiar când a legitimat. pe 
un copil natural prin ma- 
ritagiă subsegquent. (Civ. 
304, 306, 837, ur. 937) (Civ. 
Fr. 960). 

S$87. Revocaţiunea se 
face, şi când copilul dona- 
torelui, saii al donatricei, 
ar fi fost conceput în tim: 
pul donaţiunei. (Civ. 836) 
(Civ. Fr. 964). 

338. Donaţiunea r&- 
mâne revocată chiar când 
donatarul ar fi intrat în 
posesiunea lucrurilor dă- 
ruite şi ar fi fost lăsat în 
posesiunea acelor lucruri 
după nascerea fiului do- 
natorelui; donatarul pose-   

DONAȚIUNI, ETC. (Art. 835-841) 

sore nu va fi obligat a re- - 
stitui fructele de ori-ce 
natură luate de el, de cât 
din diua- în care i se va 
fi notificat nascerea fiu- 
lui, sait legitimaţiunea sa, 
prin căsătorie subsecu- 
entă. (Civ.485,ur.836) (Civ. 
Fr. 962). 

539, Ori-ce clause sai 
convenţiuni, prin cari do- 
natorele ar renunta la re- 
vocarea donaţiunei pentru 
nascere de fiii, este nulă 
şi fără nici un efect. (Civ. 
5, 968) (Civ. Fr. 965). 
340. Preseripţiunea ac- 

țiunei de revocaţiune se. 
împlinesce după 30 ani de 
la nascerea fiului. (Civ. 
1863, ur. 1875, ur. 1890, 

1894, 1895) (Civ. Fr. 966). 

CAPITOLUL IV 

Despre partea disponibilă a bu 

nurilor şi despre vreducţiune. 

Secţiunea I.—Despre partea dis- 
ponitilă a bunurilor 

341. Liberalităţile, fie 
făcute prin acte între vi), 
fie făcute prin testament, 
nu pot irece peste jumă- 
tatea bunurilor dispunăto. - 
rului, dacă la morte” lasă 
un copil legitim; peste o 
a treia parte, dacă lasă | 
duoi copii; peste a patra



DONAȚIUNI, ETO. (Art. 842—515) 

parte dacă lasă trei sau 
mai mulţi. (Civ. 306, 315, 
110, 822, ur. 847, ur. 939) 
(Civ. Fr. 913) 1). 

542. Sunt coprinşi în 
articolele precedente sub 
nume de copii, descenden- 
ţii de ori-ce grad. (Civ. 664, 
665) (Civ. Fr. 914). 

3543. Liberalitătile prin 
acte între vii, saii prin tes- 
tanent, nu pot trece peste! 
jumătatea bunurilor dacă, 
în lipsă de copii defunctul 
lasă tată şi mamă, saii nu- 
mai pe unul dintr'ânşii. 
(Civ. 661, ur. 670, ur. 673, 
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675) (Civ. Fr. 9152). 
544. Dacă disposiţiunea 

prin acte între vii saii prin 
testament, constitue un u- 
sufruct saii o rendită via- 
geră a cărei valore trece 
peste cantitatea disponi- 
bilă, eredii reservatari ?) 
aii facultatea de a executa 
aceste disposiţiuni, saii de 
a abandona proprietatea 
cantităţei disponibile. (Civ. 
550, ur. 841. ur. 939, 1639, 
1641) (Civ. Fr. 917) %. 
345. Valdrea bunurilor 

înstreinate unui suecesibil 
în linie dreptă, cu sarcina 

  

1) a) Copii m'aă dreptul la re- 
zervă de cît în calitatea lor de 
moştenitori. Donaţiunea fiind fă- 
cută unui exede rezervatar, trebue 
a se distinge dacă ea e făcută, 
cu sati fară dispensă fie raport. 
Eredele care renunță la succesi- 
une nu pâte cumula cotitatea di- 
sponibilă cu partea sa de rezervă, 
în cadul când donaţiunea nu s'a 
tăcut cu dispensă de raport. Cas. 
I 136|31. 

d) Judecătorii fonăului, cari ho- 
tărăse recundscerea unui legat, 
omiţând a se pronunţa asupra 
cererei de a'l reduce din cotitatea 
disponibilă ce ar face-o eredele 
rezervatar, ar comite o omisiune 
esenţială, Cas. 1 46]92. 

2)"Cână defunctul lasă în urma 
sa numai mamă şi surori, atunci 
cotitatea. sa disponibilă se ridică 
la jumătatea averei sale sueceso- 
vale. Cas. I 403|883. Contra. CasI 
120|93. 

3) Eregii reservatară sunt mos-   
cenitorii cu drept la reserză, a- 
dică la partea de avere rămasă 
după ce s'a scos partea sait coti- 
tatea disponibilă, de care pote 
dispune defunctul, în timpul vie- 
țej, după cum va crede de cu- 
viință. ” 

4) a) Instanţa de fond, violeză 
şi interpreteză greşit art. 844, cînd 
statuează că rezervatarul, pe care 
testatorul Pa recoropensat în uzu- 
fruct de acea ce %-a luat Gin pro- 
prietate, : . are dreptul de abțiune 

între legat ș rezervă. 0as.1 166]87, 
4) E o cestiune de fapt, lăsată 

la suverana apreciere a instanţe- 

“lor Ge fona, înprejurarea de a se 
sci dacă eredele rezervatar prin 
faptul că a luat uzufructul între- 
gei averi, a avut saă nu intenţi- 
unea de a opta pentru legatul de 

uzufruct ce i s'a lăsat prin testa- 
ment, renunțând ast-fel la dreptul 
acordat de lege asupra rezervei, 
Cas, 1 126/91,
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unei rendite viagere sai 
cu reservă de usufruct, va 
fi socotită în porţiunea di- 
sponibilă şi escedentele, 
de este, se va trece în 
masa succesiunei. Imputa- 
tiunea şi reportui nu pot 
fi cerute de suecesibilul 
în linie dreaptă care a 
consimţit la aceste întrei- 
nări, (Civ. 751, ur.) (Civ. 
Fr. 918). 

$46. Cantitatea disponi» 
bilă pote fi dată în tot saii 
în parte, prin acte între vii 
Saii prin testament, copiilor 
sai altor suecesibili ai do- 
natorelui fără ca donata- 
rul. saii legatarul, ce vine 
la suecesiune, să fie supus 
la report, dacă în dispo- 
sițiune se dice expres, că 
ceea ce s'a dai este peste 
partea sa. 

Declaraţiunea că darul 

DONAȚIUNI, ETO. (Art. 8946—848) 

saii legatul este peste par- 
tea succesibilului, se pote 
face sau în actul ce con- 
tine disposiţiunea, sai în 
urmă cu formele disposi- 
tiunilor între vii, sati tes- 
tamentare. (Civ. 751, ur. 
753 813, ur. 341, ur. 886, 
ur.) (Civ, Fr. 919) 3). 

Secţiunea TI.— Despre reducțiunea 
donaţiunilor şi a legatelor. 

847. Liberalităţile prin 
act saii între vii sai prin 
testament, când vor trece 
peste partea disponibilă, 
vor fi reduse la acâstă 
parte. (Civ. 651, ur. 8, 
ur. 848, ur. 939) (Civ. Fr. 
920) 2). 

S48. Reducţiunea libe- 
ralităților între vii nu va 
putea fi cerută de cât nu- 
mai de eredii reservatari, 
de eredii acestora, saii de 

  

1) a) Judecătorii fondului sunt 
suverani apreciatori asupra fap- 
talui, dacă într'o dispoziţiune tes- 
tamentară, există sai nu dispensă 
de raport. Cas. i 135]91. 

i) Nu se violeză dispoziţiunile 
art. 846 câna defunctul instituind 
pe tinul din copii s8i calegatar 
universal al întregei sale averi, 
lasă celor alţi cite un legat par- 
ticular, cotitatea disponibilă ră- 
mânâna ast-fel în beneficiul 1e- 
gatarului universal. Cas. 1 143|82. 
2) a) Instanţa de fona apreciază 
in mod suveran dacă eredele re-   

zervatar a renunţat saii nu Ja ac: 
ţiunea în reducţiune. Cas. 1 436]91. 

2) Succesiunea fiini deschisă 
sub actuala lege civilă, donaţiu- 
mea gi legatul. depăşind cotitatea 
disponibilă, ele sunt supuse re- 
ducţiunei. Cas, 1 127|93. 

€) Instanţa de fond. violeză şi 
interpreteză greşit legea, când ho- 
tăreşte că rezervatarul, pe care 
testatorul Pa recompensat în uzu- 
fruot, ceia ce “i-a luat din pro- 
prietate, n'ar avea dreptul de ob- 
țiune între legat şi rezervă. Cas 
k 186|87.



DONAȚIUNI, ETO. (Art. 849—854) 

cel cari înfăţişeză drep- 
turile lor. (Civ. 713, 781, 
841, ur. 974) (Civ. Fr. 921). 

549. Partea disponibilă 
se calculă cu chipul urmă- 
tor: pe lângă bunurile ce 
a lăsat donatorele saii tes- 
tatorele în momentul mor- 
ței sale, se adaogă prin 
calcul şi bunurile de cari 
a dispus prin donatiuni 
între vii, după starea lor 
din momentul donaţiunei 
şi după valoarea ce aii avut 
în momentul morţei do- 
natorelui. Din acestă masă 
de bunuri, scădendu-se da- 
toriile, pe ceea ce va r& 
mâne se calculă partea di- 
sponibilă, după numărul și 
calitatea eredilor. (Civ. 766, 
ur, 172, 848) (Civ. Fr.9922). 

550. Întâiii se vor re- 
duce disposiţiunile teșta- 
mentare ; când bunuri co- 
prinse în aceste disposi- 
tiuni nu vor mai fi, atunci 
numai se va face reduc- 
ţiunea donaţiunilor. 

Reduecţiunea va începe 
de la cea din urmă dona- 
ţiune, după săvârşirea a- 
ceştia se va trece îndată 
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la cea a duoa după dânsa, 
şi aşa pe rând până la cea 
mai vechie donaţiune. (Civ, 
801) (Civ. Fr. 923). 

SăI. Când donațiunea 
între vii supusă Ja reduc- 
țiune s'a făcut la unul din 
cei cu drept de moştenire, 
acesta va putea scădea par- 
tea cu care ar trebui să 
se reducă donatiunea, din 
partea ce i s'ar cuveni ca 
erede în bunurile nedispo- 
nibilă, dacă. aceste bunuri 
sunt de aceiaşi natură cu 
cele dăruite. (Civ. 752, 765, 
710, 846, 850) (Civ. Fr. 924), 

8552. Se vor reduce cu 
analogie atât legatele uni- 
versale eât şi cele parti- 
culare fără distinctiune. 
(Civ. 853, 888, 893, ur. 902, . 
909) (Civ. Fr. 926) ). 

S53. Când testatorele 
va declara ca un legat 
să fie plătit preferindu-se 
cele-alte, acest legat nu va - 
fi supus la reducţiune, de 
cât dupe ce valorea celor 
alte legate nu va împlini 
reserva legală. (Civ. 852, 
893) (Civ. Fr. 927). 

8354. Donatarul va res- 
  

1) Acest articol nu pâte avea 
nici o înriurire asupra dreptului 
de rezervă. El Getermină numa! 
moâul cum trebuese regulate ra- i   porturile dintre legatarul univer- 

sal şi legatarul particular, în cazul - 
reducerei legatelor. Cas. 1 426|91,
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titui fructele porțiunei ce 
trece peste partea dispo- 
npibilă, din momentul mor- 
iei donatorului. (Civ. 485, 

“ur, 651, '762, 890) (Civ. Fr. 
928). 

8555. Donatarul este o- 
bligat, dacă a alienat bu- 
nurile dăruite, să facă în 
urmă reportul escedentu- 
lui peste porţiunea dispo- 
nibilă, după valdrea lucru- 
rilor din timpul mortei di- 
sponentului. (Civ. 365,850, 
1890, 1895) (Civ. Fr. 930). 

CAPITOLUL V 

Despre disposiţiunile testamentare 

Secţiunea I.— Reguli generale 

pentru forma testamentului. 

556. Ori-cepersonă este 
capabilă de a face testa- 
ment, dacă nu este poprită 
de lege. (Civ, 802, 857, ur. 

1) 4) Nu pot dispune de averea 
lor, numai aceia pe cari legea 
“i deolară ca incapabili. Cas. 1 
394]89. 

d) Interpretarea cestiunilor de 
fapt, de voinţă şi de intenţiune, 
este lăsată la suverana apreciere 
a judecătorilor de fond. Cas, [. 
119|88; 184]9%2. 

2) a) Nu pote atinge validitatea 
unui testament olograf, omisiu- 
nea locului ude s'a făcut testa: 
mentul. Cas. 1 201|88. 

d Instanţele de fond pot apre- 
cia în mod suveran cestiunea de 
fapt dacă subscrierea âintr'un 
testament este sati nu subsorierea 

  

(Art. 855-860) 

887) (Civ. Fr. 967) 1). 
557. Duoă sai mai multe 

persone nu pot testa prin 
acelaşi act, una în favorea 
celei-alte, sau în favorea 
unei a treia persâne. (Civ. 
195, 802, 886, 938) (Civ. 
Fr. 968). 

558. Un testament pâte 
fi sai olograf, saii făcut 
prin act aptentic, saă în 
formă mita (Civ. 859) 
(Civ. Fr. 1969). 

Să9. Testamentul olo- 
graf nu este valabil de cât 
când este scris în tot, da- 
tat şi sub-semnat de mâna 
testatorului. (Civ. 858, 885, 
886, 892, 1177, ur. 1182— 
Pr. 662, ur.) (Civ. Fr. 970)?). 

S60. Testamentul au- 
tentic este acela care sa 
adeverit de judecătoria 
competinte ?) (Civ.861-863, 

adevărată a celui care testează, 
Cas. 1 8831. Ă 

3) Legea autentificărei actelor 
din 1886, prin art, 17 si 31 mo- 
Gifică, în parte, regulele de au- 
tentificare a testamentelor pre- | 
vădute de azt. 860 şi următorii. 

De asemenea prin art. 33 al 
acestei legi se specifică următd- 
rele cu privire la forma tesța- 
mentelor : 

Lege pentru autentificarea aete- 
lor (1 Sept. 86), Capitolul IV, Dis- 
posiţiuni interpretative privitore 
la forma unor testamentţe, Art, 33: 
«Disposiţiunile prescrise în art, 
859 şi următorele din Codul civil, 
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886) (Civ. Fr. 971))). 
S61. Judecătoria, îna- 

inte de a face adeverirea, 
va citi, din cuvînt în cu- 
vînt, testamentul, în audul 
şi în faţa testatorelui; când 
testatorele nu va putea 
veni înaintea judecătoriei 
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din causă de bâlă, atunci 
citirea testamentului, după 
cum s'a dis mai sus, se va 
face de judecătorul numit - 
de tribunal, spre a se duce. 
la domiciliul testatorului. 
(Civ. 87.860, 862, ur. 886) 2). 
„862. Indeplinirea for- 

  

în privinţa formei testamentelor, 
nu se ating în nimic prin pre- 
senta lege. — Pentru curmarea 
însă a îvăocelilor ce ş'aă ivit în 
practica judecătorescă asupra u- 
nora din acele formalităţi, se dis- 
pun pentru viitor cele ce urmeză: 
1) Delegaţiunea pentru a instru- 
menta la locuinţa testatorului se 
pote da prin simplă resoluţiune 
a preşedintelui sai a judecătoru- 
lui care “1 ţine locul, pusă pe pe- 
tiţiunea prin care s'a cerut dele- 
gaţiunea;—2) Judecătorul delegat 
trebue să constate în procesul- 
verbal casul de bâlă şi să indice 
cu precisiune locuinţa unde ain- 
strumentat; — 3) Formele auten- 
tificărei se pot îndeplini de un 
singur judecător, fie la locuinţa 
testatorului, fie la tribunal. Şi 
întrun cas şi întraltul însă, el 
trebue să fie asistat de grefier, 
care va contrasemna în act;—4) 
Judecătorul va trebui neapărat 
să constate identitatea testatoru- 
lui în procesul-verbal de auten- 
tificare ;—5) Regulile prescrise la 
art. 13 din presenta lege pentru 
constatarea identităţei se vor a- 
plica şi la testamente.—Tote cele 
ce preced se vor observa sub pe- 
d6psă de nulitate a procesului 
verbal de autentificare 

1) a) Judecătorii fondului, con- 
statind în fapt că originalul unui 
testament se deţine de una din 
parți, poate să admită ca probă   

o copie după acel testament. Cas 
1 440,91. - 

2) Recunoaşterea făcută prin- 
tr'un act de o parte, nu este în- 

destulătoare pentru a proba exis- 
tența unui testament. Cas. Secţ,. 
Un. 42790. : 

Procesul verbal! îucheiat în jo- 
sul tes:iamentului vriginal ce-se 
autentifică, fiind semnat de gre- 
fier, faptul că şi acel rămas la 
Tribunal n'a fost semnat qe acest 
funcţionar, nu poate atrage nu- 
litatea testamentului, întrucât au- 
tentificarea lui s'a făcut conform 
legei respective. Cas, 1 383|93, 

2) a) In legislaţia noastră ne- 
existând formule: sacramentale, 
urmează că obligaţia prevădută 
de art. 861, ca testamentul să fie 
cetit din cuvînt în cuvînt, în audul 
şi în faţa testatorului, se poate 
îndeplini şi prin echivalență, când 
voinţa şi intenţia legiuitorului 
este îndeplinită. Cas. 1 91|90. 

d) Conform art. 1113, Cod. civ. 
constatările făcute prin acte au- 
tentice făcind cea mai complectă 
credinţă despre dispoziţiunile ce 
ele constată, instanţa de fond cu 
drept cuvint respinge proba tes- 
timonială. Cas, 1 370]86, 

c) Un act autentic nu se poate 
i combate de cât prin însorierea 

în fals; proba  testimonială nu 
poate dobori tăria unul act au- 
tentio. Cas. 1 151|86. Cas. I 90/90 

d) Nulităţile find de drep strict,
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malităţei eitirei din arti- 
colul precedent, cât şi de- 
claraţiunea testitorului că 
testamentul este al său, 
iscălit de el şi făcut din 
libera sa voinţă, se va 

menţiona, sub pedepsă de 
nulitate a testamentului, 
atât în raportul ce va face 
judecătorul, când este nu: 
mit, cât şi în adeverirea 
tribunalului. (Civ. 860,861, 

TESTAMENTE (Art. 363) 

863, 886) 3). . 
$63. Testamentul tre- 

bue să fie iscălit de lesta- 
tor; dacă el declară că nu 
scie, saii că nu pote iscăli, 
se va face mențiune des- 
pre declarațiunea testato- 
velui şi causa cel împe- 
dică de a iscăli, atât în ra- 
portul judecătorului nu- 
mit, cât şi în adeverirea 
tribunalului. (Civ. 860-862, 

  

un testament nu se poate anula 

pe simplul motiv că în procesui 
verbai de autentificare nu sa 
trecut declaraţiunea scriitorului 
aotului că el a soris acel testa- 
ment după cererea părței, art. 
18 din legea de autentificare n- 
prevăzind acestă formalitate sub 
pedeapsă de nulitate. Cas. 1 342193. 

e) Delegarea unui judecător al 
Tribunalului de către preşedinte 
de a lua declaraţiunea unei per- 
soane care se află bolnavă şi în 
imposibilitate de a veni la Tri- 
bunal şi autentificarea acelei de- 
claraţiuni de Tribunal, este va- 
labilă. Cas. 191|90: Cas. I 347|91. 

7) Art. 91 din legea de orga. 
nizare judecătorească, nu cere 
asistența, grefierulai de cât pen- 
tru actele judecătoreşti emanate 
de la o Curte sai Tribunal, nu 
şi la acele făcute ge 'un judecă- 
tor delegat; de alt-fel legiuitorul 
spune formal (art. 209 şi 235, 
proc. civ.) când anume e nece: 
sară această asistenţă, aşa că nu- 
lităţile fiind de drept strict, ele 
nu pot fi invocate acolo unde le- 
giuitorul nu le-a prevăut. Cas. 1 
123]87 ; Oas. 1 91130. Cas. 1 3u4]93. 
1 ) a) Legea de şi nu prescrie 

nicăeri formele sai termenii sa-   

cramentali, termenii legei pu- 
tând fi înlocuiţi cu termeni echi- 
valenţi, totuşi această înlocuire 
trebue să fie destul de clară şi 
complectă, nelăsîndu-se nimic a- 
fară din conâiţiunile cerute de 
lege în ceea ce priveşte valabili- 
tatea unui act, cum ar fi de exem- 
plu: îndeplinirea formalităţilor 
prevădute de art. 861 şi 862, Cas, 
6092. 

d) Este o cestie de ărept, su- 
pusă controlului Curţei de Casa. 
ție, cestiunea de a se şti dacă 
omisiunea vre-unui cuvint, cu 
ocazia autentificarei unui testa- 
ment, atrage sati nu nulitatea ace- 
stui act. Cas. L 191|82,. 

c). Preşedintele nu pâte delega 
pe un judecător de ocol cu au- 
tentificarea unui testament, ace- 
3ta nefiind competent, iar înche- 
erea preşedintelui, pentru delega- 
rea acestui magistrat, este supusă 
recursului în Casaţie, fiind vorba 
de un exces de putere. Casu1. 
198|91. 

d) Cerinţele art. 861 şi 862, din 
"Codul civil actual, nu sunt apli- 
cabile testamentelor făcute sub 
legile vechi. Cas. 1 123181. 

e) A se vedea şi notele de la 
art. 861 Cod. oiv,



TESTAMENT (Art, 564) 

886) (Civ. Fr. 973) 1), 
564, Când testatorele 

va voi să facă un testa- 
ment mistice saii secret, 
trebue neapărat să'l iscă: 
Jescă, sau că la scris el 
însuşi, saii că a pus peal- 
tul a-l serie. 

Hârtia în care s'a scris 
disposiţiunile testatorelui, 
sai hârtia care servesce 
de plic, de va fi, se va 
strînge şi se va sigila. 

Testatorele va presenta 
tribunalului competinte te- 
stamentul strâns si pe: 
cetluit, precum s'a dis, sai 
îl va strânge şi'l va pe- 
cetlui înaintea tribunalu- 
lui. 

Testatorele va declara 
că disposiţiunile din acea 
hârtie este testamentul 
său. seris şi iscălit de el 
însuşi, saii seris de altul 
şi iscălit de testatore. 

Cândtestatorele din cau- 
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să de bolă, va fi în nepo- 
sibilitate fisică de a: se 
presenta înaintea tribuna- 
iului, atunci presentarea 
testamentului, peretluirea 
lui şi declarațiunea sus- 
menţionată, 'se “vor face 
înaintea judecătorului. nu» 
mit de tribunal pentru a- 
cest sfirşit. 

Tribunalul, sati judecă- 
torul numit va face actul 
de subscripțiune pe bâr- 
tia în care s'a scris tes- 
tamentul, saii pe hârtia 
care servesee de plic. 

Acest act se va sub- 
scrie atât de testatore cât 
şi de tribunal sa de jude: 
cător. | 

Toâtă lucrarea de mai sus 
nu va putea fi întreruptă 

|de nici o altă operaţiune; 
când testatorele, din o 
causă posteridră subsem- 
nărei testamentului, va de-. 
clara că nu pote sub-semna 

  

1) a) Este valabil! testamentul 
cînd în procesul verbal încheiat 
de judecătorul delegat este tre- 
cută declaraţia testatorului că 
actul este scris şi subscris de o 
altă persână, în imposibilitatea 
testatorului de a semna. Cas. [| 
106/85. _ 

î) Chiar atunci cînd în actul 
de autentificare nu se arată cauza 
pentru care testatorul nu a iscă- 
lit el însuşi testamentul, acesta   este valabil întru cât din coprin- 

sul testamentului rezultă că el 
mu ştie carte. Cas, 1 129|85. 

c) Constatarea făcută de tri- 
bunal în legalizarea dată cum că . 
testatorul a declarat că : stie carte 
echivalează cu constatarea recu- 
nogterel sale că testamentul este 
iscălit de el, atunci când _testa- 
mentul posedă în adevăr o iscă- 
litură, diferită chiar de cel alt 
corp al actului. Cas, 1. 11]88,
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subseripţiunea, acestă de- 
claraţiune se va trece în 
subsceripţiune. (Civ. 858, 
865-867, 886, 899) (Civ. Fr. 
976) 3). 

365. Acei cari nu sciii, 
saii cari nu pot citi şi serie 
nu pot face testament în 
formă mistică, (Civ. 864, 
886) (Civ. Fr. 978). - 

366. Când testatorele 
nu pâte vorbi, dar scie a 
scrie atunci declarațiunea 
că testamentul este al săi 
o -va face înscris în capul 
actului de sub-scripțiune 
înaintea judecătorului nu- 

“ESTAMENTE (Art. 865-567) 

mit, saii înaintea tribuna: 
lului. 

Tribunalul saii judecă. 
torul numit va constata 
în actul de subseripțiune 
declaraţiunea testatorelui. 
(Civ. 816, 864, 867, 886) 
(Civ. Fr. 979). 

S67. In caswile când 
se numesce un judecător el 
va comunica procesul săii 
verbal tribunalului, care 
va legalisa actul de sub- 
scripţiune saii testamen- 
tul. (Civ. 861, 862, 86%, 
866) 2). | 

  

1) a) Lipsa iscăliturei testatore- 
lui unui testament mistic sai se- 
cret, de pe plicul pe care tribu- 
nalul încheiase actul de subsorip- 
iune, anulează testamentul. Lipsa 
acestei iscălituri nu poate fi în- 
locuită cu echipolentul că per- 
pexsoana care a testat a pus pe 
plic mai multe peceţi cu iniţia- 
lele sale, aceaste fiind o altă jor- 
malitate cerută de lege. Cas. 1 
304|87. 

d) Testamentul mistic este va- 
labil, orl-care ar fi spaţiul ae 
timp trecut de atunzi qe când 
el a fost seris şi până când ela 
tost prezentat; principalul este 
ca lucrarea judecătorăscă să nu 
fie întreruptă după prezentarea 
testamentului şi până când se 
termină actul de subsoripţiune, 
Cus. 1 48]87. 

2) a) Art. 33 din legea pentru 
autentificarea aptelor din 1886 a 
desfiinţat disposiţiunile acestui   

art. 861. A se vedea coprinsul 
axt. 33 din această lege, în nota 
art 860 Cod. civ. . 

2) Din combinaţia acestui art, 
867 cu art. 862, rezultă că atunci 
când consimţimiîntul testatorului 
se ia la domiciliă de un judecător 
delegat, îndeplinirea formalităţi- 
lor prescrise de lege. trebuese 
conststute numai în adeverirea 
judecătorului, iar nu şi în legali- 
zarea Tribunalului. Cas. 1 59|8t. . 

c) Art. 33 din 'legea pentru au- 
tentificarea actelor a desfliuţat, 
dispoziţiunea art. 867, prin care | 
se impune judecătorului delegat 
îndatorir-a de a comunica pro- 
cesul săi verbal Tribunalului, 
pentru cu acesta Să autentitice 
în urmă. După dispoziţiile legei 
pentru autentificarea actelor, ju- 
decătorul delegat are competința 
de a autentifica singur testamen- 
tul. Cas. 1 19691,



WESTAMENTE (Art. S68-—878) 

Becţiunea II.— Despre regulile 
speciale asupra formelor 

câtor-va testamente, 

568. Testamentele mi- 
litarilor şi ale individilor 
întrebuintaţi în armată 
sunt în ori-ce ţeră vala- 
bile făcute în presenta u- 
nui cap de batalion saii de 
escadron, sai în presenţa 
ori-cărui alt oficer supe- 
rior, asistat de doui mar- 
tori, sau în presenta a 
doui comisari de resbel, 
saii în presenţa unui din 
comisari asistat de duoi 
martori. (Civ. 869, ur. 881, 
884, 886) (Civ. Fr. 981). 

569. Sunt asemenea, 
dacă testalorele este hol- 
nav sai rănit, valabile fă- 
cute în presenia capului 
oficerului de. sănătute, a- 
sistat de comandantele mi- 
litar, însărcinat cu poliția 
ospiciului. (Civ. 868, 810, 
ur. 881, 884, 886) (Civ. Fr. 
982). 
$70. Dispoziţiunile arti- 

colelor precedenţi nu sunt 
admisibile de cât în pri- 
vinţa acelor ce sunt în 
expedițiune militară, sai 
în cuartier, sait în garni- 
sonă afară din teritoriul 
român, saii prisonieri la 

- inimiciă, fără ca cel ce sunt   

piu 

în cuartier saii în garni- 
sonă în întrul ţ&rei să potă 
profita de acestă latitu- 
dive, de nu se găsese în 
o cetate asediată, sai în 
alte locuri, ale căror părţi 
să fie închise şi comuni- 
caţiunile întrerupte din 
causa reșbelului. (Civ. 868, 
ur, 886) (Civ. Fr. 983). 

S71. Testamentul făcut 
în forma mai sus arătată 
este nui după şese luni de 
la întorcerea testatorelui 
într'un loc unde are liber- 
tatea de a testa cu formele 
ordinare. (Civ. 868, ur. 872, 
ur.) (Civ. Fr. 984). 

372. Testamentul făcut 
într'un loc care este scos 
din comunicativne,din cau- 
Sa ciumei saii altei bâle 
contagidse, se pote face 
înaintea unui membru al 
consiliului muvicipal asis- 
tat de duoi martori. (Civ. 
8173, ur. 884, 886) (Civ. Fr. 
985). 
373. Testamentele men- 

ționate, în cele duoă arti- 
cole precedente, sunt nule 
după trecere de şese luni - 
de la deschiderea comuni- 
cațiunilor cu locul unde 
se găsesce testatorele, sai 
după şese luni de Ja tre- 
cerea sa întrun loc unde
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“ comunicaţiunile nu sunt 
întrerupte. (Civ. 871, 872) 
(Civ. Fr. 987). 

374. Testamentele fă- 
cute pe Mare, în timp de 
voiagiă, sunt valabile : 

Pe corăbii şi alte basti- 
menie ale ţărei, când sunt 
făcute în presența ofice- 
rului comandant al basti- 
mentului, saii în lipsă, în 
presenţa acelui ce '] înlo- 
cuesce după ordinea ser- 
viciului, însă şi unul şi al- 
tul asistați de oficerul de 
administraţiune, sai de 
oficerul ce îndeplinesce 
funcțiunile acestuia. 

Pe bastimentele de co- 
merci, când sunt făcute 
în presenţa seribului ba- 
stimentului, saii în pre- 
senţa acelui ce'linlocuesce, 
însă şi unul şi altul asis- 
taţi de căpitanul, saă de 
patronul, saii in lipsă-le, 
de acelce'i înlocuese. 

In tâte easurile funcţio- 
narii, în presenţa cărora se 
fac aceste testamente, vor 
fi asistați de câte duoi 
martori. (Civ. 875-884, 886) 
(Civ. Fr. 988). 

575. Pe bastimentele 
Statului, testamentul că. 
pitanului, sai acela al of- 
cerului însărcinat cu aq-   

TESTAMENTE (Art. 5%4—8%8) 

ministraţiunea, pe basti- 
mnentele de comerciii tes- 
tamentul căpitanului, al 
patronului, sai al seribu- 
lui, se pot face în presenţa 
acelora ce în ordinea ser- 
viciului, vin după dânşii, 
conformându-se pentru ce- 
le-alte formalităţi cu. dis- 
posiţiunile articolului pre- 
cedent. (Civ. 874, 876, ur. 
886). (Civ. Fr. 989). 

$76. În tite casurile 
testamentele menţionate 
în cele duo articole pre- 
cedente se vor face fie- 
care în ducă exemplare 
originale. (Civ. Fr. 990). 

377. Dacă bastimentul 
intră întrun port străin, 
unde se găsesce un agent 
dal ţărei, funcționarii, în 
presenţa cărora s'a făcut 
testamentul, sunt datori 
să depue unul din exem- 
plarele originale închis şi 
pecetluit în. mâinile ace- 
stui agent, care 7] va tri- 
mite Ministerului . de In- 
terne, spre a fi înaintat 
la grefa tribunalului domi- 
ciliului testatorelui. (Civ. 
87, 878, ur.) (Civ. Fr. 991). 

578. După întâreerea | 
bastimentului în ţeră, fie 
în portul aimamentului, 
fie în ori-ce alt port, cele



TESTAMENIDE (Art. 879—884) 

duoă exemplare originale 
ale testamentului închise 
şi pecetluite saii esempla- 
rul original r&mas, dacă 
după. articolul precedent 
cel-Valt afost depus în 
eursul voiagiului, vor fi 
date la biuroul comandan- 
tului de port, care le va tri- 
mite fără întârdiere Mi- 
nisterului de interne, ceva 
face depositul conform art. 
precedent. (Civ, 877, 879) 
(Civ. Fr. 999). 

379. Se va înserie pe 
marginea rolului bastimen- 
tului numele testatorului 
mentionându-se despre re- 
miterea originalelor testa- 
mentului în mâinile agen- 
tului, sau la biuroul co- 
mandantului de port, (Civ. 
871, ur.) (Civ. Fr. 993). 

$80. Testamentul nu 
va fi reputat ca fâcut pe 
Mare, de şi s'ar fi făcut în 
cursul yoiagiului, dacă în 
timpul în care s'a fost fă- 
cut, bastimentul s'ar fi a-' 
propiat de untârăm străin, 
unde sar afla un agent al 
României. ln acest eas te- 
stamentul. nu este valabil 
de cât dacă s'a făcut după 
formele prescrise din -le- 
gea României, sai după 

acelea întrebuințate în ţera   
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unde a fost făcut. (Civ. 858, 
ur. 885, 886) (Civ. Fr. 994). 

SSI. Dispositiunile de 
mai sus se aplică şi la 
testumentele pasagerilor, 
cari nu fac parte din echi- 
pagiii. (Civ. 874, ur.) (Civ. 
Fr. 995). 

382. Testamentul făcut 
pe Mare, cu formele arti- 
colului 874, nu este vala- 
bil, de cât dacă testatorele 
mâre pe Mare, sai după 
trei luni .de la întorcerea 
lui pe uscat, într'un loc 
unde ax fi putut să-l re: 
facă cu formele ordinare. 
(Civ. 858, ur. 885, 886) (Civ. 
Fr. 996). 

SS3. Testamentul făcut 
pe Mare nu va putea co- 
prinde nici o disposiţiune 
în favorea oficerilor ba- 
stimentului, dacă dânşii nu 
sunt rude cu testatorele. 
(Civ. 874, ur. 886) (Civ. Fr. 
997). A 

3584. Testamgytele co- 
prinse în articolele pre- 
cedenţi, ale presentei sec- 
țiuni, vor fi sub-serise de 
testatori şi de oficerii pu- 
blici, în presenţa cărora 
Sai făcut, 

Dacă testatorele declară 
că nu scie, saii nu pâte 
subscrie, se face mentiune 

14
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de deciaraţiunea sa, şi de 
causa ce lu împedicat de 
a subscrie. . , 

In casurile în cari se 
cere asistența de doui mar- 
tori, testamentul va fi sub- 
scris cel puţin de unul 
dintr'inşii, şi se va face 
menţiune de causa cea 

- împedicat pe cel-V'alt de 
a subsurie, (Civ. 863, 868, 
ur, 874, 886) (Civ. Fr. 998). 

ssă. Românul ce s'a: 
afla în ţera streină va pu- 
tea face testamentul săi, 
Saii în formă ologrufă, saii 
în forma autentică, între- 
buintată în locul unde se 
face testamentul. (Civ.880, 
1171) (Civ. Fr. 999))). 

SS6. Formalitaţile la 
cari sunt supuse deosebi- 
tele testamente prin dis- 
posițiunile presentei sec- 
ţiuni şi acelea ale secţiunei 

1) a) Constatarea faptulul dacă 
un testament zăcut în ţeră streină 
întruneşte saii nu formele exte- 
xioare cerute de legile acelei țări, 
este lăsată ia suverana apreciere 
a instanţelor de fond. Cas. I 8687. 

d) Dispoziţiunile art. 885 şi 886 
Cod. vir. na se pot aplica testa- 
mentului făcut în străinătate de 
un izrailit' în cazul când el n'a 
dobândit naturaiizarea. . Cas. 1 
8687. 

c) Conform principiului inter- 
naţional focus vegit actum, pentru 
cu judecata să se poată pronunţa   

RSTAMENTE (art. 885-888) 

precedente se vor observă 
sub pedepsă de nulitate. 
(Civ. Fr. 1001), 

Secţiunea DL. = Despre institu- 
țiunea de moştenitori şi despre 

legatură în genere. 

8897. Se pote dispune 
prin testameut de totă sui 
de o fracțiune din starea 
€ui-va, saii de unul sai 
mai multe obiecte deter- 
minate. (Civ. 800, 856, 888, 
ur. 89%, ur. 899, ur.) (Civ. 
Fr. 1002). 

Secţiunea IV. — Despre legatul 

universal. 

SSS. Legatul univer- 
sal este disposiţiunea prin 
care testatorele lasă după 
morte-i, la una sai mai 
multe persâne universali- 
tatea bunurilor sale. (Civ. 
889, ur.) (Civ. Fr. 1003)%, 

asupra validităţei saă nevalidită- 
ei unui testument, trebue să 
observe mai âunt6iă dacă forma 
lui exteridră este făcută conform 
legilor ţărei unde sa făcut tes- 
tamentul. Cas. 1 86/87. 

2). Dispoziţiunile art. 886 nu 
privesc şi testumentele autentive, 
care sunt guvernate de formali- 
tăţile prerădute de art. 860, 861 
şi 862, Cod. civ. Cas 1 38|78. 

3) u) Legatul prin care se lasă. 
unei persoane întreaga avere, cu 
sarcina ca să fondeze din ea un 
institut cultural, este un legat



TESTAMENIE (Art. 559891) a 

589. Când testatorele 
are eredi reservatari, le- 
gatarul universal va cere 
de la aceştia punerea în 
posesiune a bunurilor co- 
prinse în testament. (Civ. 
653, 841, ur. 890) (Civ. Fr. 
1004). 
390. Legatarul univer- 

sal are drept a pretinde 
fructele bunurilor coprinse 
în testament, din diua ce- 

Bi 

rerei în judecată, saii din 
diua în care eredele a con- 
simţit a-i da legatul. (Civ. 
123,485, ur. 854, 889) (Civ. 
Fr. 1005) 1). 

S91. Când testatorele 
nu a lăsat eredi reserva- 
tari, legataru! universal va 
cere de lajustiţie posesiu- 
nea bunurilor coprinse in 
testament. (Civ. 653) (Civ. 
Fr. 1006) 3, 

  

universal valabil. Cas. 1 74|%2. 
3) Este o cestiune de drept care 

cade sub controlul curței de Ca- 
saţiune, aceia de a se şti dacă 
dispoziţie testamentară constitue 
sau nu un legat universal. Cas, 
1 37491, 

c) Din contră, este o cestiune 
de fapt, lasată la aprecierea su- 
verană a instanțelor de tonă, cînă 
nu se pune în discuţie natura le- 
gatului, ci numai obiectul gi în- 
tinderea lui. Cas. 1 243192, 

d) In fine, pentru ca un legat 
să tie considerat ca universal, tre- 
bue, ca din coprinsul testamen- 
tului să reiasă pentru legatar 
dreptul la întreaga avere lăsată 
de testator la mortea sa. Cas, 1 
314)91. 

e) Caducitatea legatelor parti- 
culare saă nulitatea lor, proită 
legataruluiuniversal, moştenitorii 
legitimi neputind beneicia de ele. 
Cas. 1. 393]86. . 

7) Acest principii însă nu se 
aplică când însuşi legataral uni- 
versul a fost însărcinat de a con- 
serva şi remite după morte”, altei 
persâne, un legat particular. Cas. 
I 334118, - . 

9) În cazul când sunt instituiţi 
legatari univerali duoă persone,   

partea uneia devenind caducă, 
profită celeă-lalte. Cas. 1 143/82, 

h) Instanţele de fonă sunt su- 
verane apreciatore când e vorba 
de interpretaţiunea ce trebuesce 
dată unul testament, cu privire la 
stabilirea voinţei testatorului, la 
obiectul, întinderea şi sarcinele 
la care ar fi supus un legat. Cas. 
1 243|92; 459191. 

1) Conform art. 890 legatarul 
| universal are drept, faţă de toță 
cei alţi moştenitori fireşti, nere- 
zervatari însă, la fructele bunu- 
rilor testate, pe tot timpul ce 
curga de la mortea testatorului 
şi până la punerea sa în posesie, 
Cas. 1 67|92, - - 

2) a) Vedi nota art. 890 Cod. civ. 
b) Formalitatea prevădută ae 

art. 891 este necesară pentru ca 
legatarul universal să potă avea 
exerciţiul acţiunilor relative Ia 
acele bunuri; totuşi chiar dacă 
legatarul universal nu s'a supus 
acestei. formalităţi, el pdte să in- 
voace posesiunea de fapt a acelor 
bunuri, opupină prescripţiunea 
într'o acţiune în revendicare ce 
i Sar face de cine-va, fiind sufi- 
cientă o posesiune de fapt pentru 

a putea prescrie, Cas, 1 383|93,
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3592. Testamentul -olo- 
graf saii mistie, înainte de 
a fi executat, se va pre- 
senta tribunalului de judeţ 
în ocolul căruia s'a deschis 
Succesiunea. 

Preşedintele va constata 
prin proces-verbal deschi- 
derea testamentului şi sia- 
-rea în care la găsit, şi va 
ordona depunerea lui. la 
grefa tribunalului. (Civ.95, 
859.864, ur.— Pr. 662—664) 
(Civ. Fr. 1007). 

593, Legatarul univer- 
sal care va veni la moş- 
tenire, în concurs cu un 
erede reservatar, este o- 
bligat la datoriile şi sar- 
cinele succesiunei perso- 
nal până în concurenţa 
părței sale, şi ipotecar pen- 
tru tot. (Civ. 550, ur. 77%, 
Sil, ur. 896, 17143) (Civ. 
Fr. 1009). 

Secţiunea V. — Despre legaturile: 
unei frooţiuni de moştenire, 

394. Acest legat pte 
avea de obiect o fracțiune 
a moştenirei, precum ju: 
m&tate, a treia parte, sai 
tote imobilile, sai tâte mo- 
bilele, sai o fracțiune din 

TESPAMENTE (Art. 892—897) - 

imobile. 
Ori-ce alt legat este sin“ 

gular. (Civ, 550, 552, 887, 
899, ur.) (Civ. Fr. 1010). 

895. Legatarul unei 
fracțiuni de ereditate va 
cere posesiunea de la e- 
redii reservatari, în lipsa 
acestora de. la legatarii u- 
niversali, iar în lipsa şi a- 
cestora din urmă, dea cei- 
Palti eredi legitimi. (Civ. 
653, 659, ur. 841, ur. 9890, 
899) (Civ. Fr. 1011). %). 

$96. Legatarul unei 
fracțiuni din ereditate este 
obligat la sarcinele şi da- 
toriile suecesiunei testa- 
torelui, personal în pro- 
portiune cu partea sa, şi 
ipotecar pentru tot. (Civ. 
550, 559, 775, 893, 897, ur. 
1143, 11746) (Civ. Fr. 1019). 

$9%7. Legatarul univer: 
sal, sai acela al unei frac- 
țiuni a succesiunei nu se 
pote pune în posesiunea 
legatului, fără a se face, 
după cererea lui, un in- 
ventariă al bunurilor ce 
compun legatul, de jude- 
cătoria în ocolul căreia 
Sa deschis suecesiunea, 

Legatarul care va primi 
  

1) Pâte fi respinsă ca prema- 
tură cererea legatarului particu- 
lar de a “i se plăti legatul, atunci 
cână există proces între succesorii   defunctului, cu privire la stabi- 

lirea drepturilor lor succesorale, 
Cas, 1 61|93. -



'PESTAMENTE (Art. 598—902) 

a intra în posesiunea bu- 
nurilor fără inventarii, va 
fi obligat a plăti tote de- 
bitele suecesiunei, chiar 
de ar fi mai mari de cât a- 
verea lăsată de testatore!). 
(Civ. 888, ur. 894, ur.) 
$98. Legatarul unei 

fracțiuni din - moştenire 
pote pretinde fructele din 
dioa cererei în judecată, 
saii din dioa în carei sa 
oferit de bună voe darea 
legatului)?). (Civ. 895, 896). 

Secţiunea VI. — Despre Zegatele 
singulare. 

$99. Ori-ce legat pur 
şi simplu dă legatarului, 
din dioa moriei testatore- 
lui, un drept asupra lucru: 
Jui legat, drept transmisibil 
eredilor şi representanii- 
lor săi. 

Cu tote acestea legata- 
rul singular nu va puiea 
intra în posesiunea lucru- 
lui legat, nici a pretinde 
fructele sau interesele, de 
cât din dioa în care a fă- 
cut cererea în judecată, saii 

1) Acest art. este o,inovaţiune, 

fără origină.a legiuitorului romîn. 
2) Art. 899, oare lipsesce în co: 

aul Frances, este reproducerea 
art. 890, regulamentină ast-fel şi 
pentru legaturile cu fitlu univer- 
sal, ca şi pentru cel universal, e- 
poca când legatarul are drept a 
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din dioa în care predarea 
legatului i s'a încuviinţat 
de bună voie. (Civ. 485, 
ur. 592, ur. 544, 890, 900, 
ur.) (Civ. Fr. 1014). 5). 
900. Interesele şi frue- 

tele lucrului legat devin 
ale legatarului din momen. 
tul morţei testatorelui; şi 
dacă dânsul n'a făcut ce- 
rere înaintea justiţiei : 

I. Când testatorele a de- 
clarat expres în testament 
că voescea se urma asi-fel; 

II. Când s'a legat drept 
alimente o rendită viageră, 

'saii o pensiune. (Civ. 899, 
1639, ur.) (Civ. Fr. 1015). 
901. Cheltuelile cererei 

pentru predare sunt în 
sarcina succesiunei, fără 
ca acesta să polă reduce 
“reserva legală. 

In cas când testatorele 
ar ordona alt-fel prin tes- 
tameui, se va urma după 
voinţa lui. (Civ. 841, ur. 
895, 1198) (Civ. Fr. 1016). 

902. Eredii testatorelui 
saii ori-ce altă persoană o- 
pbligată a plăti un legat, 

pretinăe fructele legatului său. 
3) Vegi nota art. 895 Coa, Civ, 
relativă la prematuritatea cererei 

legatarului particular de a “i se 
plăti legatul atuaci când există 
proceș între succesorii defunotu- 
lui, referitor la stabilirea drep- 
tuților suocesorale,
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sunt personal datori a'l a- 
- chita, fie-care în propor- 
iune cu partea ce ia din 
succesiune. . 

Sunt datori ipotecarpen- 
tru tot, până în concurenţa 
valdrei imobilelor ce de- 
tin. (Civ. 550, 552, 653,974, 
ur. 893, 896, ur. 1743, ur. 
1746, ur.) (Civ. Fr. 1017). 

903. Lucrul legat se va 
preda cu accesoriile nece- 
sare, în starea în care se 
găsea la mortea donato- 
rului. (Civ. 467, ur. 482, 
ur. 904, ur. 923, 927, 1102) 
(Civ. Fr. 1018). 

904. Când celce a dat 
legat-un imobil, a mărit 
în urmă acest iinobil prin 
alte achisiţiuni, aceste a- 
chisițiuni, şi de ar fi ală- 
tură cu imobilele, nu pot 
fi socotite ca parte a le- 
gatului, de nu se face o 
nouă dispoziţiune pentru 
acesta. 

Infrumuseţările şi con- 
strucţiunile noui, făcute a- 
supra fondului legat, fac 
parte dintr'însul. 
Asemenea face parte dia 

legat adaosul ce testato- 
rele a făcut unui loc închis, | 
întindend îngrădirile sale. 
(Civ. 903) (Civ. Fr. 1019). Pi E i iii mid 

1) Acest Art. este înovaţiune   

TESTAMENTE (Art, 902—908) 

905. Dacă, înaintea tes- 
tamentului sau în urmă, 
lucrul legat a fost ipote-! 
cat pentru datoria suece- 
siunei, sai ehiar' pentru 
altă datorie, sai supus 
dreptului de usufruet, a- 
cela ce este dator a da 
legatul nu este ţinut a 
libera lucrul de această 
sarcină, afară numai dacă 
testatorele l'a obligat ex- 
pres la acâsta. (Civ. 554, 
7175, 923, 1792, 1799) (Civ. 
Fr. 1020). - 

906. Când testatorele, 
sciind, a dat legat lucrul 
altuia, însăreinatul cu acel 
legat este datora da. saii 
lucrul în natură, sai va- 
loarea lui din epoca mor: 
tei testatorelui 1), (Civ. 
907). 
"907. Când testatorele, 

nesciind, a legat un lueru 
strein, legatul este nul. 
(Civ. 906) (Civ. Fr. 1021). 
905, Când legatul dat 

este un lucru nedetermi- 
nat, însăreinatul cu lega: 
tul nu este obligat a da 
un lucru de cualitatea cea 
mai bună, nu pote oferi 
însă nică luerul cel mai 
rău. (Civ. 906, 907, 1103) 
(Civ. Fe. 1022), a 

a legiuițoraluj nostru,



TESTAMENTE (Art. 909—916) 

909. Legatarul singular 
nu este obligata plăti da- 
toriile sucresiunei. (Civ. 
554, 775, 853, 1108 $ 3) 
(Civ. Fr. 1024). 

Secţiunea VIE.— Despre executorăă 
testamentari. 

910. 'Testatorele pote 
numi unul saii mai multă 
executorii testamentari.— 
(Civ. 91, ur.) (Civ. Fr. 
1025). 

911. El pote să le dea, 
de drept, în posesiune, 

totă sai parte numai din 
averea sa mobilă, pentru 
un timp care nu va trece 
peste un an de la mortea 
sa. (Civ. 653,. 912) (Civ. 
Fr. 1026) %). 

912. Eredele pie să-i 
scoţă din posesiune, ofe- 
vindu-le sume îndestulă- 
tre pentru plata legate- 
lor de lucruri mobile, saii 
justificând că a plătit a- 
ceste legaturi. (Civ. 911) 
(Civ. Fr. 1027). 

913. Acela ce nu se 

4 
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pote obliga, nu pâte fi nici 
executortestamentar. (Civ. 
914, 915, 950, 1538) (Civ. 
Fr. 1028). 

914. Femeia măritată 
nu pâte fi executore .ies- 
tamentară, de cât cu con. - 
simtimântul bărbatului. 

Dacă ea este separată de 
bunuri, sai prin contrae- 
tul de maritagii, sau prin: 
sentinţă judecătorescă, va 
putea deveni executâre 
testamentară, cu corisim- 
timentul bărbatului, sai cu 
autorisatiunea justiţiei, în 
cas de refus din parte-i. 
(Civ. 199, 201, 913, 950, 
1530) (Civ. Fr. 1029), 

915. Minorele nu pote 
fi executor testamentar, 
chiar cu autorisaţiunea tu- 
torelui, sai curatorelui săi, 
(Civ. 342, 496, ur. 913, 950, 
1538) (Civ. Fr, 1030). 
916. Executorii testa. 

mentari vor cere punerea 
peceţilor, dacă sunt şi eredi 
minori, interdişi, sau ab- 
senţi. 

  

1) a) Sezina de un an ce are exe- 
cutorul testamentar conform, art. 
911 Cod. civ. asupra averei mo- 
biliare, nu pâte-înpedeca întru ni- 
mic sezina legală a moștenitorilor 
cart conservă de drept, şi pro- 
prietatea gi posesiunea întregei 
averi smecesorale. Caş, Ţ 354]90.   2) Mandatul executorilor testa- 

mentari, în cria ce priveşte ge- 
stiunea mobilelor ce li s'a încre- 
din“at, este limitat la an an; afară 
de arest caz, durata mandatului 
lor nu este restrînsă la un timp 
determinaț. Cas. 1 122|81,
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Ei vor stărui a se face 
inventarul bunurilor suc- 
cesiunei în presenţa ere- 
delui presumptiv, sau în 
lipsă-i după ce i s'afăcut 
chemările legiuite. 

Ei vor cere vinderea 
mişcătorelor în lipsă de 
sumă îndestulătore pentru 
plata legaturilor. 

Ei vor îngriji ca 'testa- 
mentele să se execute, şi 
în cas de contestaţiune 
asupra execuţiunei, ei pot 
să intervină ca să susţină 
validitatea lor. 
„Ei sunt datori, după tre- 
cere de un an dela mâr- 
tea testatorelui, a da so- 
cotelă despre gestiunea 
lor. (Civ. 730, 919. — Pr. 
145, 247, ur. 657. 610, ur. 
6717, ur.) (Civ. Fr. 1031). 

917. Dreptul executo- 
relui testamentar nu trece 
la eredii săi. -(Civ. 1532, 
1559) (Civ. Fr. 1032). . 

918. Dacă sunt mai 
mulţi executori tes'amen- 
tară eari au primit acestă 
sarcină, unul singur va 
putea lucra în lipsă-le. 

Ei vor fi responsabili 

1) Rezultă din coprinsul art. 918 că plata unei creanţe făcută în 
mâna unuia dintre executorii te- 
stamentari, este valabil făcută, 
Unul singur putînd luora în lipsa   

TESTAMENTE (Art. 917—921) 

solidari de a da socotelă 
de mişcătorele ce li s'aii 
încredințat, afară numai 
dacă testatorele a despăr- 
ţii funcțiunile lor și dacă 
fie-care din ei sa mărgi- 
nit în ceea ce i s'a încre- 
dinţat. (Civ. 1039, ur. 1543, 
— Pr..14%5) (Civ. Fr. 1033)1). 

919. Cheltuelile făcute 
de executorele testamen- 
tar pentru punerea pece- 
ţilor,pentru inventar, pen- 
tru svcoteli, şi alte chel- 
tueli relative la funcțiunile 
sale sunt în sarcina suc: 
cesiunei. (Civ. 916, 4729 $ 1) 
(Civ. Fr. 1034). 

Secţiunea VIII, — Despre revoca- 

ţiunea testamentelor şi despre 
caducitatea lor, 

920. Un testament nu 
pote fi revocat, în tot sait 
în parte, de cât sai prin 
un act legalisat de tribu- 
nalui competinte, care act 
va coprinde mutarea voin- 
ței testatorelui, saii prin 
un testament posterior. 
(Civ. 802, 858, ur. 868,ur. 
923) (Civ. Fr. 1035)2). 

921. Testamentul pos- 

celor alţi. Cas. I 122|81.- 
2) a) Revocarea unui testament, 

conform art. 920, nu se pâte face 
de cit saă printr'un act legalizat 
de tribunalul competent, coprin-



TESTAMENTE (Art. 922-926) 

terior 1?) nu revocă anume 
pe cel anterior, nu des- 
ființeză din acesta, de cât 
numai acele disposiţiuni 
care: sunt necompatibili, 
sai contrarii cu acelea ale 
testamentului posterior. 
(Civ. 802) (Civ. Fr. 1036). 
922. Revocaţiunea fă: 

cută prin testamentul pos- 
terior va avea tâtă validi- 
tatea ei, cu tote că acest. 
act a rămas fără efect, din 
causa necapacităței erede: 
lului, sâi a legatarului,saii 
din causă că aceştia nu 
aă voit a primi ereditatea. 
(Civ. 808, ur. 920, 924, ur.) 
(Civ. Fr. 1037). 

923. Ori ce înstreinare 
a obiectului legatului, fă- 
cut, cu ori ce mod sai 
condiţiune, revocă legatul 

dător al schimbărei voinţei testa- 
torului, saă printwun testament 
posterior. Cas. 1. 360|76. 

3) Dacă un testament autentic 
este nul pentru Zipsă de formă, 
nu pote avea puterea de a revoca 
un testament anterior. Cas.I 60|92, 

c) Clauza de revocarea unuf 
testament, coprinsă într'an act de 

donaţiune nul, se consideră ca 
neexistentă şi nu pote avea nică 
un efect asupra.validităţei testa- 
mentului. Cas. 1 209|86. 

1) Din eroare de tipar sa co- 
piere, lipsesce cuvintul «care 
dintre cuvintele : «posterior» şi 
«nu lipsă care întunecă sensul 

articolului, 
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pentru tot ce s'a înstrei- 
nat, chiar când înstrei- 
narea va fi nulă, saii când 
obiectul legat va fi rein- 
trat în starea testatorelui. 
(Civ. 905, 1371. ur. 1405, 
ur.) (Civ. Fr. 1038)2). 
924..Ori-ce disposiţiune 

testamentară devine ca: 
ducă, când acela, în fa- 
vorea căruia'a fost făcută, 
a murit înaintea testato- 
relui. (Civ. 120, 925, ur.) 
(Civ. Fr. 1039), 

925. Ori-ce disposiţi- 
une testamentară, făcută 
sub condiţiune suspensivă, 
cade, când eredele saii le- 
gatarul a murit înaintea în- . 
deplinirei conditiunei.(Civ. 
1004, ur. 1015, ur.) (Civ. Fr. 
1040) 5) MĂ 
926. Disposiţiunea tes- 

2) Aplicaţiunea art. 923 Cod. 
civ. are loe pumal atuncă când 
s'a legat un obiect determinat; 
când insă obiectul Jegatului este 
o sumă de plătit din venitul ave- 
rei şi totă averea cealaită se gă- 
sesce în ființă, nu se pote consi- 
dera legatul ca revocat în mod 
tacit prin faptul că testatorul a 
înstrăinat din avere, în timpul 
vieței, făcînd datoril. Cas. 1 244,80, 

3) a) E sub condiţie suspensivă 
dispoziţia testamentară prin care 
cine-va lasă unor copil ce va bo- 
teza cîte o sumă de bani, care 
nu li se va elibera de cît după 
terminarea studielor, de unde ur- 
meză că neîndeplinirea acestor
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tamentară făcută de la un 
timp înainte nu opresce 
'pe eredele numit, saii pe 

"- Jegatar de a avea un drept 
dobândit din momentul 
morţei testatorelui. (Civ. 
899, 1004, 1017, ur. 1022, 
ur.) (Civ. Fr. 1041); 
1 927. Legatul va fi ca- 
“due, dacă lucrul legat a 
perit de tot in viaţa tes- 
tatorelui. (Civ. 974, 1079, 
1156, ar.) (Civ. Fr. 1049). 
928. Ori-ce disposiţiune 

testamentară cade, când 
eredele numit sai legata- 
vul nu va primi-o, sai va 
fi necapabil a o primi. (Civ. 
695, 808, ur. 930) (Civ. Fr. 
1043) 1). | 

929. Când din disposi- 
tiunile testumentare va re- 
sulta, că cugetul testato-: 

TESPAMENTE (Art, 927—930) 

relui a fost dea da lega- 
tarilor drept la totalitatea 
obiectului legat, atunci a- 
cela din legatari, care vine 
la legat, ia totalitatea; iar 
de primesc mai mulți le- 
gatari, legatul se împarte 
îutre ei, fără a se scădea 
părţile legatarilor necapa- 
bili saii a!e acelora cari 
p'aii primit legatul, sai 
cară au murit înaintea tes- 
tatorelui. (Civ. 697, 929, 
1057, ur. 1200, 1202) (Civ. 
Fr. 1044, 1045) ?). 
930, Aceleaşi cause cari, 

după art. 830, şi după cele 
dintâi duo& disposiţiuui 
ale art. 831 autorisă cere- 
vea de revoeaţiune a do- 
naţiunilor între vii, vor fi 
primite şi la cererea re- 
vocaţiunei disposiţiunilor 

  

duoă condițiuni până la mortea | 
Jegatarului, face ca dispoziţia a- 
cesta să nn'şi potă avea efect, 
Cas. 1 244180. 

D) Cestiunea de a segti dacă o 
dispoziţiune testamentară conţine 
sati nu o condiţiane suspensivă, 
fiind o cestinne de drept nu scapă 
controlului Curţei de Casaţie. Cas. 
1 244|80. 

1) Monastiriie încetînd de a mar 
avea caracterul de persâne mosale 
saii juridice, în urma legei de se- 
cularizare de la 1863, un legat 
lăsat lor, pastarinr acestei, legi, 
este caduc, eie nemai avind capa- 
Citatea de a primi liberalităţi Cas. 
J 380]78. Contra. Cas. | Sar,   

5) Nu numat uzul constant ar: 
şi legiuirile anteridre ai recuna- 
scut monastirilor caracțerul de 
persâne juridice. Cas. 1 59|89. 

2) a) Cind unul dintre jegatarii 
universali more înaintrea testa- 
torului, partea acestuia revine ce- 
1nk alt legatar, care conform art. | 
929 rămîne în drept asupra tota- 
lităţei legatului. Deci nu pote fi 
vorba de raport în cazul prevă- 
qut de acest articol. Cas. I 14382, 

5) 'Tot legatirul universal este 
acela Gare beneficiază de nulitatea 
sati caduritatea legat-lar, moşte- 

nitorii legitimi neputînân-se pre- 
vala de ele. Gas. [ 393],



TESTAMENTE (Art. 931-934) 

testamentare. (Civ. 832- 
834. 931) (Civ. Fr. 1046). 

931. Dacă cererea .de 
revocaţiune este înteme- 
iată pe o injurie gravă fâ- 
eută memoriei testatore- 
lui, actiunea, va trebui să 
fie intentată în curs de un 
an din dioa delictului. (Civ. 
833, 930) (Civ. Fr. 1047). 

CAPITOLUL VI 

Despre donaţiunile făcute soţilor 
prin contractul de maritagiii 

932. Donatiunile fă- 
cute soţilor, saitunuia din- 
tr'înşii, prin contractul de 
maritagiii, nu sunt supuse 
Ja nică o formalitate *) (Civ, 
835, 933, ur.) 2). 

938. Donatorele pste, 
în casul art. precedent, să 
dea donaţiune şi bunurile 
sale viitâre. , 

Donatorele, în asemenea 

1) Art. 932 şi 933 “şi trag ori- 
gina, însă cu modificări esentiale, 
din art. 1081, 1082 şi 1083 din 
Codul Napoleon. 

2) Art, 932, 938 şi 984 din Cod. 
civ. prevăd şi specifică donaţiu- 
nile de bunuri ce se pot face so- 
ților prin contractul de căsătorie. 
Ast-fel art. 932 prevede donaţiu- 
nile de bunuri prezente ; art. 933, 
donaţiuni de bunuri prezente şi 
viitoare. Inlăturind tormalităţile 
la care sunt supuse donaţinnile 
între vii, legiuitorul a inlesnit fa- 
pezea liberalităţilor între soţi, în 
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cas, nu mai pâte dispune 
gratuit de bunurile sale. 

Când .donatorele supra- 
viețuesce soților, saii so- 
tu!'ui donatar, donaţiunea 
este revocabilă. (Civ. 932, 
934, ur.) 5). 

9384, Prin contractul de 
maritagiit, se pote face cu- 
mulativ donaţiunea bunu- 
rilor presente şi viitore, 
saii a unei părti numai 
dintr'aceste bunuri, cu în- 
datorivea însă de a se a- 
nexa actului un stat de da- 
toriile şi sarcinile exis- 
tente. la cari este supus 
donatorele în momentul 
donațiunei. In acest cas 
donatarul este liber să se 
leprde la mortea donato: 
relui de bunurile viitâre, 
şi să oprâseă nunial pe cele 
presente.(Civ. 821, 826.835, 
836, 933.935) (Civ. Fr. 1084). 

vederea căsătorielor, tocmai pen- 
tru a inlesni şi favoriza căsătoriile, 
Cas. 1 435118. 

3) In genere donaţiunile între 
vii sunt irevocabile (art. 801), afară 
de donaţiunile între vii, de bu- 
nuri viitore, care după art. 821 
sunt revocabile. Decă revocabili- 
tătea donaţiunilor făcute soţilor 
saă unuia din ei prin contractul 
de cășătorie, îri caz de morte al 
donatorului, nu se aplică. de cit 
la donaţiunile de bunuri viitâre, 
nu şi la donuţiuni de bunuri pre- 
zenţi. Cas. 1 435178.
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935. Dacă statul de care 
” se face menţiune în arti- 

colele precedente !), nu s'a 
ariexat actului ce conţinea 

" donaţiunea bunurilor pre 
senţi şi viitore, donatarul 
nu -pâte de cât, saiia ac- 
cepta, sai a se lepăda de 
donaţiune în întregul ei. 

Când acceptă, nu pote 
"“ cere de cât bunurile exis- 
tenţi la mortea donatore- 

“luă şi este supus la tote 
datoriile şi sarcinile suc- 

” cesiunei. (Civ.818-820, 827, 
933, 934) (Civ. Fr. 1085). 

CAPITOLUL VII 
Despre disposiţiile dintre soți, 

făcute sati în contractul de 

maritagiă, sait în timpul 

maritagiului Ă 

936, Soții pot prin con- 

TESTAMENTE (Art. 935-—938) 

tuactul de maritagii să-şi 
facă reciproce, sai numai 
unul altuia, oră-ce dona- 
țiune vor voi. (Civ. 836,937, 
ur. 1223, ur.). (Civ. Fr. 
1091) 2). 

937. Ori-ce donaţiune 
făcută între soţi, în tim- 
pul mariagiului, este re- 
vocabilă. 

Revocarea se pote cere 
de femee fără nici o au- 
torisatiune. 

O asemenea donaţiune. 
nu este revocabilă pentru 
că în urmă sai născut 
copii. (Civ. 801. 826, 829, 
836, 850) (Civ. Fr. 1096)5). 
938. Soţii nu pot, în 

timpul maritagiului, să-și 
| facă, nici prin acte între 

vii, nică prin testament 
vre-o donaţiune mutuală şi 

  

1) Din erdre de tipar se dice 
aci: <articolele precedente» în loc 
de <articolul precedent» cum este 
gi în art. Francez, după care e 
luat. 

____ 2) Asevedea notele de la art. 
'932 gi 933 Coa. civ, 

3) a) Ca şi legea civilă actuală 
şi legiuirile vechi: Caragea şi Ca- 
limach opreaii darurile între soţi. 
(Cod. Calimach $ 1687. Cod. Ca- 
ragea art. 6, cap. IL, partea 1V). 

0) După dispoziţiunile Coaului 
Calimach darurile între soţi nn 
erau permise de cât în cazurile 
prevădute de $ 1688 şi următorii. 
Cas, 1 127|93, 

£) Contorma art, 937 donaţiunea   
între soţi, făcută în timpul ma- 
riajului fiind în mod absolut re- 
vocabilă, donatorul are libertatea 
de a alege diînsul epoca la care 
voesce să facă revocarea, acâsta 
fiind un act unilateral, şi nepu- 
tîndu% închide acest drept nică 
chiar mârtea donatarului. Cas. 1 
29991, . 

d) Se pote dovedi prin tot felul 
de probe, chiar prin simple pre- 
sumţiuni, faptul simulaţiunei. u- 
mei donaţiuni făcute între soţi, 
în timpul căsătotiei, Totuşi proba 
testimonială şi presumţiunile ne- 
putând subordona existenţa unu! 
început de dovadă scrisă. Cas, | 
113|78; Cas. 7 29991,



CONRACTE SAU CONVENŢIUNI Art. 926.943) 

reciprocă priutr'unul şi a- 
cela-şi act. (Civ. 857) (Civ. 
Fr. 1097). 

939. Bărbatul sai fe- | 
meia care, având copii din- 
tralt maritagiii, va trece 
în al douilea sait sub-se- 
quent maritagii, nu va 
putea dărui soţului din 
urmă de cât oparte egală 
cu partea legitimă a copi- 
lului ce a luat mai putin, 
şi fără ca, nici într'un cas, 
donaţiunea să irecă peste 
cuartul bunurilor. (Civ.763, 
847, 940, ur.) (Civ. Fr. 1098). 

940. Soții nu pot să-şi 
dăruescă indirect mai muit 
de cât s'a arătat mai sus. 

Ori-ce donaţiune deghi- 
sată, sai făcută unei per- 

521 

s6ne interpuse, este nulă, 
(Civ. 812, 937, 939, 91, 
1307, 1309) (Civ. Fr. 1099) 1). 

941. Sunt reputate per- 
s6ne interpuse copii ce so- - 
tul donatar are din alt 
maritagiii, asemenea. sunt 
reputate şi rudele soţului 
donatar, la a căror eredi- 
tate acesta este chemat în 
momentul donaţiunei.(Civ. 
512, 940, 968, 1200, 1202) 
(Civ. Fr. 1100). îi 

TITLUL II I U 
Despre contracte saii 

convenţiuni 

CAPITOLUL 1 

Disposiţiună preliminarii, 

942. Contractul este a- 

  

1) a) A se vedea notele de la 
art. 932, 933 gi 937 Cod. civ. 

2 Rezultă din coprinsul art. 
940 că sunt valabile donaţiunile 
deghizate, făcute sub forma unui 
contract cu titlu oneros. Cas. 1 
311]92. 

c) Om-ce vîndări făcute între 
soţi, afară de acele prevădute de 
1307, nu pot fi valabile ca dona- 
ţiani as. 1. 319182. 

d) Art. 1307 Cod. civ, prevede ur- 
mătorele cazuri îa care vîndările 
între soţi sunt permise: 1) Când 
în caz de separaliune de patri- 
monii, unul dintre soţi dă celur- 
alt, arept plata unei datorii, o 
avere a sa. 2) Când bărbatul cedă 
femeei, chiar neseparată, din a- 
verea sa, pentru o cauză legitimă   

precum pentru un imobil ce era 
dator săi cumpere cu banii âotali- 
sai pentru o sumă ce'i datora. 
3 Când femeea cedă bărbatului 
săi, din avutul sei propri, drept 

plata unei sume promise bărba- 
tului oa dotă. 

In tote cazurile însă, moşteni- 
torii rezervatari al părţilor con- 

| tractante aă drept de a ataca a- 
-] semeni operaţiuni, dacă ele as- 
cună beneficii indirecte, 

e) Yîndările dintre soţi, făcute 
în timpul căsătoriei, pot fi ata- 
cate în nulitate, ca ascundind do- 
naţiuni deghizate, numai de mo- 
ştenitozii rezervatari, nu şi de 
acel colaterali. Cas. 1 275186. Con- 
tra Cas. L 319/82.



   
   

    

cordul între două saii mai 
multe persne spre a con- 
'stitui, sai a stinge între 
„dânşii un raport juridie. 
(Cuv. 644, 969, ur. 986, 1169, 

:“uru— Co. 35). (Civ. Fr. 1101. 
„—Ciy. It. 1098) 5). 
"948, Contractul este bi- 
“lateral sai _sinalagmatic, 
“când păițile se obligă re- 
ciproc uua către alta. (Civ. 
1020, 1021, 1179, 1294, 1405, 
1410. — Co. 35) (Civ. Fr. 
1102) 2). , 
944. Contractul este 

unilateral, când “una saă 
mai multe persne se v- 
bligă către uua saă mai 
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. “sa " CORPRACTE SAU CONVENIȚIUNI (art. 043—946) 

multe persone, fără ca a: 
cestea din urmă să se o» 
blige. (Civ. 1180, 1181, 
1576, 1587.—Co. 38) (Civ. 
Fr. 1103), 

945. Contractul oneros 
este acelă” 6 
parte voesce a'şi procura 
un avantagiii. (Civ. 1294, 
1405, 1410, 1587) (Civ. Fr. 
1106). 
946. Contractul gratuit 

sai de bine-facere. este 
acela :e-mă din părţi 
voesce a procura, fără 
equivalente un avantagiii 
celei-alte. (Civ. 1532, 1560, 
1591) (Civ. Fr. 1105) 5), 

  

1 a) Consimţimîntul sati acor- 
dul unei părţi vătră cealaltă pote 
îi în scris sau tacit, rezultând din 
executarea eonvenţiunei făcută 
de cealaltă. Cas. L 107|98. 

b) Pentru a fi perfecte conven- 
“iunile dintre părți, primul lucru 
ce se cere este concursul consim- 
țimîntului tutulor părţilor con- 
"tractante. Cas. 1 382|73. 

.c) Când e vorba de contracte, 
dacă părţile nu hotărăsc anume | 
după care lege trebue să se re- 
zolve diferendele ce sar ivi între 
dîusele, atunci ele urnâză să se' 
execufe conform legilor şi juris- 
prudenţei ţărei unde s'au înche- 
iat. Cas. [1 9:92. 
» :2) a) Contractul de vîndare este 
considerat va uu contract bilate» 
ral Su sinalagmatic; totuşi înpre- 
Jurarea neiscălirei lui de una din 
Părţi, nu are de efeot anularea 

"dul, legea neprevădind pentru va-   
liditatea vindărilor ea actul să fie 
scris şi iscălit de amînduoă păr- 
ţile. Cas. 1 43990. 

d) Actul de învoială, când e 
vorba de un partaj în interiorul 
unei moşii, coprindind convenţi- 
uni sinalagmatice, trebue făcut 
în atîtea exemplare câte părti 
sunt cu interese contrarii, Cas. £ 
19085. 
c-Un act sub semnătură pri- 

vată, coprinqend convenţiuni si- 
nalagmatice, este valabil penru 
partea care a participat; la exe- 
cutarea luă, chiar atunci cână nu 
e făvut în atitea exemplare câte 
părţi cu interese contrarii sunt. 
Cas. 1 12790, , 

. 83) Contractul aotal trebue con- 
siderat ca un act cu titlu gratuit 
pentru femee și cu titlu oneros 
in ceia ce privesce pe bărbat. Cas, 
1 17691, N



CONTRACTE SAT CORVINȚIUNI (Ari. 947-950) 

%.947. Contractul cu titlu 
oneros este comutatiue a- 
tunci când "6Bligaţiunea 
unei părti este equiva- 
lentele obligatiunei celei- 
Palte. (Civ. 1294, 1405, 
1441, 1419, 1491). 

Contractul este aleato- 
rii, când equivalentele de- 
pinde, pentru una sati idte 
părţile, de un eveniment 
imeert. (Civ. 1635, 1636, 
1639) (Civ. Fr. 1104). 

CAPITOLUL II 

Despre condiţiunile senţiale 
pentru validitatea converiţiunilor. 

* 948. Condiţiunile esen- 
ţiale pentru validitatea 
unei eonvenţiuni sunt: 

1) Capacitatea de a con- 

m. pă x 

ssd 

tracta. (Civ. 949, ur).- 
2) Consimţimentul vala- 

bil al părței ce se obligă. 
(Civ. 953, ur). 

- 3) Un obiect determinat, 
(Civ. 962, ur). 

4) O causă licită. (Civ. 
966, ur.—Co. 79, 128, 488) 
(Civ. Fr. 1108) *). 

Secţiunea I.—Despre capacitatea 

părților contractante. 

949. Pote contracta veri- 
ce persână ce nu este de- 
elarată necapabilă de lege. 
(Civ. 949, 948, 950, ur). 
(Civ. Fr. 1123). 

$5vV. Necapabili de a 
contracta sunt: 

1) Minorii, (Civ. 342, 390, 
497,430,433, 1157,ur.1166). 

  

1) a) Vinqarea silită a bunuri- 
lor nemişcătore ale unui minor, 
cână între creditori se găsesce şi 
tutorele să, este nulă de drept. 
Oas. 1 6|31. 

v) Superiorul unei monastiri, 
chiar cu asistenţa consiliului €- 
cumenic, nu poate contracta da- 
torii în numele monastirei, -nea- 
vând acestă capacitate. Cas. £ 
31]92. 

c) De asemenea nu e capabilă 
de a'şi exercita drepturile în Ro- 
mînia o instituţiune dinw'un Stat 
străin, în cazul cână nu îi s'a re- 
cunoseut personalitatea ei juri- 
dică. Cas. 1 193190, 

d) Contractul făcut de o parte 
în stare de beţie complectă, este 
nul pentru lipsă de consimţimint   

liber, şi pote fi atacat chiar cu 
proba testimonială. Oas 1 102|89; 
Uâs. 1 180|31. , 

e) De asemenea nu este valabil 
consimţimîntul dat de o persnă 
atinsă de demenţă senilă în mo- 
mențul contecţionărei actului. — 
Cas, 1 102!78, | 

P Câna o convenţiune este li- 
cită ae la început, ea nu pote de- 
veni ilicită prin faptal că una din 
părţile contractante a întrebuin- 
țat un mijloc ilicit, ia executarea 

ei. Cas. 1 12|90. - 
9) O convenţiune, chiar dacă 

arfi fondată pe o altă cauză de cât 
acea stipulată în contract, este 
valabilă când se constată în fapt 
ca era licită cauza eX. Cas.1237|18
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2) Interdişii. (Civ. 435, 
445 448, 440, 45%, 458). 

“abat Femeile măritate, în 
casurile determinate de 
lege. (Civ. 197, 199, 1948, 
1249, ur. 1265, 1285. Co. 
10, 12, 16, 359). 
4) In genere toti acei 
cărora legea a prohibit 6re- 
cari contracte. (Civ. 390, 
419, 1307-1309, 1498, 1706, 
1769). (Civ. Fr. 1124) 1). 

951. Minorele nu pote 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art 951-953) 

ataca angajamentul săi, 
pentru causă de necapaci- 
tate, de cât în cas de le- 
siune. (Civ. 1157, ur.) (Civ. 
Fr. 1425, 10)2). 

952. Persnele capa- 
bile de a se obliga nu 
pot opune minorului, in- 
terdisului, femeei măritate, 
necapacitatealor. (Civ.207, 
961, 1157, ur. 1163,.1164, 
ur. '1166, 1167, 1490). (Civ. 
Fr. 1195) 3). 

  

1) a) Mandatul dat de o femee 
măritate fără autorizaţia expresă 
a bărbatului săi, pentru vîndarea 
averei sale parafernale este nul 
după lege: 

W Viniarca silită a bunurilor 
nemişcătâre ale unui minor, ește 
nulă de drept, cînd între creai- 

tor se află şi tutorul săi. Cas, 
I 6j91 

c) Conform art. 74, 125 gi 126 
din legea comunală, primăriile, 
ca persâne morale, nu- pot fi o- 
bligate să plătescă sumele cari 
nu sunt votate şi trecute în bu- 

". get. Cas, I 291|83, 
d) Înaintea justiţiei, Comuna, 

ca personă juridică, nu pote fi 
reprezentată de cât prin Primarul 
ek, sai comisiunea interimară în 
în caz de disolvare. Cas 1 83|93. 

e) Superiorul unei monastiri, 
chiar cu asistenţa consiliului e- 
cumenic, nu pâte contracta da- 

torii în numele monastirei, nea- 
Za această capacitate. Gas. 1 

î) De asemenea nu e capabilă 
de a'şi exercita drepturile în Ro- 
Mânia, o instituțiune dintr'un 
stat străin, în cazul când nu 'i s'a   

recunuşseut personalitatea ei ju 
ridică, Cas. 1 193|90, 

9) Ori-ce contract de tocmeli 
agricole încheiat fără îndeplinirea, 
formalităţilor determinate pentru 
întocmirea contractelor agricole, 
este isbit de o nulitate absolută, 
Cas. £ 271|81. 

2) a) Minorul emanecipat este 
în drept a cere nulitatea ipote- 
celor consimţite de gl, fără înde- 
plinirea formeor cerute de iege 
în asemenea cazuri. Cas. 1 89]19, 

d) De asemenea şi actele de 
partaj, făcute. fără îndeplinirea 
formalităţilor prevădute de art. 
408-511 din Codul civ. Cas, 1 93|11, 

c) Tot isbite de nulitaţe sunt 
gi vîndările bunurilor imobilare 
ale “minorilor, fie chiar emanci- 
paţi, când nu sunt tăcute cu în- 
deplinirea formalităţilor prevă- 
dute de art. 403 şi 430 Coă. cit, 
chiar când n'ar fi vorba de leziune. 
Cas. I 49491; Cas. Secţ. Un 5%. 

3) a) Este relativă şi nu se pote 
invoca de cât numai de minorul - 
adoptat, nulitatea unei adopţiuni 
din cauza vițiului . de consimţi- 
mint, Cas. 1 26/89. 

d) Minori singuri ai ârept să



CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 953-955) 

Secţiunea II. — Despre consimţi- 
ment. 

9532. Consimţimentul nu 
este valabil, când este dat 
prin erdre, smuls prin vio- 
lentă, saii surprins prin 
dol. (Civ. 162, 790, 954, 
ur. 956. 961, 1352, ur. 
1712) (Civ. Fr. 1109) 9). 

954. Ergrea: nu produce 
nulitate de cât când cade 
asupra substanței obiee- 
tului  convențiunei. (Civ. 
1352, ur.). 

invoace nulitatea unul act, rezul- 
tând din ilegala lor reprezentare 
în instanță, nu şi alte persâne, 
Cas. IL 125]83, - 

c) Nulităţile din cauza incapa- 
cităţei, sunt relative aşa cănu pot 
fi învocate de cât de incapabili 
eari sunt prejudiciaţi. Acesta însă 
are loc numai atunci când cine-va 
consirhte în mod expres saii tacit 
de a contracta sai a sta în jude- 
cată, nu şi atunci când justiţia 
printr'un exces de putere ?] obligă 
1a acesta. Cas. II 28]91. . 

1) a) Dispoziţiunile art. 953 Cod. 
civ, fiind generale, urmeză că a- 
cele vauze care viciază consimţi- 
mitul în obligaţiunile convenţi- 
onale, viciază manifestarea voin- 
ţei şi în dispoziţiunile cu titlu 
gratuit. Cas. I 74]91. . , 

3) Judecătorii fondului sunt su- 
verani apreciatori ai faptului dacă 
lipsa consimțimîntulni valabil re- 
zultă, saă nu, din actul a cărui 
nulitate se cere. Cas. 1 74]91. 

e) Nu este valabil consimțimîn- 
tul dat de o persână atinsă de 
demenţă senilă în momentul con- 
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Evorea nu produce nu- 
litate, când cade asupra 
persânei cu care s'a .con-. 
tractat, afară numai când 
consideraţiunea . perşânei 
este causa principală pen- 
tru care s'a făcut conven- 
țiunea. (Civ. 162, ur. 801, 
961, 992, 1206, 1560, 1591, 
1712:—Co. 454, 783) (Civ, 
Fr. 1110)2), 

955. Violenia în con- 
tra celui c6 Să 6bligat este 
caușă de nulitate, chiar 

fecționărei actului, Cas. 1 102178. 
d) Contractul făcut de-o per- 

s6nă în stare de beţie complectă, 
este nul pentru lipsă de consim- 
țimînt, gi pote fi atacat chiar cu 
proba testimonială, as. 102|$9; 
Cas. E 180|91, - . 

2) a) E nulă convenţiunea care 
are la bază viciarea consimțimân- 
tului prin manopere frauduldse 
întrebuințate de una din părţile 
contractante, manopere cari ai 
provocat eroarea celei alte părţi. 
asupra substanţei obiectului con- 
vențiunei. Cas. 1 75|81. 

2) Nu e loc'de anulare, atunci 
-cână părţile ridică contestaţiuni 
numâi asupra îutinderei obieo- 
tului, iar nu şi asupra obiectului 
vîndut, nefiind vorba de eroare 
asupra substanţel, conform art. 
954. Cas. 1 248|85... 

e) De asemenea nu e loc la 
anulare, nefiind vorba de vre-o 
erdre saii causă falşă, în declara- 
ţiunile de descărcare date de cre- 
ditor. debitorului, când ele aă 
avut drept cauză un folos avut 
de creditor. Casa. I 338|92. 

15
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când este exercitată de al- 
tă persână de cât aceea în 
folosul căreia s'a făcui con- 
venţiunea. (Civ. 162, 790, 
953) (Civ. Fe. 1111). 

956. Este violenţă tot- 
dauna când, spre a face 
pe o pers6nă a contracta, 
i s'a insuflat temerea ra- 
ționabilă după dânsa: că 
va fi expusă pers6na saii 
averea sa unui r&ii consi- 
derabil şi presinte. 

Se ţine compt în acestă 
materie de etate, de sex 
şi de condiţiunea persâne- 
lor. (Civ. 957, ur. 1203) 
(Civ. Fr. 1119) 9. 
957. Violenta este ca- 

usă de nulitatea conven- 
țiunei şi când s'a exercitat 
asupra soțului sai. a so- 
iiei, asupra descendenților 
şi ascendentilor. (Civ. 19202, 
1203) (Civ. Fr. 1113). 

958. Simpla temere re- 
verenţiară, fără violenţă 

CONIIRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 956—961) 

nu pote anula conventţiu- 
nea. (Civ. Fr. 1114). 

959. Convenţiunea nu 
pote fi atacată pentru ca- 
“usă de violenţă, dacă, du- 
pă încetarea violentei, con- 
venţiunea s'a aprobat, ex- 
pres saii tacit, sai dacă a 
trecut timpul defipt de lege 
pentru restituţiune. (Civ. 
793, 961, 1167, 1190) (Civ. 
Fr. 1115). | 

960. Dolu] este o ca- 
usă de nulitate a conven- 

tiunei, când mijlocele vi: 
clene, întrebuințate de una 
din părţi, sunt ast-fel, în 
cât este evident că, fără 
aceste machinaţiuni, cea- 
l-altă parte n'ar fi contrac- 
tat. 

Dolul nu se presupune. 
(Civ. 953, 961, 1770, 1803 
$ 20 1898.—Pr. 291.—Co. 
454,183.—P. 334, 336) (Civ. 
Fr. 1116) 2). 

961. Convenţiunea fă- 
        

1) E o cestiune de fapt, care 
scapă de sub controlul curţei de 
casaţiune, constatarea instanţe 
de fond asupra împrejurărei că 
consimţimintul unei părţi a fost 
smuls prin violenţă. Cas. 1 15480. 

2) a) Ori-ce convenţiune pste 
îi anulată când în fapt; se dove- 
deşte că partea contractantă prin 
mijloce viclene a determinat pe 
cea-altă parte a contracta, prn 
întrebuinţarea dolului, Ast-fel   este anulabilă convenţiunea prin 

care se promite o remunerare 
celui ee ar mijlooi la facerea unei 
căsătorii, când se constată că 
mijlocitorul, de şi a făcut pe 
parte să crâdă că pâte, să facă a- 
cest lucru, nu a putut interveni 
în nică un mod la efectuarea căsă- 
toriei. Cas. I 132|y4. 

d) Faptul că o femee vîndând 
imobilul săi dotal, nu arată a 
câstă particularitate a imobilului,



/ 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 962—966) 

cută prin erdre, violenţă, | 
sai dol, nu este nulă de 
drept, ci dă loc.numai ac- 
tiunei de nulitate. . (Civ, 
959, 1157, ur. 1167, 1190) 
(Civ. Fe. 1117). 

Secţiunea TII.—Despre obiectul 
convenţiunilor. 

962. Obiectul conven- 
tiunilor este acela la care 
părțile, saii numai una din 
părti se obligă. (Civ. 948, 
963, ur.) (Civ. Fr. 1126). 

963. Numai lucrurile 
ce sunt în comereiă pot 
fi obiectul unui contract, 
(Civ. 476, 478, 965, 1156, 
1310, 1844) (Civ. Fr. 1128). 
964. Obligaţiunea tre- 

bue să aibă de obiect un 
lucru determinat, cel pu- 
iin în specia sa. 
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Cuantitatea obiectului 
pâte fi necertă, de este 
posibilă determinarea sa. 
(Civ. 905, 948, 1103, 1344) 

v. Fr. 1129). 
965. Lucrurile. viitore, 

Pai fi obiectul obliga lungi 
Nu _se poie face renun- 

tare i: suecesiune. ce nu 
este deschisă, nici s6 pot 
face învoiri “asupra unei 
ast-fel de succesiuni, chiar 
de s'ar da consimiimântul 
acelui, a cărui succesiune 
este în cestiune. (Civ. 5 
702, 1226) (Civ. Fe. 1130), 

Secţiunea 1V.— Despre causa 
convenț iunilor. 

966. Obligaţiunea fără 
causă, saii fondată pe o ca- 
usă falşă, saii nelicită, nu 
pote avea nici un efeet. 

   

   

  

nu constitue un dol, de dre-ce 
dolul nu se presupune, trebuind 
a fi dovedită întrebuinţarea mij- 
16celor fraudulose. Cas. 1 23|90. 

e) Dolul e o cauză de nulitate 
numai atunci când se constată 
în fapţ, că partea înşelată b'ar 
fi contractat fără întrebuinţarea 
mijloacelor fraudulâse. Cas. 1 
14786. 

d) Actele autentice sunt supuse 
şi ele anulărei, cână se constată 
că s'a întrebuinţac dolul în mo- 
mentul efectuărei lor. Cas.1 93/93. 

e) Lipsind âolul, singur faptul 
eaptaţiunei şi al sugestiunei, nu 
pot fi o cauză de nulitate a unui   

testament, Cas, 1 221|87. 
[) Dolul se pâte dovedi cu mar- 

tori şi presumţiuni. Qas. I 60|90, 
9) Constitue 'o omisiune esen- 

țială care âă loc la casare, fap- 
tul omisiunel de către instanţa. 
de fond de a se pronunţa asupra 
motivului de apărare bazat. pe 
nulitatea actului pentru cauză 
de dol, precum şi asupra mijl6- 
celor ce se invâcă spre dovedi- 
rea dolului, Cas. 1 9393. 

h) Spre a combate rescinderea 
unui pact de familie pentru cauză 
de dol, nu se pâte invoca faptul 
individibilităţei acelui paot, Gas. 
1 93]9%. 

ț 

 



  

„ : 

2238: 

(Civ. 948, 968, 993, 1092) 
(Co. 270) (Civ. Fr. 1131) 9. 

967. Conventiunea este 
- valabilă, cu tâte că causa 
nu este expresă. (Civ. Fr. 
1132). 

Causa este presumptă 
până la dovadă contrarie. 
(Civ: 1169, ur.—Co. 270) 
(Civ. It. 1121)2). 

968. Causa este neli- 
cită, când este prohibită 
de legi, când este contra- 

  

CONTE ACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 967—969) 

rie: bunelor moravuri şi 
ordinei publice. (Civ. 5, 
620, 728, 839, 1008, 1010, 
1223 —1996.— Co. 70, 19, 
488, 619) (Civ. Fr. 1133) 5. 

CAPITOLUL III. 

Despre efectul Convenţiunilor. 

Secţiunea £. — Disposiţiuni 
generale. 

969. Convenţiunile le- 
gal făcute ai putere de 

  

1) a) Falşitatea saă ilicitatea 
unei obligaţiuni nu pote î invo- 
cată pentru prima oară înaintea 
„Curţei de Casaţiune. Cas. 190]81. | 

d) Este admisă proba cu mar- 
tori pentru dovedirea faptului 
dacă o cauză este ilicită sai 
falşă, Cas. I 356|78. 

c) Este o cestiune de fapt 1ă- 
sată la suverana apreciere a in- 
stanțelor de fond, înprejurarea 
de a se sei dacă o convenţiune 
oare-care este bazată pe o cauză 
ilicită. Cas. 1 38|80. 

— d) Faneţionarii comunal ca şi 
 faneţionarii comitetelor perma- 

nente, pot cere reţinerile ce îi 
„S'aă făcut din salariile loz, ca fiină 
luate țără nici o cauză, de oare-ce 
nu există nici o lege care să le 
confere dreptul la pensiune, pen- 
iru ca aceste reţineri să'şi potă 
avea o cauză. Cas. I 85187; 1041|87; 
221|87; 318487; 349|87; contra. 
Cas. 1 283|80, 

€) :0 convenţiune care de la 
începatul efectuărei ei a avut o 
cauză licită, nu putea deveni jli- 
cită dacă una din părţi a între- 
buinţat fapte nepermise cu pri-   

lejul executărei acelei convenți- 
uni. Cas, 1 12/90. . 

2) Prezumţiunea acorăată de 
art. 961 nu se referă de cât'la 
obligaţiunile uniiaterale iar nu 
şi la convenţiunile sinalagmatice, 
Cas. 1 327|81, 

3) a) Este fraudulos şi isbit de 
nulitate actul prin care un de- 
bitor 'şi arendează pe un preţ 
minim imobilul ipotecar, luână 
cu anticipație arenda pe cinci 
avi, ca unul ce pune în imposi- 
bilitate pe creditorul ipotecar de 
aşi scoate cel puţin dobângile 
vulorilor împrumutate. Cas. 1 
299]83. | | 

d) De asemenea este fraudulos 
şi lovit de nulitate actul prin 
care soţul, în urma cererej ae 
separaţiune de patrimonit. dia 
partea femeci sale, a arendat 
pe un termen mai lungdeă ani, 
dota. imobiliară a femeei, decla- 
rând prin contractul încheiat că 
a primit arenda pe întregul ter- 
men, când se dovedeşie printr'un 
contra-însoris dat de arendaş, că 
aceasta nu este aievărat, Cas, [ 
323|179. a



CONŢRAOTE SAU OONVENŢIUNI (Art. 970—974) 

lege între părțile contrac- 
- tante.—Co. 42. : 

Ele se pot revoca prin 
consimtimîntul mutual sai 
din cause autorisate de 
lege. (Civ. 15923, 50, 1556) 
(Civ. Fr. 1134, 10, 2)5). 
970. Convenţiunile tre- 

buesze executate cu bună 
credinţă. (Civ. Fr. 1134, 30). 

Ele obligă nv numai la 
ceea-ce este expres într'ân- 
sele; dar la tote urmările, 
ce echitatea, obiceiul, sai 
legea dă obligaţiunei, du- 
pă natura, sa. (Civ. 969, 977, 
ur. 1082, 1893) (Civ. Fr. 
1135). , 

971. In contractele ce 
âti de obiect translaţiunea 
proprietătei, sai unui alt 
drept real, proprietatea 
saii dreptul se transmite 
prin efectul consimţimân- 
tului părţilor, şi lucrul ră 
mâne :în risico-pericolul 
dobânditorului, chiar când 

1) a) De şi conform art. 969, 
convenţianile legal făcute - aă 
putere de irge între părţile ce se 
obligă, cu ţâte acestea, instanţa 
de fonă potrivit art, 1101, din 
Codul Civil, are drept să acorde 
un termen de graţie pentru plată, 
oprină executarea urmăririlor. 
Cas. 1 8|86. 

d) Cu tâtă latitudinea ce dă 
părţilor art. 969, de a putea re- 
voca prin consimţimânt mutual 
convenţiunile legal făcute între   
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nu i s'a făcut tradiţiunea 
lucrului, (Civ. 1022, 1081, 
1156,1295) (Civ. Fr.1138.— 
Civ. It. 1125). | 
"072. Dacă lucrul, ce 
eine-va. s'a obligat succe- 
siv-a da la două persone, 
este mobil, persona pusă - 
în posesiune este preferi- _ . 
tă şi r&mâne proprietară, 
chiar când titlul săii este 
cu dată posteridră, numai 
posesiunea să fie de bună... 
credinţă, (Cv. 479,ur. 1316, . 
ur. 1391, 1393, 1898, 1909) 
(Civ. Fr. 1141). 

Secţiunea II.— Despre efectul con 
-venţiunilor în privinţa per- 

” sânelor a treia, 

„973. Convenţiuniien'ai 
efect de cât între părţile 
contractante. (Civ, 974, ur. 
1047, 1049, 1141. 1142, 1175, 
1680.—Co. 99, 843, ur. 846, 
853) (Civ. Fr. 1165) 2). 
974. Creditorii pot exer- 

ele, totu-şi părţile nu pot avea 
acest drept când legea opreşte 
în mod formal revocarea. Cas, [ 
31|85. 

2) a) Conform art, 973 Cod. 
Civ. numai părţile contractante 
saii reprezintanţii lor ai dreptul 
să invoce nulitatea actului de 
cesiune, pentru lipsă de formă, 
iar nu şi terţele persâne cumar 
fi de exemplu moştenitorii unei 
succesiuni, aceştia ne avână nici 
un interes. Cas. 1 141]90.



  

"Sect. U 
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cita tote drepturile şi ac- 
ţiunile debitorelui lor, a- 
fară de acelea care'i sunt 
exclusiv personali. (Civ. 
558, 511, 573, 769, 185, 833, 
975, 1957, 11718, 1719.—Co. 
719) (Civ. Fr. 1166) 1). 
975. Ei pot asemenea, 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 975) 

în numele lor personal, 
să, aiace actele viclene, fă- 
cute de debitore în preju- 
diţiul drepturilor lor. (Civ. 
562, 699, 785, 974, -976, 
1261, 1264, 1813.— Pr. 633. 
—Co. 21, 720-725) (Civ. Fr.. 
1167, î0)%. 

  

2) Când oreditorul, care posedă 
un titlu definitiv contra debito- 
rului, lucreaqă în numele săă 
personal, această bhotărire nu este”! 
opozabilă celor alţi creditori. Cas. 

n: 1|81. 
1) a) Creditorii, spre a putea 

exercita drepturile şi acţiunile 
debitorilor lor, e necesar ea acele 
drepturi să existe, adică 'să nu 
fie stinse nici prin transacţiune, 
nică prin hotărire judecătorâscă 
ramasă definitivă şi nică prin alt 
mod de stingere al drepturilor 
şi obliguţiunilor. Cas, 1 133|92, 

2) Art. 914 nu face nici o dis- 
tincţiune între diferitele feluri 
de creditori, aşa că atât credi- 
torii ipotecari cât gi acel chiro- | 

-grafari.-ati dreptul de a exercita 
acţiunile debitorilor lor. Cas, i 
135|86. : 

c) Dreptul ce aii creditorii de 
a putea exercita toate drepturile 
şi acţiunile debitorilor ler. „gate 
un Grept al lof proprii; deci 
pentru al exercita ei nu aă ne- 
voe nici de concursul debitorilor, 
nici de antoridarea justiţiei. Cas. 
1 418]80. 

d) Creâitorii pot exercita drep- 
turile şi acţianile debitorilor, 
chiar când acele drepturi ar re- 
zulta dintr'o crimă saă delict. 
Cas. II 163|90, 

e) Creditorii sunt în drept să 
accepte succesiunea cuvenită de- 

drept "1 pâte avea chiar şi după 
moartea debitorului. Cas. I 11481. 
bf) Creditorii cari exercită ac 
Viunea pauliană, trebuese a do- 
vedi că creanţele lor exista în 
momentul facerei actului a că- 
rui anulare o cer, precum şi că 
debitorul devenea prin acâsta in- 
solvabil sai 'şi mărea insolvabi- 
litatea. Car, IL 266|9+4. 

2) a) După art. 974 şi 915 Coa. 
civ. ork-ce creditor, fără nici o 
distincţie, pâte şi are dreptul să- 
intenteze, ork-ce acţiune a debi- 
torului lor, afară de cele perso- 
nale, cerînd revocarea oră-eărui 
act făcut în frauda lor, Cas.I 239 84. 

b) Este o cestiune de fapt care 
|Lsoapă de sub controlul Curţei de 
Casuţiune, cestiunea solvabilităţei 
saii insolvabilităţei, precum şi a 
intenţiunei frauduldse a debito- 
ruină Cas. 1 239|34. 

c) Creanţa, orefitorilor recla- 
manţi trebue să fie anteridră ac- 
tului atacat de ei .nefiină mevoe 
atanci când creanţa rezultă din- 
tr'un îuseris sub semnătură pri- 
vată, ca înscrisul să fi dobindit 
dată certă prin unul din raijloa- 
cele indicate în art. 1182, care 
tinde a ocroti pe terţele persâne. 
Oas, i 182|87. 

d) Conform art. 171$ şi 1719, 
averea debitorilor, atât cea pre- 
zentă cât şi cea viitore, formeză 
gajul creditorilor. Creditori! sunt   bitorilor lor. Cas. 1 299|87. Acest deci în drept a ataca tâte actele



CONTRAOCTE SAU CONVENȚIUNI (Art, 976) 

976. Cu tâte acestea 
sunt datori, pentru drep- 
turile enunciate la titlul 
succesiunei, acela al con- 
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tractelor de maritagiii şi 
drepturile respective ale 
soților, să se conforme cu 
regulele coprinse într'in- 

  

fraudulose, cari tind să sustragă 
valorile cari formedă, după lege, 
gajul lor. Cas, I 90;88. 

«) Departe de a presupune o 
fraudă, acţiunea în simulaţiune 
presupune o înţelegere între părţi. 
Cas. 1. 192]85. 

f) Ca şi actele private şi actele 
autentice pot fi atacate prin acţi- 

unea în simulaţie, când sant fă- 
cute în scopul dea frauda pe 
creditori. Cas. .I. 350|82. 

9) Acţiunea pauliană prevădută 
de art. 974 şi 915, din Codul ei- 
vil, fiinâ o acţiune cu totul dis- 
tinctă, nu pote fi intentată șinu 
se pote judeca cu prilegiul unet 
alte acţiuni, cum ar fi de exem- 
plu într'o instanţă de judecarea 
contestaţitinei făcute contra ur- 
mărirei unui imobil. Cas. Seoţ. 
Un. 583, 

h) Conform art. 1198, când cre- 
ditoruluă, în acţiunea pauliană, "1-a 
fost cu neputinţă de u produce 
probe scrise, atunci Tribunalul 
pote admite proba testimonială 
şi prezumţiunile în dovedirea si- 
mulaţiunei Cas. 1. 199|78; 54|80; 
29]81; 144]83; 90/88. . 

2) Creditorii posteriori, . în ac- 
ţiunea prin simuiaţie, ai dreptul 
a ataca actele fraudulose ale de- 
bitorului lor, când se dovideşte 
iutenţiunea acestuia de a frauda 
pe creditorii viitori, Cas. 1. 338190. 

î) Cel ce atacă un act fraudu- 
los este dator să probeze acesta, 
Cas. 1. 62191. 

+) Prin acţiunea în simulație 
se pot ataca or ce fel de acte, 
atât acele făcute între părţi cât 
și acele făcute înaintea justiţiei,   

fe pe cale graţidsă, fie pe cale 
contenocidsă. Anularea acestor ac- 
te se pote face saă pe cale prin- 
cipală, sai pe cale de apărare, 
sau conform art. 399 proc. civ, 
Cas. 1. 838|90. 

1) Simulaţiunea purtând Â jude- 
cată pe cale principală, nu ur- 
meză de aci că ea nu se pote 
judeca şi pe cale incidentală, le- 
gea neprescriind să se judece în- 
tr'o instanţă separată. Cas, 1, 
321190. Contra Cas. Secţ. Un. 5|83, 
A se vedea nota e de la acest 
articol. 

m) Contorm art. 1111 şi 1178 
forța probantă a actelor auten- 
tice nu se poate dărăma de cât 
prin contra probă pe calea în- 

scrierei în falg. Cas. 1 439190. 
n) Moştenitorul părţei contrac- 

tante, nu pote dovedi simulaţiu- 
nea de cât prin înscris sai un 
început de dovadă scrisă; el nu 
se pote servi în probarea siimu- 
laţiunei unui act, de martori saă 
presumpţiuni. Qas. 1 315|93. 

0) Oreditorul care la prima în- 
stanţă în calitate de simplu moş- 
tenitor a cerut anularea unui act 
de vindare, ca simulat, nu mai 
pote înaintea instanţei de apel 
să'şi schimba acestă acţiune pre- 
zentindu-se în calitate de mogte- - 
nitor rezervatar. Cas. 1 31593, 

p) Intr'o acţiune pauliană, cre- 
ditorul trebue să dovedească în 
afară de prejudicii şi fraudă, 
gi complicitatea terţiului achizi- 
tor. Cas. 1 6291. 

+) Acţiunea pauliană, prin ex- 
cepţie de acţiunea în simulaţiune, 
nu se poate exercita de cât de
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sele. (Civ. 699, 785, 1257, 
ur. 1964, 1843) (Civ. Fr. 
1167, $ 2). 

Secţiunea III.— Despre înterpre- 
N taţiunea convenţiunilor. 

977. Interpretaţiunea 
contractelor se face după 
intenţiunea comună a păr- 
ților contractante, iar nu 
după sensul literal al ter- 
menilor. (Civ. 969, 970) 
(Civ. Fr. 1156). 

creditorii anţeriori actului frau- 
„dulos, nu şi de acei posteriori. 
Cas. 1 182|87. Contra Cas. I 233|8+; 
33890, - 

s) Creditorul ipotecar este în 
drept a exercita acţiunea pau- 

liană sa acţiunea în simulaţie. 
„Cas. 1 8|%. 

1) a) De şi conform art. 971, 
convențiile fac lege între părţi, 
totuşi aprecierea, în ceia ce pri- 
veşte intențiunea părţilor, în mo- 
mentul cânâ ai tăcut convenţiu- 
nea, este supusă atribuţiunei su- 
verane a judecătorilor de fona, 
Cas.1.81/83; 34889; 233191; 255!93. 

d) De asemenea interpretarea 
expresiunilor şi a diferitelor cla- 
use dintr'un contract, rămâne a 
se aprecia în mod suveran de in. 
stanţele de fonă, hotărârea lor în 
ceea ce priveşte felul aprecierei 
scăpână de sub censura Curţei 
de Casaţiune. Cas. 28592; 255|53; 
87]94; 1896. 

<) Totuşi aprecierele instanțe- 
lor de fonă, cad sub controlul 
Curţei de Casaţiune, câna se con- 
stată că interpretarea dată de a- 
ceste instanțe a schimbat însăşi 
natura contractului, Cas. IL. 25]91; 
122]91; 1|92; 102|95.   

978. Când o clausă este 
primitâre de două înţele- 
suri, ea se interpretă în 
sensul ce pote aveaun e- 
fest, iar nu în acela ce 
war putea produce nică 
unul. (Civ. Fr. 1t57)2). 

979. Termenii suscep- 
tibili de două înţelesuri, se 
interpretă în înţelesul ce 
se potrivesce mai mult cu 
natura contractului. (Civ. 
Fr. 1158). - 

d) Iostanţa e fond, atunci 
schimbă natura unui contract, 
când asupra elementelor cari con- 
stițuese esenţa "contractului, ea 
ar avea 0 părere contrare dispo- 

ziţiunilor-legei în materie de con- 
traote, Cas. 1, 246|83; 209|88. 

€) Instanţa de tonă, hotărăşte 
în mod suveran şi atunci când 
apreciază împrejurările ai faptele 
care stabilesc dacă un act re- 
care constitue o donaţiune, saii 
un contract cu titlu oneros. Cas, . 
I. 48191; 312]95, 

f) De şi în principiă instanţele 
de fond sunt suverane aprecie- 
tore a interpreta sensul unei con- 
venţiuni, totuşi nu scapă de sub 
controlul Curţei de Casaţiune 
cână ele arată elementele după 
care se determină natura unul 
contract gi când de la determi- 
narea acestei naturi atârnă drep- 
tul persânei şi natura acestui 
drept, în acest caz. afiându-ne în 
faţa unei adevărate cestiuni de 
drept asupra căreia Curtea pâte.. 
statua. Cas. 1. 209|88; 374|; 
291193; 123]96. 

2) A se vedea notele de la art. 
802, 803 gi 917. Cod. Civ.
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9850. Disposiţiunile în- 
doi6se se interpretă după 
obiceiul locului unde. s'a 
încheiat contractul. (Civ. 
933) (Civ. Fr. 1159). 

981. Clausele obicinuite 
întrun contract se sub în- 
teleg, de şi nu. sunt ex- 
prese într'însul. (Civ. 970) 
(Civ, Fr. 1160). 

932. Tâte clâusele con- 
venţiunilor se interpretă 
unele prin altele, dându-se 
fie-cărei înţelesul ce re- 
sultă din actul întreg. (Civ. 
Fr. 1161). | 
988. Când este îndo- 

ială, convenţiunea se in- 
terpretă în 'favorea celui 
ce se obligă. (Civ. 980, 
1312) (Civ. Fr. 1162). 

9854. Convenţiunea nu 
coprinde de cât lucrurile, 
asupra cărora se pare că 
părţile şi-a propus a con- 
tracta, oră-cât de generali 
ar fi termenii cu cari sa 
încheiat. (Civ. 1709, 1710) 
(Civ. Fr. 1163). 

985. Când întrun con- 
iract, sa pus anume un 
cas pentru -a se explica 
obligaţiunea, nu se pote 
susţine că printr'aeesta s'a 
vestrins întinderea ce an- 
gajamentul ar avea de 

1) A se vedea notele de sub art. 
977 Cod. Civ., cu privire ia inter- 
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drept în ceasurile neex- 
prese. (Civ. Fr. 1164). 

CAPITOLUL, 1Y 

Despre guasi-contracte. 

9856. Quasi- contractul 
este un fapt licil şi voluntar, 
din care se nasce o obli- 
găâtiune către o altă per- 
sonă, saă obligaţiuni reci- 
proce între părți. (Civ. 987, 
ut, 992, 1198) (Cv. Fr. 1371 
—Civ. It. 1140). 

987. Acela care, cu vo- 
inţă gere interesele altuia, 
fără cunoseinţa proprieta- 
rului, se obligă tacit a con- 
tinua gestiunea ce a înce- 
put şi a o săvirşi până ce 
proprietarul va putea în- 
griji el însuşi. (Civ. 988, 
ur. 1532, 1539-1544, 1557) 
(Civ. Fr. 1372). . 
988. Gerantele este o- 

bligat, cu tâte că stăpinul 
a murit înaintea săvirşirei 
afacerei, a continua ges- 
tiunea până ce eredele va 
putea lua direcţiunea afa. 
cerei. (Civ. 987, 989, 1539, 
1559) (Civ. Fr. 1373). 
989. Gerantele este o- 
igat a da gestiunei în- 

grijirea unui bun proprie- 
tar. (Civ. 990, 998, 1084. 

pretarea convențiunilor.



Masti - 

28% 

  

1540) (Civ. Fe. 1374). 
990. Gerantale nu răs- 

punde de cât numai de dol, 
dacă fără interventiunea 
lui, afacerea sar fi putut 
compromite.!) (Civ. 989, 
1540). | 

991. Stăpânul ale cărui 
afaceri aii fost bine admi- 
nistrate, este dator a în- 
deplini obligaţiunile con: 
tractate în numele săit de 
gerante, a-l indemnisa de 
tote acelea ce el a con: 
tractat personalmente, şi 
a-i plăti tote cheltuelile 
utile şi necesare ce a făcut. 
(Civ. 766, ur. 1088, 1545, 
1546, ur. 550. — Co. 109) 
(Civ. Fr. 1375) 2. 

992. Cel ce, din ersre, 
saii cu sciinţă, primesce 
aceea ce nu-i este debit, 

CONTRAOTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 990—994) 

este obligat a-l restitui 
acelui de la care la primit. 
(Civ. 993-997, 1092, 1588) 
(Civ. Fr. 1376)5). 

993, Acela care, din e- 
rOre,credându-se debitore, 
a plătit o datorie, are drept 
de _repetiţiune în contra 
'ereditorelui. 

„Acest drept înceteză 
când cereditorele, cu bună 
credinţă, a desfiintat titlul 
săii de creanţă ; dar atunci 
cel ce a plătit are recurs în 
contra adevăratului debi- 
tor. (Civ. 992, 994, ur. 1093, 
ur. 1638) (Civ. Fr. 1377). 

994. Când cel ceapri- 
mit plata a fost de. rea 
credinţă, este dator a res- 
titui atât capitalul cât şi 
interesele sau fructele din 
diua plătei. (Civ. 485, ur. 

  

1) Acest articol lipsesce în Co- 
dui Frances, 

2) Acţiunea negotiorum gestor 
este admisibilă numai atunci când 
afacerile s'ai gerat în mod util-| 
Cas. 1. 151|88; 12|95. . 

3) a) Acţiune în restituire (con- 
diotio îndebiti) pote fi intentată 
pentru ori-ce plată efectuată din 
erdre, din neştiinţă şi pe nedrept. 
Cas.-I. 229/89. 

3) De asemenea, are acţiune în 
repetiţie, Statul faţă de proprie- 
tarul unei moşii carea primit 
mai mult din valdrea obligaţiu- 
nilor ce "i se cuvenea pentru dis- 
păgubirea dijmet şi a olăcei, du- 

c) Acţiunea în vestituire este 
supusă hingei prescripţiuni âe 30 
ani, prevădută de art. 1890 Cod. 
Civ. Cas. 1. 372|87, 

|. 4) a) Principiul că nimeni nu 
să pote înbogăţi în prejudiciul 
altuia, prevădut de art. -993 Cod, 
Qiv., este aplicabil şi în cazul u- 

|nei vândări silite; aăjudicutarul 
|fină”&viis în urma unei acţiuni 
iă”revendicare ce i s'a intentat 
de o pers6nă Gre-care, are acţiu- 
nea in repetiţiune în contra cre- 
ditorilor celui urmărit, cari aă 
primit preţul lucrului evins. Cas, 
I. 63|83 ; 8995. i 

2) A se vedea şi notele de la   pă legea rurală. Cas. 1. 372|87. art. 991 gi 99% Cod, Civ.
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522, ur. 995, ur. 1088) (Civ. 
Fr. 1378) 3). 
995. Când lucrul plătit 

nedebit era un imobil saii 
un mobil corporal, cei 
care l'a primit, cu rea ere- 
dinţă, este obligat al res- 
titui în natură dacă există, 
saii valorea lucrului dacă 
a pierit, sau s'a deteriorat, 
chiar din casuri fortuite, 
afară numai dacă va proba, 
că la aceste casuri av fi 
fost expus lucrul, fiind şiîn 
posesiunea proprietarului. 

Cel care a primitluerul, 
cu bună credinţă, este o: 
bligat a-l restitui, dacă e- 
xistă, dar este liberat prin 
perderea lui, şi nu r&s- 
punde de deteriorări (Cry. 
996, ur. 1083, 1155, 1898) 
(Civ. Fr. 1379). 

996. Când cel ce a pri- 
mit lucrul cu rea credinţă, 
Pa înstreinat, este datora 
întâree valoarea lucrului 
din diua ceverei în resti- 
tuţiune. 

1) a) Conform art. 499, nu e 
supus la restizuţiune de cât a- 
cela care primind plata a fost 
de rea credinţă. lu ceea ce pri- 
veşte plata dobândei, când nu e 
vorba de rea credinţă, ea curge, 
conform art. 1088 Cod. Civ. de 
la data chfemărei în judecată. 
Cas. £. 34186. | j 

2) Instanţa de fond, nu violeză 
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| Când cel care "l-a pri- 
mit era de bună credinţă, 
nu este obligat a restitui 
de cât numai preţul cu 
care a vindut lucrul, (Civ. 
485, 971, 997, 1097, 1341, 
ur. 1607, 1898, 1909) (Civ. 
Fr. 1380). - 

997. Acela căruia se 
face restitutiunea trebue să 
despăgubescă pe poseso- 
rul chiar de rea credinţă 
de tote cheltuielile făcute 
pentru conservațiunea lu: 
cerului, sai care ai cres- 

cut prețul lui. (Civ. 994, 
1569, 1574, 1730 $3) (Civ. 
Fr. 1381). 

CAPITOLUL V. , 

Despre delicte și guasi-delicte 

995. Ovi-ce faptă a o- 
mului, care causeză altuia 
prejudițiii, obligă pe acela 
din a cărui greşală s'a o- 
casionat, a-l repara. (Civ. 
999, 1162, 1198, — P. 1.— 
Pr.P. 1,3, 4, $2,8, 593-595. 
— Co. 19, 37,63,67, 85, 152, 

principiul prevădut de art. 992 
Cod. Civ. că cel cea primit fiind 
de bună credinţă o plată, nu pote 
fi condamnat a plăti dobângi de 
cât din Qiua chiemărei în jude- 
cată, cână *i covdamnă să resti- 
tue sumele primite şi dobândile 
lor, în cazul când se constată că 
el primise şi aceste dobânqi. Cas. 1 
323|92.  
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381, 506, 515, 522, 638, 
673—676, 757) (Civ. Fr. 
1382) 1). 

999, Omul este respon- 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 999) 

sabil- nu numai de preju:- 
diţiul ce a causat prin 
fapta sa, dar şi de acela 
ce a causat prin negligenţa 

  

"1) a) Pentru ca cire-va să fie 
responzabil de prejudiciul cauzat, 
legiuitorul nu cere neaparat exis- 
tenţa unei rele credinţe; simpla 
greşală e suficientă. Cas. 1, 381|78. 

5) Este renponsabil, conforma 
art. 998, pentru daunele ocazio- 
nate de cine-va prin înfiinţarea 
unui sequestrn, cânâ se constată 
în fond că sequestrul a fost fă- 
cut pe nedrept. Gas. [ 99|82, 

c) Partea care face o'cerere în 
despăgubire, trebue să probeze 
nu numai existenţa prejudiciului 
ce a suferit, oi şi împrejurarea că 
acel prejudiciu "i-a fost cauzat 
prin fapta părţei contra căreia 

- xeclamă. Cas, I. 300!83. 
d) Cână instanţa de fond re- 

fuză de a acorda daune înterese 
suferite din cauza înfiinţărei u- 
nui seguestru, sub motivui că 
nu sunt în deajuns probate fap- 
tete constatate prin hotărîrea de- 
finitivă, viol6ză autoritatea  lu- 
cerului judecat. Cas. 1 27781. 

e) Cână prejudiciul rezultă din- 
tr'un caz de forţă majoră, atunci 
partea care | a suterit nu poate 
avea nici o acţiune în daune in- 
terese, conform at, 938. Cas 1 
141]85. : | 

[) Acela care prin denunţări 
neintemeiate produce altuia o pa: 
gubă materială, este responzabil 
de prejudiciul cauzat. Cas. 1 68|85. 

9) Toate:faptele care nu pot fi 
Mate ca o urmare frescă gi ne- 
cesară a contractului încheiat 
intre părți, aă de efect obliga-] 
țiunea pentru acel ce le-a făcut 
de-a plăti daune interese celui 
prejudiciat prin acele fapte. Cas, IL 38/83. 

h) Este nemotivată Hotărirea 
care reducând cifra daunelor in- 
terese acorâace de instanţa infe- 
ridră, nu aduce alt motiv de cât 
că e prea mare. O asemenea lipsă 

de motivare, atrage nulitatea ei, 
Cas. 1 13485. 

î) Ork-de câte ori o persână a 
uzat de un drept ce'i aparţinea, 
 neîmputându-i-se o culpă na pâte 

fi obligată la despăgubiri. căci 
după principiul stabilit prin art, 
998, pentru ca acţiunea în daune 
interese să fie admisibilă, se cere 
ca faptul Ge care cine-va se plinge 
să fie ilicit. să fie imputabil au- 
torului săi şi să fie cauzat un 
prejudicii. Cas. 1 361|87, 
-3) Reclamantul fiină acela care 

e în culpă, nu i se pote acorda 
daune interese. Cas. 1 135]88, 

k) Când cine-va uzeză de un 
drept al stă, chiar dacă ar fi 
cauzat vre-un prejudiciă, el nu 
poate fi responsabil. Cas, 1 63|88. 

1) O simplă omisiune nu poate 
constitui un quasi-deliot, de cât 
Humai arunci când acela care 
n'a făcut actul, era obligat după 
lege a'l face. Cas. II 120|90, 

m) Pentru ca un fapr să dea 
loc la daune interese, nu este în- 
destulător ca el să fi adus altuta 
un prejudiciti, dar mai trebue ca 
făptuirea lui să fie cel puţin re-- 
zultatul unei greşeli. Cas. 1. 392|91, 

n) Seduoţiunea numai atunci 
pote da loc la daune interese, 
când este rezultatul unor mano- 
ei e dolosive întrebuințate de se- 

“ducător. Cas. 1. 392|91. Contra. 
Cas. 1. 405|92. 

0) Pentru ca seducţiunea să dea   loc la âespăgubirile prevădute de
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saii prin imprudenţa sa. 
(Civ.998, 1000, 1483, 1902.— 
P.1.—Pr. P.1,3, 4,8, 
593-595. — Co. 506) (Civ. 
Fr. 1383). - 
1000. Suntem aseme- 

nea responsabili de preju- 
dițiul causat prin fapta per- 
s6nelor pentru: cari sun- 
tem obligaţi a r&spunde, 
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saii de luerurile ce sunt 
sub paza nâstră.. 

Tatăl, şi mama după 
mârtea bărbatului, sunt 
vesponsabili de prejudiţiul 
|eausat de copii lor minor”, 
ce locuesc- cu dânşii. 

Stăpânii şi comitenţii, 
de prejudiţiul causat de 
servitorii şi prepuşii lor 

  

art, 993, nu este nevoe ca sedu- 
căturul să fi uzat de manopere 
frauduldse, ci este îndestulător 
ca promisiunea de căsătorie să îi 
fost cauza care a determinat ra- 
porturile intime, cari aă preju- 
diciat pe fata sedusă, prin pier- 
derea consideraţiunei de care'se 
bucura mai înainte în societate. 
Cas. 1. 40592. 

) Cână e vorba de un quasi: 
delict, constatarea culpei este la- 
sată la suverana apreciere a in- 

stanţelor de fond, aşa că ea scapă 
de sub controlul Curţei de Casa- 
ție, ca fiind o cestiune de fapt. 
Cas. 1. 51|92; 28|92; 199193, 

q) Statul este responsabil, con- 
form art. 998, de prejudiciul 
cauzat, prin faptul une! urmă- 
riri nedrepte făcute asupra a- 
verei cui-va. Cus. IL. 199]93. 

7) Când cine-va usâză de un 
drept al săi, chiar dacă ar fi cau- 
zat vre-un prejudicii, el nu pote 
fi responsabil. Cas. I. 2794. 

s) Femeia sedusă are dreptul 
a cere daune .intarese de la bar- 
batul care asedus'o,când instanţa 
de fond constată că seducţiunea 
a fost produsă prin faptul şi ma- 
noperile seducătorului, legea ne- 
făcând nici o olasificațiune sai 
distincţiune între faptele preja- 
diciabile cari obligă pe făptuitor 

    

la reparaţiuni. Cas. 1. 18]94. 
t) Instanţa de fond judecă su- 

veran, când constată în fapt că 
lucrările legalmente intreprinse 
de Stat, .pe un xi declarat de 
domenii public, nu a fost cauza 
prejudiciilor. suterite de proprie- 
tarul riveran. Cas. 1. 248|95. 

u) Căile ferate răspuni de in- 
cendiul provenit -din cauza lor, 
care a distrus construeţiunl aflate 
1a epoca înflinţărei unri linii noul, 
chiar dacă ele se găsi la odis- - 
tanţă raai mică de 27 metri. Cas. 
I. 164196, 

2) Denunţarea nedreptă con- 
stitue run fapt prejudiviabii, care 
dă loc la o acţiune în despăgu- 
bire, chiar fără constatarea relek 
intenţiuni. Cas. I. 165196. ă 

1) aq Nu există negligenţă, în 
senzul art. 999. Cod. civ. care 
să dea loc la obligaţiunea repa- 
rărei unu! prejudiciă. cînd per- 
soana' căruia “i se impată ne- 
sligenţa nu era ţinută să facă 
lucrarea ce “i se pune în sarcină, 
Cas. II 3:82. | 
„8 Un funcţionar superior este 
responzabil de prejudiciul cau- 
zat de subalternii săi, el find 
dator a supraveghea lucrările 
acestora. Cas. I 141]85. 

c) A. se vedea notele art. 998. 
Cod, civ. :
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în funciiunile ce ]i s'au 
încredintat. 

Institutorii şi artisanii, 
de prejudiţiul causat de 
elevii şi ucenicii lor, în 
tot timpul ce se găsese 
sub a lor privighere. 

Tatăl şi mama, institu» 
torii şi artisanii, sunt a- 
părati de responsabilita- 
tea arătată mai sus, dacă 
probeză că n'ait putut îm- 
pedica faptul prejudiția- 
bil. (Civ. 326, 1001, ur. 
1487, 1624, ur.— Co. 501) 
(Civ. 1384) 1). 

1001. Propietaxul unuia: 
nimal, saii acela care se ser- 
vesce de dânsul, încursul 
serviciului , este respon- 
sabil de prejudiţiul causat 
de animale, sai că ani: 
malele se află sub paza sa, 
saii că aii scăpat. (Civ. 999, 
—P. 385, $13; 389 $ 3,4,8; 
393 $ 2) (Civ. Fr. 1385). 

1602. Proprietarulunui 
edificiu este responsabil 
de prejudițiul causat prin 
ruina edificiului, când ru- 
ina este urmarea lipsei de 
întreţinere, sai a unui vi- 

  

4) Conform dispoziţiunilor art. 
1000, Cod. civ. stăpînii şi comi- 
tenţii fiind responsabilă de pre- 
judiţiile eauzate prin faptul ser- 
vitorilor şi prepuşilor lor, ar: 
meză că dacă aceşti servitori sat 
prepuşi lucrsză sub ordinele lor, 
acţiunea în daune trebue af 
îndreptată în contra stăpînilor, 
cu dreptul pentru ei de a chema, 
în garanţie pe prepuşii lor. Cas. 
1 114|90. 

2) Direcţia căilor ferate, ca şi 
direcţia companiei de gaz, este 
responzabilă de imprudențele şi 
negligențele servitorilor lor, în 
cazul de accidente şi cu drept 
cuvînt instanţa de fond le con- 
damnă la despăgubiri. — Cas. 1 
342|87. 

c) De asemenea antreprenorii 
de lucrăti sunt responsabili de 
daunele cauzate de prepuşii lor. 
Cas 1 23/82. 

d) De asemenea şi autorităţile 
sunt responsabile de prejudiciul 
Câuzat de funcţionarii set prin   

greşalele lor, cum ar A dă exem- 
plu Ministerul de Finance, pentru 
delapidările făcute de un casier 
ai săi. Cas, 1 239180; 19/82; 26|85; 
213]86. Contra. Cas. 1 13/30; 368/82, 

e) Partea prejudiciată, în specia 
art. 1000 Cod. civ,, pâte intenta 
acţiune în despăgubire sai în 
contra stăpinilor cari sunt res- 
punzabili de faptele prepuşilor 
sai comitenţilor lor, saă direct 
în contra aceluia care a cauzat 
personai prejudiciul. Cas. 1 32|86. 
Contra. Cas. 1. 114|90. 
- 7) Cind însă servitorul n'a lu- 
erat de cît după ordinele primite 
de la stăpînul s&ă, atunci el nu 
mai este respunzător de preju- 
diciul cauzat și numai stăpinul 
pote fi acţionat să repare preju- 
diciul. Cas 1 114|90. 

9) Acţiunea în daune îndrep- 
tată în contra părintelui, pentru 
prejudiţiul cauzat de fiul săă cu 
prilejul unui delict, nu pâte fi ju- 
decată înaintea Tribunalului Co- 
recţional. Cas. II. 75/86.
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ţii de construcțiune. (Civ. 
1435. 1488. —P.385$5, 
393 $ 4) (Civ. Fr. 1386))). 
1003, Când delictul sau 

quasi-delictul este impu- 
tabil mai multor persne, 
aceste persone sunt ţinute 
solidar pentru despăgu- 
bire ?). (Civ. 1039, ur. 1041) 
(Civ.It. 1156.—C.P.Fr.55)). f 

CAPITOLUL VI. 

Despre deosebitele specii de obli- 
gaţiuni, 

Secţiunea I. — Despre obliga iu- 
nile condiționale. 

$ 1.— Despre condițiune în genere 
şi despre deusebitela sale speciă. 

1004. Obligatiunea este 
condiţională, cînd perfee- 
țiunea ei depinde de uy 
eveniment viitor şi necert. 
(Civ. 925, ur. 1017, 1019) 

1) a) Responsabilitatea facere! 
unor construcţii care vatămă o 
proprietate vecină, cade asupra 
celui care le-a făcut iar nu asu- 
pra proprietaruiui, cână el n'a 
avut cunoscinţă despre acesta. 
Cas. 1. 32]31. 

2) Aces: articol lipsesce în Co- 
dul Civil Frances; el este luat 
Gupă art. 1156 Italian. 

3) a) Când un delict silvic, este 
impulabil mai multor persâne, 
daunele provenite prin comiterea 

lui trebuesc plătite în mod soli- 
Gar. Cas. 11. 117[89; 319192; 33893. 
Cas. 1. 271[86. 

8) Bint r&spungători solidari de 

  

    

(Civ. Fr. 1168). 
1065. Condiţiunea ca- 

suală este aceea ce de- 
pinde de asard, şi care nu 
este nici în puterea cre- 
ditorului, nici într'acea a 
debitorului. (Civ. Fr. 1169). 
1006. Condiţiunea po- 

testativă, este aceea —rare”” 
pindă perfecta- 

rea conventiunei de un e- 
veniment, pe care şi una 
şi alta din părţile contrac- 
tante pote să-l facă a se 
întâmpla, sai pote să-l 
împedice. (Civ. 822, 1010) 
(Civ. Fr. 1170). 
1007. Condiţiunea miztă 

este aceea care depinde 
tot de o dată de voinţa u: 
neia din părţile contrae- 
tante, şi de aceea a unei 
alte persone. (Civ. Fr. 1171). . 
1008. Condiţiunea im: 

daunele cauzate Statului, toţi au- 
torii unei fraude, făptuite în pre- 
judiciul drepturilor vamale, Cas. 
7. 277|86. 

c) Elementul constitutiv al obli- 
gaţiunei solidare în ceia ce pri- 
vesce despăgubirile ce nase din 
delicte sati guasi-delicte, este exis- 
tența unei înţelegeri comune între 
făptuitori Cas. 1 294190, 

d) Daunele cauzate unei per- 
s6ne cu ocazia unui furt ce a su- 
ferit, se respună în mod solidar 
de autorul principal şi tăinuitor, 
când în cooperarea lor este pe 

deplin stabilită, Cas. II 338|93. 
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posibilă, saii contrarie bu- 
zielor moravuri, saii proi- 
bită de lege, este nulă, şi 
desfiinţeză  conventiunea 
ce depinde de dânsa. (Civ. 

51009, ur.) (Civ. Fr.1179)5). 
1009. Conditiunea dea 

nu face un lueru imposi- 
bil nu face ca obligaţiu: 
nea, contractată sub acestă 
conditiune, să fie nulă. (Civ. 
1008) (Civ. Fr. 1173). - 

1010. Obligaţiunea este 
nulă când sa contractat 
sub o conditiune potesta- 
tivă, din partea acelui ce 
se obligă. (Civ. 822, 1006, 
1014, 13172) (Civ. Fr. 1174). 

1011. Implinirea condi: 
tiunei trebue să se facă 
ast-fel cum aii înţeles păr. 
ţile să fie făcută. (Civ. 977 
1012, ur.) (Civ. Fr. 1175). 

1012. Când obligaţiu- 
nea este contraetată, sub 
condiţiunea că un eveni- 
ment 6re-care se va în- 
tâmpla întrun timp fixat, 
condiţiunea este conside- 
rată ca nefrideplinită, dacă 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1009—10123) . 

timpul a expirat fără ca 
evenimentul să se întâm- 
ple. . 

Când timpul nu este 
fiesat, condiiiunea nu este 
considerată ca cădută, de 
cât când este sigur că eve- 
nimentul nu se va mai 
întâmpla. (Civ. 925, ur. 
1013, 1200, 1202) (Civ. Fr. 
1176). . 
1013. Când obligatiu- 

nea este contractată . sub 
condițiunea că un eveni: 
ment n'are să se întâm- 
ple, întrun timp defipt, 
acâstă condițiune este în- 
deplinită, dacă timpul a 
expirat, fără ca evenimen- 
tul să se fi întâmplat; este 
asemenea îndeplinită, dacă 
inaintea termenului, este 
sigur, că evenimentul nu 

se va mai întâmpla; dacă 
nu este timp dețepminat, 
condiţiunea este îndepli- 
pită numai când va fi si- 
gur, că evenimentul n'are 
să se mail întâmple. (Civ. 
1012) (Civ. Fr. 1177). 

  

1) a) Nu este ilicită, clausa cu- 
prinsă într'o convenţiune, prin 
care una din părţi se obligă de 
a nu mai face comerţ, cânâ a- 
câstă clauză este limitată la un 
scurt timp şi la o anume ra- 
mură de comeroiii. Cas. 11 204|93. 

3) Art. 1008 şi 5 din Codul ci- 
vi! nu se aplică de cât la con-   venţiuny, nu şi la testamente care 

sunt valabile chiar atunci când 
ar conţine vre-o condiţiune proi- 
bită de lege, afară de cazul unei 
substituiiuni fiedei-comisare, fă- 
cute conform art. 803. Cas. I 
173184 ; 12584 ; 312|95. 

0) A se vedea şi notele de la 
art, 5, 143, 803 şi 968 Cod. aiv.
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1014. Condiţiunea este 
veputată ca îndeplinită, 
când debitorele obligat, 
sub acestă condiţiune, a 
împedicat îndeplinirea ei. 
(Civ. 1010, 1200, 1202) (Civ. 
Fr. 1178). 

1015. Condiţiunea în- 
deplinită are efect din diua 
în eare angajamentul s'a 
contractat. Dacă credito- 
vele a murit înaintea înde- 
plinirei condițiunei, drep- 
turile sale trec eredilor 
săi, (Civ. Fr. 1179). 

1016. Creditorele pote, 
înaintea îndeplinirei con- 
dițiunei, să exercite tote 
aciele conservatore drep- 
tului săi. (Civ. 356, 731, 
ur. 1178, 1778, 1885) (Civ. 
Fr. 1180). 

Ş$. 2, Despre condiţiunea suspensivă 

Y 1017. Obligaţiunea, sub 
condiţiune suspensivă, este 
aceea care depinde de un 
eveniment viitor şi necert,. 
Obligațiunea condiţională 
nu se perfectă de cât după 
îndeplinirea evenimentu- 
lui. 
isi 1022, ur. 1770, 1885 

z4 
Civ. 1004, 1012, ur.|; 

y. 
a 

—Co. 63) (Civ. Fr. 1181). 
101$. Când obligaţiu- 

nea este contractată sub 
o condițiune suspensivă, 
obiectul convenţiunei r&- 
mâne în  risico-pericolul 
debitorelui care s'a obli- 
gat a'l da, în cas de înde- 
plinire a condiţiunei. 

Dacă obiectul a perit, 
în întregul săii, fără gre- 
şala debitorelui, obligaţiu- 
nea este stinsă. 

Dacă obiectul s'a dete- 
riorat, fără greşala debi- 
torelui, creditorele este o- 
bligat a'l lua în starea în 
care se găsesce, fără scă- 
dere în preţ. 

Dacă obiectul s'a dete- 
riorat, prin greşala debito- 
relui, creditorele are drep- 
tul saii să ceră desfiinţa- 
rea obligatiunei, saii să ia 
lucrul în starea în carese 
găsesce, cu daune interese. 
(Civ. 1015, 1020, 1021, 1081, 
1156, ur. 1355, ur.) (Civ. 
Fr. 1182) 1). 

$. 8. Despre condițiunea resolutorie 

1019. Condiţiunea re- 
solutorie este aceea care 

  

1) Constitue o vândare supusă 
unâi condițiuni suspensive, con- 
form art. 1018, vîndarea unor lu- 
ceruri mobile, cu clausa expresă   că nu transmite proprietatea până 

la plata integrală a ratelor pre- 
țului hotărît. Cas, 1 213.88; 16/94. 

16
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supune “desfiinţarea obli- 
gatiunei la un eveniment 
viitor şi necert. 

Ea nu suspendă execu- 
tiunea obligaţiunei, ci nu- 
mai obligă pe creditor a 
restitui aceea ce a primit, 
în cas de îndeplinirea eve- 
nimentului prevădut prin 
condițiune. (Civ. 1012, ur. 
1015,- 1018, 1091, 1372, 
1770) (Civ..Fr. 1183). 
1020. Condiţiunea re- 

solutorie este sub-înţelesă, 
tot-d'auna, în contractele 
sinalagmatice, în cas când: 
una, din-pării nu îndepli- 
nesce angajamentul . săit. 
(Civ. 832, 943, 1021, 1079, 
1081, or.: 1101, 1320, 1365- 

1810—Pr. 126—Co. 63, 64, 
67) (Civ. Fr. 1184)9),. 
1021. Intr'acest cas, 

contractul nu este desfiin- 
tat de drept. Paxtea în 
privinţa cărei angajamen- 
tul nu sa executat, are 
alegerea sau să silescă pe 
cea-altă a executa conven- 
țiunea, când este posibil, 
saii săi ceră desfiinţarea, 
cu daune interese. Desfiin- 
țarea tvebue să se esră 
înaintea justiţiei, care după 
circumstanţe, pote acord 
un termen părţei actionate 
(Civ.'832, 943, 1020, 1079, 
1081, ur, 1001, 1320, 1365 
1310—Pr. 126—Co. 44, 6, 
67) (Civ. Fr. 1148)2).. - 

  

1) a) Conform art. 1020 conai- 
țiunea, rezolutorie întrun act de 
vîndare, există chiar atunci cîud 
părţile nu au stipulat'o. Cas. 1 
109183. N 

d) A se vedea şi notele art. 1021. 
Cod. cir. - 

2) )Neexecutarea unei obligaţi: 
uni, nu are de etect desfiinţarea 
de drept a convenţiunei înche- 
iate între părţi, de cît în cazul 
când partea cure nu şi-a executat 

obligaţiunea a fost pusă în întîr- 
ziere. Cas. II 158]82: Cas.I 39|92. 

- 8) Când o parte nu şi-a :înde- 
plinit obligaţiunea. determinată 
prin contract, partea cea laltă 
„pote cere desfiinţarea contractu- 
lui. Cas. 1 35!88. . 

c) Şi sub vechiul cod Calimach 
sai admis şi recunoscut princi- 
piele prevăzute în art. 1021 Cea,   

civ. Cas. I 305]89. 
d) Principiul cuprins în art. 

1021, după carg condiţiunea re- 
zolutorie este subințeleasă în 
tot de-auna în contractele signa- . 
lamatice, se aplică şi cind e vorba 
de vinzarea bunurilor Ştatului. 
Cas. I 100|88. - 

e) Partea contractantă cgre 
nw'şi îndeplineşte obligaţiunea ce 
o priveşte, nu poate cere execu- 

cutarea convenţiunei sai daune- 
interese. Cas. | 17|88; 13518; 
304191.; 112|9%6. 

[) O transacțiune nu poate fi 
considerată ca neerxistentă ps 
jure, prin . faptul că una din 
părți nu sa ţinut de angajamen- 
tul luat; e necesară o hotărire 
a Tribunalului care să pronunţe 
xeziliarea. Cas.I[ 186|85. ” 
- y) Reziliarea unui contract si-
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Secţiunea II.— Despre vbligaţiune 
cu termen. . 

1022. Termenul se deo- 
sebesce de condiţiune, pen- 
tru că el nu suspendă an- 
gajamentul, ci numai a-) 
mână  executiunea. (Civ. 
1017, 1101, 1146, 1885 — 
Pr. 122) (Civ. Fr. 1185)"). 

1023. Aceea ce se da- 

toresce cu termen nu se 
pote cere înaintea terme- 
nului, dar ceea ce se plă- 
tesce înainte, nu se mai 
pote. repeti. (Civ. 975,976, 
1016, 1092. 1178, 1616,—.- 
Co. 316) (Civ. Fr. 1186)2). 

1024. Termenul este 
presupus tot-d'auna căsa : 
stipulat în favorea debi- - 

  

nalagmatic nu are loc de cât a- 
tuncă când faptele puse în sar: 
cina uneia din părţi sînt posteridre 
Încheierei convenţiunei. Cas. 1. 
541%. 
* h) Judecătorul acţiune find şi 
judecătorul exc: pţiunei, -urmâză 
că resiliarea unui contract de 
vîndare, din cauza neplăţel pre- 
ţului, se pote face şi pe cale de 
acţiune principală şi pe cale de 
„excepţinne. Cas. 1. 314]92. 

1) Din coprinsul art.1020 şi 1021 
"Cod. civ. reese că numai în ca- 
zul când părţile nu hotărăsc în 
mod expres reziliarea de drept a 
unui contract, numâi atunci ele 
trebueso a se adresa jjustiţiel spre 
a pronunţa acea veziliare; din. 

contra, nu ai nevoe de interve- 
nirea justiţiei când ele prevăd 
categoric, în contractul încheiat, 
desfiinţarea de drept a conven- 

țiunci Câs. 1. 68[93. 
1) a) Prelungirea termenului 

uuei obligaţiuni, nu pote avea de 
efect novaţiunea, contractului pri- 
mnitiv. Cas. 1 40|88. 

d) Conform art. 1022 Cod, civ. 
termenul nu suspendă angagia- 
mentul, ci are de rezultat numai |. 
amînurea execuţiunei ; de aci de- 
osebirea între o obligaţiune cu 
termen şi o obligaţiune sub con- 
diţia suspensivă (art, 1011), care 

“are oreditorul cu termen, 

  

nu pâte deveni perfectă de cât 
sub condiţia îndeplinirei acestui 
eveninient. Cas. 1 244|80. 

c) O prelungire de termen a-_ 
corădată de creditor unui debitor | 
al săi, nu pote modifica întru 
nimic obiectul şi condițiunile con- 
tractului. CQas. I 308|78. 

2) a) Dispoziţiunile art. 1023 
Cod. civ, nu exclud facultatea ce 

de a 
tace acte de conserearea dreptu- 
lui săi, Cas. 1 267182, E 

d) De şi după acest articol, a- 
ceia ce se datoreşte cu termen 
nu se pâte pretinde înainte de 
expirarea termenului, totuşi nu 
este un motiv de casare faptul 
că instanţa de judecată a pronun- 
ţat condamnaţiunea cu rezerva 
expresă ca executarea să se facă 
la termenul botărit de părți. Can. 
7 267|82. 

“c) Instanţa de fond, în lipsă de 
un angajament Îînsoris în ceia ce 
privesce fixarea termenului de 
plată, pâte singură să! fixeze ba- 
zându-se pentru acesta, pe înpre- 
jurări de fapt şi corespondenţele 
efectuate de părţi. Cas. I 398|90, 

d) Plăţile succesive constatate 
prin chitanţe în regulă asupra 
unei datorii lichide fiind certe, 
suma ce rămîne datorită rămîne 
gi ea certă şi liquidă. Cas. II 64|9%6
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torelui dacă nu resultă din 
stipulaţiune, sai din cir- 
constanțe, că este primit 
şi în favorul creditorelui. 
(Civ. 1115 $. 4, 1616 — Co. 
316) (Civ. Fr. 1187). 

1025. Debitorele nu 
mai pote reclama benefi- 
ciul termenului, când este 
cădut în deconfitură 1), sai 
când, cu fapta sa, a mic- 
şorat siguranţele, ce prin 
contract dăduse  eredito- 
relui săii. (Civ. 1323, 1661, 
1613, 1146, 1790, 1800,$3, 
1807.— Pr. 128.— Co. 714) 
(Civ. Fr. 1188). 

Secţiunea III.— Despre obliga- 
piunile alternative, 

1026. Debitorele unei o- 
bligaţiuni alternative este 
liberat prin predarea unuia 
din două lucruri, ce eraii 
coprinse în obligaţiune. 
(Civ. 1027, ur.) (Civ. Fr. 
1189) », 
1027. Alegerea o are 

debitorele, dacă nu s'a a- 
cordat expres creditorelui. 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1025-—1020) 

(Civ. 983, 1026, 1312) (Civ. 
Fr. 1190). 
1028. Debitorele se 

pote libera predând saii 
pe unul saii pe altul din 
Juerurile promise ; nu pâte 
însă sili pe creditore a 
primi parte dintr'unul şi 
parte dintr'altul. (Civ. 1027, 
1060, 1061, $3, 1100, 1101) 
(Civ. Fr. 1191). 

1029. 0Obligaţiunea este 
simplă, de şi contractată 
cu mod alternativ, dacă 

unul din două lucruri pro- 
mise, nu pâte fi obiectul 
obligatiunei (Civ. 963) (Civ. 
Fr, 1192). 
1030. Obligaţiunea al: 

ternativă devine simplă, 
dacă unul din lucrurile 
promise piere, saii nu mai 
pote fi predat din ori-ce 
altă causă şi chiar când 
acâsta sa întemplat din 
greşala dobitorelui. Pre- 
tul acestui lucru nu pâte 
îi oferit în locu-i, 

Dacă amândouă lueru- 
zile aii: perit, însă unul 

  

1) Deconfitura este starea de 
“msolvabilitate a unut necomer- 
ciant, după cum falimentul eate 
aceia a unui comerciant. 

2) Debitorul unei obligaţiuni 
alternative, sub condițiunea de 
a preda lucrul luat în natură sai   valdrea lui, neîndeplinindu'şi pri- 

ma obligaţiune, nică chiar în urma 
somaţiunilor ce i s'a făcut în mod 
prealabil, pote î urmărit pentru 
plată, fără aşteptarea termenului 
îndeplinirei şi celei de a doua 
obligaţiuni. Cas. I 832|92.
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dintr'ânsele prin greşala 
debitorului, el va plăti 
prețul celui care a perit 
în urmă. (Civ. 1029, 1156, 
ur. î131). (Civ. Fr. 1193). 

1081. Când în casul 
prevădut de articolele pre- 
cedenti, alegerea este, prin 
convenţiune, lăsată credi- 
torelui şi numai unul din 
lucruri a perit: dacă lu- 
erul a perit prin greşala 
debitorului, ereditorele va 
lua pe cel rămas; dacă a 
perit prin greşala debito- 
relui, creditorele pote cere 
saii luerul rămas, sai pre- 
tul acelui ce a rămas; dacă 
amândouă luerurile ati pe- 
rit prin greşala debitoru- 
lui, ereditorele, după ale- 
gerea sa, pote să esră 
prețul unuia din ele; dacă 
însă numai unul din ele 
a perit prin greşala debi- 
torelui, creditorele nu pote 
cere de cât preţul acestui 
Jueru. (Civ. 1030, 1156). 

1) Redacţiunea acestui articol 
1031 este greşită. Raportind'o la 
textul art, francez 1194, ea ar tre: 
bui ast-fel exprimată: «Când în 
cazul prevăzut de articolul prece- 
dent (ma, articolele prece- 
dente) alegerea este prin con- 
ventiune lăsată credilorulul, si nu- 
mai unul din lucruri a perit: dacă 
lucrul a perit [ără (mu, prin) 
gresala debitorului, ereditorul va 
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(Civ. Fr. 1194) %. 
1032. Dacă amândouă 

lucrurile aă perit, fără 
greşala debitorelui, obli- 
gațiunea. este stinsă. (Civ, 
971, 1079, 1156). (Civ. Fr. 
1195). 
1088. Aceleaşi principii 

se aplică, când obligatiu- 
nea alternativă coprinde 
mai mult de două lucruri, 
(Civ. Fr. 1196). 

Secţiunea IV.— Despre obligaţiu» 
nile solidare, 

$ 1. Despre solidaritatea între 
creditori, 

1084. Obligaţiunea este 
solidară între mai multi 
creditori, când titlul crean- 
ței dă anume drept fie- 
căruia din €i de a cere   plata în tot a creantei, şi 
când plata făcută unui din 
creditor liberă pe debi- 
tor. (Civ. 1035, ur. 1064, 
1065). (Civ. Fr. 1197)2).   
Zua pe cel rămas; dacă a peril 
prin gresala debitorului, ereditorut 
pâte cere sait lucrul rămas, saii 

pretul aceluia ce a perii, (au, 
rămas, cum e în textul român»); 
ete. ete, 

2) a) Drepturile succesorale ale 
moştenitorilor unui creditor îm- 
părţindu-se de pliu drept prin 
mârtea sa, ei nu mai pot din a- 
ceastă cauză să ceară fie-care în
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1035. Pâte debitorele 
plăti la ori-care din ere- 
ditorii solidari, pe cât timp | 
nu Sa făcut împotrivă-i 
cerere în judecată din par- 
tea unuia din creditori. 

 Cutâte acestea remisiu- 
nea, făcută de unul din 
creditorii solidari nu li- 
beră pe debitore, de cât 
pentru partea acelui cre- 
ditore. (Civ. Fr. 1198). 

1036. Actul care între- 
rumpe prescripțiunea în 
privinta unuia din eredi- 
torii solidari, profită la 
toți creditorii. (Civ. 1045, 
1872, 1876) (Civ. Fr. 1199), 
1037. Creditorele soli- 

dar, care a primit tâtă da: 
toria, este ţinut a împărţi 
eu cei-l'alti creditori, afară 
numai de va proba că o- 
bligațiunea este contrac- 
tată numai în interesul 
său. 5) (Civ. 1034 ur). 

1038. Creditorele soli- 
dar represintă pe cer-l'alti 
cocreditoră, în tâte actele 
cari pot avea de efect con- 

parte, de la debitor, de cât nu- 
mai porţiunea cuvenită fie-căruia 
din oreanţa totală, Cas. 1 43|85. 

d) O persână, în calitate de tu- 
tor al unor minori, nu pote să 
reclame mai mult de cât partea 
ce se cuvine fie-căruia din mi- 
nori, nu şi aceia ce se cuvine ce- 
Jor majori. Cas. 1 43]85.   

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1085—1041) 

servarea obligațiunei. (Civ. 
1036, 1056). 

$ 2 Despre obligaţiunea svlidară 
între debitori. 

1039. Obligaţiunea este 
solidară din partea debi- 
torilor, când toţi saii o: 
pligat la acelaşi lucru, ast- 
fel că fie-care pote fi con- 
strins pentru totalitate, şi 
că plata făcută de unul 
din debitori liberă şi pe 
cei-lalți către creditore. 
(Civ. 1036. 1059, 1061, ur.— 
Co. 42, 106, 114, al, 3, 118, 
al. 1, 127, 194, 203, 911, 
301, 839. 389, 3893, 39%, 
674). (Civ. Fr. 1200) 2). 

1940. Debitorii solidară 
se pot obliga sub diferite 
modalităţi, adică: unii pur, 
aljii sub o condiţiune şi 
alţii cu termen. (Civ, 1004, 
1022) (Civ. Fr. 4201). 

1041. Obligaţiunea so- 
lidară nu se presumă, tre- 
bue să fie stipulată expres. 
acestă regulă nu înceteză 
de cât numai când obli- 

1) Art, 1037 şi 1038, cari lip- 
seso în Codul Frances, sunt ino- 
vaţiuni ale legiuitorul nostru. 

2) Face o justă aplicare a legei 
Tribunalul care condamnă pe de- 
bitori la plată, în mod personal, 
când nu s'a cerut de creditor so- 
lidara lor condemnare, Cas. I 
313|85.
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gatiunea solidară are loc 
de drept, în virtutea egei. 
(Civ. 3, 348, 918, 1003, 
1543, 1551. —Co. 42, 106, 
114 al. 3, 118 al. 10, 1927, 
194, 203, 2177, 301, 339, 
389, 393, 398, 6714.—P. Fr. 
55). (Civ. Fr, 1202) *). 

1042. Creditorele unei | ( 
obligaţiunisolidare,se pote 
adresa la acela care va 
voi dintre debitori, fără 
ca debitorele să potă opune 
beneficiul de divisiune. 
(Civ. 1065, 1666, 1667). 
(Civ, Pr. 1203). - 

1043. Actiunea inten- 
tată în contra unuia din 
debitori nu popresce pe 
creditore de a exercita 
asemenea acțiune şi în 
contra celor-alţi debitori. 
(Civ. 1035, 1039) (Civ. Fr. 
1204) 2). 

1044. Dacă lucrul de. 
bit a perit din culpa unuia 
sati mai multor debitori 
solidari, cei-alţi debitori 
nu r&mân liber ați de obli- 
gatiunea de a plăti pretul 

Tucrului, dar nu sunt r&s- 
pundători pentru daune. 

Debitorii cari ai întâr- 
diat de a plăti sunt în 
culpă. 

Creditorele nu pote cere 
daune, de cât numai în 
contra debitorilor în culpă. 
Civ. 1079, 1081, ur. 1156) 
(Civ. Fr. 1205). 
1045. Acţiunea inten:- 

tată în contra unuia din de- 
bitori,întrerumpe prescrip- 
tiunea în contra tutulor de- 
bitorilor. (Civ. 1036, 1872) 
(Civ. Fr. 1206). 
1046. Cererea de do- 

bândă “făcută în contra u- 
nuia, din debitorii solidari, 
face a curge dobânda în 
contra tutulor debitorilor. 
(Civ. 1040, 1045, 1088) (Civ, 
Fr. 1207). 
1047 Codebitorele so- 

lidar, în contra căruia ere- 
ditorelie a intentat acţiune, 
pote opune tote excepțiu- 
nile carii sunt personali, - 
preeum şi acelea .cari sunt 
comune tutulor debitorilor. 

  

1) Cu toate că potrivit art. 
1041, solidaritatea nu se presu- 
pune, totuşi casierii şi controlorii 
fiind consideraţi ca nişte adevă- 
rață chezaşi, a gestiunei percep- 
torilor, ei sunt ţinuţi în solidum, 
fie-care pentru întregul deficit fă- 
out de aceşti funcţionari. Cas, I 
38|90.   2) Conform art, 1043, credito- 

rul unei iobligaţiunisolidaie, avind 
după lege dreptul de a putea ac- 
ționa pe ori-care din debitorii so- 
lidari, are facultatea de a “şi re- 
trage acţiunea îndreptată în con- 
tra debitorului principal, acţio- 
nând numai pe garantul solidar. 
Cas. 1 6491. .
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Debitorele acţionat nu 
pote opune acele exeepti- 
uni, cari sunt curat perso- 
nali ale vre-unuia din cel- 
lalţe codebitori. (Civ. 953, 
966, ur. 1065, 1091, 1125, 
1137, 1140, ur. 1148, 1155, 

„1215,1216, 1218, 1653, 1681. 
i. —Co, 849, 805) (Civ. Fr. 
4208). 

1048. Când unul din de- 
bitori devine erede unic al 
ereditorelui, sai când ere- 
ditorele devine unic erede 
al unuia din debitori, con- 
fusiunea nu stinge creanţa, 
de cât pentru partea debi: 
torelui, sai a creditorelui. 
(Civ. 1148, 1154, 1155, 1680) 
(Civ. Fr. 1209). 

1049. Creditorele care 
consimte a se împărţi da- 
toria în privința unuia 
din codebitori, conservă 
acțiunea solidară în contra 
celor-alți debitori, dar cu 
scădământul părței debi- 
torelui, pe care l'a liberat 
de solidaritate. (Civ. 1047, 
1050 1064, 1141, 1521,1666) 
(Civ. Fr. 1210). 
1050: Creditorele care 

primesee separat partea u- 
nuia din debitori, fără ca 
în chitanţă să'şi reserve 
solidaritatea saii drepturi. 
le sale în genere, nu re-   

nunţă la solidaritate de cât 
în privinţa acestui debi- 
tore. 

Nu se întelege că cre- 
ditorele a renuntat la so- 
lidaritate în favorea unui 
debitore, când primesce de 
la el o sumă egală cu par- 
tea ce e dator, dacă chi- 
tanţa nu dice că acea su- 
mă este primită pentru 
partea debitorelui. 
Asemenea din simpla ce- 

rere în judecată formată 
în contra unuiadin debi- 
toră pentru partea sa, da- 
că acesta n'a aderit la ce- 
rere, sait dacă nu s'a dat 
o sentință de condemna- 
tiune, nu se presupune re- 
nunţiaţiunea la solidaritate 
în favorea acelui debitore. 
(Civ. 1049, 1200, 1202) (Civ. 
Fr. 1911). 

1051. Creditorele, care 
primesce separat şi fără 
veserva solidaritătei por- 
tiunea unuia din codebitori 
din venitul renditei sai în 
dobândile unei datorii so- 
lidare, nu perde solidari- 
tatea de cât pentru veni 
tul şi dobânda trecută, iar 
nu şi pentru cele viitâre, 
nici pentru capital, afară 
dacă plata separată nu s'a 
urmat în curs de 10 ani



,. 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1052—1056) 249 

consecutivi. (Civ. 1050, 1200 
1902). (Civ. Fr. 1912). 
1052. Obligaţiunea.so- 

lidară, în privința eredito- 
relui, se împarte de drept 
între debitori; fie-care din 
ei nu este dator unul că- 
tre altul de cât numai par- 
tea sa. (Civ.'778,779, 1060, 
ur. 1108, 30, 1550, 1872.— 
Co. 802) (Civ. Fr. 1213). 
1053. Codebitorele so- 

lidar care a plătit debitul 
în totalitate, nu pote re- 
peti de la cei-Valii de cât 
numai de la fie-care par- 
tea sa. 

Dacă unul dintre code- 
bitori este nesolvabil, a- 
tuncă perderea, causată de 
nesolvabilitatea acestuia, 
se împarte cu analogiă, în- 
tre cei-Palţi codebitori sol. 
vabili şi între acela care 
a făcut plata. (Civ, 778, 779, 
1052, 1054; ur. 1667) (Civ. 
Fr. 1214). 
1054. Când creditorele 

a renunțat la solidaritate 

în favârea unuia sait: mai 
mulţi din debitori, dacă 
unul saii nai multi din 
cei-Valţi codebitori devin 
nesolvabilă, partea acesto- 
ra se va împărți cu ana- 
logie între toţi cei-Palţi 
codebitori, coprindendu-se 
şi acei cari au fost descăr- 
caţi de solidaritate. (Civ, 
1049, 1053, 1668) (Civ. Fr. 
1915). , 
1055. Dacă datoria so- 

lidară era făcută numai în 
interesul unuia din debito- 
rii solidari, acesta în faţă 
cu cci-l'alti codebitori răs- 
punde pentru totă datoria, 
căci în raport cu el,einu 
sunt priviți de cât ca fi- 
dejusori. (Civ. 1669, ur. 
1674) (Civ, Fr. 1216), 
1056. Creditorele soli- 

dar represintă pe cei-Palţi 
codebitori în tote actele, 
cari pot avea de efect stin. 
gerea saii împuținarea o- 
bligaţiunei 1). (Civ. 1038, 
1039) 2. 

  

1) Acest aliniat lipsesce în art. 
Frances şi este consecința prinei- 
piului inovat de legiuitorul nostru 
în art, 1038 —Apol din erdre se dice 
în el: rcreditorele solidar,+ căcinu 
pote avea nici un sens ca crodito- 
rele să represinte pe cek-alţă «code- 
bitoră.» Credem că trebue să se 
dică: «debitorelesolidar,»după cura 
Şi în art. 1038 se qice că: veredi-   torele solidar represinţă pe cei- 

Valţă cocredatoră, 
2) Debitorul condamnat solidar 

cu, un altul, nefăcând apel şi prin 
acesta presupunendu-se că dân- sul a rămas mulţumit de hotăzi- 
xea Tribunalului, nu mai e ne- voe a fi citat cu prilejul apelului făcut de codebitorul să, Cas, 1 325193. “
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Beoţiunea Y. — Despre obligaţiu- 
mile divisibile şi nedivisibile. 

1057. Obligaţiunea este 
nedivisibilă, când obiectul 
ei, fără a fi denaturat, nu se 
pâte face în părti, nici ma- 
teriale, nici intelectuale. 

“+ (Civ. 1058, 1060, 1263) (Civ. 

  

ui 

Pe 12475, 
1053. Obligaţiunea este 

"încă nedivisibilă, când o- 
biectul este divisibil, dar 

- părțile contractante /aă 
privit sub un raport de 
nedivisibilitate. (Civ. 1057, 
1061) (Civ. Fr. 1218) 2). 

1059. Solidaritatea con- 
traciată nu dă unei obli- 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art, 1057-1060) 

gatiuni caracterul de nedi- 
visibilitate. (Civ. 1041, 1060, 
1062, 1872) (Civ.Fr. 1219)5). 

$. 1. Despre efectele obligaţiunei 

„ divisibile. 

1060. Obligaţiunea pri- 
mitâre de divisiune trebue 
să se execute între ere: 
ditor şi debitor ca cum ar 
fi nedivisibilă.— Divisibi- 
litatea nu se aplică de cât 
în privinţa eredilor lor, 
cari nu -pot cere creanta, 
sai eari nu sunt ţinută de 
a o plăti de cât în pro- 
portiune cu părțile lor ere- 
ditare. (Civ. 653, 774, ur. 

  

D a) Obiectul litigiului, fină 
prin natara sa indivizibil, urmeză. 
că şi actele de conservare, cum 

-/ ar A Ge exemplu perimarea unui 

7 

apel, făcută numat-ae-v parte din- 
"tre reclamanţi, este în profitul tu- 
tulor făcută. Cas, 1 810|86; 

3) Din combinarea art. 1020 ca 
1051. Cod. civ. reese că acţiunea 
în daune, motivată de neexecu- 
tarea unei obligaţiuni pedivizibite, 
nu pote î primită ca fondată, în 
cazul cînd obligaţiunea corelativă 
n'a fost în întregul ei executată, 
chiar atunci dacă acestă obliga- 
ţiune corelativă ar A divizibilă, 
iar acel care cere daune şi-ar fi 
executat partea sa din obligaţiune. 
Cas. Secţ. Un. 11|88. 
„E Peremţiunea avînd ca efect 
Nnohidarea- jnstiţiel în- tr'o judecată deja începută, con- stitue un drept indivizibil, proA-   

tână ast-fel tutulor celor cară aăă 
figurat în instanţă cu prilegiul a- 
celei judecăţi. Cas. I 310|86. 

2) a) Este o cestiune le fapt, 
lăsată la suverana apreciere a 
instanţelor de fond, cestiunea 
dacă o prestație e indivizibilă în 
virtutea obligaţiunei, ca una ce 
depinde de la voinţa liberă a 
părților contractante, şi de în- 
prejurările şi condiţiuniie în care 
s'a făcut obligaţiunea. C. 1 78|83. 

d) Anuitatea find un tot in- 
divizibil, urmează că ea nu poate 
| scindată in două; scindîndu-se 
ar însemna să nu se respecte 
voința părţilor. contractante, a 
viola legea părţilor gi a comite 
un exces de putere. Cas. 1 137|94. 
c-A se vedea şi notele art. 

1057, Cod, civ. 
3) A se vedea notele arf. 1057 

şi 1058. Cod, civ. .
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717, 893, 896, 1061, 1072, 
1101, 1384, ur. 1611) (Civ, 
Fr. 1920) 5). - 
1061. 

art. precedent nu se aplică 
în privinta eredilor debi- 
torelui: - 

1.: Cînd debitul are de 
obiect un corp cert; 

2. Când unul din eredi 
este însărcinat singur, prin 
titlu, eu executarea obli- 
gatiunei. (Civ. 1102). 

3. Când resultă, saii din 
natura obligaţiunei, sai din 
aceea a lucrului ce ea are 
de obiect, sati din scopul 
ce părţile 'şi ai propus 
prin: contract, că inten; 
ţiunea lor a fost ca debitul 
să nu se potă achita în 
părti. (Civ. 1058, 1072). 

In cel ânteiii cas,eredele, 
care posedă lucrul debit, 
pâte fi acţionat pentra to- 
talitate, remâindu-i recurs 
în contra celor-alți eredi. 

In cel dal doilea cas, 
numai eredele însărcinat 
cu plata debitului, şi în 
cel d'al treilea cas, fie- 
care erede pâte fi aeţio- 

1) a) O persână, în calitate de 
tutor at unor minori, nu pote să 
reclame maY mult de cit partea 
ce se cuvine minorilor pe care”! 

reprezintă, când la acea creanţă 
ai drept şi succesori! majori, 

Principiul din. 
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nat pentru totalitate, re- 
mâindu-i recurs în contra 
eredilor săi. (Civ. 778,779, 
1062-1065) (Civ. Fr. 1221). 

$, 2. Despre efectele obligaţiuneY 
nedivisibile. 

1062. Fie-care din cel 
| eari ai contractat împre- 
ună un debit nedivisibil 
este obligat pentru tota- 
litate, cu tote că obliga- 
țiunea nu este contractată 
solidar. (Civ. 642, 643, 1039, 
ur. 1057-1059, 1063, ur. 
1872) (Civ. Fr. 19222) 2). 
1063. Sunt obligaţi ase- 

menea în tot şi eredil ace- 
lui care a contractat obli- 
gaţiune nedivisibilă. (Civ. 
1059, 1062) (Civ. Fr. 1923). 
1064. Fic-care din ere- 

dii ereditorelui pote pre- 
tinde în totalitate execu- 
tarea obligaţiuner nedivi- 
sibile. 

Un singur erede nu pote 
face remisiunea totalitătel 
debitului, nu pote primi 
pretul în locul lucrului, 

Dacă unul din eredi a 
remis singur debitul, sai 

fie-care erede neputină reclama 
nică a nu fi reclamat, de cit na- 
mat în marginele porţiunel sale 
succesorale. Cas. I 43:85, 

2) A se vedea notele art. 1057, 
"1058 şi 1060, Cod. civ.
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a primit preţul lucrului, | tras în judecată, care a- 
. eoeredele săii nu pote pre- !tunci pote să fie osândit 
tinde lucrul nedivisibil de | singur, rămâindu-i recurs 
cât cu scăderea părtei ere- | în contra coeredilor săi. 
delui care a făcut remi- | (Civ. 1042, 1061, 1063, 1071) 
siunea, sai care a primit | (Civ. Fr. 1995). 

prețul. AC 9. 1050, Secţiunea VI. — Despre obliga- 
1380, 1585, ) (Civ. Fr. piunile cu clausă penală. 1) 1924). 
1065. Eredele debito-| 1066. Clausa penală 

este aceea, prin care o per- relui, fiind chiemat în ju- 
decată pentru totalitatea | sonă, spre a da asigurare 
obligaţiunei, pâte cere un | pentru execuțiunea unei o- 
termen ca să pună în causă ! bligaţiuni, se l6gă a da un 

_şi pe coeredii săi, afară | lucru în cas de neexecu: 
numai dacă debitul va fi! tare din parte-i. (Civ. 1068, 
de natură a nu putea fi/ur. 10$7, 1708. — Co. 439) 
achitat de cât de eredele | (Civ. Fr. 4226) 2). 

  

    

   

    

              

   

  

     

     

   

    
    
   

xesulta din condiţiunile actului, 
judecătorul va aprecia şi va pu- 
tea anula din contract aceea ce 
ar avea oâracterul de clausă pe- 
nală, putând aplica, după casuri 
art. 1589 saă art. 1084 din Co. 
dul civil» 

Art. 3. (A se vedea art. 1089 
Coă. civ.). 

2) a) Legea din 20 Februarie 
1879, asupra clauzei penale, find 
o exocepțiune la principul gene- 
ral, după care covenţiunile le- 
gal făcute intre părţi, aă putere 
de lege, nu poate fi aplicată de 
cit în mod limitatativ şi numaY 
ia cazurile prevăzute anume de 
lege: Cas. I. 347|89. 

5) Judecătorii fondului sunt 
suveran! apreciatori cînd e vorba 
de caracterul unei clause pe- 
nale. Ast-fel nu se pote consi- 
dera ca o clauză penală, suma 
ce un creditor stipulează a'i se 

1) «Lege pentru anularea clau- 
sei penale din dre-cari contracte 
si pentru adaosul unui aliniat la 
art. 1059 din Codul civil» (20 Pebr. 
1879) : 

Art. î. <Clausa penală, aflată 
în contracte de împrumuturi saă 
de prestaţiuni în natură, este şi 
va rămânea anulată, ori:care va 
A data actului a cărui executare. 
se cere, însă numai dacă terme- 
nul exigibilităţei oreanţel va că- 
dea în urma promulgărei acestei 
legi. 

Judecătorul, în eas de împra- 
mut, va putea condamna numa! 

la plata dobândii prevădută de 
art. 1589 din Cudul civil, sati, în 
cas de alte obligaţiuni, la daune- 
interese, conform art. 1084 din 

„Codul civil» 
Art. 2. «Dacă clausa penală nu 

va fi stipulată direct, ci va fi de- 
ghisată sub o altă formă, saă va
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1067. Nulitatea obliga- | 
ţiunei principale atrage pe 
aceea a clausei penale. Nu- 
litatea clausei penale nu 
alrage pe aceea a obliga- 
ţiunei principale. (Civ. Fr, 
1297). 
1068. Creditorele are 

facultatea de a cere dela 
debitorele, care ma exe- 
culat la timp, sai îndepli: 
nirea clausei penale, sai 
aceea a obligațiunei prin- 
cipale. (Civ. 1077, 1079, 
1081.— Co. 439) (Civ. Fe. 
1228) 1). 
1069. Clausa penală 

este o compensaţiune a 
daunelor-i „Fe cre- 
ditorele. suferă. din. neexe- 

plăti ca o compensare a cheltu- 
elilor ce va fi nevoit a face cu 
urmărirea în judecată a debito- 
rului sâti, Cas, 1 248|89, 

c) O clauză penală este dato- 
rită prin simplul fapf al unet con- 
venţiuni, nefiind nevoe ca acei 
ce o reclamă să fie obligat de a 
dovedi că a suferit vre-o daună, 
de Gre-ce scopul clausei penale 
«ste de a determina mai dina- 
inte şi prin bună înţelegere, to- 
talul daunelor interese ce ar 
trebui să plătească o parte, în 
caz de neexecutare a unei obli- 
gaţiuni, înlăturînă fixarea aces: 
tor daune pe cale contenoidsă, 
Cas. 1 204193. 

1) A se vedea notele art, 1066. 
Coă. civ. 

2) a) O elausă penală este da- 
torită prin simplul fapt al con-   

cutarea obligaţiunei prin- 
cipale. , 

Nu pote dar creditorele 
cere de odată şi penalita- 
tea şi obiectul obligaţiunei 
principale, afară daeă pe- 
nalitatea nu s'a stipulat 
pentru simpla întârdiere 
a executărei. (Civ. 1081, ur. 
1087, 1708) (Civ. Fr. 1929)2). 
1070. Penalitatea pâte 

fi împuţinată de judecător 
când obligaţiunea princi- 
pală a fost executată în 
parte. (Civ. 1087, 1704, 1705) 
(Civ. Fr. 1931) 5). 

1071. Când obligaţiu- 
nea principală contractată 
cu o elausă penală este ne- 
divisibilă, penalitatea este, 

travenţiunei, fără  obligaţiunea 
pentru cel ce o reclamă să fi 
suferit vre-o pagubă, de oare-ce 
scopul clausel penale este de a 
determina mai înainte şi prin 
bună înțelegere totalul daunelor» 
interese ce s'ar datori de una din 
părțile contractante, în cazul ne- 
executărei unei obligaţiuni, înlă- 
turînd justiţia în constatarea lor, 
Cas. IL 204493. 

d) A se vedea şi notele de la 
art, 1066 Coâ, civ, 

3) a) Cind părţile contractante, 
printr'o convenţiune încheiată 
între ele, ai înlăturat aplicaţiu- 
nea art. 1070 în mod expres, ju- 
decătoril nu pot cu de la sine 
putere să modifice clausa penală, 
reducină'o. Cas. il 204|93. 

b) A se vedea şi notele art. 
1066 şi 1069 Cod. Civ.
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debită prin contravenţiu- 
nea unui singur din eredi, 
şi se va putea cere sai în 
totalitate în contra acelui 
care a comis contraven- 
țiuuiea, sai de la: fie-eare 
erede în proportiune cu 
partea sa ereditară, iar 
ipotecar pentru tot. 

Acela din eredi, care a 
plătit, are recurs în con- 
tva eredelui din faptul eă- 
ruia s'a îndeplinit conditiu- 
nea penalităţei. (Civ. 1011, 
1044, 1062, ur. 1746) (Civ. 
Pr. 1232). 

1072. Când obligaţiu- 
mea principală, contraetată 
eu o clausă penală, este 
divisibilă, nu r&mâne su- 
pis la penalitate de cât 
eredele acelui debitore 
care a călcat legământul, 
şi acesta numai pentru 
partea la care este ţinut 
în obligaţiunea principa- 
lă, fără a avea creditorele 
vre-o acțiune în contra a- 
celora cari ai executat o- 
bligaţiunea principală. 

Acestă regulă primesce 
excepțiune în. casul când 
cugetul. părţilor. a fost ea 
plata obligaţiunei princi- 
pale să nu pâtă fi făcută 
în păriă, şi unul din co- 
eredi a împedicat execu- 
tiunea obligațiunei pentru 
totalitate. In acest eas cre- 
ditorele pote 'cere de la 
acesta penalitatea întregă, 
iar de la cei-l'alţi coeredi 
numai pentru partea lor 
ereditară, r&mâind recur- 
sul ce ai în contra erede: 
lui care a împedicat exe- 
cutarea obligaţiunei. (Civ. 
1058, 1060, ur.) (Civ. Fr. 
1988). . 

CAPITOLUL VII, 

Despre efectele obligaţiunilor. 

1073. Creditorele are 
dreptul de a dobândi în- 
deplinirea exactă a obliga- 
tiunei, şi în cas contrariii 
are dreptul la desdauna: 
ve 3). (Civ. 1074, ur. 1081, 
ur. 108%, ur.— Co. 66; 3, 
84, 110, 524) 2). 

  

1) Acest art. Hpsesce în Codul 
Frances. 

2) a) Când una din părţile con- 
tractante nu şi-a îndeplinit obliga- 
țiunea ce avea faţă de cea-taltă, 
ea nu pote cere daune-interese 
pentru neexecutarea convenţiu- 
nei contra acestea, ea însăşi fiind   în culpă. Cas. .I 40|88. 304191; 

11596... - . 
b) Când o parte nu şi-a înde- 

Plinit oblizaţiunea cc is'a deter- 
minat prin contract, -cea-l'altă 
parte e în drept a pretinde des- 
finţarea contractului şi daune- 
interese, Cas. I 35188.
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1074. Obligatiunea de 
a da coprinde pe aceea de 
a preda lucrul, şi de a'l 
conserva până la predare. 

Lucrul este în risico-pe 
zicolul creditorului, afară 
numai când debitorele este 
în întârdiere; în acest cas 
risico-pericolul este al de- 
bitorelui. (Civ. 1079. ur. 
1081, 1156, 1314, ur. 1391) 
(Civ. Fr. 1136). 
1075. Ori-ce obligaţiu- 

ne de a face saii de anu 
face se schimbă în desdau- 
nări, în cas de neexecuţi- 
une din partea debitorelui. 
(Civ. 1076, ur. 1081,ur. 1084, 

ur, 1093, ur. 1138, ur.) (Civ. 
Fr. 11492). 
1076. Creditorele pote 

cere a se distrui ceea-ce 
s'a făcut, căleându-se obli- 
gatiunea de a nu face, şi 
pote cere a fi autorisat a 
distrui el însuşi, cu chel- 
tuiala debitorelui, afară de 
desdaunări. (Civ. 1075, 1077 
1081) (Civ. Fr. 1143). 

077. Ne fiind îndepli- 
nită oPligățiunea de a face, 
creditorele pote asemenea 
să fie autorisat -a o aduce 

c) Partea ce nu şi-a îndeplinit 
obligaţiunea, trebue pusă în în- 
târdiere, de ore-ce simpla neexe- 
cutâre a unei obligaţiuni nu are   
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el la îndeplinire—cu”ţhel- 
tuiăla__debitorelui. (Civ. 
1075, ur.—Co. 68) (Civ. Fr. 
1144), 
1078. "Dacă - -obligațiu- 

[nea consistă în a nu face, 
debitorele, care a călcat”o, 
este dator-a da despăgu- 
bire pentru simplul fapt 
al contravenţiunei. (Civ. 
1075, 1079, 1081, 1084) (Civ. 
Fr, 1145). : 
1079. Dacă obligaţiu- 

nea consistă în a da sai 
în a face, debitorele se va 
pune în "întârdiere prin o 
notificaţiune ce i se'va fa-: 
ce prin tribunalul domiti- 
Jiului săi. 
„Debitorele este de drept. 

în întârdiere: 
io I e anume de- 

term terminate de. lege; ; 
3 Când s'a contractat 

espres, că debitorele va fi 
în întârdiere la împlinirea 
termeuului, fără a fi nece- 
sitate de. notifieaţiune; 

30 Când oblisatiunea nu 
putea fi îndeplinită de cât 
în un timp determinat, ce 
debitorele a lăsat să trecă. 
(Civ. 971, 1078, 1081, 1367, 

de efect desfiinţarea de drept a 
convenţiunei dintre părţi, Cas. II 
15892; Qas. 1 21519,
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Co. 43, 380) (Civ. Fr. 1139). 
1050. Diligenţa ce tre- 

bue să. se pună în îndepli- 
nirea unei obligaţiuni este 
tot-d'auna aceea a unui 
bun proprietar. 

Acestă regulă se aplică 
cu mai mare, saii mai mică 
rigore în casurile anume 
determinate de acestă le- 
ge 2). (Co. 465, 506). 
1081. Daunele nu sunt 

CONTRACTE SAU OONVENȚIUNI (Art. 1080—1082) 

debite de cât atuncă, când 
debitorele este în întârdi- 
ere de a îndeplini obliga- 
ţiunea. sa, afară numai de 
casul când lucrul ce debi- 
torele era obligat de a da 
saii a face. nu putea fi dat 
nică făcut de cât întrun 
timp 6re-care cea trecut 
(Civ. 1074, 1075, 1078, 107: 

Co.. 37) (Civ. Fr. 1146)). 
1082. Debitorele este 

  

  

1) a) In daunele-interese cari 
rezultă dintr'un quasi-delict, nu 
e necesar ca cel vinovat să fie 
pus în întîrziere. Cas. 1 205/85. 

d) Chemarea unei persâne în 
judecată, peniru executarea con- 
venţiunei încheiate, este consi- 
derată ca o adevărată şi evidentă 
-unere în întîrziere. Cas. 1 192]85; 
112194; 16]95. , 

c) Somaţiunea adresată debito- 
rului pentru a'l pune în întirziere, 
pentru a fi valabilă, trebue adre- 
sată la domiciltul săi, Cas. IE 
34]94. 

d) Scopul art. 1079 gi 1081 Cod, 
Civil este de a pune oreditorului 
unei obligaţiuni îndatorirea de a 
pune în întârziere pe debitorul 
care nu'şi îndeplineşte obligaţiu- 
mea, Cas. I 265|89 

e) Debitorul nu poate fi obli- 
gat la daune-interese pentru sim- 

plul fapt al neexecutărei. obliga- 
ţiunei sale ; e necesar, pentru a 
fi pasibil de aceste daune, ca el 
să fi fost pus în întârziere Cas, 
I 192|85. 

) De şi convenţiunile legal fă- 
cute între părţi, aă putere de 
lege între părţile cari aă con- 
traotat, totuşi după principiile 

, 
  

fixate de legiuitor în art. 1019. 
Cod. civ. cînd obiectul obligaţiu- 
nei consistă în faptul de a da 
sai face ceva. ea nu se resolvă 
de drept, ci e necesară o punere 
în întirziere a debitorului recal- 
citrant. Cas. II 34194, 

y) A se vedea şi notele de la 
art. 1081 Cod. civ. 

2) Acest art. lipsesce în Codul 
Frances. 

3) a) Punerea în întârziere pre- 
văzută de art. 1079 şi 1081 Coa. 
civ. are o aplicaţiune specială 
în contractele de vinzare, in care 
părţile stipnleză darea unei ar- 
vune de către cumpărător şi 
cind vînzarea nu se face din culpa 
acestuia, Cas. 1 56|93. 

d) Cind obligaţiunea după na- 
tura şi obiectul s&ă, trebue exe- 
cutată în tirap util, cum ar fi de 
exemplu in materie comercială 
nu mai e nevoe de somaţiunea 
pentru punere în întîrziere pre- 
văzută de art. 1079 şi 1081 Cas. 
XI 16089. 

e) De asemenea art. 1079 şi 
1081, din Codul civil, nu sunt 
aplicabile, în cazul când una din 
părțile contractante cere dau- 
nele interese ca rezultând din
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osândit, de se cuvine, la 
plata de daune interese, 
sai pentru neexecuţiunea 
obligaţiunei, saii pentru în- 
târdierea execuţiunei, cu 
tote că nu este rea cre- 
dință din parte-i, afară nu- 
mai dacă nu va justifica 
tă neexecutarea provine 
din o causă streină, care 
uu-i pote fi imputată, (Civ. 
99%, 1069 — Co. 37, 63, 67, 
84. 594) (Civ. Fr. 1147) 1). 
1083, Nu pote fi loc la 

daune interese, când, din 
0 forță majoră sait din un 
cas fortuit, debitorele a 
fost poprit de a da sania 
ace aceea la care se obli- 
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gase, saii a făcut aceea ce'i 
era poprit. (Civ. 1156, 1349, 
1358, 1493, 1431, 1434—Co. 
428, 492, 506, 594 a1.3, 610) 
(Civ. Fr. 1148). 
1084. Daunele interese, 

ce sunt debite creditorelui, 
coprind în genere perde- 
rea ce a suferit şi benefi- 
ciul de care a fost lipsit, 
afară de excepţiunile şi mo- 
dificaţiunile mai jos men- 
ționate. (Co. 37, 67, 81, 8, 
110, 111, 119, 522, 524,570, 
577, 579, 581,594, 924) (Civ, 
Fr. 1149) 2). 

10$5. Detbitorele nu 
răspunde de cât de dau- 
nele interese cari aii fost 
  

faptul că cea altă parte, a re- 
ziliat singură contractul, Cas. 
1. 192|85, 

f) Motivul invocat de intimaţ 
Că dînsul n'a fost pus în întâr- 
ziere spre. a'şi executa obligaţiu- 
nea, constituind o omisiune esen- 
[ială, urmează că botărârea Tri- 
bunalului, care nu se pronunţă 
asupra acestui motiv, este casa- 
bilă. Cas. 1 265|89. 

g) A se vedea şi notele art. 
1079 Coâ. civ, . 

1) a) Dispoziţiuuile, art. 1082, 
nu se aplica debitorului care va 
justifica că neexecutarea obliga- 
țiunei provine din o cauză in- 
dependentă de voința sa şi care 
nu'i se poate imputa. Nu e de 
ajuns însă numal invocarea unor 
asemenea cauze, ci şi justificarea 
lox în mod îinvederat. Cas. 1 25/83. 

b) Neexecutarea unei obiigaţi- 

uni dia partea unui contractant, 
are de efeci supunera acestuia 
la daune-interese în favoarea 
celui alt. Cas: 1 138]84,   e) Chiar atunci cind: debitoral 
neexecutîndu'şi obligatia, 'T-a lip- 
sit reaua credinţă, el este supus 
totuşi la daune interese faţă de. 
cea altă parte. Cas. 1 848|89. 

2) a) Daunele-interese, la obli- 
gaţiunile cari aă de obiect o 
sură 6re-care de bani, nu pot 
să coprindă de cît dobinda ie- 
giuită, cum de alt-fel stabileşte 
art. 1088. Cas. I. 91|80, 

3) Procentele nu sunt dato- 
rite de cît în cazul când debito- 
rul care a înțîrziat, este în culpă, 
care culpă trebue să fie bine 
stabilită, de dre-ce în acest caz 
procentele nu sunt obligatorii.   Cas. 1 15|89,
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prevădute, saii eari aii pu- 
tut fi prevădute la facerea 
contractului, când neînde- 

„„ plinirea obligaţiunei nu 
rovine din dolul săi. (Civ. 

"960. 1086, 1344. 1346) (Civ. 
Fr. 1150). 
1086. Chiar în casul 

când neexecutarea obliga- 
țiunei resultă din dolul 
debitorelui, daunele inte- 
rese nu trebue să coprin- 
dă, de cât aceea ce esteo 
consecinţă directă şi ne- 
cesarie a neexecutărei o- 
bligaţiunei. (Civ. 1085) (Civ. 
Fr. 1151) 5. 
1087: Când convenţiu- 

nea coprinde eă partea ca- 
re nu va executa va plăti 
o sumă 6re-care drept da- 
une interese, nu se pote 
acorda celei alte părţi o 
sumă nică mai mare, nică 
mai mică. (Civ. 980, 1066, 

1) a) Dispoziţiunile art. 1086 
ă aă aplicarea numa! atunci 
cînd neexecutarea unei obliga- 
țiani rezultă dintr'un contract, 
iax nu gi atunci cînd e vorba de 
daunele provenite âintr'un qu: 
asi-deliot. Cas. [ 149]92. 
'd) Din contră, cîna acţiunea 

are de obiect o cerere de des- 
păgubire care rezultă dintr'un 
delict, atunci instanțele de fond 
sunt suverane aprecietâre in ceea 
ce priveşte daunele cauzate. Cas. 
1. 22]90. 

2) a) A se vedea nota de la.   

CONYRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1086—1089) 

1069, ur. 1312) (Civ. Fr. 
1159) 2), 
108$. La obligaţiunile 

cari ai de obiect o sumă 
6re-care, daunele interese 
pentru neexecutare nu pot 
coprinde de cât dobânda 
legală, afară de regulile 
speciale în materie de co: 
merciii, de fidejusiune şi 
societate. (Civ. 1087, 1504, 
1669.— Co. 43. 335, 336). 

Aceste daune interese 
se cuvin fără ca eredito- 
rele să fie ţinut a justifica 
despre vre-o pagubă; nu 
sunt debite de cât din diua 
cererei în judecată, afară 
de casurile în cari, după 
lege, dobînda curge de 
drept. (Civ. 399, 400. 42%, 
1078, 1079, 1081. 1241, 1363, 
1504, 1544, 1550, 1669. — 
Co. 336) (Civ. Fr. 1153)5. 
1089. Dobânda pe iim- 

art, 1066 relativă la clauza pe- 
nală, precum şi art. 1 şi 2 din 
Legea asupra clauzei penale, ci- 
tate la nota menţionată şi care 
forn.ează un adaos al art. 1066. 
Cod. civ. 

b) A se vedea şi adnotaţiunile 
art. 1066. Cod. civ. 

3) a) Conform dispoziţiunilor 
art. 1088 Cod. civ, Tribunalul este 
ținut să acorde plata dobiînzilor 
din diua cînd s'a făcut cererea 
în judecată, din momentul inten- 
tărei acţiunei, Cas. I 417|83; 34/85. 

5 Numai cînd debitorul se gă-
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pul trecut pâte produce 
dobândă, sai prin cerere 
în judecată, sai prin con- 
venţiune specială, numai 
ca, în cerere, sai în con- 
ventiune, să fie cestiune de 
dobândă debită, cel puţin 
pentru un an întreg. (Co. 
43) (Civ. Fr 54 
(Ad. Lg. 20 Pebr. 1879)!). 

Ari. 3. Clausa prin care, 
de mai nainte şi în no- 
mentul formărei unei con- 
vențiuni alta de cât o con- 
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venţiune comercială, se va 
stipula dobândă la dobân--- 
dile datorite pentru un an, 
sati pentru mai puțin, oră 
mai mult de un am, sati 
la alle venituri viitdre, se 
va declara nulă.  *: 

1090. Cu tâte acestea, 
veniturile, pe timpul tre- 
cut, precum: arendi, chirii, 
venituri de rendite pa- 
petue sai pe viaţă, pru- 
duc dobândă din diua ce- 
rerei, saii a convenţiunei. 

  

seşte în culpă, pote fi obligat lu 
plata procentelor. El nu este obli- 
gat la aceasta, cînd cauza neexe- 
cutărei obligaţiunei a fost inde- 
pendentă de voinţa sa, a fost o 
forță majoră, Cas, 1 15|89, 

c) Cînd e vorba de obligaţiunile 
ce ai de obiect restituirea unor 
sume de bani, ca find primite 
pe nedrept, procentele încep să 
curgă de la data cererei în ju- 
decată (art. 1088 al.1I),iar nu de 
la primirea lor, în caz cînd pri- 
mitorul n'a fost de rea credinţă. 
Cas. 1 34|85. 

d) Cind întrun împrumut păr- 
ţile stipuleză termenul de plată, 
atunci ne mal fiind vorba de do- 
bîndi moratoriă, art. 1088 nu se 
mai aplică şI dobingile curg şi 
după expirarea termenului, inâi- 
ferent de ori ce chemare în ju- 
Gecată. Cas. 1 397|89. 

1) a) Prin legea de la 20 Fe- 
bruarie 1819 asupra clauseă pe- 
nale, S'a adăogat un aliniat la 
acest articol 1089, format din art. 
3 al aceste legi. A se vedea art, 
1 şi 2 la nota art. 1066 Cod, air. 

b) Pentru a exista anatocism în   
sensul art 1089 Cod. civ.e nevoe 
să se fi luat dobindă ia dobinda 
cuvenită gi această convenţiune: 
să se A hotărit de părți în mod 
expres. Cas. 1 199|87. 

c) Anatocismul, adică luarea de 
A6bindă”14 dobindă este prohibit 
atît de art. 1080 Cod. cir. cât şi de 
art. 3 a legei dela 20 Februarie 
1819. Este permisă însă dobinda 
prevăzută de legea de la 1868 re. 
lativă la vînzarea une! părți din 
bunurile Statului, la ratele dato- 
rite, ea reprezentînd pentru cum- 
părător folosinţa unui imobil pen- 
tru care nu plătise preţul. Cas.1 
391|91. 

d) Piata dobindei la dobindă, 
tăcută în mod voluntar, nu mai 
pâte fi repetită conform art. 1538 
Cod. civ, de oare-ce ea nu con- 
stitue un anatocism în sensul art. 
1089. Cas. I 12594, 

«) După Codul Calimach, debi- 
torul e de drept pus în întirziere 
pentru plata dobindilor, la împli- 
nirea termenului, fără să A fost 
trebuinţă de tragere în judecată. 
Cas. 1 312195,
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Aceeaşi regulă se aplică 
la restitutiuni de fructe, şi 
la dobândile plătite de o 
a treia personă creditore- 
lui, în comptul debitorelui. 
(Civ. 1089—Pr. 139—Co.4) 
(Civ. Fr. 1155). 

CAPITOLUL VIII 

Despre stingerea obligaţiunilor 

1091. Obligaţiunile se 
stiug prin plată, prin no- 
vaţiune, prin remitere vo- 
lunară, prin compensa- 
țiune, prin confusiune, prin 
predarea lucrului 1), prin 
anulare saii rescisiune, 
prin efectul condiţiunei re- 
solutorie, şi prin preserip- 
țiune. (Civ. 1019, ur. 1092. 
ur. 1128, ur. 1138, ur. 1143, 
ur. î15%, 1156, ur. 1157,ur. 
1831, ur.) (Civ. Fr. 1934), 

CONTRACTE SAU CONVENIUNI (Art. 1091 —1092) 

Seoţiunea I.— Despre plată. 

$ 1. — Despre plată în genere, 

1092. Ori-ce plată pre- 
supune o datorie; ceea-ce 
sa plătit fără să fie debit 
este supus repetitiunei. 

Repetiţiunea nu este ad- 
misă în privinţa: obliga- 
tiunilor naturale, cari aii 
fost achitate de bună voie. 
(Civ, 992, ur. 1023, 1169, 
1598, 1636, 1638-—Co. 852, 
874) (iv. Fr. 1235) 2). 
1093. Obligatiunea pote 

fi achitată de ori-ce per- 
s6nă interesată, precum 
de un coobligat, saii de un 
fidejusore. 

Obligaţiunea pote fi a- 
chitată chiar de o persână 
neinteresată ; acestă per- 
s6nă trebue însă să lucreze 
în numele şi pentru achi- 
tarea debitorelui, sai de 

  

1) Din greşală s'a tradus aci 
predare în loc de pierdere cum 
e în textul francez. 

2) a) Acţiunea în repetiţie con- 
dietio în debiti nu pote fi exer- 
citată, de cit atunci cînă cel care 
a efectuat plata, probează că a 
fost în eroare cînd a plătit. Cas. 
I 299182; 22989, 

b) Reţinerile făcute din salarul 
fancţionarilor comunal, al celor de la Comitetul permanent, al 
sergenţilor de oraş, eta. în vede- rea pensiunilor, fiină făcute fără 

  cauză, întru cît nu există nică o 
lege care să autorize autorităţile 
respective de a da pensiuni, Tri- 
bunalul pote ordona restituirea 
lor, fără a comite un exces de pu- 
tere. Cas, I 311186. 104|87. 349i87; 
Pontra. Cas. I 285|80. 

c) Adjudicatarul evins, are drep- 
tul de repetiţiune pentru sumele 
plătite ca preţ al imobilului cum- 
părat, la o vînzare silită, şi acestă 
acţiune o pote exercita în contra 
ereditorului debitorului urmărit, 
care a primit preţul, Cas. 1 63/83,



CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1094—1096) 261 

lucreză în numele ei pro- 
priu, să nu se subroge în 
drepturile creditorelui.— 
(Civ.987 1094, 1107, 1108— 
Co.329-395) (Civ. Fr.1236)'). 
1094. Obligatiunea de 

a face nu se pâte achita 
de altă personă în contra 
voinței ereditorelui, când 
acesta are interes ca de- 
bitorele chiar s'o îndepli- 
nsscă, (! iv. 1075, ur. 1093) 
(Civ. Fr. 1237). 
1095. Plata, ca să fie 

valabilă, trebue făcută de 
proprietarul capabil de a 
înstreina lucrul dat în plată. 

Cu tote acestea, plata 
unei sume în bani, saăal- 
tor lucruri ce se consumă 
prin întrebuintare, nu pole 
îi repețilă contra credito- 

1) A se vedea notac) de la art. 
1094 Cod. civ. 

2) Art, 1095 Cod. civ. se referă 
Ja cazul cînd efectuarea unei plăţă 
s'a făcut creditorului de o per- 
s6nă incapabilă de a înstreina, 
sai de o persână care nu era 
proprietara obiectului dat ca 
plată. Cas. 1. 387198. 

3) a) O plată făcută femeel mă- 
ritate, de şi ea n'a avut autori- 
zațţiunea necesară de a o primi, 
este valabilă şi se ține în soco- 
teaia celui ce a plătit, cînd se 
constată că soţul a profitat de: 
acea plată. Cas, 1 372|87, 
_b) Conform art, 395 Cod, com. 

Şi art. 1096 Cod. civ. urindză că 
in materie comercială, mandatul   

relui, care le-a consumat 
de bună credinţă, de şi 
plata s'a făcut de o per- 
s6nă, ce nu era proprietar, 
saii care nu era capabil de 
a înstreina. (Civ. 949. ur. 
971, 1898, 1909) (Civ. Er. 
1238) 2). 
1096. Plata trebue să 

se facă creditorelui, sau 
îmnputernicitului săi. sai 
aceluia ce este autorisat 
de justiţie sai de lege a 
primi pentru. dânsul. 

Plata dată acelui ce nare 
împuternicire de a priimi 
pentru creditore, este va- 
labilă, dacă acest din urmă 
o ratifică, sau profilă de 
dânsa. (Civ. 1097, ur. 1167, 
1190. 1532, 1554 1609) (Civ. 
Fr. 1239) 5. 

tacit al prepusului, faţă de cei 
de al treilea, se consideră ca ge- 
neral şi coprinde tote actele ne- 
cesare exerciţiului comerrialui în 
scopul cărora este dat iar patro- 
nul nu pâte opune celor de al 
treilea vre-o restricțiune a man- 
datului tacit, de cit în cazul cînd 
probeză că ei 0 cunosceaă în 
momentul încheerti obligaţiuni. 
Cas. II 42|91. , 

ec) Conform art. 1096 Cod civ, 
ori-ce creditor are dreptul să 
pretindă plata datoriei, de la de- 
bitorul să, în cazul cînd acesta, 
din erre saii din alte împreju- 
rără, a efectuat plata in mâini 
streine. Cas, II 3194.
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1097. Plata făcută cu 
bună credinţă acelui ce are 
creanţa în posesiunea sa, 
este valabilă, chiar dacă în 

urmă posesorele ar fi evins. 
(Civ. 993, 1096, 1337) (Civ. 
Fr. 1240) 1). 
1095. Dacă creditorele 

este necapabil de a primi, 
plata cei se face nu este 
valabilă, afară numai dacă 
debitorele probă că luerul 
plătit a profitat eredito- 
relui. (Civ. 390, 428, 445, 
454, 458, 9592, 1158, 1164, 
1242, 1265, 1285, 1538) (Civ. 
Fr. 1941). 
1099. Plata făcută de 

debitore creditorelui său 
în urma unui sequestru, 
saii oposiţiuni, nu este va- 
labilă în privinţa eredito- 
rilor sequestranţi şi opo- 
nență; aceştia pot, în vir- 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1097-1101) 

tutea dreptului lor, să'] si- 
lescă a plăti din noii; de- 
bitorele însă în acest cas. 
are recurs in contra cre- 
ditorelui. (Civ. 1152, 1616, 
1719) (Civ. Fr. 1242) 2). 

1100. Creditorele nu 
pote fi silit a primi alt 
lueru de cât acela cei se 
datoresce, chiar când va: 
l6rea lucrului oferit ar fi 
egală, saii mai mare. (Civ. 
1578, 1604-—Co. 344-316— 
5, 9, L. 17 Mart. 1890) (Civ. 
Fr. 1943). 
1101. Debitorele nu pâte 

sili pe creditore a primi 
parte din datorie, fie da- 
toria divisibilă, chiar. (Co. 
314). 

Cu tote acestea, judecă» 
torii pot, în consideraţiu- 
nea positiunei debitorelui 
să acorde miei termene 

  

1) a) Plata făcută de debitor în 
mâna creditorului este conside- 
rată ca bine făcută, afară de oa- 
zul cind el a primit o somaţiune 
din partea unei terţe persone, în 

care caz, efectuînă plata în mîna 
creditorului, nu mai pote fi consi- 
derat de bună credinţă. Cas. I 
313]85. 

d) O plată, făcută de debitor 
în miîinele creditorului, liberează 
pe debitor în mod complect, chiar 
în cazul cînd ereditorul ar fi ce- 
dat creanţa ce posedă alter per- 
sâne şi nu i s'a notificat acestă 
cesiune din partea celor intere- 
saţi. Qas. I 12393.   

2) a) Creditorul care posedă un 
titlu executor e în drept să ur- 
mărâscă creanța sa punînă în vin- 
dare averea debitorului, iar fap- 
tul existenţei unei popriri în 
mâinele debitorului urmărit, nu 
schimbă întru nimic situațiunea 
părţilor. Cas. I 242190. 

d) Conform art. 1099 Cod. civ. 
debitorul în mâinele căruia s'a 
făcut sechestru saă proprire în 
baza unui titlu executor, de către 
un creditor al săă, nu trebue să 
plătâscă acestuia suma datorită, 
căci în aceat caz s'ar expune dea 
plăti a doua oară oreditorului 
sequestrant. Cas. I 414J92,
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pentru plată şi să opreseă 
execuiiunea  urmăririlor, 
lăsând lucrurile în starea 
în care se găsesc. 

Judecătorii însă nu vor 
usa de acestă facultate de 
cât eu mare reservă. (Civ. 
1025, 1060, 1881 —Pr. 126. 
128.—Co. 44, 312) (Civ. Fr. 
1244) 1), 
1102. Debitorele unui 

corp cert şi: determinat 
este liberat prin trădarea 
luevului în starea în care 
se găsea la predare, dacă 
deteriorările ulteridre nu 
sunt oeasionate prin fap- 
lul saii greşala sa, nică prin 
aceea a personelor pentru 
cari este responsabil, saii 
dacă înaintea acestor de- 
teriorări n'a fost în întâr- 
diere. (Civ. 903, 1000, ur. 
1074, ur. 1079, 1083, 1156, 
1394—Co. 59, 62, 272, 310) 
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(Civ. Fr. 1245). 
1103. Dacă datoria este 

un lucru determinat nu- 
mai prin specia sa, debi- 
torele, ca să se libereze, 
nu este dator a-l da de cea 
mai bună specie, nici însă 
de cea mai rea. (Civ. 908, 
969) (Civ. Fr. 1246). 

1104. Plata trebue a se 
face în locul arătat în con- 
venţiune. 
Dacă locul nu este arătat, 

plata, în privinta lueruri-. 
lor certe şi determinate, 
se va face în locul în care 
se găsea obiectul obliga- 
țiunei în timpul contrac- 
tărei. 

In ori-ce alt cas, plata 
se face la domiciliul de- 
bitorului. (Civ. 87, 1125, 
60, 1319, 1362, 1614, 1615) 
(Civ. Fr. 1947). 

1105. Cheltuelile pen- 
  

1) a) Cestiunea acordărei unui 
termen de yratie e de resortul ju- 
visdicţiunei contencioase. Cas II 
126|85. 

5) Judecătorii ati facultatea să 
acorde termenul de graţie atunci 
când debitorul e urmărit saă în 
virtutea unui act sub semnătură 
privată, sau în virtutea unui act 
autentic învestit cu formulă exe- 
cutorie, saii chiar în virtutea unei 
sentinţe, căci motivul de grație 
care a determinat pe legiuitor a 
da judecătorilor facultatea acor- 
dărei acestor termene, e asemă-   

nător în tote cazurile. Cas. Il 8|86 
c) Cestiunea acordărei unul ter- 

men de graţie este numaide re- 
sortul tribunalului de fond şi al 
aceluia de execuţiune, care nu 
pote sub nici un cuvînt, amîna 
o execuţie, de cît în anume ca- 
zuri prevădute de lege (art. 530 
şi urm, proc. civ.) Cas. [1 27|87; 
147|90 ; 14195. Cuntra. Cas. II 8186, 

d) Cână într'un contract, nu se 
prevede rezilierea de drept, justi- 
ţia pote dupâ împrejurări, să a- 
corne un termen de grație. Cas, 
II 115]95, .
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tru efectuarea plăţei sunt 
în sarcina debitorelui. (Civ. 
1117, 1305, 1317) (Civ. Fr. 
1948). 

$, 2 Despre plata prin subro- 
gaţiune 

1106. Subrogaţiunea în 
drepturile creditorelui, fă- 
cută în folosul unei a treia 
persâne ce-i plăteşte, este 
Sai conveniională, saii le- 
gală. (Civ. 1107, 1108, 1391, 
1393). (Civ. Fr. 1249). 
1107, Această subro- 

gaţiune este convențională: 
io Când creditorele, pri- 

“mind plata sa de la oaltă 
persână, dă acestei per- 
s6ne drepturile, acţiunile, 
privilegiile, saă ipotecile 
sale, în contra debitore- 
lui; ac6stă subrogatiune 
trebue să fie expresă şi 
făcută tot într'un timp cu 
plata. (Co. 293, 392-325, 
462). 

20 Când debitorele se îm- 
prumută cu o sumă sprea'şi 

- plăti datoria şi subrogă 
pe împrumutător în drep- 
turile creditorelui. Ca să 

"fie valabilă acestă subro- 
gațiune, trebue să se facă 
actul de împrumutare şi 
chitanţa înaintea tribuna- 
ului, să se declare în ac-   

CONTRAGTE SAU CONVENȚIUNI (Art, 1106-1109, 

tul de împrumutare că 
suma s'a luat, pentru a 
face plata, şi în ehitantă 
să fie declarat că plata sa 
făcut cu banii daţi pentru 
acesta de noul creditore. 
Acestă subrogaţiune se o- 
peră fără concursul voin- 
tei ereditorelui. (Civ. 1108, 
ur. 1670, 1737, 2% şi 5, 
1744) (Civ. Fr..1250). 
1103. Subrogaţiunea se 

face de drept: 
10 In folosul aceluia care 

fiind el însuşi creditore. 
plăteşte altui creditore ce 
are preferință. (Civ. 1793, 
1778). 

20 In folosulaceluia care 
dobândind un imobil plă- 
teşte creditorilor cărora a- 
cest imobil era ipotecat. 
(Civ. 1790 ur. 1799). 

3% In folosul acelui care, 
fiind obligat cu alţii saii 
pentru alţii la plata dato- 
riei, are interes de a o des- 
face. (Civ. 778, 1053, 1670). 

4 În folosul eredelui be- 
neficiar, care a plătit din 
starea sa datoriile sucee- 
siunei. (Civ. 713.—Pr. 706. 
— Co. 298, 323, 462, 464) 
(Civ. Fr. 1251). - 
1109. Subrogaţiunea sta- 

bilită, prin articolii pre- 
cedentţi, se operă atât în



CONTRAOTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1110—1113) 

ș contra fidejusorehi cât şi 
în contiz—dsbiiorelui. Ea 

„nu pote desființa dreptul 
creditorelui, când plata i 
sa făcut numai pentru 
parte din datorie; în acest 
cas el pote exercita pentru 
ce are a mai lua, aceleși 
drepturi, ce exercită şi su- 
brogatul, pentru partea 
plătită, celui cui a făcut 
o plată parţială. (Civ. 1652, 
ur.—(Co. 298, 323, 462, 464. 
(Civ. Fr. 1952). 

$ 83.— Despre împutaţiunea 
plăţei. 

1110. Debitorele, având 
mai multe datorii, al că- 
ror obiect este de aceiaşi 
speţă :) are dreptul a de- 
clara când plăteşte, care 
este datoria ce voeşte a 
desface. (Civ. 1024, 1101, 
1111, ur. 1506) (Civ. Fr, 
1953). 

1111. Debitorele unei 
datorii, pentru care seplă: 

x 
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teşte dobindă saii o ren- 
dită, nu pote, fără cousim- 
timîutul exveditorelui,să im- 
pule plata ce face pe ca. 
pital cu preferință asupra 
renditei saii a dobândei. 
Plata partială făcută pe ca- 
pital şi dobîndă se impută 
mai întâiui asupra dobân- 
dei. (Civ. 1110, 1588, 1590, 
1639, ur. 1692, 1697.—Co. 
113) (Civ. Fr. 1954) 2). 

1112. Când debitorele 
unor deosebite datorii a 
primit o chitanţă prin care 
creditorele impută aceea 
ce a luat special asupra 
unei din aceste datorii, de- 
bitorele nu mai pote cere 
ca imputațiunea să se facă 
asupra unei alte datorii, 
afară numai dacă eredi- 
torele la amăgit sau. la 
surprins. (Civ. 960, 1113) 
(Civ. Fr. 1955). 

1113. Când în chitanţă 
nu se dice nimie despre 
imputaţiune, plata trebue 

  

1) Cuvintele: «a2 căror obiect 
este de aceiasi speţă», lipsese în 
textul francez. 

2) a) Se violeză art 1111 Cod. 
civ. cână şe iropută sumele plă- 
tite numai asupră capitalului da- 
torit, fără ca mai ântâii aceste 
sumi să se afecteze asupra do- 
bîndilor datorite. Cas, 1 816/81, 

2) Atunci când în chitanţele 
pentru descărcarea parţială a u-   nei datori! se zice că plăţile s'aă 

făcut în comptul sumelor dato- 
torite, fără a se specifica că s'a 
făcut asupra capitalului, plata 
parţială se impută mai ântâiă a- 
supra dobiîndilor, conform art. 
1111 Cod. civ. în cazul când la 
epoca plăţel, datoria consista atît 
din capital cît şi din procente. 
Cas. I 29183; 234185,
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să se impute asupra ace- 
lei din datorii ajunse la 
“termen, pe care debitorele, 
în aceltimp,avea mai mare 
interes a o desface. In cas 
de o datorie ajunsă la ter- 
men şi alta neajunsă, de 
şi acâsta din urmă ar fi 
mai putin oner6sa, impu: 
taţiunea se face asupra 
celei ajunse la termen. 

Dacă datoriile sunt de 
egală natură, imputaţiunea 
se face asupra celei mai 
vechi; dacă datoriile sunt 
în tote egale, imputaţiu- 
nea se face proporțional 
asupra tutulor. (Civ. 1151, 
1506) (Civ. Fr. 1256) 1). 

$ 4 — Despre ofertele de plată 
şi despre consemnaţiune 

1114, Când creditorele 
unei sume de bani refusă 
de a primi plata, debito- 

OONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. L114—1115) 

rele pote să-i: facă oferte 
reale, şi refuzând credi- 
torele de a primi, să con: 
semne suma. 

Ofertele reale, urmate 
deconsemnaţiune, libereză 
pe debitore; ele în pri- 
vinţă-i ţin loc de plată, 
de sunt valahi! făcute, şi 
suma consemnată, cu acest 
mod, este în risico-perico- 
lul creditorelui. (Civ. 1116, 
20, 1632, 1807.—Pr. 604- 
609. — Co. 314, 316, 320). 
(Civ. Fr. 1257)2). 

1115. Pentru ca ofer 
tele să fie valabile, trebue: 

10 Să fie făcute eredi- 
torelui, ce are capacitatea 
de a primi, saii acelui ce 
are drept dea primi pentru 
densul. (Civ, 1096-1099). 

20 Să fie făcute de v 
persână capabilă de a plăti. 
(Civ. 1093, 1095). 

  

1) Art. 1118, Cod. civ , nu pre- 
vede că plata unei datorii mai 
noul să presupună plata dato- 
rielor mai vecbi. Cas. 1:125|91. 

2) a) Debitorul, nu pote fi scu- 
tit de plata dobindilor convenţio- 
nale, după expirarea termenului 
de plată, de cit numai! în cazul 
dacă a făcut la acest termen ofer- 
tele reale prevăzute de art. 1114, 
1115 şi 1116 Cod. civ. Cas.1 150]88. 

d) Din combinaţiunea art, 581 
proc. civ. cu art. lll4 O0od. oiv. 
reesa că din momentul depunerei 
preţului, dobindile înceteză de a   

mai curge în sarcina debitorului 
şi suma consemnată rămîne în 
risicul şi pericolul ocreditorului. 
Cas. 1 248|89. 

c) Determinarea din partea păr- 
ților că plata preţului unei vîn- 
dări să se facă cu ocaziunea le- 
galizărei actului, acest fapt în- 
dreptăţeşte pe cumpărător de a 
face vîndătorului ofertă reală, în 
oraşul unde este situat tribuna- 
lu! competent a legaliza actul, iar 
nu la domiciliul vîndătorului. Caș. 
I 17189,
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30 Să fie făcute pentru 
toată suma exigibilă, pen- 
tru rendite şi dobîndi da- 
torite, pentru cheltueli li- 
chidate şi pentru o sumă 
re-care în privinţa chel- 
tuelilor nelichidate, sumă 
asupra căreia se pote re- 
veni, după lichidarea ace- 
stor cheltuieli. (Civ. 1100, 
1101). 

4 Termenul să fie îm- 
plinit, dacă a fost stipu- 
pulat în favârea credito- 
relui (Cîv. 1023, 1024). 

50 Conditiunea sub care 
datoria s'a contractat să 
se fi îndeplinit. (Civ. 1017, 
1099). | 

60 Ofertele să fie făcute 
în locul ce s'a hotărit pen- 
tru plată, şi dacă locul pen- 
teu plată nu s'a determi- 
nat prin o convențiune 
specială, să fie făcute saii 
creditorelui în  persână, 
sait la domiciliul săii, sai 
la domiciliul ales pentru 
execuiiunea convenţiunei. 
(Civ. 87, ur. 97, 1104, 1121). 

10 Ofertele să fie făcute 
prin un oficer public, ce 
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era competinte pentru ast- 
fel de acte. 

8 Proeesul-verbal în- 
cheiat de oficerui public să 
indice numărul şi calitatea 
monetelor oferite, să facă 
menţiune de respunsul cre- 
ditorelui, şi să arate dacă 
ereditorele a subsris, a re- 
fusat, sau a declarat că nu 
pâte subscrie 1). (Co. 314, 
316, 320) (Civ. Fr. 1258) 2). 

1116. Nu este necesar 
pentru validitatea consem- 
naţiunei, ca ea să fi fost 
autorisată de judecător; e 
destul: 

10 Să fi fost precedată 
de o somaţiune significată 
ereditorelui, în care să se 
arate diua, ora şi locul un- 
de suma oterită are să fie 
depusă ; 

9 Ca debitorele să de- 
pună suma oferită în casa 
de deposite şi: consemna- 
tiuni, cu dobinda ei până 
în diua depunerei. (Civ. 
1114). 

30 Să se facă proces-ver- 
bal de oficerul public des- 
pre natura monetelor ofe- 

  

1) Acest al optulea aliniat lip- 
seşte în art. frances. 

2) a) Este nulă consemnarea 
sumei datorite, dacă nu s'a făcut 
contorm formalităţilor cerute de   art. 1114, 1115 şi 1116 Cod, civ, 

Cas. 1 150|88. Contra. Cas, 1 32]9%, 
2) A se vedea şi notele de la 

art. 1114 Cod. civ.
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rite, despre refusul credi- 
torelui de ale priimi, saii 
despre nevenirea sa, şi în 
fine despre depunere. (Civ. 
1115). 

4o In cas de nevenirea 
creditorelui să i se semni- 
fice procesul-verbal al de- 
punerei, cu somaţiune de 
a veni să-şi ia suma de- 
pusă. (Pr. 604-609.— Co. 
320) (Civ. Fr. 1959))), 

1119. Cheituelile ofer- 
telor reale şi a consemna- 
țiunei sunt în sarcina cre- 
ditorelui, de sunt făcute 
valabil. (Civ. 1105) (Civ. 
Fr. 1260). 

1118. Pe cât timp con- 
semnaţiunea nu sa pri- 
mit de creditore, debito- 
rele p6te să ia înapoi suma 
depusă, şi într'acest cas 
codebitorii, saă fidejusorii 
săi nu sunt liberati. (Civ. 
1039, 1119, ur. 1659, 1679) 
(Civ, Fr. 1261) 2). 

1119. Când debitorele 
a dobândit o hotărîre ce 
are puterea lucrului jude- 
cat, prin care: ofertele sai 
consemunaţiunea sai de- 

  

clarat bune şi valabile, el 
nu mai pote, chiar ca con- 
simţimeântul creditorelui, 
să'şi retragă suma depusă 
în prejuditiul codebitori: 
lor, sai fidejusorilor săi. 
(Civ. 1047, 1201, 1681) (Civ. 
Fr. 1262). 

1120. Creditorele, care 
a consimţit ca debitorele 
să'şi retragă consemnaţiu- 
nea, după ce acesta s'a de- 
clarat valabilă printr”o ho- 
tărire ce dobiîndise pute- 
rea lucrului judecat, perde 
dreptul de privilegii sau 
ipotece ce avea pentru pla: 
ta creantei sale. (Civ. 1201, 
17192, 1718) (Civ. Fr. 1963), 

IA2I1. Dacă lucrul debit 
este un corp cert care tre- 
hue a se trăda în locul un- 
de se găsesce, debitorele 
este obligat a soma pe cre: 
ditore să-l ia, printr'un âct 
ce i se va notifica sai în 
persână, sai la domiciliul 
său, sait la domiciliul ales 
pentru executarea conven- 
ţiunei. După acestă soma- 
iune, dacă creditorele nu 
'şi ia lucrul şi debitorele 

  

1) A se vedea notele de la art, 
1114 şi 1115 Cod. ociv.. 

2) Suma depusă de o persână 
la casa de consemnaţiuni, cu des- 
tinaţiune de a fi primită de alt- 
cine-va, pote î luată înapoi de   depunător, potrivit art. 1118 Coă. 

civ., chiar înainte de a fi primită 
de destinatar, nefiind nevoe pen- 
tru acesta de o hotărire a jus- 
tiţiei. Cas. I 56/93.
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are trebuinţă de locul unde 
este pus, acest din urmă 
pote lua permisiunea jus- 
tiției ca să-l depună în altă 
parte. (Civ. 97, 1104, 1632. 
Co. 68) (Civ. Fr. 1964). 

$ 5. — Despre cesiunea bunurilor. 

1122. Cesiunea bunuri- 
lor este abandonarea stă- 
rei sale întregi, facută de 
debitorele, ce nu pste plăti 
creditorelui, saii creditori- 
lor săi. (Civ. 571,573, 974, 
1193, ur.— Pr. 648, ur. 653) 
(Civ. Fr. 19265). 
1123 Cesiunea bunusi- 

lor e voluntară, sai judi- 
ciară. (Civ. 1124, ur. 119%, 
ur.) (Civ. Fr. 1266). 

1124. Cesiunea bunuri- 
lor voluntară este aceea ce 
se acceptă de creditori de 
bună voie, şi care pare alt 
efect de cât acela ce re-; 
sultă chiar din stipulaţiu- 
nile convenţiunei încheiate 
între ei şi debitore. (Civ. 
969) (Civ, Fr. 1267). 

1125. Cesiunea bunuri- 
lor !) este un beneficii pe 
care legea îl acordă debi- 
torelui nefericit şi de bună 

credinţă, căruia -ca să-şi 
p6tăredobîndi libertatea,?) 
i se permite să dea credi- 
torilor săi înaintea justi- 
ției tote bunurile sale, şi 
chiar în cas de stipulaţiu- 
ne contrarie. (Civ. 5, 1192. 
Pr. 648-653) (Civ. Fr. 1968). 

1126. Cesiunea judici- 
ară nu transmite credito- 
rilor proprietatea; ea le dă 
numai dreptul de a face să 
se vândă bunurile în folo- 
sul lor, şi de a le lua ve: 
nitul până la vîndare. (Pr. 
652) (Civ, Fr. 1269). 

1127. Creditorii nu pot 
refuza cesiunea judiciară 
de cât în casurile excep- 
tate de lege. Ea descarcă 
pe debitore de constrîn- 
gerea corporală; nu'l li- 
bereză însă de cât până în 
concurenţă cu valorea bu- 
nurilor lăsate în disposi- 
ţiunea creditorilor. Când 
bunurile nu sunt îndestu- 
lătore, el este obligat, de 
va dobândi altele, să le la- 
se şi pe acestea în dispo- 
sițiunea creditorilor, până 
la plata datoriei întregi. 
(Civ. 1122.—Pr. 653) (Civ. 
Fr. 1270). 

  

1) Din erdre s'a omis aci cu- 
vîntul «judiciară» după cuvîntul 
bunurilor, după cum este în art, 
frances.   2) A se vedea legea constrînge- 

vei corporale de la 12 Sept. 1864, 
oare de alt-fel nu s'a aplicat nică 
odată,
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Secţiunea II — Despre novaţiune, 

1128. Novaţiunea se o- 
peră în trei feluri: 

10 Când debitorele con- 
tractă în privinta credito- 
relui săi o datorie nouă, 
ce se substitue, celei vechi 
care este stinsă; 

20 Când un noi debitore 
este substituit celui vechii, 
care este descărcat de cre- 
ditore; 

30 Când, prin efectul u- 
nui noii 'angajamânt, un 
noii creditore este substi- 

1) a) Ca să existe în drept no- 
vațiune, în senzul art. 1128 Coa. 
2 : 

ciy. nu e suficient adăogirea unei 
garanţii saă stipulaţiunea de do- 
bînzi la o creanță deja existentă, 
ci mat e nevoe de stabilirea fap- 
telor gi consimţimiîntul părţilor 
cară aă operat novaţiunea. Cas. 1 
30987. 

2) Cînd instanţa de fond sta- 
bileşte în fapt dă vînzarea făcută 
printr'un alt act cuprinde şi lu- 
orurile vînâute prin actul ante- 
rior, atunci reese în mod clar că 
acest fapt constitue o novaţiune 
cu tâte caracterele prevădute de 
lege, debitorul contraotînă, faţă 
de creditorul săi, o nouă obli- 
gaţiune, inlocuind pe cea veche, 
Cas. 1 362]91. , 
„€) Nu pste f novaţiune, atunci 

cind noul creditor este substituit 
fără consimţimiîntul celui vechiă. 
Oas. 1 194|8$; Cas. II 439]94. 

d) Judecătorii fondului, suve- 
rani apreciatori al faptului, apre- 
ciină imprejurările în care sa   

tuit celui vechii, către ca- 
re debitorele este descăr- 
eat. (Civ. 1129, ur. 1131, 
1134, 1137) (Civ. Fr. 1274)!) 

1129. Novatiunea nu 
se operă de cât între per- 
sâne capabile de a con- 
tracta. (Civ. 950, 952) (Civ. 
Fr. 1279). 

1130. Novaţiunea nu 
se presumă. Voința de a 
o face trebue să resulte 
evident din act. (Căv. 1132, 
ur.) (Civ. Fr. 1273) 2). 

1131. Novatiunea, prin 
ă 

Ş 

făcut un contract, pot să hotă- 
rască că intenţia părţilor n'a fost 
de a se opera o novaţiune, scă- 
pind de sub controlul Curţei de 
casație aprecierea lor. Cas. II 
160|90. Contra. Cas. II 8985. 

€) De asemenea, interpretarea 

actelor şi a împrejurărilor din 
care se pretinde că reese exis- 
tenţa unei novaţiuni, precum și 
aprecierea voinţei părţilor de a 
“o opera, sunt pure cestiuni de 
fapt, lăsate la suverana apreciere 
a instanței de fond. as, 1 32691. 

2) a) Novaţiunea nu se presu- 
pune; ea trebue să rezulte în mod 
evident din contract şi să fie cu 
consimţimintul vechiului credi- 
tor. Cas. I 134|88. 

3) Cind procura dată, nu con- 
ţine de cît dreptul de a -primi, 
acest drept nu conferă şi pe acela 
de a face o novaţiune, acesta 
neputînâu-se presupune. Cas. 1 
134188, - . 

<) Art. 1136 Coa, cir. pune în 
prima ordine, ca element consti-
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substituirea unui noii de- 
bitore, pote să se opere 
fără concursul primului 
debitore. (Civ. 1093, 1128, 
2% (Civ. Fr. 1974). 
1132. Delegaţiunea, prin 

care un debitore dă cre- 
ditorului un alt debitore 
ce se obligă către densul, 
nu operă novatiune, dacă 
creditorele n'a declarat ex- 
pres că descarcă pe debi- 
torele ce a făcut delegati- 
unea. (Civ. 1130, 1138, ur. 
1831) (Civ. Fr. 1275))). 
1183. Creditorele, ce a 

descărcat pe debitorele de 
care s'a făcut delegaţiunea, 
mare recurs în contra a- 

cestur debitore, dacă debi- 
torele delegat devine ne- 
solvabil, afară de casul 
când prin act se reservă 
expres acest drept, saii 
când delegatul este decla- 
rat falit, saii cădut în de- 
confitură, în momentul de- 
legaţiunei. (Civ. 1132, 1392, 
1397 — Co. 695) (Civ. Fr. 
1276). 
1134. Privilegiele şi ipo- 

tecele ereanţei celei vechi 
nu le are şi creanța ce-i 
este substituita, afară de 
casul când creditorele le 
a reservat expres. (Civ. 
1198, 1135, ur. 1153) (Civ. 
Fr. 19278). 

  

tutiv al novaţiunei, voinţa de a 
o face din partea părţilor. Cas. 
II 160|90. 

d) Asemănat art. 1130 Cod. cir. 
novaţiunea nu se presupune, ci 
trebue să rezulte din intenţiunea 
părţilor, şi aceasta fiind o ces- 
tiune de fapt, nu pâte fi propusă 
şi discutată pentru prima ră 
înaintea Curţei de Casaţie. Cas. 
II 439|9:. . 

1) a) In cazul cînă creditorul 
n'a primit delegaţiunea prin o 
declaraţiune făcută în mod ex- 
pres, novatiunea nu se pâte opera, 

Cas. 11 84|92. 
5) Pentru ca o delegaţiune de 

plată să pâtă opera novafiunea, 
trebne să existe de odată con- 
cursul voinţei delegantului, al 
creditorului care primeşte dele- 
gaţiunea gi în fine al delegatulut 
oare se obligă să devie debitorul   

direct al creditorului; de aci ur- 

m$ză că novaţiunea nu pâte avea 
loc în cazul cînd creditorul n'a 
primit delegaţiunea în mod ex: 
pres. Cas. 11 8|90; 34]92; 56|9%5. 

c) Aprecierea voinţel părţilor 
de a opera o novaţiune precum 
şi interpretarea actelor şi împre- 
jurărilor aduse pentru a forma 
dovada existenţei unei novaţiuni, 
este lăsată la suverna hotărire a 
instanţelor de fond, fiină vorba 
de o cestiune de fapt care scapă 
controlului Curţei de Casaţiune, 
Cas. 1 87|85; Cas. II 160]9%0; Cas. 
1 362|91, 124|95; Contra. Cas. II 
8985. 

d) Novaţiunea nu se pote proba 
de cît în mod expres, iar nu și 
prin presumţiuni sati martori, 
dacă obieotul întrece suma de 
150 leă, Cas 1 217]9%,
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1185. Când novaţiunea 
se operă prin substituirea 
unui noii debitore, privi- 
legiile şi ipotecile primi- 
tive ale creantei nu pot 
trece asupra bunurilor no- 
ului debitore. (Civ. 1091, 
1128, 1136, ur.) (Civ. Fr. 
19179). 
1136. Când novaţiunea 

se operă între creditore şi 
unul din debitorii solidari, 
privilegiile şi ipotecele ve- 
chei creanţe nu se pot re- 
serva de cât asupra bunu- 
rilor acelui care contractă 
noua datorie. (Civ. 1047, 
1131, 1137, 1769) (Civ. Fr. 
1280). 
1137. Codebitorii sunt 

liberaţi, prin novaţiunea 
făcută între creditore şi 
unul din debitorii solidari. 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art, 1185—1139) 

Novaţiunea făcută în pri: 
vinţa .debitorelui principal 
liberează cautiunile. (Civ. 
1039, ur. 4136, 1215, 1216, 
1218, 1679, ur.) (Civ. Fr. 
1981). 

Seoţiunea IIE.— Despre remiterea 
datoriei. 

1488. Remiterea vo- 
luntară a titlului original 
făcută de. creditore debi- 
torelui, dă proba liberaţi- 
unei. 
Remiterea voluntară a 

copiei legalisate a titlului, 
lasă a se presupune remi: 
terea datoriei, sati plata, 
până la proba contrarie. 
(Civ. 969, 971, 1138, 1169, 
1200, 1202) (Civ. Fr. 12%, 
1283) 1). 
1139. Remiterea lueru- 

  

1) a) Conform art, 1138 Coa. 
civ. remiterea voluntară a titlu- 
lui unel creanţe, presumă sai 
plata saii remiterea datoriei. Cas. 
I 330|80; 331192"; 112|94, | 

d) Titlul constitutiv al obliga- 
țiunei fiind în posesiunea debi- 
torului, e o presumţiune că el 
s'a eliberat de creanţa sa faţă 
de creditor. Cas. 1 105|92. 

c) Cu tote aceste, în principiă, 
creditorul este în tot-d'a-una ad- 
mis a combate presumţiuuea sta- 
Dilită de art. 1138 Cod, civ. liber 
fiind de a doveâi prin tote mij- 
l6cele de probă şi chiar cu sim- 
ple presumţiuni, că afiarea titlului 
unei creanţe în mina debitorului,   

nu e rezultatul unui fapt perso- 
nal şi voluatar din partea sa. Cas. 
I 319|80; 215]|94; Contra, Cas. | 
30|81; 386|92. 

d) Proba aâmisă spre a com- 
bate presumţiunea admisă de art. 
„1138 Cod. civ. trebue să se facă 
„conform dreptului comun, şi a: 
nume: pria martori şi presum- 
ţiuni, ciud valdrea este mat mică 
de 150 le! sai cind e un început 
de dovaâă scrisă; prin acte, dacă 
valdrea trece de acestă sumă. Cas. 
I 30|81. 

e) Cind debitorul invoacă li- 
beraţiunea sa faţă de creditor 
prin faptul posesiunel titlului de 
creanţă, creditorul are dreptul



CONYRACYE SAU CONVENȚIUNI (Art. 11401144) 213 

lui dat ca siguraulă nu 
este de ajuns ca să facă 
a se presupune remiterea 
datoriei. (Civ. 1688, ur.) 
(Civ, Fr, 1286). 
1140. Remiterea titlu- 

lui original sai a copiei le- 
galisate a titlului făcută 
unui din debitori, are ace- 
lași efect în folosul code- 
bitorilor. (Civ. 1047, 1138, 
ur, 1141) (Civ. Fr. 1284). 

1141.  Remiterea sau 
descărcarea expres făcută 
în folosul unui din code- 
bitorii solidari, libereză pe 
toți cei-l'alţi, afară. numai 
dacă ereditorele 'şi-a re- 
servat anume drepturile 
sale în contra acestora din 
urmă, 
„In casul din urmă cre- 

ditorele nu pote cere plata 
datoriei, de cât scădend 
partea acelui căruia a fă- 
ut remitere. (Civ. 1047, 
1049, 1054) (Civ. Fr. 1285). 
1142. Remisiunea sai 

descărearea expres făcută 
debitorelui principal libe- 
ră cauţiunile. (Civ. 1679). 

Aceea acordată cauţiu- 

de a dovedi că dinsul n'a făcut 
personal şi de bună-voe remite- 
xea titlului cu intenţiunea de a 
libera pe debitor. Cas. 386192. 
„1 Cuvintele «în totul” lipsese 
in art. frances,   

nei nu liberă pe debitorele 
principal. (Civ. 1142). 

Aceea acordată uneia din 
cauţiuni, nu liberă, în to- 
tul, :) pe cele-Lalte. (Liv. 
1674) (Civ. Fr. 1287). 

Aceea acordată unei ca- 
uţiuni date în urmă prin 
act separat nu liberă în 
nimic pe cele-l'alte ?). 

Aceea ce creditorele a 
primit de la o cauliune 
pentru a o descărca din 
chezăşia sa, trebue să se 
impute asupra datoriei, şi 
să descarce pe debitorele 

principal şi pe_cele-Lalte 
cauţiuni. (Civ. Fr. 1288). 

Secţiunea IV.— Despre compen- 

saţiune. 

1143. Când două pe 

s6ne sunt datore una al- 

teia, se opereză între den- 

sele o compensaţiune care 

stinge amândouă datoriile, 

în felul şi în casurile es- 

prese mai jos. (Civ. 1144, 

1508.—Pr. 113, 144, 327.— 

Co. 370, al. 2) (Civ. Fr. 

1289) 5). 
14144. Compensaţiunea 

2) Acest aliniat lipsesce în art, 

frances. 
3) a) Instanţa de fond e obli- 

gată să se pronunţe asupra cere- 

rex de ase face o compensaţiune, 

nepronunţarea eă constituind o 

18
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se operă de drept, în pu- 
terea legei, şi chiar când 
debitorii n'ar sci nimic de- 
spre acesta; cele două da- 
torii se sting reciproc în 
momentul când ele se gă- 
sesc existând de o dată şi 
până la concurenţa cotită- 
ţilor lor respective. (Civ. 
1060, 1101) (Civ. Fr. 1290) 5). 
1145. Compensaţiunea 

nare loc de cât între două 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1145) 

datorii, cari d'o potrivă ai 
de obiect o sumă de bani, 
o cantitate ore-care delu- 
ceruri fungibile de aceeași 
specie şi cari sunt d'o po: 
trivă lichide şi exigibile. 

Prestatiunile în fructe 
al caror pret este regulat 
prin mercuriale se com- 
pensă cu sumele lichide şi 
exigibile. (Civ. 1143) (Civ. 
Fr. 1291) :). 

  

omisiune esenţială, care are de 
efect casarea hvtărirei. Cas. II 
119190. 

b) Lustanţa de fund pote şi este 
în drept să refuze de. a judeca 
cererea reconvenţională făcută 
de una din părţi, cînd ea este 
de natură a întirzia judecarea 

” acţiunei principale. Cas. 1 24|83. 
c) O hotărire pronunţată în 

lipsă dobiîndeşte caracterul lu- 
crului judecat, în cazul cînd opo- 
ziţia tăcută, în contra acestei ho- 
tărîri, a tostperimată în mod de- 
fnitiv ; urmsză de aici că creanţa 
recunoscută printr'o ast-fel de 
sentinţă pote fi opusă în compen- 
saţie Cas. 1 39|92. 

1) a) Instanţa de fona este în 
drept să admită compensaţiunea, 
cînd nu se ridică obieeţiuni în 
contra titlului de creanţă prezen- 
tat judecăţei Cus. 142|80. 

2) Instanţa de fonă ate 'suve- 
rană de a judeca sai nu o cerere 
reconvenţională, avînd dreptul a 
0 respirige cînd cererea este de 
natură a întirdia judecarea ac- 
ţiunei principale. Oas. I 24|83, 

e) Tribunalul cu drept cuvînt 
respinge cererea de" amiînare a 
unei vînqări, în cazul cînd nu e   

vorba de o compensaţiune legală, 

ci de o compensaţiune judiciară 
care nu se pâte opune âe cît în 
bada unei hotăriri definitive, cind 
această hotărire n'a tost produsă 
în instanţă. Cas. II 12190. 

d) A se vedea şi notele dela 
art. 1143 şi 1145 Cod. civ. 

2) a) Tribunalul nu pote 1ua în 
consideraţie o propunere de com- 
pensare, cînd creanța acelui care 
cere compensarea nu întruneşte 
condiţiunile cerute pentru a avea 
loc o compensare legală şi cind 
el nu produce nici un act, saii 
dovadă pentru întîrziere. Cas. 1 
391|84, i 

d) Nu se pote opera compensa- 
ţiunea legelă a tuturor creanţe- 
lor, cînd una din ele e discutată 
îo privinţa existenţei şi a cuan- 
tumului et şi nu a devenit exi- 
gibilă de cît în urma hotărirei 
judecătoreşti. Cas. I 180|85. 

e) Compensaţia, după cum reese 
din art. 1145 Cod, civ., nu se ope- 
rează de cit între două datorii, 
amîndouă fiind certe, lichide şi 
exiyibile ; alt-fel compensaţia nu 
pote fi admisă. Cas. 1 299|88. 

d) Conform principiului stabilit 
de art. 1145 Coa. -civ., compen:
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1146. Termenul de gia- 
ţie nu împedică compen- 
sațiunea. (Civ. 1101, 1582, 
1831) (Civ. Fr. 1292). 
1147. Conipensaţiunea 

se operă, ori care ar fi ca- 
usele uneia, sau celei alte 
datorii, afară de 'casurile: 

10 -Umei cereri pentru 
restituţiunea unui lucru ce 
pe nedrept s'a luat de la 
proprietar ; 

20 Unei cereri pentru 
restituțiunea unui deposit 
neregulat; (Civ. 1560, 1570, 
1591, 1604. — Co. 85, 370, 
al. 3). | 

30 Unei datorii declara- 
tă nesesisabilă. (Civ. Fr. 
1293). 
1148. Compensatiunea 

se operă în privinţa cau- 
țiunei, pentru ceea ce cre- 

ditorele datoresce debito- 
velui principal. 

Compensaăţinnea nu are 
loc, în privinţa debitore- 
lui principal, pentru ceea 
ce ereditorele datorește 
cauțiunei. (Civ. 1047, 1662, 
1681) (Civ. Fr. 1294). 
1149. Debitorele care 

a acceptat pur şi simplu 
ea un creditore -să facă: 
cesiunea drepturilor sale 
unei alte persâne, nu mai 
pote invoca în contra ce- 
sionarului compensatiunea 
care ar fi avut loc în pri- 
vința cedentului, înaintea 
acceptaţiunei. 

Când cesiunea s'a noti- 
ficat debitorelui, dar nu 
sta acceptat de dânsul, nu 
se împedică 'de cât com- 
pensatiunea posterioară a- 

  

saţia nu se opereză de cit atunci 
cînd cele două datorii aii de 
obieot, o sumă de bani sati o can- 
titate Gre-care de lucruri fongi- 
bile. de aceiaşi specie şi câre sunt 
în acelaşi timp lichide şi exigibile. 
Oas. 1 819189. 

e) Cinâ o creanţă este certă, 
lichiâă şi exigibilă, recunoscută 
printr'o hotărîre judecătorâscă, 
atunci ea pote face obiectul u- 
nei compensaţiuni.  Cas. 1 256]89; 
39|9%2. = . 

f) Cînă instanţa de fona xes- 
pinge o cerere de compensaţiune, 
tără a motiva cauza pentru care 
ea nu pâte î primită, hotărîrea   

sa este casabilă. Cas. 1 11990. 
9) Compensaţia nu pote avea 

loc între o datorie lichiâă şi exi- 
gibilă şi o alta derivind dintro 
clausă cominatorie. Cas. I 22190. 

H) U hotărire. “pronunţată, în 
lipsă, dobîndeşte caracterul iu- 
erulvă judecat, în cazul cind opo- 
ziţia făcută în contra acestei ho- 
tărîri a tost perimată în mod de- 
finitiv ; urmeză de aci că creanța 
recunoscută: printr'o ast-fel de 
sentinţă pote fi opusă prin com- 
pensaţie. Cas. 1 39|92; 125]94. 

î) A'se vedea şi notele de la 
"art. 1148 şi 1144 Cod, civ, 

x 

-
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cestei notificaţiuni. (Civ. 
1144, 1393. ur.) (Civ. Fr, 
1295). 
1150. Când cele - două 

datorii nu sunt platnice 
într'acelaşi loc, nu se pote 
opera compensaliune de 
cât plățind cheltuelile re- 
miterei: (Civ. 1105) (Civ. 
Fr. 1996). 

1151. Când: sunt mai 
multe datorii compensa-|! 
bile, datorite de aceiaşi 
persână, se urmeză, pen- 
tru compensaţiune, regu- 
lele stabilite pentru impu- 
tațiune de art 1143. (Civ. 
Fr. 1297). 

1152. C ompensaţiunea 
nu are loc în prejudiţiui 

Ă drepturilor dobândite de 
alte persone. Ast-fel, cel 
ce, fiind debitore, a deve- 
nit creditoră în urma se- 
chestrului ce i sa făcut 
de o altă personă, nu pâte 
invoca compensațiunea, în 
prejudițiul  sechestrante- 
în poi 1099) (Civ. Fr. 

1153. Acel ce a plătit 
% datorie stinsă, de drept, 
prin compensaiiune, nu 
mai pote, repelind plata 
creanței pentru care n'ain- 
voeat compensaţiunea, să 
pretindă, în pr ejuditiul al-   

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1150—1155) 

tor persâne, . privelegiile 
saii ipotecele acestei cre- 
anţe, afară numai dacă este 
o causă evidentă, ce la 
făcut să nu: cunâscă ere- 
anța care trebuia să com- 
pense datoria sa. (Civ. 1144, 
1800, 10) (Civ. Fr. 1299). 

Secţiunea V.-— Despre confusiune, 

1154. Când ealitătă ne- 
compatibile se întilnese pe 
capul aceleiaşi persone se 
face o confusiune, care 
stinge amândouă dreptu- 
rile, activ şi pasiv. (Civ. 
557, 565, 638, 1048, 1091, 
1155, 1617, 1680) (Civ. Fr. 
1300). 
1155. Confusiunea, ce 

se operă prin concursul 
calităţilor de creditore - și 
debitore principal, liberă 
cauţiunile ; 

Aceea ce se operă;prin 
concursul calităţilor deere- 
ditore sai debitore, şi cau: 
țiune, nu ăduce stingerea 
obligatiunei principale ; a- 
ceea ce se operă prin con- 
cursul calităţilor de credi- 
tore şi debitore, nu pro: 
fită codebitorilor săt soli- 
dari, de- cât pentru porţi- 
unea datorită de dinsul. 
(Civ. 713, 774, 717, 181,
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1048, 1060, 1401, 1680, 1749) 
(Civ. Fr. 1301 1), 

Secţiunea YI. — Despre perderea 
Iucrului datorit și despre 

diferite casuri în cari îndeplinirea 
obligaţiunei este imposibilă. 

1156. Când obiectulobli- 
gaţiunei este un corp cert 
şi determinat, de piere, 
de se scote din comereiii 
saii se perde ast-fel în cît 
absolut să nu se seie de 
existenţa lui, obligaţiunea 
este stinsă, dacă lucrul a 
pierit, saii s'a perdut, fără 
greşala debitorelui, şi îna- 
inte de a fi pus în întâr- 
diere. 

Chiar când debitorele 
este pus în întârdiere, dacă 
nu a luat asuprăşi 'easu- 
rile fortuite, obligaţiunea 
se stinge, în cas când lu- 
cerul ar fi pierit şi la cre- 
ditore, dacă i sar fi dat. 

Debitorele este ţinut de 
a proba ceasurile fortuite 
ce alegă.—Ori în ce chip 
ar peri sait s'ar perde lu- 
crul furat, perderea sa nu 
libereză pe cel ce La sus- 

1) Acest ultim aliniat lipsesce 
în art. frances. 

2) a) Minoara măritată este în 
drept a cere anularea actului de 
vîndare a imobilului săă dotal, 
chiar în cazul cînd nu există le-   
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tras de a face restituţiu- 
nea preţului. 

Obligaţiunea se stinge 
tot-d'a-una când printr'un 
eveniment 6re-care, ce nu 
se pute imputa debitorelui, 
se face imposibilă îndepli- 
rea acestei obligaţiuni. 1) 
(Civ. 927, 971, 998, ur 1074, 
1078, 1079, 1084, 1102, 1169, 
1435, — Co. 361.—P. 306, 
ur.) (Civ. Fr. 1302), 

Secţiunea VII. — Despre acțiunea 
de anulaţiune saii rescisiune. 

1157. Minorele ne e- 
mancipat pote exereita ac- 
țiunea în rescisiune pen- 
tru simpla lesiune în con- 
tra ori-cărei convenţiuni; 
minorele emancipat,în con: 
tra ori-cărei eonvenţiuni 
ar trece peste capacitatea 
sa, ce este determinată la 
titlul minorităţei, tutelei 
şi emancipaţiunei. (Civ.390, 
401-413, 427, 430, 433, 694, 
749, 820, 9592, 1160 ur. 1168, 
1166, 1538, 187: 5) (Civ. Fr. 
1305) 2). 
1159. Când lesiunea re- 

sultă dint'un eveniment, 

ziune, cîng acesiă vindare nu 
s'a făcut cu paza formalităţilor 
anume specificate de lege cu pri- 
vire la obligaţiunile consimţite 
de minorul emancipat. Cas. 1 
494191.



  

X 

casual şi neaşteptat, mino- 
rele n'are acţiunea în res- 
cisiune.. (Civ. 1083, 1157) 
(Civ. Fr. 1306), 
- 1159. Minorele ce face 

'o simplă deelaraţiune că 
este majore, are acţiunea 
în rescisiune, (Civ. 1157, 
1162) (Civ. Fr. 1307). 

1160. Minorele comer: 
ciante, bancher sai arli- 
san n'are acţiunea în resci- 
siune contra angajamen- 
telor ce a luat pentru co- 
merciul sai arta sa. (Civ. 
433.—Co. 10-12) (Civ. Fr, 
1308). . 

1161. Mivorelep'are ac- 
țiunea în rescjsiune contra 
convenţiunilor făcute în 
contractul de căsătorie, 
dacă acesta sa făcut eu 
consimtinentul și asisten- 
ta acelora,al căror consim- 
timânt este cerut pentru 
validitatea, căsătoriei sale, 
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(Civ. 131-134, 149, 1931) 
(Civ. Fr. 1309), 
1162. Minorele nare 

acţiunea în reseisiune con- 
tra obligațiunilor ce resultă 
din delictele saii quasi-de- 
lictele sale. (Civ. 998, ur. 
1195. — P.. 69-65. —Pr. P. 
364). (Civ. Fr. 1310). 

1163 Minorele nu mai 
pote exercita actiune în 
rescisiune în contra anga: 
jamentului făcut în mino- 
ritate, dacă Pa ratificat 
după ce.a devenit majore, 
şi acesta şi în ceasul când 
angajamentul este nul în 
forrha sa, şi în acela când 
produce numai lesiune. 
(Civ. 1167, 14190) (Civ. Fr. 
1311) 3). : 
1164. Când minorii, in- 

terdişii, sau femeile mă- 
ritate sunt admişi, în a- 
cestă calitate, a exercita, 
acţiune de: rescisiune în 

  

5) Vinzarea bunurilor imobi- 
liare de către minorii neeman- 
cipaţi, sa chiar emanocipaţi, vîn- 
dare făcută fără îndeplinirea 
formalităţilor prevăqute de art. 
401, 403 şi 430 Cod. civ. este nulă 
de drept, chiar neexistînă leziune, 
Cas. Sect, Un, 592. 

c) A se vedea gi notele art. 
401, 403, 411 gi 952 Cod. eir, 

1) a) Constitue o ratificare în 
sensul art. 1163 Cod. civ, faptul 
că minorul a primit, după ce a 
devenit major, preţul imobilului   

vîndut de tutorul săi, fără în: 
deplinirea formalităţilor prescrise 
de axt. 401, 403 şi 430 Cod. civ. 
Cas. 1 39118; 137]95. 

b Minorul fie neemancipat, fie 
chiar emancipat, are pe lingă ac- 
ţiunea în resciziune cină este le- 
zat şi acţianea în nulitate, în ceia 
ce priveşte actele pe care legea 
le-a, supus oare-căror formalităţi- 
speciale, cînd aceste formalităţi 
n'a fost îndeplinite. Cas. 1 494|81. 
Cas. Secţ. Un. 5]92; Qaş, I 131|95.
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contra angajamentelor lor, 
ei nu întorc aceea ce aă 
primit, în urmarea acestor 
angajamente, în timpul mi- 
norităţei, interdicţiunei, 
sai mariajului, de cât dacă 
se probă că au profitat de 
aceea ce li sa dat. (Civ: 
1098, 1169, 1598.—Co. 10- 
12) (Civ. Fr. 1319)%). 
1165. Majorele nu pote, 

pentru lesiune, să exer- 
cite actiunea în rescisiune. 
(Civ. 434). (Civ. Fr. 1313). 
1166. Când formalită- 

țile cerute, în privința mi- 
norilor, sai  interdişilor, 
atât pentru  înstreinarea 
imobilelor, cât şi pentru 
impărțela unei succesiuni, 
s'aii îndeplinit, ei sunt, re- 
lativ la aceste acte, con- 
sideraţi ca cum le-ar fi fă- 
cut în majoritate, sait iîna- 
intea interdicţiunei. (Civ. 
401, ur, 407, 410-413, 430, 

1) a) Contorm art. 1164 Cod. 
civ. acela cea împrumutat peun 
incapabil trebue să facă dovadă 
că acesta a profitat de suma îm- 
prumutată, sa că gi-a plătit vre-o 
creanţă cu ea. Cas, 1 124|80. 

b) De asemenea şi cu feraeia 
măritată, în ceia-ce priveşte imo- 
bilul săii dotal, care neputină f 
înstrăinat nici de bărbat, nici de 
remeie, cumpărătorul este supus 
ia restituţiune, fără drept de a 
i se înapoia preţul, afară de ca- 
zul cind se constată că femeia s'a   

435, 454, 749, 1741 (Civ. 
Fr. 1314). 
"1167. In lipsa unniact 

de confirmatiune, sai de 
'ratifieaţiune, este destul 
ca obligatiunea să se exe- 
cute voluntar, după epoca 
în care obligatiunea putea, 
fi valabil confirmată, sau 
ratificată, (Civ, Fr, 1338,2), 

Confirmaţiunea, ratifica- 
țiunea saii executiunea vo: 
luntară. în forma şi în e- 
poca determinată de lege, 
ține loc de renunțare în 
privința mijlocelor şi €x- 
ceptiunilor ce putea fi o- 
puse acestui act, fără a 
se văt&ma însă drepturile 
personelor a treia. (Civ. 
Fr. 1338, 30). 

Confirmatiunea sai ra. ! 
tificatiunea, sau execuţiu. 
nea voluntară a unei do- 
națiuni, făcută de către 
evedi, suii reprezentanţii 

folosit de acel preţ. Cas.I 34/82. 
ec) Cînd“ judecătorii fondului, 

constată că preţul numărat de 
cumpărătorul unui imobil apar- 
ţinînd unul incapabil, n'a profitat 
acestuia, ci din potrivă i-a cauzat 
şi daune, rezolvă o ocestiune de 
fapt care scapă de sub controlul 
Curţei de Casaţiune, aşa că ne- 
pronunţarea asupra tutulor mij- 
i6celor referitore ia restituire, nu 
constitue o omisiune esenţială 
care să aibă de efect casârea ho- 
tărîrei, Cas. I 152|89.
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donatorelui, după mârtea 
sa, ţine loc de renuntare 
atât în privinta viţiurilor 
de formă, cât şi în privinţa 
ori-cărei alte excepţiuni. 
(Civ. 800, ur. 1157, 1168, 
1190 — Co. 457) (Civ. Fr. 
1340) ', 

CONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1168) 

1168. Donatorele nu 
pâte repara, prin nici un 
act confirmativ, viţiurile 
unei donaţiuni între vii; 
nulă în privinţa formei, ea 
trebue să se facă cu for- 
mele legiuite. (Civ. 800, ur. 
1167) (Civ. Fr. 1339) 2). 

  

UD a) Nu sunt violate dispozi- 
țiunile art. 1167 Cod. civ. cînâ 
instanţa de fond constată conăi- 
țiunile cerute pentru aplicarea 
lui, adică : cunoştinţa actului nul, 
cunoştinţa viţiuiui de care este 
atins, gi intenţiunea de al repara. 
Cas. 1 93193. 

d) Scopul confirmărei este de 
a da tăria necesară actelor care 
exist legalmente, dar care sunt 
nule, saă care sunt anulate. Cas. 
1 206187, 

c) Ratificaţiunea expresă (1190) 
şi ratificarea tacită sati voluntară 
(1167) se deosibese între ele prin 
împrejurarea că acâsta din urmă 
se deduce din fapte, exeluzină 
ori-ce fel de menţiune expresă. 
Cas, I 112]85. 

d) Proprietarul aparent e în 
drept a ratifica un contract de 
arendare, recunoscînă o plată an- 
ticipată, amîpdouă aceste fapte 
neconstituind de cît nişte simple 
acte de administrare. Ca. 1 14885. 

e) Art. 1167 şi 1190 Coă, oiv. 
nu sunt aplicabile cînd este vorba 
de o adeziune Ia executarea unei 
judecăţi, ele avînd de obiect exe- 
cutiunea voluntară a obligaţiuni- 
lor. Cas. II 29/88. 

P Nulitatea unu! contract ce 
reguleză convenţiunile matrimo- 
niale, fină radicală, din cauza 
naturei solemne a unor ast-fel 
de convenții, urmeză că ea nu 
pote fi ratificată după celebrarea   

căsătoriei. Cas. 1 31|90. 
9) Art. 1167 al. XII. 'Şfare apli- 

carea sa nu numaj cînd e vorba 
de donaţiuni, ci şi Ia testamente, 
din cauză că dispoziţiunea acestui 
aliniat pote fi aplicată la amîn- 
două aceste acte. Qas. 1 303|%. 

h) Nu se pâte acoperi prin ra- 
tificare o nulitate de orâine pu: 
blică, cum ar fi de exemplu nu- 
litatea unei sabstitaţiuni fdai- 
eomisare. Cas. I 206187; 40419. 
4JO executare voluntară nu 

pote rezulta; de cît saii din acte, 
sati dintr'un fapt care nu lasă 
îndoială asupra intenţiunei ace- 
luia care a executat'o. Cas. 1 93/93 

1) În principiă executarea vo- 
luntară a unei hotărîri judecă- 
toresti se consideră ca o aquies- 
care, în urma căreia nu se mai 
pâte cere pe nici o cale retrac- 
tarea ei, Cas. 1 102188. 

E) Ratifcarea unui act făcut 
între părţi saă făcut în numele 
lor nu se pâte Geduce de cît nu- 
mai din fapte şi Gin imprejurări 
individuale de-ale persânei care 
a făcut actul. Cas. | 14914. 

2) Ratificarea înlătură viţiul ac- 
tului din momentul efectuărel 
lui; de aci urmeză că actul pos- 
terior ratificat pâte produce efecte 
juridice între părţi, cu efect re- 
troactiv, începînd de la data sa. 
Cas. 1 332]84, 122195. - 

2) A se vedea notele art. 1167 
şi 1190 Cod. civ.
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CAPITOLUL 1X 

Despre probaţiunea obligaţiu- 

nilor şi a plăţer, 

1169. Cel ce face o pro- 
punere înaintea judecăţei 
trebue să o dovedeseă. (Civ. 
1170. — Co. 46) (Civ. Fr. 
1315) 1). 

1170. Dovada se pote 
face prin înscrisuri, prin 
martori, prin presumpti- 
uni,prin mărturisirea uneia 
din părță şi prin jurămint, 
(Civ. 1169, 1171, ur. 1191, 
ur. 1199, ur. 1200, 40, 1204, 
ur, 1207. ur.—Co.,46) (Civ. 
Fr. 1316) 2). - 

  

1) a) Intr'o contestaţie, datoria 
şi sarcina de a dovedi mijlocele 
pe care ente întemeiată, incumbă 
celui ce o face. Cas. 1. 36/85. 
__d) De asemenea într'o. acţiune 
in revendicare, ca şi în ori-ce altă 
acţiune, sarcina de a dovedi pro- 
prietatea imobilului ce se reven- 
dică, aparţine reclamantului. Cas, 
1. 249193. 

€) Ast-fel, fiind dovedit că ci- 
neva a lucrat şi pledat în calitate 
de avocat în interesul unei părti, 
acesta pretinzind că a plătit ono- 
rarul cuvenit, trebue să probeze 
acest fapt. Cas. E. 298|93. 

d) Spre a fi despensat de a plăti 
datoriile defunctului seii părinte, 
eredele trebue, să facă proba re- 
nunțărei sale la moştenirea pă- 
rintelui. Cas. I. 62|85. 

e) De asemenea, în materie de 
prescripțiune, sarcina de a proba 
intreruperea prescripţiunei apar- 
ține acelui care se folosesce de 
ea şi nu aceluY ce o invocă, Cas. 
1. 11]91, 
„PD Atunci câna părţile invocă 
înaintea instanțelor de fond, o 
lege străină, pentru faptele cari 
fac obiectul judecăţei, ele sunt 
obligate a proba mai întăl exis- 
tenţa şi dispozitivul et. Cas. II. 
rit Cas. 1. 288|83; 23790; 182]91; 

9) Sn viol6ză art. 1169 Cod. Civ.   

când instanţa de fond admite ce- 
rerea reclamantului, de şi nu este 
justificată, pe motivul că defen- 
dorul nu s'a prezentat în jude- 
cată spre a o combate. Cas. 50|96. 

h) Intro acţiune întrodusă îna- 
intea justiţiei, părțile devin pe 
rînd reclamanţi şi defendori, du- 
pă cum “şi prezintă cererile lor, 
aşa că ori-ce propunere pentru 
“stabilirea unui fapt juridio, tre- 
bue a fi dovedită de acel ceo 
face. Cas. 1. 88]91. - 

1) Tostanţa de fond violsză re- 
gulele probei atunci când obligă 
pe posesorul unul lucru să pro- 
beze că este al sei, dat fiind că 
faptul posesiunei, până la probă 
contrariă, presumă proprietatea, 
Cas. 1. 151|88; Cas. 11. 16590. 

E) Principiul stabilit de art, 
1169 Cod. Civ. fiind general, ur- 
msză că şi intimatul are dreptul 
de a opune în contra acelui ce 
pretinde un drept, lipsa de cali- 
tate. Cas. 1. 194]94. j 

2) a) Legea care guverneză mi- 
jlâcele de probaţiune aunurdrept, 
este legea care a fost în vigore 
la dobîndirea acelui drept. Cas, 
1. 6583. 

5) De asemenea mijlocele de 
probaţiune ale unei obligaţiuni, 
se fac după legea sub imperiul 
căreia a luat nascere ucea obli- 
gaţiune, fiind vorba de a se res-
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Secţiunea I. — Despre înscrisuri. 

$ 1.— Despre titlu autentic 1). 

1571. Actul autentie 
este acela ce s'a făcut cu so- 
lemnităţile cerute de iege, 
de un functionar public, 

care are drept dea func: 
tiona în locul unde actul 
sa făcut. (Civ. 1173, ur.— 
Co. 46, 88, 2292. —L,. auth. 
de la 1886, Art, 1) (Civ. Fr. 
1317) %. 
11472. Actul care nu pote 

  

pecta gi principiul general al ne- 
retroactivităţei legilor. Cas. II. 
2191. 

e) Instanţele de fond sunt su- 
verane aprecietore în ceia ce 
priveşte . interpretarea probelor 
aduse de părţi în susţinere sai 
in apărare, fără a se întinde acestă 
apreciere in susținerea de fapte 
ce nu rezultă din probele aămi- 
nistrate. Cas. I 64|82: 378]91; 
433]91. Cas. IL 69|90; 126|[94. 

1) A se vedea: «Legea pentru 
autentificarea actelor; de la 1 Sep- 
tembre 1886, modificată la 1 Ia- 
nuarie 1887. 

2) o) Autentificarea unui act 
nu pote fi făcută de cît de jude- 
cătorii cari ai luat consimţimiîn- 
tul părţilor. Cas. 1 38/89. 
__8) Autenticitatea unui act con- 
sistă în fâptul constatărei voinţei 
părţilor, propriis sensibus, de că- 
tre judecătorul competent, Cas. 
I 248|98. 

c)Nulităţile fiind de dreptstriet, 
urmeză că lipsa de constatare în 
procesul verbal de autentificare, 
a faptului că scriitorul a declarat. 
că el a scris actul, după cererea 
părţilor, nu pote atrage nulita- 
tea, Qas. 1 248|98; 842193, 

d) Un act autentic nu se pâte 
face prin procurator, afară de 
cazul cînd şi acest procurator 
posedă o procură autentică. Cas. 
1 39/88. 

e) Este de datoria Tribunalelor 
de a da autenticitatea legată tu- 

  

tulor actelor ce li se prezintă, 
căci prin acâsta nu se prejudecă 
cestiunea valabilităţei lor. Cas. 1 
271190. 

f) Actul nu pote avea caracte- 
vul de autentic, cînd la autenti: 
ficarea lui s'a prezentat numai 
una din părţi, chiar dacă în urmă 
s'a prezentat şi cea-l'altă parte 
spre a'şi da consimţimiîntul. Cas. 
1 311|83, Contra. Cas. [1 194|92. 

9) Cină e vorba de autentifica- 
rea unui act de donaţiune este 
suficientă constatarea în procesul 
verbal încheiat de Tribunal, înfă- 
ţigarea părţilor şi exprimarea Yo- 
inţelor lor. Cas. [. 430|90. = 

A) Este isbit de nulitate actul 
autentic, atunci cînd consimţi- 
mîntul părţilor s'a constatat în- 
tr'o casă particulară, numai de 
preşedinte, fără delegaţiunea tri- 
bunalului gi fără asistenţa grefi- 
erului, după cum cere legea pen- 
tru autentificări. Cas, 1. 313|89, 

i) Acela care cere anularea u- 
nui act autentic, trebue să pro: 
beze că solemnităţile presorise de 
lege nu aă fost observate şi nu 
ai fost făcute de funcţionarul 
competent. Cas. 1. 187|89. 

Î) Comisarii de poliţie nu pot 
legaliza de cît acte cu dată certă; 
ei nu a de loc competenţa de 
a autentifica vre-un act. Cas, 1. 
118|81, 

k) De şi agenţii administrativi, 
poliţaii sai comisarii, nu aă drep- 
tul de a da autenticitate actelor ,
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fi autentice din «causa no- 
competinţei sai a necapa- 
cităţei funcţionarului, sati 
din lipsă de forme, este 
valabil ca seriptură sub 
semnătură privată, daca 
s'a iscălit de 1) părțile con- 
tractante. (Civ. 1176, ur.— 
L. auth. 1886, Art. 20) (Civ, 
Fr. 1318) 2). 
1173. Actul autentic are 

deplină credinţă în privi- 
rea ori-cărei persâne des- 
pre dispositiunile şi con- 
venţiunile ce constată.(Civ. 
653, 973, 1474, — L. auth. 
1886, art. 18). 

cu toate aceste, arătaţii funoţio- 
nari, după un uz constant, pot 
face legalizări numai în ceia ce 
priveşte constatărea datei certe 
şi validitatea semnăturelor. Cas. 
1. 29185. 

D Ori ce act care emană de la 
o legaţiune romină din streină- 

tate sai de la o auturitate diplo- 

matică saă consulară, străină, din 

țară, nu pote fi primit de auto- 

rităţile romine dacă nu, este lega- 
lizat de Ministrul afacerilor stră&- 

ine. Cas. I. 138|90; 355|91. Oas. II. 

187192; Cas. E. 2495. 

1) Din erdre de tipar se dice, 

în ediţiunea oficială «din» în 100 
de: «der. 

2) A se vedea notele art. MT 

Cod. civ. ; 

- 3) a) Un act autentic face de- 

plină credinţă neputină fi anulat 

de cit prin înscrierea în fals, Qas. 

1. 20888. 
5) Ast-fel fiind, urmâză că ve- 

rifioarea de seripte nu pote avea   

Executarea. actului au- 
tentic care este învestit cu 
formula executorie, va fi 
suspensă prin punerea în 
acusaţiune, când se intentă 
o acţiune criminală în eon-. 
tra pretivsului autor al ac- 
tului. Iar când în cursul 
unei instanţe civile actul 
se atacă de falş, tribuna- 
lele pot, după împrejurări, 
a suspenda provisoriii exe- 
cutarea actului. (P. 12%, 
ur.—Pr. P., 60, ur..296, 45, 
ur.—L. auth. 1886, art. 18) 
(Civ. 1319) 5. 
1174, Actul cel auten- 

loc cînd e vorba de acte auten- 
tice, ele neputină fi atacate de. 
cit pe calea înscrierei în fals. Câs. 
1. 90190. . - 

c) 'Fotnşi, din combinaţia art, 
1113 cu 1198, urmeză că un act 
autentic, pote fi atavat fără în- 
soriere în fals şi anume pentru 
cauză de simulaţiune, cînd să con- 
testă numai declaraţiunile părţi- 
lor coprinse în actul atacat, iar 
nu faptele atestate de autorita- 
tea care a efectuat autentificarea. 
Cas. 1. 144183; 338|90, 

d) De &semenea un act auten- 
tio se mai pote ataca pentru ca- 
uză de simulaţiune, ohiar de în- 
săşi partea contractantă, cînd si- 
mulaţiunea actului a avut de scop 
de a ascunăe o fraudă la lege. 
Cas. 1. 299]31. 

e) De şi în general simulaţiu- 
nea se pote dovedi prin martori 
și presumţiuui, totuşi cererea fă-. 
cută de' una din părțile contrac- 
tante de a se anula un act au-
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tic, sait cel sub semnătură 
privată are tot efectul în- 
tre părti despre dreptu- 
rile şi obligaţiunile ce con- 
stată, precum şi despre 
aceea ce este menţionat 
în act, peste obiectul prin- 
cipal al convenţiunei, când 
menţionarea are un raport 
ore-eare cu acest obiect. 

Dar menţionările cari 
aii obiect un fapt cu totul 
strein de acela al conven- 
ţiunei, nu pot servi de cât 
numai la un început de 
dovadă, (Civ. 1171, 1176, 
1197. —.Co. 46) (Civ. Fr. 
1320) 1). 
1175. Actul secret care 

modifică un act public, nu 

pote avea putere de cât 
între părţile contractante 
şi succesorii lor univer- 
sali ?); un asemenea act nu 
pâte avea nici un efect în 
contra altor persâne. (Civ. 
973, 1229, 1930) (Civ. Fe. 
1321). 

$ 2.— Despre actele sub semnă- 

tură privată. 

"1176. Actul sub-sem- 
nătură privată, recunoscut 
de acela căruia se opune, 
saii privit, după lege ca 
recunoscut, are acelaşi e: 
fect ca actul autentic, în- 
tre acei cari lati subscris 
şi între cei cari represintă 
drepturile lor. (Civ. 1174, 

  

tentic ca simulat, nu se pie proba 
prin mijlocele aratate, cînd actul. 
este investit ca tote formele ce- 
rute de lege. Cas, E. 111186. 

7) Dacă suma datorită este con- 
statată printrun act autentic, a- 
cest act face deplină credință 
pentru părță în ceia ce privesce 

conţinutul săi, aşa că debitorul 
care pretinde că nu a primit su- 
ma întregă prevădută în act, tre- 
bue să dovedâacă el acest lucru. 
Cas. 1. 4|9%. 

9) Instanţa de fond se pâte în- 
temeia pe ori-ce fel de fapte spre 
a proba dolul; ast-fel dacă ea, 
in scopul de â'şi forma convin- 
gerea, înlătură Gre-oare acte, fie 
chiar autentice, acesta nu con- 
stitue o violare a art. 1173 Qoă. 
civ. pentru că în privinţa consta- 
tărei dolului, judecătorul fondu-   

luj este suveran apreciator. Cas 
1. 93193. : 
4 n) Un act autentie nu pâte fi 

:| dărămat de cît prin jurămiînt de- 
cisorii; jurămîntul supletoriă nu 
pote stărăma tăria unui aseme- 
nea act, el neputinâ fi conside- 
rat numai ta un început de do- 
vadă sorisă, ci ca făcînd: deplină 
dovadă. Cas, 1. 48131. E 

i) Dacă înaintea instanţelor de 
fonă, partea nu useză de mijlo- 
cul legal de apărare de a se în- 
serie în falş în contra actului ce 
voesce a'l sfărăma, nu mai pote 
A un mijloe de casare, nerecu: 
noscerea lui. Cas. I, 12192. 

1) A se vedea notele de la art. 
1173 Cod, civ. 

2) Cuvintele : «si succesorii lor 
universal», lipsesc în textul fran- 
ces.
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ur. 1177, ur. 1182, 1191.— 
Co. 46, 47, 88) (Civ Fr. 
1322) 3). 
117%. Acela, căruia se 

opune un act, sub semnă- 
tura privată, este dator, 
a-l recundsce, saii a tăgă- 
dui curat scriptura, sau 
sub-semnătura sa. 
Moştenitorii săi ?), cei-ce 

represintă drepturile ace- 
iuia al căruia se pretinde 
că ar fi actul, pot declara 
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că nu cunose scriptura saii 
sub -semnătura autorului 
lor. (Civ. 1178, ur.) (Civ. 
Fr. 1323) 5). 

1178. Când cine-va nu 
recundsce seriptura şi sub- 
semnătura sa, sait când 
succesorii săi 4) declară că 
nu le cunose, atunci justi- 
ţia ordonă verificarea ac- 
tului, (Pr. 162-184) (Civ. 
Fr. 1324)5. 
1179. Actele sub sem- 

  

1) a) Un act sub semnătură pri- 
vată are acelaş efect ca şi un act 
autentic faţă de personele con- 
tractante ; numai în contra ter- 
ţelor persoane el. nu pote face 
credinţă de cît de la înregistra- 
rea făcută conform art. 1182 Cod. 
civ. Cas. I 135]83. 

d) Falşificarea uni semnături 
prin punere de deget într'un act 
privat, pote să constitue deliotul 
de falş în scrieri private, dacă 
actul prezentat în justiţie a fost 
valiaat de tribunal, pronunţin- 
du-se pe temeiul lui o condam- 
nare. Cas. II 289190. 

0) Poliţia fiind o dregătorie pu- 
blică, pote să dea dată certă ac- 
telor sub semnătura privată. Cas. 
1 27|94, 

2) Din erdre s'a omis aci, după 
cuvântul «săr,» cuvântul <+saz, 
care există în textul trances, şi 
a cărui lipsă şi înlocuire printr'o 
virgulă, “i întunecă şi denatu- 
rează înţelesul. 

3) a)A se vedea notele art. 1171, 
1173, 1178 gi 1118 Cod, civ. 

5) Un act de vînzare, semnat 
prin punere de deget, nu pste î 
considerat ca un act sub semnă-   

tură privată, însă recundşterea 
lui de către vînzători înaintea 
vre-unei instanţe judecătoreşti, 
tace ca actul să fie valid. Cas, 1 
41194. 

e) Actele sub semnătură privată 
subscrise de falit, înainte de de- 
olararea lui în stare de faliment, 
sun oposabile masei creditorilor 
chirografari, chiar cînd aceste 
acte nu ai căpătat o dată certă, 
anteridră declaraţiunei falimen- 
tului. Cas. 1 122|94. 

4) Art Fr, după cuvintele: <saii 
când succesorii 8ăt>, adaogă; <et 
ayanit cause,» 

5) a) Numai atunci se procede 
la verificarea de soripturi cind 
se declară în falg sorierea sai: 
subsorierea din act, nu şi atunci 
cînd e vorba de alterarea datei 
acelui act. Cas, 1 251|83. 

d) Verificarea soripturilor din 
oficiă . este lăsată la facultatea 
juâecătorilor fondului. (art. 169 
pr. civ.) Cas. 1 32382. 

c) Calea falşului incidental este 
deschisă chiar după terminarea 
aceleia a falsului principal, cînd 
deciziunea care a rezolvat jude- 
cata în criminal, s'a pronunţat nu-
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nălură privată, - cari co- 
prind convenţiuni sinalag- 
matice. nu sunt valabile 
daca nu s'aii făcut în atâtea 
exemplare originale, câte 
sunt părți eu interes con- 
trariii. Este de ajuns un 
singur exemplar original 
pentru iâte persânele cară 
ai acelaşi interes. 

Fie-care exemplar tre- 
bue să facă menţiune de 
numărul originalelor ce 
s'aii tăcut, 

Cu tote acestea lipsa de 

CONTRACTE SAU CONVENŢIUNI (ârt. 1150) 

menţiune că originalele 
s'au făcut în număr îndoit, 
întreit, ş. e. L., nu pote fi 
opusă de acela care a exe- 
cutat din parte-i conven- 
tiunea constatată prin act. 
(Civ. 943, 1167, 1190, 1197) 
(Civ. Fr. 1325) 1), 

1150. Actul sub sem- 
nătură privată, prin care 
o parte se obligă către alta 
a-i plăti o sumă de "bani 
sai o cătime ore-care, tre- 
bue să fiă seris în întregul 
lui de acela care Pa sub- 

  

mai asupra neculpabilităţei per- 
s6nei, fără a statua şi asupra've- 
rităţey sa falsităţei actului. Cas, 
II128. . 

d) Cînd tribunalul refuză dea 
“procede Ia verificare de scriptură 
şi nu motiveză de ce a refuzat 
acest mijloc de probă, violeză le- 
gea. Cas. 1 287|88 “ 

e) După legea Caragea, ca şi 
după actualul Cod civil, saroina 
de a dovedi sinceritatea unui 
act produs în justiţie, în cazul 
cînă defendorul '1 contestă sem- 
nătura, era a părţei care”! -pro- 
ducea în justiţie. Cas. I 49/80. 

f) Cînd actul sub semnătură 
privată nu este recunoscut de 
mostenitorul aceluia de la care 
emană, tribunalul are facultatea 
să admită pe lingă verificatea de 
seripte şi proba cu martori. Cas. 
1 161|86. 
9) Verifioarea de scripte uu are 
lo de cît la actele sub semnă- 
tura privată; actele autentice nu 
se pot ataca de cît pe calea în- 
scrierei în falg. Cas. 1 90190.   

1) a) Un partaj efectuat în con- 
diţiunile unul act de învoială eo- 
prinzător de conveuţiuni sinalag- 
matice, este supus formalităţilor 
prevădute de art. 1179 Cod. eiv. 
Cas. I 190!85. 

d) De asemenea şi contractele 
de vîndare, care sunt prin na- 
tura lor sinalagmatice, chiar în 
cazul cînd ele ar îi legalizate de 
Primărie. Cas. I 79/91. 

c) Poliţele de asigurare sunt 
valabile, chiar atunci cînd sunt 
făcute într'un singur ' exemplar, 
legea comercială neprevădînd dis- 
poziţiile lege! civile. Cas. II 108%. 

d) Un act sub semnătură pri- 
vată, cuprinzină convenţiuni si- 

nalagmatice este valabil pentru 
partea care. a luat parte la exe- 

cutarea lui, cu toate că nu ar 
A tăcut în atitea exemplare cite 
sunt părţile conform - art. 11793 
Coâ. civ,, şi aceasta cu atît mai 
mult, cînd el este confirmat. 
printr'o transacţiune ulteridră în 
dublu exemplar. Cas. 1 127|%; 
216]95. |.
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seris, saii cel puţin acesta 
înainte de a sub-semna să 
'adaoge la finele actuiui cu- 
vintele bun şi 1). aprobat, 
arătând tot-d'auna în litere 
suma sai câtimea lucru- 
rilor şi apoi să iscălescă. 

Nu sunt supuşi la acestă 
regulă  comercianiii, in- 
dustrialii, plugarii, vierii, 
slugile şi 6inenii cari mun- 
cese cu diua, (Civ. 944, 
1172, 1181, 1197 — Co. 4, 
41, 215) (Civ. Fe. 1326)*). 

LASI. Când suma ără- 
tată în act este deosebită 
de aceea ce este arătată 
în bun, obligațiunea se 
presume. că este pentru 
suma cea mai mică, chiar 
când actul precum şi bu 
nul sunt scrise în întreg 

de mâna acelui care sa 

1) Art. Fr. dice: <saă. în loc 

de < î» 
2) a) Este inutilă formula <bun 

si aprobat» prescrisă de art. 1180, 

întw'un act de cesiune, atunci 

cînd cedentele nu contestă întru 
nimie actul. Cas. I 146|81, 

5) Lipsa formulei «bun si apro- 
bat» nu atrage nulitatea unui act, 
şi nu pote avea ca, efect că actul 

să fe lipsit de ori-ce valore ju- 
vidică, putind servi ca un început 
de dovadă scrisă, care se pote 

complecta prin presumţiuni, prin 
martoră, prin interogator şi prin 

jurămiînt supletor. 0as. 1 99]81; 
237185; 128186; 200193; 120|96. 

c) Cind biletul de ordin e scris   
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obligat, afară numai de nu 
se va proba în care parte 
este greşala. (Civ. 983,1180, 
1191, 1900, 1209) (Civ. Fr. 
1327). , | 
1182. Data seripturei 

privale nu face credinţă 
în contra .persoanelor a 
treia interesate. de cât din 
dioa în care s'a înfăjişat 
Ja o dregătorie publică. din 
dioa în care s'a înscris în- 
tun registru public, din 
dioa mortii acelui sait unui 
din acei cari Lai subseris, 
saii din dioa în care va fi 
fost trecut fie şi în. pre- 
scurtare 2) în acte. făcute 
de ofiţerii publică, precum 
procese-verbale pentru pu- 
nerea peceţei, saii pentru 
facere de inventare. (Civ. 
1176, 1441, 1730.—Co. 46. 

în întregul săi şi subsoris de de. . 
bitor, în acest caz nu mai e ne- 
voe de adăogarea tormulei «bun 
si aprobat», formulă pe care art. 
1180 Cod, civ. o cere numai atunci 
cînd actul care constată obliga- 
iunea e semnat numai de de- 
bitor. Cas. 60|90. 

d) Actul de -creanţă lipsit de 
formula art, 1119 Cod. civ. nue 
iabit de o nulitate absolută, pu-“ 
tind constitui un început de probă 
scrisă, care se pâte complecta cu 
cele alte mijlâce de probaţiune 
de lege. Cas. I 62190; 200[9%; 
12096. 

3) Cuvintele : «fie si în prescur- 
| tare», lipsesc în textul trances.
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L. auth. 1886, art. 28) (Civ. 
Fr. 1328) 1). 

1183. Registrele co- 
merciauţilor nu fac ere- 
dință despre vîndările ce 
coprind în contra pers6- 

"CONTRAO'TE SU CONVENȚIUNI (Art. 1153) 

nelor necomereiante :). — 
Dar judecătorul pâte da 
jurământ la una sait la alta 
din părţi. (Civ. 1184, 1220, 
1904.—Co. 22, 94,35, 31-33, 
50-54) (Civ. Fr. 1329) 5). 

  

1) a) Art. 1182 Coa. civ. se re- 
feră numai la actele între vii de 
Oxe-ce testamentele private fac 
deplină credinţă despre data lor, 
tără să li se câră dată certă, Cas. 
I 174|86. 

d) O procură legalizată face 
credință despre data ei din mo- 
mentul legalizărei. Cas. I 108|92. 

c) Poliţele de asigurare făcute 
prin curtieri ait caracterul actelor 
cu dată certă. Cas. 1 108|%2, 

d) Un compt curent nu pâte fi 
oposabil celor de al treilea ca 
posedînd dată certă, cînd el nu 
este făcut conform art. 1182 Cod. 
civ.„ sai nu se dovedeşte că este 
extras din registrele comercian- 
tului, ţinute în regulă. Cas. 1 
192|92. . 

£) Dacă în o procură autenti- 
îcată se află trecut în prescurtare 

„un contract de subarendare, pro- 
cura avind dată certă, urmâză 
că şi contractul de subarenâare 
a dobindit dată certă, aga că pâte 
î oposabil terţilor. Cas. 1 197193. 

7) Un contract de arendare pre- 
sentat de părţile contractante la 
poliția unui oraş spre legalizare, 
şi trecut în registrele sale, însu- 
geşte caracterele unui act cu 
dată certă, care să pâtă face ore- 
dinţă în contra terţelor persâne 
interesate. Cas, I 27]94. 

9) Poliţia unui oraş este o dre- 
gătorie publică în senzul art. 1182 
Cod. civ., deci ea pâte aa dară 
certă, actelor sub semnătură pri- 
vată. Cas. 1. 27|94,   

7) Actele sub semnătură pri- 
vată subscrise de falit, înainte de 
declararea lui în stare de fali- 
ment sunt oposabile masei cre- 
ditorilor chirografari, chiar cînd 

“| aceste acte nu ai căpătat o dată 
certă, Cas. 1, 122|94. 

2) Art. Fr. adaogă îndată după 
cuvîntul necomereiante : <sauf ce 
gui sera dit ă t'Egară du serment;» 
iar cuvintele: <dar judecătorul 
'pâte da jurământ la una sai la 
alia din părti, lipsesc, 

3) a) Registrele comercianților 
fac probă şi în contra necomer- 
cianţilor, cînd aceștia ai cerut 
producerea registrelor în jude- 
cată şi aă declarat că se încred 
în soriptele lor. Cas. 1. 20581. 

d) Asociatul este în drept a cere 
aducerea „registrelor societăţi, 
pentru a constata pretenţiile sale, 
Cas. 11. 21]94, 

c) Dacă societarul refusă adu- 
cerea acestor registre, deţinute 
de prepusul asociaţilor, judecata 
pote deferi părţei care oferă să 
dea cred&mint registrelor, jură- 
mîntul aspra obiectului contes- 
taţiunei. Cas. 1. 26/94. 

d)- Din art, 1183 şi 1184 Coă, 
civ. rezultă că regisirele comer. 
cianţilor fac probă în favorea sai 
în contra lor, numai în ceia ce 
privesce actele pur comerezale, 
iar nu şi acele de caracter civil. 
Cas. [. 329]87, 

e) Se violeză dreptul de apa- 
rare, cînd instanța de fond res- 
pinge cererea pentru aducerea
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1184. Registrele eo- 
mereianţilor -se cred în 
contra lor, dar cel care vo- 
esce a profita de ele nu 
pote despărti coprinderea 
lor, lăsând aceea ce pote 
a-i fi contrariii. (Civ. 1183, 
1206.—Co. 46, 50-54) (Civ. 
Fr. 1330), 

1135. Registrele, căr- 
ţile saii chârtiele domes- 
tice. nu fac credinţă în fa- 
vârea acelui care le-a scris, 
dar aii putere în contra 
luă ; 

10 Când coprind curat 
primirea. unei plăţi; 

9 Când coprind men- 
tiunea expresă că nota saii 
serierea din ele sa făcut: 
ca să țină loc de titlu în 
favorea creditorului. (Civ. 
33, 297, 1198, 40.—Co. 31, 
46, 50, 51) (Civ. Fr. 1331)1). 
1156. Ori-ce anotaţiune 

făcută de creditore în jo- 

| sul, pe marginea saii pe 
dosul unui titlu. de cre- 
antă ?) este credută, cu 
tote că nu este subsem- 
mată nici datată de el, 
când tinde a proba libe- 
ratiunea debitorelui. 

Aceeaşi putere dovedi- 
tore are şi scriptura fă- 
cută de cereditore pe do- 
sul, marginea saii în jo- 
sul duplicatului unui act, 
saii chitanțe, dar numai 
când duplicatul va fi în 
mânele debitorelui. (Civ. 
1200, 20, 1202) (Civ. Fr. 
1332)5). 

$ 8,— Despre rebige 

1197. Rebogele, când 
crestăturele după amân- 
dou& bucăţile sunt egale 
şi corelative, sunt un mij- 
loc de probare între per- 
s6nele cari aii obieceiii de 
a se servi cu un aseme- 

  

registrelor în scop de a dovedi 
că creanţa ce se cere a mai fost 
o dată urmărită. Oas, 1. 152|82. 

f) Cînd părţile ai recunoscut 
în instanţă că n'a registre ţi- 
nute în regulă, şi recurg la proba 
cu martori, instanţa de fond nu 
e ţinută să oblige pe defendor să 
aducă registrele, spre a face probă 
reclamaniului. Cas. 11. 139|86. 

g Un registru pâte servi ca do- 

vadă, chiar atunci cînd partea şi 
Va însuşit făra consimţimântul a- 
celuia care? posedă. Cas. 1,230|88,   

h) A se vedea şi nota a de la 
art. 1188 Co. civ. 

1) A se vedea nota e de laart. 
1183 Cod. civ. 

2) Axt. Fr. după cuvântul : «cre- 
anţă», dice: +qui est toujours restț 
EX 84 POSsessi0n.> 

3) a) Art. 1186 Coâ, civ. presu- 
pune casul în care ocreâitorul pro- 
duce titlul asupra căruia se găsesc 
adnotaţiuni referitâre la liberaţi- 
unea debitorului. Cas. 1. 491|9], 

b) A se vedea şi notele 'de la 
art. 11883 şi 1185 0od, civ. 

19
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"nea mijloc de probaţiune. | cari ai asistat de bună 
(Civ. 980, —-Co. 46) (Civ.! voia lor, aii aceeaşi ere- 
Fr, 1333). 

„$ 4.— Despre copiile titlurilor» . 
autentice. 

1188. Când originalul 
există, copia legalisată nu 
pote face credinţă de cât 
despre ceea-ce se coprinde 
în original. înfăţişarea că- 
ruia se pote cere tot-d'a: 
una. (Civ. 32, 1188) (Civ. 
Fr. 1334). 

Cînd originalul nu există, 
copiele legalisate de ofi- 
cerii publici competinţă se 
cred, după distineţiunile 
următore : 

1% Copiele seâse din or- 
dinea magistratului, păr- 
țile fiind față sai chemate, 
cu formele legale, precum 
şi copiele scâse, fără in- 
tervenţiunea  magistratu- 
lui, dar de făţă cu părțile 

  

1) a) Copia unui acţ are forţă 
probantă când însuşi partea, a re- 
ounoscut'o prin taptul că ea este 
singurul titlu în virtutea căruia 
procesul a fost intentat. Cas. 1 
85|88. 

d) Dacă nu se prezintă şi ori- 
ginalul, nu este valabilă copia 
scoasă din registrele tribunalu- 
lui, după un act âe donaţiune, 
Cas. 1 254j82. j 

c) Când e vorba de restabilirea 
unul testament în lipsa origina- 
lui, e nevoe să se probeze că o-   

dinţă ca şi titlurile origi- 
nale. (Civ. 1173), 

20 Copiele cari șe vor fi 
dat de ojicerii publici :om- 
petinţi, fără intervenţiu- 
nea magistratului sai con- 
simţimentul părţilor, fac 
asemenea credință după 
30 ani, socotiți din diua 
în care s'aii dat aceste co- 
pii. Când asemenea copii 
vor fi date de mai puţin 
de 30 ani nu fae de cât un 
îneeput de dovadă. (Civ. 
32, 1197). 

30 Copiele legalisate de 
un oficer publie necompe- 
tinte, nu pot face de cât 
un simplu început de do- 
vadă. (Civ. 1197). 

4 Copiele copielor nu 
aii nică o putere proba- 
torie. (Co. 46) (Civ. Fr. 
1335) !). 

  

riginalul testament era investit 
cu toate formele cerute pentru 
validitatea testamentelor. Cas. I 
421190. 

d) Dacă instanţa de fonă con- 
statată în tapt că originalul unul 
testament se deţine de-una din 
părți, pote să admită cu provă 
copia de pe acel testament, pro- 
dusă de partea adversă, fără ca 
prin acestă procedare să atingă 
disposiţinnile axt. 1118 Cod civ. 
Cas: I 359j91; 440]91. 

e) Atât după vechile legiuri cât
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$ 5.— Despre acte vecognitice. 

1159. Actul de recu: 
nâscerea unei datorii con- 
statate prin un titlu pre- 
cedent, nu. face probă de- 
spre datorie şi nu dispensă 
pe creditore de a presenta 
titlu original. de cât în ur- 
maătorele ceasuri: 

10 Când actul de secund. 
scere coprinde causa şi o- 
biectul datoriei, precum şi 
datatitlului primordial,sai 
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20 Când actul recognitiv 
având o dată de 30 ani este 
ajutat de posesiune şi de 
unul saii mai multe acte 
de recunâscere conforme 
cu dânsul. 

Actul recognitiv, în cele 
două casuri mentionate, 
nu pote avea nică un efect 
despre ceea-ce coprinde 
mai mult de cât titlul pri- 
mordial, saii despre ceea- 
ce nu. este în asemănare 
eu acest titlu. (Civ. 628, 

  

şi după actualul Cod. civil, co-' 
piile fac credinţă în justiţie când 
se constată în fapt că originalul 
act nu se pote produce în justiţie 
dintr'o cauză de forţă majoră, 
cum ar fi de exemplu âistruge- 

realui prin incendii. Cas. 1.218]83, 
î) Când însă, instanţa de fonâ 

se bazează pe copia titlului, fără 
să arate că originalul s'a pierdut, 
pronunţă o hotărire nemotivată 
care atrage casarea ef. Cas. i 
291|84, 

g) Prezentarea origioalului este 
cu atât mai mult impusă, când 
actul este sub semnătură privată; 
copiile după asemenea acte nu 
pot avea nici o forță probantă. 
Cas. 1 404|84. . 

7) Copiile după copii nu pot 
avea nici o forţă probantă în ju- 
stiţie. Cas. I 81]91. 

1) Şi sub legea Caragea copiile 
după copii nu aveaii nici o forţă 
probantă. (art. 28 şi 29, cap. IL 
partea IV-a a Codului Caragea) 
Cas. E 49]93. , 

4) Copiile dupe hotăriri, date 
de grefele tribunalelor conform 
legei, nu se pot înlătura de cât   

atunci vând se prubăză că suut 
pătate de un viţiii,care ar pune 
la îndoială verucitatea conţinu: 
tului lor. Cas. 1 134189. 

I Dacă ereditorul nu poate să 
produeă originalul titlu, nici să 
dovedescă perderea lui, judecă- 
torul pote trage presumţia că 
dânsul Pa remis debitorului şi 
că acesta este o dovadă, conform 
art 1138 Cod. oiv., cum că debi- 
torul sa liberat, Cas. IL. 187|94. 

m) Art. 18838 Cod. civ.se aplică 
numai la relaţiunile de drept 
privat, isvorite între părţi. Aga 
dar, constarea întinderei pământ * 
tutui, dat conform legei rurale, 
foştilor clăcași împroprietăriți, 
rezultind Qin acte publice care 
se conservă de autorităţile pu- 
blice, părţile interesate pot a se 
servi în justiţie numai de certi- 
ficate sai de copil scâse direct . 
de la acele autorităță, după acele 
acte, în procesele ce ai, fără ca 
prin admiterea unor ast-fel de 
certificate saii copil, să se violeze 
dispoziţiunile citatului articol, 
Cas. 1 417|95.



290 

1188, 1846, 1893) 
1337) 1). 

56. — Despre actele confirnative. 

1190. Actul de confir- 
matiunea saii ratificaţiu- 
nea unei obligaţiuni, în 
contra cărei legea admite 
acliunea în nulitate, nu 
este valabil de cât atunci 

(Civ. Fr. | 
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când coprinde obiectul, 
causa şi natura obligaliu- 
nei, şi când face meniiune 
de motivul acțiunei în uu- 
litate, precum şi despre 
intenţiuuea de a. repara 
viţiul pe care se întemeia 
acea acţiune 2). (Civ. 952, 
959, 961, 974-976, 1163, 
1843) (Civ. Fr. 1338, 10) 5). 

  

1) a) O recunoaştere a datoriei 
tăcută în mod unilateral şi inci- 
dental, cu ocaziunea constatărei 
unui alt; fapt, de şi nu întruneşte 
condiţiunile art. 1189 Cod. civ. 
totuşi ea pote fi considerată ca 
un început de dovadă sorisă, Cas, 
1 280]80. 

3) O serisâre nu pote fi admisă 
drept act de recundştere alunei 
datorii, neîntrunind condiţiunile 
art, 1189 CoA, civ. Cas. 1 131|88, 

e) Recunâşterea unui testament 
de autorul testaforului nu este 
îndestulătore, cînd nu se dove- 
deşte înaintea instanţei de fona 
că testamentul original era în: 
vestit cu tâte formele cerute 
pentru validitatea testamentelor. 
Oas. 1 42190. 

2) Art, Fr. mai are două ali- 
niate, din cari legiuitorul nostru 
a format art. român 1167. 

3) a) Ratificarea sai confirma- 
rea unei obligaţiuni, nu pâte aco- 
peri o nulitate de ordine publică, 
Ast-fel, nulitatea unei substitu- 
ţiuni fidei-comisare, fiină de or- 
dine publică, nu pâte fi întătu- 
rată printr'o ratificare făcută con- 
form art. 1190 Coa.civ., căci în 
acest caz şi ratificarea însăşi este 
isbită de nulitate. Cas. 1 206(87. 

d) Ratifioarea unui aot nul nu se.   pâte face de cît atunci cînd per- 

sâna care ratifică a dobiînăit; ca- 
pacitatea qe a face un act valabil. 
Urmâză deci, că ratificarea tă- 
cută de o femee măritată actului 
de înstrăinarea averei sale do- 
tale imobiliare, nu este valabil 
dacă s'a făcut în timpul căsăto- 
riei, de dre-ce averea sa în acest 
timp este inalienabilă şi ea nu'şi 
pote înstrăina fondul săi dotal 
de cit în cazurile excepţionale 
prevădute de lege. Oas. 1 124|91. 

c) Art. 1190 are în vedere nu- 
mai ratificarea expresă, iar nu şi 
pe cea tacită. (Art. 1167 Cod. oiv.) 
Cas. 1 1448. 

d) Contraotul de căsătorie fiind 
un act solemn, nu pore fi sus- 
ceptibil de o ratificare expresă 
în senzul art. 1190. Cod. cir, Cas, 
T 18187. 

e) Faptul de a primi. o plată 
saă a plăti pentru executarea 
unei obligaţiuni pe care debito- 
zul o ştie nulă, constitue ratifi- 
carea actului nul, din partea de- 
bitorului capabil. Cas. [ 29284. 

f) Aprecierile eronate de fapt, 
scapă de sub controlul Casaţiei, 
când instanţa de fonă constată 
că ele întrunesc în Grept, ele- 
mentele ratificaţiunei prevăzute 
de art. 1189, Coa. civ. Cas, [ 
-292|94. 

9) A se vedea şi notele de la
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Secţiunea II. — Despre martori. 

$ 1. — Despre casul când dovada 
prin martori nu este primită 1). 

1191. Dovada despre un 
jucu Gre-care de o sumă 
saii de o valâre mai-fnare 
de 150 2) lei, chiar pentru 
deposit voluntar, nu se 
pote face de cât saii prin 
un act autentic, saii prin 
un act sub semnătura pri- 
vată. 

Nu se va primi nică o- 
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dată o dovadă prin mar» 
tori, în contra sait peste 
ceea-ce eoprinde actul, nică 
despre  ceea-ce sar pre- 
tinde că s'ar fi dis, înaintea, 
la timpul, saii în urma con- 
feetiunei actului, cu tote 
că ar fi cestiune de o sumă 
Saii o valore mai mică de 
150 2) lei. (Civ. 33, 1173, 
1176, 1192-1198, 1416, 1533, 
1597, 1621, 1686.—Co. 46, 
55,88,478) (Civ. Fr. 1341)%). 

1192. Articolul prece- 
  

art. 1167, Cod. civ. cu privire la 
ratificarea tacită, 

1) Acest titlu lipsesoce în Codul 
Frances. 

2) Legea «pentru înfiintarea nou- 
lui sistem monetar si pentru fa- 
bricarea monetei nationale», fiind 
promulgată la 22 Aprilie 1867 şi 
Codul Civil, nemodificat în pri- 
vinţa felului Zeilor de cari vor- 
besce, fiind promulgat şi pus în 
lucrare la 1 Decembre 1865, re- 
sultă că aceşti 150 lei de care 
vorbesce art. 1191 sunt lei vechi, 

3) a) Proba cu martori este ad- 
misibilă chiar în materie imobi- 
liară, spre a stabili de exemplu 
cumpăraxea unui imobil, atunci 
când valdrea lui nu întrece suma 
de 150 lei. Cas. I, 201]89; 

i) Este de asemenea admisibilă 
proba cu martoră când e vorba 
de constatarea unui fapt, cum ar 
fi viciul de construcţiane al unui 
lucru încbiriat, constaterea unei 
surpări, o convenţiune. scrisă ce 
ar îi existat între părţi, ete. Cas. 
1. 313]81; 9|93. 

c) De şi art. 1191 Cod. civ. nu 
admite proba testimonială în con-   

tra sai peste conţinutul unui act, 
când însă actul este atacat în nu- 
litate pentru cauză de dol sa fra- 
udă, atunci şi martorii şi presum- . 
ţiunile sunt admise. Cas, 312192. 

d) Acestă probă însă nu se pote 
adimite de cât în sensul stabilirei 
sincerităţei declaraţiunilor păr- 
ţilor contractante, nu şi în ce 
privesce substanţa actului, adică 
dispoziţiunile ce conţine. Cas, 1. 
36988. 

2) De asemenea este admisă a- 
câstă probă contra unui act şi în 
cazul când se caută a se dovedi 
că consimţimântul a fost smuls 
prin dol sat violenţă, saiă că con: 
venţiunea se baseză pe o cauză 
ilicită, Cas. 1.231|78; 35678; 36683; 
21695, 

f) Proba cu martori este de a- 
semenea admisă spre ase dovedi 
faptul că o parte, în momentul 
autentificărei unui act, când şi-a 
exprimat consimţimântul, nu era 
în întregimea facultăţilor sale 
mintale. Cag. L. 119|92, 

9). In fine, proba cu martori : 
este admisibilă, fără nici o dis- 
ţinoţie și în ori-ce țel de contes-
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“dent se aplică şi în ceasul 
când capitalul, unit cu do- 
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binda cuvenită, trece peste 
suma de 150 lei*). (Civ. 

  

taţii, când e vorba de fupte pe- 
trecute sub legea Curazea. Cas 
1. 114189. 

h) Nu este admisibilă proba cu 
martori spre a se novedi că ci- 
neva a avut altă calitate de cât 
aceia ce rezultă din actul suris 
format între părți. Cus. 1. 455|83 

i) De asemenea nu este adii- 
Sibilă probu cu martori contra 
săi peste ceia ve exte coprins 
într'un act autentic, nică despre 
aceia ce sar pretinde câ sar îi 
qis înaiute, în urma, saă în tim- 
pul 'efectuărei actului, Cas 1. 
449191. 

4) Hotărirea judecătorului de 
fond care admite proba testimo- 
nială invocată de una din părţi, 
fără să motiveze dacă eaa putut 
fi udmisibilă, este o hotărire ne 
motivată şi prin urmare casabilă 
Cas, 1. 119|93. 

D Dreptal de servitute neconti- 
nue nu pâte fi dovedit prin mar- 
tori, de Gre-ce el nu pote fi sta- 
bilit de cât prin titluri Cas. 1. 
346]91 

m) De asemenea nu este a- 
misă proba cu martori cânde 
vorbu de a se dovedi dreptul de 
proprietate asupra unui imobil, 
acest drept neputindu-se doveai 
de cât prin titlari saă preserip- 
țiune. Cas, I. 835(91. (A se vedea 
gi nota « de Ia acest articol) 

n) Când e vorba însă de a se 
doveii faptul posesiunei unui i- 
mobil timp de peste 30 ant. timp 
care "i dă dreptul la dobindirea 
proprietăţei prin prescripţiune, 
atunci pruba cu martori este ad- 
miză, Cus. I 76|88, 

0) Faptul de sperjur pote 
dovedit prin ori-ce fii de probe 
admise de lege, prin urmare şi   

cu martori. Cas, 11. 395|81. 
. p) Cuntorm art. 46 Cod. oomer- 

Ciul, obligaţiunile comeroiale şi 
liberaţiunile se pot dovedi şi prin 

marturi, Cas. II. 182|92; 191]92; 
8|9+. Contra. Cas. IL. 119|92. | 

4) în materie penală, în temă 
generală. tâte probele sunt ad- 
misibile. Atunci însă câna delic- 
tul atîrnă de existenţa unui con- 
tract civil, proba acestui contract 

şi combaterea lui se face după 
vegulele stabilite de Codul civil. 
Cas. IL. 629i92, 

7) Ast-tel ar fi, în delictul de 
abus de încredere, când vuldrea 
pretinsă trece peste suma de 150 
lei, de 6re-ce acest delict presu- 
punind existenţa unei convenţi- 
uni civile anteriore comiterei lui, 
acâstă convenţiun» trebue pro- 
bată conform legel oivile. Caş. 
II. 562/91. 

s) După Codul Calimach o re- 
laţinne obligatorie se stubilesce 
şi prin vii grai, iar când astul 
constatator al obligaţiunei nu es- 
te făcut în forma cerută de lege, 
existenţa obligatorie a împrumu- 
talui se pot» stabili prin martori. 
Cas I. 418|94. (A se vedea şi nota 
g a acestui articol.j - 

t) Natura probelor pentru con- 
statarea unei relaţiuni de drept, 
se determină de legea sub impe- 
riul căreia acea obliguţiune "şi-a 
luat nascere. Cas. I 418|94. 

u) Proba cu martori nu pâteii 
admisă contra celor coprinse în 
actul intervenit între părţă, chiar 
când suma este mai mică de 150 
lei. Cas. L. 33|94 - 

2) După art. 19 şi 21 cap. [IL 
partea VI, din Codul Caragea. în 
cas câud se tăgăduesue cartea, 
martorii nu sunt admisibili, de
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1191. — Co. 46, 478) (Civ. 
Fr. 1349))). 

1193, Cel care a for- 
mat cerere în judecată, 
pentru o: sumă mai mare 
de 150 lei*), chiar de va 
voi a-şi restrânge cererea 
la 150 lei%), nu va fi pri- 
mit a înfăţişa dovadă prin 
martori. (Civ. 1191) (Civ. 
Fr. 1343). 

21194. Dovada prin mar- 
tori nu se pote admite nică 
în casul când cererea în 
judecată este pentru o 
sumă mai mică de 150 lei+), 
dar care este un rest din o 
creanță mai mare, neeon- 
statată prin înseris, (Civ. 
1191) (Civ. Fr. 1344). 
1195. Când în aceeaşi 

instanţă o parte face mai 
multe cereri, pentru cari 
nu are înscrisuri, dacă tote 
aceste cereri unindu-se, 
trec peste suma de 150 

lei *), dovada prin martori 
nu pote fi admisă, chiar 
când creditorele ar pre- 
tinde că aceste creanţe 
provin din diferite cause, 
şi că s'au născut în dife- 
rite epoce, afară numai. 
dacă cveditorele a dobindit . 
aceste drepturi de la alte 
persoue, prin succesiune. 
donaţiune, saii cu un mod 
ore-care, (Civ. 1196) (Civ. 
Fr. 1345) 3. 
1196. Tâte cererile; sub 

ori-ece titlu, cari nu sunt 
justificate prin înscris, se 
vor face prin aceeaşi pe- 
tițiune. Oui-ce alte preten: 
tiuni posteridre neprobate 
prin înscris şi cari se pu- 
teaii face la darea petitiu- 
nei nu vor mai fi primite. 
(Civ. 1195) (Civ. Fr. 1346).. 
1197. Regulele mai sus . 

prescrise nu se aplică în 
casul când există un în- 

  

cât dacă nu va eşi dovadă dea. 
iurea. Cas. 1. 9|95. 

w) Este neadmisibilă proba cu 
martori spre a se dovedi că do- 
natârea, încetată în urmă din vi- 
eaţă, era în stare de smintire de 
minte la facerea actului. Cas. 1. 
44195. 

z) Stabilirea identităței între 
două persone, fiind o cestiune de 
fapt, pote fi probată cu martori. 
fără a se cere existenţa unui îu- 
ceput de dovadă soris. Qas. 1. 97]95. 

4) Pentru dovedirea posesiunei   
de fapt a cui-va, asupra unui lu- 
cru, proba cu martori este ad- 
misibilă. Cas. 1. 136195. 

2) Novaţiunea nu se pote proba 
de cât in mod expres, inr nu gi! 
prin presumţiuni saă martori, 
dacă obiectul trece de 150 lei, 
Cas. 1. 211795, 

2) A se vedea notele arţ. 1191 
Cod. civ. 

*) A se vedea nota 20, a art. 
191. 

3) A se vedea notele art. 1191 
Cod. civ.
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ceput de dovadă serisă.— 
Se numesce început de 

dovadă orl-ce scriptură a 
celui în contra cărui s'a 
format pelițiunea, sai a 
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celui ce el represintă, şi 
care scriptură face a fi de 
credut faptul pretins. (Civ. 
297,308, 1174,1188,20,1198) 
(Civ. Fr. 1347). 

  

D) a) După dispoziţiunile legei 
Caragea un act de vindare cese 
depunea la Tribunal spre legali- 
zare, era considerat ca în stare 
de proect până la legalizarea şi 
predarea lui în mîna cumpără- 
torului, aşa că nu pote fi admisă 
proba cu martoră invocată de 
cumpărător, în scopul de a do- 
vedi că vîndarea este definitivă 
şi că el a numărat preţul, când 
actul n'a fost Incă legalizat. Cas. 
1. 18]82. 

d) Inceputul de dovaaă, care 
are de efect admiterea probei cu 
martori, pote să rezulte din de- 
claraţiunea unei părți constatată 
printr'un proces - verbal dresat 
de un primar. Cas. I 378]91. 

c) Pentru ca un act să potă 
forma un inceput de dovadă scrisă 
în privinţa dreptului de proprie- 
tate asupra unui imobil, trebue 
să emane chiar de la persâna 
căreia se opune. Cas. 1 20|88. 

d) Inceputul de dovadă pâte 
să rezulte şi din mărturisire ju- 
diciară făcută de una din părți. 
Cas. IL 39591, 

e) Chitanţa liberată de soţ că 
a primit restul din zestre, for- 
meză un inceput de dovadă scrisă 
în privinţa zestrei, aga că se pote 
admite proba testimionială în do- 
vedirea contestaţiunilor dintre 
soţ cu privire la situaţiunea do- 
tel. Cas. 1 71]89. 

[) Nu este admisibilă proba cu 
martori, chiar când este ajutată 
de un inceput de dovadă scris 
reznltând dintr'un act anterior, 
cind e vorba a combate un act   

posterior, emanat dela partea ce 
o invâcă, Cas, 1 214191. 

9) Lipsa tormulei <bun si apro- 
bat» prescrisă de art. 1180 Cod. 
civ. nu face ca actul să fie lip- 
sit de ori-ce valdre, el putînd 
servi ca un început de dovadă 
sorisă, Cas, I 23785; 128|86; 135|96, 

h) Instanţele de fond sunt su- 
verane aprecietoare a faptului 
dacă înscrisul produs constitue 
un început de dovaâă scrisă, 
care să facă proba faptului ale- 
gat. Cas. 1 106|91; 18|92; 120]8; 
1496. 

1) După art, 1197 Coâ. civ. atât 
proba cu martori, cât si presum- 
ţiunile sunt admise în ori-ce fel 
de contestaţie, de ori-ce valore, 
când se constată existenţa unui 
început de dovadă sorisă. Cas.l 
167|92. 

î) Cestiunea de a se soi dacă 
un act prezentat la început ca 
dovadă scrisă, face verisimilă 
saă nu alegaţiunea părţilor, este 
lăsată la suverana apreciere a 
judecătorilor de fond. Cas.X 108]91; 
13]92; 94194; 14]96. 

k) Declaraţiunea făcuiă spon- 
tanei în instânţă, de cătră o 
parte, pâte fi considerată ca un 
inceput de dovaâă sorisă. Cas. | 
6394. 

Î) Inceputul de dovadă scrisă 
nu trebue să emane numai de 
la acei ce ştii carte; este suf- 
cient ca partea să fie autorul âis- 
posiţiunilor ori deolaraţiunilor ce 
acel act cuprinde, sai să şi le A 
apropiat printr'un consiroțimînt 
țacit sai expres. Qas. 1 194195.
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1198. Acele regule nu 
se aplică însă 1) tot-d'auna 
când creditorelui nu "i-a 
fost cu putinţă a'şi pro- 
cura o dovadă scrisă des- 
pre obligatiunea ce pre- 
tinde, sau a conserva do- 
vada luată ?) precum: 

10 La obligaţiunile cari 
se nasc din quasi-contracte 
şi din delicte sai quasi- 
delicte; (Civ. 33, 986, ur. 
998, ur. 1081, 1203). 

90 La depositul necesar, 
în cas de incendii, ruină, 
tumuli saă naufragiiă, şi la 
depositele ce fac călătorii 
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în ospătăria unde tras: 
despre tâte acestea jude- 
cătorul va avea în vedere 
calitatea persânelor şi cir- 
cumstanţele faptului; (Civ. 
1473, 1620, 1623). 

3% La obligaţiunile con- 
tractate în cas de aceidente 
neprev&dute, când nu era 
cu putinţă părților de a 
face înscrisuri ; 

40 Când ereditorul a per- 
dut titlul ce servea de 
dovadă scrisă, din o causă 
de fortă majoră neprevă- 
dută. (Civ. 33, 1083.— Co. 
598) (Civ. Fr. 1348) 5. 

  

1) Credem că âin erdre de ti- 
par se găsesce aci cuvintul însă 

în loc de încă; art. frances dice: 
“encore. 

2) Cuvintele : <sait a conserva 
dovada luată» lipsesc în textul 
frances. 

3) a) Proba testimonială este 
admisibilă oxi de câte ori obli- 
gaţiunea s'a născut dintr'un de- 
lict saă quasi delict, pentru care 
partea n'a putut să-şi procure o 
dovadă sorisă. Cas. I 144|91. 

5) Im materie de fliaţiune 
pentru ca proba cu martori să 
fie admisă, este nevoe de un în- 
ceput de dovadă scrisă asupra 
faptului nascerei gi asupra iden- 
tităţei aceluia care reclamă co- 
pilul 'născut. Art. 308 Cod. civ. 
prin excepțiune de la principiul 
consacrat de art. 1198 Cod. cir. 
nu admite în nici un caz proba 
testimonială, fără existenţa unui 
început de dovadă scrisă. Cas. 
Secţ. Un. 3/91,   

c) Este aâmisibilă proba testi- 
monială spre a constata conţi-. 
nutul unui titlu pierdut, cină 
pierderea a rezultat dintr'un caz 
de forță majoră, cum ar fi de 
exemplu un furt. Cas. I. 261|90. 

d) De asemenea este admisi- 
bilă proba cu martori spre a sta- 
bili conţinutul unui titlu sus- 
tras în mod frandulos, precum 
ai însuşi faptul sustragere!. Cas.. 
1 35490. 

e) De asemenea este admisă, 
când un creditor o invâcă într'o 
acţiune pauliană sati în simula- . 
țiune, în scopul de a proba coni- 
venţa între debitor şi cel de al 
treilea, când o probă surisă “%-a 
fost imposibil să 'şl-o procure. 
Cas. E. 90|88. 

[) Legea admiţend ori-ce mij- 
loace de probă contra artelor” 
simulate şi făcute prin fraudarea 
ei, urmâză că este admisibilă 
proba testimonială spre a se sta- 
bili că legatarui instituit printr'up.
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Secţiunea III. Despre pre- 

sumţiuni, 

1199. 
sunt consecințele, ce le- 
gea saii magistratul trage 
din un fapt cunoscut la 
un fapt necunoscut. (Civ. 
1200. ur. 1203, 
(Civ. Fr. 1349). 

  

$.1. Dexpre presum iunile stabilite 
de lege 

1200. Sunt presumţi- 

Presumţiunile |. 

Co. 46,82) 

uni legale acelea care sunt 
determinate special prin 
lege, precum : 

10 Actele ce legea le de: 
clară nule pentru că le 
privesce făcute în frauda 
dispositiunilor sale. (Civ. 
812, 845, 941, — Co. 742, 
117, 720). 

20 In ceasurile când le- 
gea declară că dobândi- 
rea dreptului de proprie: 
tate, saii liberaţiunea u: 
nui debitor resultă din 

  

testament, nu este de câto per- 
s6nă interpusă. Oas. I 146|89; 
24195 

9) De şi în materie penală tâte 
prubele sunt admisibile, cână 

„însă delictul atîrnă de existenta 
unui contract civil. proba acestui 
contract si combaterea lui, se face 
după rezulele stabilite de Codul 
civil. Caş. 1. 629|9%, 
HIastanţa de fond,pâte retraata 

deferirea unui jurământ supleto- 
riă, vând ea este lămurită asupra 
incextitudinei în care era atunci 
când a deteric acest jurământ, 
ea miiloe de probă. Cas. 1 310|90, 

î) Este casabilă ca lipsită de 
motive hotărirea instanţei de fonă 
care admite pruba cu martoză 
învocată de una din părți, fără 
să mutiveze dacă o ast-fel de 
probă era saă nu admisibilă. Cas. 
1 173|93. 

j) In principiă proba testimo- 
nială este admisirilă ori de cite 
ori e vorba de a dovedi un fapt 
material, cum este de exemplu 
posesiunea. Cus. I 128189; 134190; 
281190; 384]90; 211|95. 

4) Dolul pote fi doyediţ cuori   
ce fel de probe, când este numai 
faptul uneia din părţile contrac- 
tante. Cas. 1. 60|90. 

> Cestiunile de fapt, utilitatea 
şi oportunitatea ascultărei mar- 
toriior, admiterea cercetărilor 10- 
cale, sunt lăsate la suverana a- 
preciere a judecătorilor fondului, 
Cas.1.217|92; 87293; 102|93; 170|94; 

64194; 13695; 24|96. . 
„m) Dispoziţiunile art. 1198 Cod. 

civ. sunt generale şi aplicabile la 
tâte cazurile în care cineva a fost 
în neputinţă, nu numai materială, 
dar şi morală, de a'şi procura o 
probă scrisă. Cas. [. 169|95, 

n) Dispoziţiunile art. 1198 Cod. 
civ. nu sunt limitative, oi numai 
indicative. Cas. I. 169|95. 

0) Creditorul care atacă un act 
al debitorului s&ti, ca simulat, fi- 
ind un terţiă, este în drept a face 
„proba simulaţiunei, prin ori-ce fel 
de mijl6ce, cum ar fi proba cu 
martori, chiar când valdrea lu- 
cerului ar trece de 150 lei. Cas.1. 
262]95; 114|96. 2 

p) Ase vedea şi notele art. 308, 
1191 şi 1197 Cod. civ,
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Gre-cari împrejurări de- 
terminate. (Civ. 590, 591, 
1119. 1138. 1903—1905. 

3” Puterea doveditore ce 
legea dă mărturisirei, sad 
jurământului că face v 
parte. — (Civ. 1204, ur. 
1207. ur.) 

40 Puterea ce legea -a- 
cordă autorităței lucrului 
judecat (Civ. 12014—-C0.42, 
48, 57, 892, 2836, 374, 375, 
410, 418, 424, 480, 624, 
645, 722, 795, 796, 800) 
(Civ. Fi. 1350). 

  

1201. Este lucru jude: 
cat atunci când a doua 
cerere în judecată are a- 
celaşi obiect, este înte- 
meiată pe aceeşai causă şi 
este între aceleași părti, 
făcută “e ele şi în contra 
lor în aceeaşi calitate. 
(Civ. 711, 780, 974-976, 
1034-1036, 1044-1046, 1062- 
1064. 1119, 1215, 12146, 
1213, 1872. ur. — Pr. 329) 
(Civ. Fr. 1351))). 
"1202. Presumţiunea le- 

gală dispensă de ori-ce 
  

1] a) Lucru judecat nu pote să 
svezulte dintr'o botărire prepara- 
torie, nică din hotărîrile pronun- 
ate pe cale graţi6să, nică din ho- 
tărîrile pronunţate de Curtea de 
Casaţiune, ca una ce nu judecă 
tondui procesului. Cas. 434]83; 
8|86; 157|94. , 

b) De usemenea lucru judecat 
unu pâte să rezulte din hotăririle 
cari după vechea lege a Moldu- 
vei se pronunța numai <în drift.» 
Cas. 1. 40685. 

c) MHotărirea prin care se res- 
pinge o adopţiane, nu are ca- 
racterul lucrului judecat. Cas. ]. 
296|92. . 

d) Autoritatea lucrului judecat 
rezultă numai din dizpozitivul ho- 
tărîrei, iar nu din motivele care 
servesc numai spre a lămuri dis- 
pozitivul. Cas. 1. 161|92; 38|95. 

«) Autozitatea lucrului judecat 
nu pâte fi oposabilă, când instanţa 
de fond constată că prima botă- 
xire a fost rezultatul unei coni- 
venţe şi fără 'desbateri contradic- 
torii. Cas. I. 335192. . 

P Autoritatea lucrulul judecat   
nu se pote sprijini pe o hotărire 
care respinge prima cerere ca 
prematură. Cas. 1. 321]91. 

g) Nu se atacă autoritatea lu- 
crului judecat când instanţa de 
fond se referă la nişte hotăriri 
numai ca cestiune de argumen- 
taţie, în ceia ce privesoe interpre- 

tarea ce trebue să se dea unei 
obligaţiuni. Cas. 40|91. 

h) Excepţiunea lucrului jude- 
cat, în materie civilă, find de or- 
dine privată, nu pote fi ridicată 
din oficii de judecăţori. Cas..1. 
389|86. 

i) Incheerea care admite cre- 
anţa unui creditor drepi preţul 
imobilului ce i s'a adjudecat nu'i . 
pote servi ca lucru judecat în con- 
tra contestaţiunilor ridicate de 
alţă creditori. Qaş. 1. 23290. 

Î) Ordonanţele de adjudecare, 
date de tribunal în materie ge 
vîndare voluntară pentru eşire 
din indiviziune, nefiind. nişte a- 
devarate hotăriri judecătoresc, 
nu pot avea autoritatea lucrului 
judecat. Cas. I, 21]%3, 

%) Apelul făcut de o parte, fi-
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dovadă pe acela în favâ- 
vea căruia, este făcută. 

OONTRACTE SAU CONVENȚIUNI (Art: 1202) 

Nici o dovadă nu este 
primită împotriva presum- 

  

ind respins printr'o horărire care 
a rămus definitivă, acestă hotă- 
rîre constitue lucru judecat faţă 
de un al douilea apel ce aceiaşi 
parte Var face contra aceleiaşi 
hotăriri şi lucrînd în aceiaşi ca- 
litate, Cas, II. 487192. , 

1) Excepţiunea lucrului judecat 
nu pote fi invocaţă pentru prima 
dră înaintea Casaţiei, când n'a 
fost propusă şi discutată înaintea 
instanțelor de fond. Cas. 1. 21|92. 

m) Hotăririle date conform art. 
191 Cod. civ. asupra cererilor de 
pensiuni, nu aii autoritatea lu- 
cerul! judecat. Cas. 1. 5|94. 

n) Nu este lucru judecat când 
obiectul celei de a doua acţiuni, 
este de altă natură ca obiectul 
celei dintăiti. Caş, 1. 18490; 431190; 
21792, 

o) Garantul unei datorii pâte 
invoca prescripţia chiar dacă ar 
interveni o hotăriîre judecătorescă 
condamnatâre în contra debito- 
xului fără ca acesta s'o A invo- 
cat. Cas, Seoţ. Un. 17/90. 

p) Barbatul fiind de drept re- 
prezentantal' legal al intereselor 
dotale ale soţiei sale, urmeză că 
hotăririie pronunțate în contra 
sa in privința acestei averi, se 
pot opune în contra femeei şi a 
moscenitorilor ei, ca avind auto- 
ritatea lucrului judecat. Cas, 1, 
22693. 

a) Hotărirea pronunțată în con- 
tra unul minor, fără ca să fi fost 
citat şi reprezentat prin tutorul 
săii, nu pâte constitui autorita- 
tea lucrului judecat. Oas, 1. 135]90, 

7) Se violeză autoritatea luoru- 
lui judecat când, în materie de 
contestaţiuni la executarea unei 
hotăriri rămase definitive, par- 
tea invâcă mijlâce de apărare pe   

care trebuia să le propună Ia ju: 
decarea fondului procesului. Cas. 
1. 53]92. 

s) Nu constitue autoritatea lu- 
corului judecat hotărîrea pronun- 
ţată în cizil asupra, cererei de a- 
nulare a unui act de. vindare, 
când se judecă acţiunea publică 
intentată aceleiasi persone, în pe- 
nai, pentru delictul că s'a servii 

de act, soiind că este fals. Cas. 
II. 218191. 

) Nu există lucru judecat; când 
nu există identitate. de obiect. 
Cas. 1. 142|95. 

u) Nu se pote da dispozitivului 
unei deciziuni autoritatea lucru: 
lui judecat, chiar în privinţa punc- 
telor cari nu ai format nici 0- 
biectul cererei părţilor, nici al 
judecăţet dintre ele. Cas.1.388]95. 

2) Hotărirea dată asupra cere- 
zei unui sechestru judiciar nu 
pâte avea nici o înriurire şi nu 
pote constitui câtuşi de puţin au- 
toritatea lucrului judecat în pri- 
vinţa judecăţei ce are loc în ur- 
mă asupra fonâului. Cas. 1. 102|95. 

u) Nu există lucru judecat când 
nu există identitate de persone 
gi de cauză. Cas. II, 120|96. 

2) Dispozitivul redactat de părți 
şi omologat de instanţa judecă- 
torescă, constitae un luorn jude- 
cat; el nu pâte fi explicat sai 
modificat prin considerantele in: 
stanţei. Cas. 1. 83]9%6. 

4) Autoritatea lucrului judecat, 
în penal, nu pote să înfluenţeze 
asupra civilului, când faptele care 
sai judecat în penal şi în nrmă 
in civil, sunt cu totul deosebite 
şi nu există nici o contrarietate 
între hotărirea pronunţată în pe- 
nai gi cea pronunţată în civil. 
Cas. 1. 209;96.
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tiunei legale, când legea, 
în puterea unei asemenea 
presumţiuni, anulă un act 
Gre-care, sau nu dă drept 
de a se reclama în jude- 
cată, afară numai de ca- 
surile, când legea a per. 
mis dovadă contrarie, şi 
afară de aceea ce se va 
dice în privința jurămin- 
tului şi mărturisirei ce ar 
face o parte în judecată, 
(Civ. 286, ur. 390, 391, 812, 
845, 941. 1138, 1201, 1206, 
ur. 1208 1890 — Pr. 298-291 
—Co. 42, 48, 57, 82, 286, 
374, 375, 410, 418, 494, 
480. 624, 645, 729, 79. 
796, 800). (Civ. Fr. 1359). 

$ 2. — Despre presumţiunile cară 
nu sunt stabilite de lege. 

1203. Presumţiunile, 

cari nu sunt stabilite de 
lege, sunt lăsate la lumi: 
nile şi înțelepciunea ma- 
gistratului; magistratul nu. 
trebue să se pronunţe de 
cât întemeindu-se pe pre- 
sumţiuni, cari să aibă ogre- 
utate şi puterea de a nasce 
probabilitate; presumţiu- 
nile nu sunt permise ma- 
gistratului de cât numai 
în casurile când este per. 
misă şi dovada prin mar- 
tori, afară numai dacă un 
act nu este atacat că s'a 
făcut prin fraudă, dol sati 
violenţă. (Civ. 960, 1191, 
ur. 4198 — Co. 46) (Civ. 
Fr. 1353) 1). 

Secţiunea IV, -— Despre mărturi- 
sirea unei părp. , 

1204. Se pste opune 
  

1) a) Cână există un început de 
dovadă scrisă, proba prin prezum- 
ţiuni este admisibilă în ori-ce fel 
de contestaţii, de ori-ce natură şi 
de ori-ce valore. Cas, L. 167|92. 

d) Prezumţiunile neputîndu-se 
aamite de cât în cazurile anume 
prevădute de lege, ori-cât de pre- 
cise şi concordante ar fi eie, nu 
pot fi admise de cât acolo unde 
şi proba cu martoră este admisi- 
bilă, sati în cazul când actele se 
atacă pentru fraudă, dol, sai vi- 
olenţă. Cas. I. 416|83. 

ec) In cazul când există un act 
soris, nică o prezumţiune nu pâte 
A primită în contra saii peste con- 
ţinutul acestui act. Cas. 1.300|88. 

d) Părţile contractante nu sunt 
admise să probeze prin martori 
saă prezumţiuni simulaţiuinea ac- 
telor la care ele aii consimţit. 
Cas. 1. 111|86. _ 

e) Dacă însă simulaţiunea as- 
cunde o fraudă ia lege, atunci 
proba ei se pote face prin mar- 
tori saii prezumţiuni, chiar între 
părţile contractante. Cas.1.299]91. 

7) Art, 1208 Cod. cir. declară 
că prezumţiunile sunt lasate la 
lumivele şi înţelepciunea magis- 
tratului; de aci urmeză că deci- 
siunile instanţelor de fond, în a-" 
c€stă materie sunt discreţionare 

i suverane, scăpînd ast-fel de sub 
controlul Curţei de Casaţie. Cas,  
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unei părtă mărturisirea ce 
a făcut sau înaintea înce- 
perei judecăţei, sai în cur- 
sul judecăței. (Civ. 1170, 
1200, 30, 1205. ur. 19260— 
Co. 46) (Civ. Fr. 13545. 
1205. Mărturisirea ex- 

tra-judiciară verbală nu 
pote servi de dovadă când 
obiectul contestaţiunei nu 
pâte fi dovedit prin mar- 
tori. (Civ. 119, ur. 1197) 
(Civ. Fr. 1355) 2). 
1206. Mărturisirea ju- 

diciară se pote. face îna- 

intea judecătorului de în- 
suşi partea . prigonitore, 
sai de un împuternicit 
special al ei spre a face 
mărturisire. (Civ. 1545). 

O asemenea mărturisire 
face deplină dovadă în 
contra acelui care a măr- 
turisit; nu se pole des- 
părţi în contră-i şi nu pote 
fi revocată de. el, afară 
numai de va proba căa 
făcut'o. din erâre de fapt, 
(Civ. 1184, 1711) (Civ. Fr. 
1356) 5). ” 

  

1. 157|51; 95]83; Cas. II. 487|90; 
Cas. 1. 191]94; 12|85, 

9) Nerăspunderea din pariea in- 
stanţei judecătoresci 1a tâte pre 
zumţiunile invocate înaintea sa, 
nu coustitue un mutiv de casare, 
de dre-ce admiterea saii respin- 
gerea unei prezumţiuni este Ja- 
sată la suverana sa apreciere. 
Cas. 1. 224]96 

1) a) Interpretarea declaraţiu- 
nilor luate de părţi în instanță 
sunt lasate de legiuitor la suve-! 
vanitatea judecătorilor de fonă, 
fără ca hotărîrea sa în acestă pri- 
vinţă să cadă sub cenzura Curţei 
de Casaţie. Cas. 1. 185194: 

d) Mărturisirea judiciară făcută 
de mandatar în prezenţa man- 
dantului, fără ca acesta să'l con- 
tradică, este oposabilă mandan- 
tului, Cas. 1. 23594. 

c) O mărturisire de şi nu este 
constatată printr'un proces ver- 
bal, după formele prescrise pen- 
tru interogatorul părţilor, totuşi 
ea trebue să aibă consecinţele le- 
gale ale mărturisire! făcută în jus-   

tiţie, când este constatată în cor- 
pu! hotărirei. Cas. 1. 219]95. 

2) A se vedea notele art. 1206 
Cod, civ. 

3) a) O mărturisire judiciară pote 
î opusă părţei care a făcut'o, 
numai-în cazul cână ea a avut 
loc înaintea unui judecător com- 
petent de ajudeca acțiunea. Cas. 
II. 15491. , 

5) Mărturisirea judiciară nu 
pote produce efecte de cât numai 
faţă de partea de care a fost fă- 
cută, Oas. II. 100/83; 15|94. 

c) O mărturisire făcută întro 
petiţiune adresată. unei autori- 
tăţă, nu: pote constitui o mărtu- 
risire judiciară în senzul lege. 
Cas. Î. 1]87; 11295. 

d) Mărturisirea făcută de un 
avocat al Statului, fără a avea 
o procură specială de a face o 
asemenea mărturisire, nu pote 
obliga întru nimic Statul. Cas. 1. 
216|86. 

e) in. principii o mărturisire 
judiciară este indivizibilă, totuşi: 
dacă în ea se afiă mai multe
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Seeţiunea V. — Despre jurămint | prigonitore. (Civ. 1219, ur. 

1207. Jurămiîntul judi- 
ciar este de două specii. 
(Civ. 1170, 1200, 3". 

lo Acela ce o parte pri- 
gonitâre dă celei-alte; a- 
cest jurămiînt se numesce 
decisoriu. (Civ, 1208, ur.). 

2o Acela care judecăto- 
vul, de la sine, dă la una 
sai cea-l'altă din părţile 

— 0. 46 — P. 993) (Civ. 
Fr. 1357)... 

$. 1. Despre jurământul decisoriă 

1208. Jurământul de- 
eisoriii pâte fi dat in ori-ce 
fel de contestaţiune. (Civ. 
1173, 19209, ur. 1416, 1906) . 
(Civ. Fr. 1358)). 
1209. Jurământul nu 

  

fapte distincte şi care nu depind 
unele de altele, acea mărturisire 
se pote divide; când însă între 
acele fapte există o legătură in- 
timă, care nu coprinde de cât 
expunerea unui singur act con- 
tinuă, conecs gi spontane, măr- 
turisirea nu se pâte scinda, ci 
trebue primită sai respinsă în 
întregul ei. Cas. Secţ. Un. 8/82. 

/) Mărturisirea făcută de un 
creditor că nu- ar fi reală câuza 
enunțată într'o obligaţiune, dar 
că există o alta legitimă, este in- 
divizibilă, făcînd deplină credinţă 
despre cauza alegată. Cas. 1 40/90. 

9) În cazul când mărturisirea 
e complexă, răspundind la dite- 
vite îutrebări propuse Ge jadecă- 
tori pentru a constuta relaţianile 
de fapt, instanţa de fond pâte 
să utilizeze numai unele din res- 
punsurile ate, înlăturând pe 
cele-alte, fără ca prin acâsta să 
atuce principiul îndivizibilităţei 
mărturisirei judiciare. Cas. II 
69190. 

h) Acel care a făcut o mărtu- 
risire judiciară, o: pote revoca 
când dovedeşte că a făcut'o din- 
tr'o erdre de fapt. Cas. [ 301|90. 

î) Mărturisirea judiciară tăcută 
de mandatar în prezenţa man-   

dantului, - fâră ca acesta să 71 
contrazică, este opozabilă man- 
danteluai. Cas. I 235]94. 

j) Cânâ e vorba de mărturi- 
sirea judiciară făcută de un inca- 
pabil, numai cel lezat poate cere 
nulitatea ei, iar nu şi persona 
capabilă de a se obliga. Cas.I 
28494. : 

k). Mărturisirea judiciară a păr- 
ţilor este indivizibilă când dife- 
ritele părţi ate ei formâză un tot 
continuii,unic şi complect, Singura 
derogaţiune la acest principi 
este cazul în care partea acce- 
sorie a unei mărturisiri este re- 
lativă la un fapt diferit şi tără 
legătură cun faptui principal. Cas. 
Secţ. Un. 2[95. 

1) a) Jurămând decizoriă pre- 
vădut de art. 1208, Cud. civ. se 
poate deferi contra celor con- 
ţinute în actele încheiate de părţi, 
Cas. II 102|91. A 

b) El pâte fi deferit chiar în 
contra celor conţinute într'un 
act autentic. Cas. 1 481191. 

ec) Jurămiîntul decizoriă pote fi 
deferit chiar pentru stabilirea de- 
pozitului, sai asupra faptului da- 
că obligaţiunea a fost să fie sa 
nu, solidară, Cas,1.215]87; 350[89. 

d) Jurămiîntul 'decizorii este
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pote fi dat de cât asupra 
unei fapte personale a ace- 
lui, căruia se propune a 

  

CONTRACTPE SAU CONVENȚIUNI (Art. 1210 

jura. (Civ. 14212,1906) (Civ. 
Fr. 1359)9. | 

1210. Acest jurământ 
  

admisibil în -cazul când se referă 
la. fapte ce aii intervenit între 
părţă în urma pronunţărei unei 
“hotăriîri, care esteinvocată în in- 

" stanţă ea lucru judecat. Cas. Secţ. 
Un. 10]90. 

€) Termenul de apel fiind ăe or- 
dine publică, părţile nu pot tran- 
sige prin jurămiînt asupra cesti- 
unei de a se şti dacă un apela 
tost sai nu tăcut în tirap util. 
Cas. II. 142|90. 

f) Jurămîntul decizorii nu pote 
fi deferit de curatorele unei suc- 
cesiuni vacante, dînsul nepuiină 
face, conform art. 126 Cod. civ. 
de cât acte de pură administra- 
ţie; de asemenea nici de tutorul 
unor minori, dacă nu are auto- 
vizaţia prescrisă de art 413 Cod. 
civ. Cas, I. 38|92; Cas, IL. 47|9%. 

9) Un jurămiînt decizoriă, o dată 
„admis şi prestat, judecăiorul este 
legat de consecințele lui şi nu mai 
pote primi alte proceduri ulteri- 
oare spre a 'i combate efectele. 
Cas. Seoţ. Un. 3186. 

„h) Cestiunea de a se şti dacă 
un jurămint este saii nu conelu- 
dent în cauză este lasată la su- 
verana apreciere a judecătorilor 
fondului. Cas. II. 106|9; Cas. £ 
1995; Oas, II, 38]95, 

0, Jurămiîntul judiciar, când e 
vorba de israiliţi, trebuesce pre- 
stat la Sinagogă, more-judaico, iar 
nu la Tribunal. Cas. Secţ.Un.2|84. 

Î) Jurămtnlul decizoriă regulat 
deterit, nu pâte fi respins ca inu- 
til qe cătră judecător, sub pretext 
că cererea sai excepțiunea asu- 
pra căruia dînsul e chemat să se 
pronunţe, se găsesce deja justifi- 
cată pe deplin. Cas. 1, 3'79|94.   

1) Judecătorul fondului nu pote 
xespinge jurămîntul deocizoriă va- 
labil deferit, întemeindu-se pe 0 
clauză coprinsă in convenţiunea 
ce a avut loc între părţă, legea 
nedîndubi acestă - facultate, “as. 
TI. 38|95. 

!) Partea căreia i s'a Geterit ju- 
rămintul decizoriă, nu pote for- 
mula un mijloc de casare inte- 
meiat pe ilegala lui r+spingere de 
către jadecătorul fondului, dacă 
însăşi dînsa s'a opusla adrmisibi- 
litatea lui. Cas. II. 224]%. 

m) Partea căreia s'a deferit ju- 
vămintul decizoriă la prima în- 
stanță şi nu "l-a prestat, este in 
drept să '] presteze înaintea in- 
stanţei de apel. Cas. IL. 80196. 
-D a) Cestiunea de a seşti dacă 

jurămîutul deterii unei persone, 
este dat asupra unui fapt perso- 
nal saă nu, fiind o pură cestiune 
de tapt, este lasată ja aprecierea 
suverană a judecătorilor de fond, 
Cas. Secţ. Un. 2]84.. Cas, 1 849%; 
284;94. i 

5) Jurămintul decizorit, deferit 
unei persâne asupra punetului 
dacă eaa avut sai nu cunoscință 
de fapte atribuite autoruluă stă, 
este admisibil şi ia denumirea 
de jurăniînt de credulitate, Cas, | 
19680. 

c) Jurămîntul de credulitate nn 
pote fi deferit tutorilor de cit în 
vazurile prevădute. la Secţia IV. 
Cod. civ. cînd se pote. opune şi 
mica prescripţie. Cas. E 169]87. 
Contra Cas. 1 296|91. - 

d) Deciziunea judecătorului de 
fonă, care respinge. jurămintul 
decizoriii pe motiv că faptul a- 
supra căruia este deferit nu este



CONTRACTE SAU CONVENŢIUNI (Art. 1210) 

pote fi dat în tot cursul 
procesului, eu tote că nu 
există nici un început de 
dovadă despre cererea sai 
excepțiunea asupra căreia 
se propune jurarea. (Civ. 
1197, 12144—Pr. 106) (Civ. 
Fr. 1360) :). 
AZI. Acela, cărui se 
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dă jurământul, dacă nul 
primesce, saii nul refe- 
resce adversarului săi, 
ori adversarul, care re- 
fuză jurământul ce-i s'a 
referit, vor cădea în pre- 
tentinnea, saii în propu- 
nerile lor de apărare. (Civ. 
12912,1221) (Civ. Fr. 1361)). 

  

concludent, este suverană, şi sca- 
pă de sub cenzura Casaţiei. Cas. 
ÎL 38/95. - 

e) In materie de jurămînt âe- 
cizoriă, dacă judecătorul fondu- 
lai constată că el nu este perso- 
nal, e în drept să'l respingă ca 
neutil în cauză, fără ca deciziu- 
nea sa în acestă privință să fie 
supusă cenzurei Curţei de Casa: 
ţie. Caz. IL. 303|95. 

1) a) Conform ari. 1210 Cod. 
civ, jurămintal decizoriă nu pste 
A aâmis de cît în cursul proce- 
sului, iar nu şi pe calea contes- 
taţiunei, ce s'ar ivi la urmărirea 
făcută în baza sentinței r&mase 
definitive, Cas. 1. 259]81. 

L) Jurămiîntul decizoriii se pote 
deferi şi prin coneluziuni subsi- 
diare. Cas. 1 41|92. 

c) Partea căreia s'a deferit ju- 
xămîntul decizoriă 14” prifâa în- 
stanţă şi nu Pa prestat, este în 
drept a cere să'l presteze înain- 
rea instanţei de apel. Cas.I 80|9%6. 

2) a) Primirea jurămîntuluă de- 
cizoriii, fără însă de a'1, presta, 
echivaisză cu un refuz de &'jura.] 

„Cas. 1 292188. 
1 4) Cind se presteză unjurăminat, 
„mu este absolut necesar să sere- 

-” producă cuvînt cu cuvînt formula 
jurămîntului deferit,. fiind sutici- 
ent ca în răspunsul dat să se co- 
prindă în mod complect afirmaţi-   

unea punctelor propuse de partea 
care l'a deferit. Qas. IL 245]81. 

c) Partea căreia deferindu-i-se 
an jurămiînt decizoriii a lipsit la 
diua ficsată pentru prestarea lui, 
are drept ca în urma opoziţiei 
ce face contra hotărirei de con- 
damnare pronunţată în lipsăY, să 
săvirşiască acest jurămint, dacă 
justifică existenţa unei cauze le- 
gitime, care Va împiedeoat de a 
se prezenta la diua ce se fixase 
pentru prestarea jurămîntului, 
fără casă se potă susţine că prin 
acâsta s'ar ataca în ceva princi- 
piul autorităţei lucrului judecat, 
Cas. 1 64j95. 

d) Deciziunea judecătorului de 
fond, prin care se stabilesce că 
partea căreia i s'a deferit jură- 
mintul decizoriă a răspuns, în 
urma prestărei lui, la tote punc- 
tele coprinse în f6ia de jurămint, 
constitue o deciziune de fapt, 
care nu este susceptibilă de con- 
trolul Curţei de Casaţie. Cas. 1 
21195. 

e) Partea căreia la prima in- 
stanţă îi s'a deferit jurămînt de- 
cizoriii gi care nu s'a presintat a'1 
presta, este în drept a'l săvirgi 
în apel, fără a i se mal cere ju- 
stificarea nevenirei la prima in- 
stanţă. Cas.1 80|91. Cas II 102|31. 
Cas. 1 30|%. 

20
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1212. Acela, cărui se 
dă jurământ, nu pote a'l 

„referi când obiectul jură- 
mentului este un fapt per- 
sonal al lui, iar nu şi al 
celei-alte părti. (Civ. 1209) 
(Civ. Fr. 1362). 

1213. Când o parte a 
jurat, cea-altă nu mai este 
primită a proba falşitatea 
jurământului. (Civ. 1200. 

„1202, 1885—Pr. 290) (Civ 
Fr. 1363) 1). 
1214. Partea care a dat 

saă care a referit jurămân- 
tul.nu mai pâte a'] retrage, 
dacă adversarul a declarat 
că este gata a jura. (Civ. 
969) (Civ. Fr. 1364)2). 

1215. Jurământul făcut 
saii refusat nu dă o dovadă 
de cit în favorea sai în con- 
tra acelui carel'a dat, sat în 
favorea, ori în contra ere- 
dilor săi şi acelor cari îl 
înfățişeză. (Civ. 969, 973, 
1216, ur.) (Civ.Fr. 1365, 1). 

CONTRACTE SAU CONVENŢIUNI (Art. 1212-1219) 

1216. Jurământul dat 
debitorelui de unul din 
rereditorii solidară şi făcut, 
nu liberă pe debitore de 
cât pentru partea acelui 
creditore. (Civ. 1035, 1215, 
1217) (Civ. Fr. 1365, 2). 
121%. Jurământul dat 

de debitore unuia din cre- 
ditorii solidari şi refusat 
de acesta, liberă pe debi- 
tore: numai pentru partea 
creditorelui care a refusat 
ajura5).:(Civ.1215,ur 1218). 

1215. Jurământul dat 
de unul din creditorii so- 
lidari şi refusat de debi- 
tore, sai jurământul făcut 
de creditore, după propu- 
nerea debitorelui. profită 
la toti creditorii solidari ). 
Jurământul dat debitore- 
lui principal şi făcut de el, 
liberă şi pe fidejucore (che: 
zaş). (Civ. 1142, 1148, 1155, 
1679, 1683). 
Jurământul dat unuia din 

  

1) a) Jurămîntal! decisoriii ho- 
tăreşte în mod definitiv soarta 
procesului, alte probe ne mai 
putind fi primite în contra, Cas. 
1 334186; 212]95. 

d) A se vedea şi notele de la 
art. 1207 şi următorii Coa, civ. 

2) a) Poate îi retras iarămâîntul decizorii, când a tost numat în stare de proicot, fără a for- mulat în mod detinitiv. Cas. 1 212190), (cas   d) Jurământul decisoriă, defe- 
Tit de o parte şi acceptat de 

cea altă constitue o transucţiune, 
care nu se mal pote revoca, de 
cât cu consimţimîntul ambelor 
părţă. Cas, II 69]90. 

c) A se vedea şi notele art. 
1211 Cod. civ. , 

3) Acest art. 1217 lipsesce în 
Codul Frances. 

4) Accstă primă parte a art. 
1218 lipsesce în Codul Frances:
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debitorii solidari şi făcut, 
profită şi celor alti debi- 
tori. (Civ, 1047, 1141). — 
„Jurământul dat fideju- 
sorelui şi făcut, profită de- 
bitorelui principal. 

In aceste din urmă doă 
casuri, jurământul code- 
bitorelui solidar sai al fi- 
dejusorelui nu profită ee- 
lor-alţi debitori saii debi- 
torelui principal, de cât 
atuncă, când jurământul a 
fost dat asupra fiinţei da- 
toriei, iar nu asupra exis- 
tenţei solidarităţei. sai a 
cautiunei. (Civ. 1215, ur.) 
(Civ. Fr. 1365) 1). i 

Ş 2. — Despre jurămentul da 
din oficiă. 

1219. Judecătorul pote 
da jurăment la una sati la 

alta din. părțile prigoni- 
tore. Acest jurământ se 
dă sait spre a se complecia 
consciinta magistratului. 

în decisiunea causei. san 
spre a putea deteribina su- 
ma condemnațiunei. (Civ. 
1183. 1990 1292.1416,14 î, 
14179—Pr. 237.946--Co. 53) 
(Civ. Fr. 1366). 
1220. .Jndecătorul nu 

pote da din oficii jură- 
ment, saii asupra cererei, 
saii asupra excepţiunei o- 
puse, de cât sub urmă- 
târele două condițiuni: 

1. Ca cererea sai excep- 
țiunea să nu fie pe deplin 
justiscată, 

9. Ca cererea saii excep- 
tiunea să nu. fie cu totul 
lipsită de probe. 

Atară de acesle dou& 
  

1) Jurămiîntul decisoriă, prestat 
de unul din creditorii societari 
care era şi mandatar al societă- 
ţei, profită şi celor alți societari, 
fără ca acestia să fie obligaţi la 
prestarea lui, Cas, II 1%0]91. 

2) a) Jurământul din oficiii, 
pâte f deferit aceleia dintre părţi, 
pe care împrejurările cauzei şi 
inspiraţiunea consciinţei judecă- 
torului, o indică ca mai sinceră 
şi mai utilă aflârer adevărului, 
în deolaraţiunile sale. Cas,1249|83. 

5) Judecătorul, în urma jură- 
mântului dat din oficii, numit şi: 
supletoriă, nu mai pote admite 
alte proceduri prin care cea altă 
parte ar căuta să combată con- 

secinţele jurământului. Jurămin- 
tul supletorili o dată prestat, legă 
pe cea altă parte dacă ea a fost 
46 faţă, cînd sa prestat, şi n'a 
făcut nică o obiecţiune. Pe lingă 
acâsta, jurământul supletoriă legă 
şi pe judecător, după cum re- 
zultă din natura acestui fel de 
jarăment, precum şi din art. 160, 
proc. civ. Cas. Seoţ. Un. 3186. 

c) Jurământul supletorii pâte 
fi deferit de judecător numai 
atunci când-în lipsă Ge probe, 
dânsul voeşte să se convingă de 
adever; prin urmare existând 
cele alte probe legale şi mijlâce 
de dovedire, el nu pâte fi dete- 
rit, Cas. I 310190. Cas. 11 26]94.  



308 

casuri, judecătorul nu pâte 
de cât sai a adjudeca, sai 
a respinge curat cererea 
sai excepţiunea. (Civ. 1169, 
14161479) (Civ. Fr. 1967)'). 
1221. Jurământul dat 

din oficiii uneia din părți, 
nu pote fi referit de acestă 
parie celei-alte. (Ciy. 1211) 
(Civ. Fr, 1368). 
1222, Jurământul asu- 

pra valorei obiectului re- 
clamat nu pote fi dat de 
judecător reclamantului de 
cât atunci, când consta- 
tarea acelei valori va fi 

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1221 —1228) 

imposibilă de a se face cu 
alt mijloc; chiar în acest 
cas, judecătorul este dator 
a determina suma până la 
care reclamantele va fi 
credut pe jurământul săă. 
(Civ. 1219. — Pr. 237-246) 
(Civ. Fr. 1369) 2%). 

TITLUL IV, 
Despre contractul de că: 
sătorie şi despre drep- 

turile respective 
ale soţilor. 

GAPLLOLUL 1 5) - 

1223, Legea guverneză 
  

1) a) Deferirea jurământului 
supletoriă nu este obligatorie, ci 
facultativă pentru judecător; păr- 
țile deci nu pot pretinde de la 
dinsul să uzeze de acestă facul- 
tate. Cas. I 372|92, 

d) Jurământul supletoriă pâte 
fi dat atunci când pretenţiunile 
de şi nu sunt bine justificate, 
totuşi nu sunt lipsite cu qesă- 
verşire de oră-ce probe. Cas. 1 
311|91. 

c) Jurămîntul supletoriii mai 
pote fi dat atunci, când există 
un început de dovadă scrisă. 0as. 
1 200'93. 

d) Cânâ însă, nu există în cauză 
de cât simple prezumţiuni şi când 
proba testimonială nu este aă- 
misibilă, atunci jurămintul su: 
pletoriă nu poate f deferit. Cas. 
1 42|88; 260[91, 

e) Actele autentice, trebuină să 
fe crezute până la înaocrierea lor 
în fals și nepuiând fi dărâmate 
prin alte mijlâce, urmează că 
instanţa de fond nu pâte deferi 
jurămintul supletortă părței care   

se servă de asemenea acte. Cas. 
I 481]91. - 

7) Imcheerea prin care se în- 
cuviinţează jurămâîntul supletoriu : 
nu este o încheere preparatorie, 
ci o hotărire care l€gă pe jude- 
cător şi asapra căreia el nu mai 
pote reveni, fără a viola autori- 
tatea lucrului jadecat. Cas, Sec. 
Un. 3:86; Cas. IL 26194. 

2) a) Instanţa de fond dând 
reclamantului jarămînt din oficiă 
pentru a'şi dovedi cererea, prin 
acesta a recunoscut implicit că 
are să “] ercdă până la suma 
prevădută în cerere. Cas. I 226|%8, 

3) Este casabilă, ca viclână art. 
1322, Co. civ. hotărirea care dă 
reclamantului jurămintul suple- 
toriă, fără să fixeze suma până 
la care dinsul poate fi orezut şi 
fără să ordone o expertiză când 
valdrea Jucrului nu se pote de- 
termina prin alte mijloce. Cas. I 
2917 |81; 14]95. 

3) Materia cuprinsă în acest 
capitol formează disposttiuni ge- 
nerale, care guvernsză toată ma-



CONTRAOTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1224-—1228) 

asociaţiunea conjugală, în 
privinţa averilor, conform 
regulelorpreserise în capul 
următor, dacă păriile n'aii 
făcut conventiuni speciale. 
(Civ. 5, 942, 968, 1008, 
1294. — Co. 16) (Civ. Fr, 
1387) %). 

1224./Veri-ce conven- 
țiuni matrimoniale suntli- 
bere între soti, întru cât 
acelea nu vatămă drep- 
turile bărbatului de cap al 
familiei, saii de cap al aso- 
ciaţiunei conjugale, şi întru 
cât nu derdgă la disposi- 
țiunile prohibitive ale a- 
cestui codice. (Civ. 195, ur. 
325, ur. 849, 345, ur. 349, 
ur, 499,ur.) (Civ. Fr. 138% 

1225. Nu pot soţii, în 
contractul lor de căsătorie, 
să modifice drepturile ee: 
dă legea, la titlu [X, şi X 
din Cartea I, acelui dintre 
sotă care supra-vieţuesce 
celui-alt. (Civ. 325, ur. 338, 
343, ur.) (Civ. Fr. 1388). 

1226. Nu vor putea 
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asemenea să facă nici o“ 
convenţiune sai renun- 
tare, care ar avea de o- 
biect să schimbe ordinea, 
legală a suecesiunilor între 
dânşii și descendenţii lor. 
(Civ. 659, ur. 702, 808, 936, 
ur. 965) (Civ. Fr. 1389). 
1227. Când părţile de: 

clară, în contractul lor de 
căsătorie, că adoptă regi- 
mul  dotal,, asociaţiunea 
conjugală, în privinţa ave- 
rilor, se va regula întru 
tote după cele preserise 
la capitolul următor. (Civ. 
1233, ur.) (Civ. Fr. 1991, 
1 şi '3). 

1228.  Conventiunile 
matrimoniale vor fi făcute 
prin Tribunal, mai înainte 
de celebrarea căsătoriei, 
după formele stabilite în 
Codicele de procedură, sub 
pedepsă de nulitate. (Civ. 
1229, ur. — Pr. 708-720.— 
Co. 19, 20, 796.—L. Auth. 
din 1886, art. 1) (Civ. Fr. 
1394, 10) 2). 

  

teria ; sub acâstă denumire este 
cuprinsă şi în Codul Frances, şi 
prin scăpare de vedere s'a omis 
a i se da acâstă denumire şi la 
noi. 

1) a) Regimul dotal, conform 
art, 1297, 1228, 1234 gi 1283, Cod. 
civ, nu se poate presupune, ci 
pentru ca să existe, trebue sta- 
bilit cu acte făcute contorm le-   gei. Cas. 1 27(89. 

8) Cână soţii sunt căsătoriți sub 
imperiul Codului Caragea, averea 
dotală precum şi tâte drepturile 
născute pentru ei în privinţa a- 
cestei averi, trebuesc regulate 
conform dispoziţiunilor acestei 
legi. Cas. 1.28]91. 

2) a) Sub imperiul Codului Ca- 
vagea se puteai aduce modificări
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1229. Schimbările ce 
S'ar face la acele conven- 
țiuni, mai înainte de ce- 
lebrarea căsătoriei, sunt 
supuse la aceleaşi forma- 
lităţi, ea şi conventiunile 
matrimoniale. 

Deosebit de acesta, ele 

contractului dotal, chiar în tim- 
pul căsătoriel, modificări pe care 
actualul cod civil nu le permite. 
Cas. 1 94190. . 
 W 'Tot după disposiţiunile Co- 
dului Caragea, nu era nevoe ca 
actele de căsătorie, să fie scrise 
şi făcute în prezenţa soţilor şia 

- înzesțrătorilor, ele putându-se 
face şi verbal şi fără asistenţa 
fiicei înzestrate. Cas. 1 42290, 

c) De asemenea tot după Co- 
âul Caragea şi chiar după regu- 
lamentul organice al Munteniei, 
contractul dotal se putea legaliza 
şi în urma celebrărei căsătoriei; 
chiar constituirea dotei se putea 
face, în mod valabil după cele- 
brarea căsătoriei. Cas. 1 375!83; 
192|87; 116|91. 

d) In casul când contractul do- 
tal s'a legalizat după legea nouă 
el nu mai poate produce niciun 
efect legal, aşa că dota netran- 
scrisă sub legea veche, ne mal 

putând fi transcrisă în mod vala- 
labil sub legea nouă, pu pote fi 
opozabilă terţelor nici în ceia ce 
priveşte înalienabilitatea, nici în 
ceia ce priveşte dreptul de pre- 
ferinţă. Cas. I 192]87; 176/91. 

e) Lipsa de transcripţiune a 
unui act dotal nu-i ridică carac- 
terul săi particular dintre soţă, 
dacă el a fost depus la tribunal   

CONTBAOTUL. DE CĂSĂTORIE (Art. 1229) 

nu vor fi valabile, dacă nu 
se vor face în presenia şi 
cu consimţimântul simul- 
tanei al tutulor persone- 
lor cari au figurat ca părti 
la contractul de căsătorie, 
(Civ. 131, 1230, ur.) (Civ. 
Fr. 1396) 1). 

cât faţă de cei de al treilea. Qas* 
1 174]90. 

f) Conform art. 1228 şi 1229 
Cod, civ. combinate cu art. 107 
Proc. civ. contractele de văsăto- 
rie trebuesc făcute numai prin 
acte scrise şi în asistenţa părin- 
ților viitorilo» soţi, a înzestrăto- 
rilor şi a viitorilor soţi. Cas.I 
422]90. 

9) Simpla depunere a actului 
dotal, la tribunal, fără să se î 
constatat voinţa părţilor, nu pote 
conferi acelui act autenticitatea 
necesară unui act solemn, după 

cum este, nefiind îndeplinite so- 
lemnităţile cerute de art. 11Ti 
Coa. civ. Un asemeuea act poate 
fi considerat ca neezxistent. Cas. | 
248|93. 

h) Un act dotal transcris în re- 
gistrul general al 'Pribunalului în 
care se trec şi cele alte acte, iar 
nu în registrul special prevăzut 
de lege pentru asemenea acte, 
este valabil şi opozabil terţelor 
persâne. Cas. 1 218|95. 

1) a) Femeia pote să se prezinte 
cu oreanţa sa dotală la masa fa- 
limentului şi la deliberaţiunile 
relative la concordatul soţului 
său, când acea creanţă nu este 
garantată prin o ipotecă legală, 
fără să se pâtă ice că dinsa, prin 
acesta dă loc Ia sehimbarea 0on- 

înainte de celebrarea căsătoriei; | venţiunel sale matrimoniale şi la 
el nu'şi produce efectele sale de | violarea art. 1228 şi 1229 Cod, civ.,
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CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1280 —1233) sai 

"1230. Schimbările fă. 
cute, conform regulelor co- 
prinse în precedentele ar- 
ticol, nu vor fi valabile în 
privinta unei al treilea 
persâne, dacă nu vor fi tre- 
cute în josul contractului 

“de căsătorie.. 
La cas de contraven- 

tiune, tribunalul şi grefie- 
rul vor fi supuşi la acţiune 
recursorie civilă pentru 
daune interese, deosebit 
de alte pedepse, dacă va 
fi un asemenea cas. (Civ. 
1175, :1229.— Co. 19, 20) 
(Civ. Fr. 1397). - 

1231. Minorele, care 
este capabil de a se căsă- 
tori,. este capabil a face şi 
ori-ce conventțiuni relative 
la contractul săii de căsă- 
torie. Acele eonvenţiună 
de dânsul făcute sunt va- 
labile, dacă a fost asistat, 
la facerea lor, de pers6- 

nele al căror consimţimînt 
este necesar pentru vali» 
ditatea căsătoriei. (Civ.197, 
128, ur. 342, 1161) (Civ. 
Fr. 1398) 1). 
1232. Regimele căsă- 

toriei 2), fie legal, fie con- 
venţional, începe din diua 
celebrărei căsătoriei înain- 
tea oficerulvi sțărei civile; 
nu se pote stipula că el va 
începe dup 
Ore-eare, suii la împlinirea 
vre-unei condițiuni. (Civ. 
1933, ur.) (Civ. Fr. 1399). 

CAPITOLUL II 

Despre regat dotal. 

1288. Dota este averea 
ce se aduce bărbatului, din w 
partea saii în numele fe- 
meiei 2), spre a-l ajuta să.— 
susțină sarcinele căsăto- 
riei. (Civ. 1934, ur. — Co. 
793-796) (Civ. Fr. 1540) %). 

  

căci prin acceptarea dividendului, 
dinsa nu. pierde contra soţului. 
şi a bunurilor ce vor veni ace- 
stuia în urmă, drepturile şi ac- 
țiunile sale personale şi hipote- 
care, pentru acoperirea integrală 
a dotei sale. Cas. II 62]90. 

d) A se vedea şi notele 
1128 Cod. civ. 

-1) a) Constituirea dotei făcută 
de tutorele unei interdise este 
nulă, dacă nu s'a luat ma! ântâiăi 
avizul consiliului de familie. Cas, 
I: 37|90, 

art,   5) A se vedea, şi notele art, 1128 
Cod. civ. | 

2) In locul cuvintelor. «regi- 
mele căsătoriei,» Art, Fr. dice: «La . 

communaută,> Căci, la ei, comu- 
nitatea este regimul legal. - 

3) Cuvintele: «sai în numele 
femelei,» lipsesc în textul frances, 

4) a).Un contract dotal, după 
natura lui şi după raporturile ju- 
ridice la care el ă naştere între 
înzestrător şi femeia înzestrată, 
trebue a fi considerat ca un act 
cu titlu gratuit pentru femee şi 

un . termen : 

pe
z0
ti
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1234. Este dotal tot 
ceea-ce femeia îşi consti: 
tue drept dotă. 
„Este asemenea dotal, în 
lipsă de declarare contra- 
rie, tot .ceea-ce se dă fe- 
meiei, în contractul săii de 
căsătorie, sai de un al trei- 
lea, saii de viitorul ei băr- 
bat. (Civ. 1235, ur. 1283) 
(Civ. Fr. 1541). 

” Secţiunea, 1. — Despre constitu= 
iunea doteă. 

„12835. Constituţiunea de 
dotă coprinde t6tă averea 
presinte şi viitore a fe- 
meiei, saii numai totă a- 
verea presinte, ori viitore, 
sai numai o parte din a- 
verea presinte, ori viitore, 
saii chiar numai un obiect 
individual. 

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1284-1237) 

Constituţiunea, făcută în 
termeni generali, de totă 
averea femeiei nu coprinde 
averea sa viitoare. (Civ. 
1234, 1283) (Civ. Fr. 15492). 
1286. Dota nu pote fi 

constituită nică adăogită 
în timpul căsătoriei. (Civ. 
1227,1928) (Civ. Fr. 1543))), 
1237. Dacă tatăl şi ma- 

ma constituesc împreună 
o dotă, fără a distinge par- 
tea fie-căruia, dota se con: 
sideră constituită în por- 
țiuni egale. 

Dacă dota este consti- 
tuită numai de tată pen- 
ru partea sa şia mamei, 
acesta, chiar presinte de 
ar fi fost la facerea con- 
tractului şi chiar de ar fi 
subseris 2), nu va fi de loe 
îndatorată, ci dota va r&- 

  

cu titlu oneros pentru bărbat; 
aşa dar, instanțele de fond sunt 
datore, când el este atacat ca frau- 
dulos, să se conducă în soluţiunea 
ce sunt chemate a da, de regulele 
privitoare la actele gratuite saă 
onerdse, după cum actul va fia- 
tacat faţă de femee sai faţă ge 
bărbat. Cas. 1 7691. 

d) Dota faţă de bărbat fiind un 
contract cu titlu oneros, bărbatul 
întru cît nu a participat la frauaă 
conservă drepturile ce are de uzu- 
fructuar, asupra dotet, îu virtu- 
tea convenţiunei matrimoniale, 
chiar în cazul când dota ca libe- 
ralitate ar fi revocabilă faţă de 
soţie, Cas, 1 16/91,   

1) a) După dispoziţiunile Codu- 
lui Caragea, contractul de căsă- 
torie putea f modificat, chiar în 
timpul căsătoriei. Cas. 1 94190. 

b) A se vedea notele art. 1128 
şi nota a dela art, 1231 Cod.cir. 

c) Constituirea dotei făcută de 
tutorul unei interdise este nulă, 
“dacă nu s'a luat mat intăiă avi- 
zul respectiv al consiliului de ta- 
milie ; o încheere posteridră, prin 
care s'ar ratifica un asemenea con- 
tract matrimonial ar fi nulă, chiar 
dacă ar fi omologată de Tribunal. 
Cas. 1 81|9%. 

2) Cuvintele : «si chiar de Var 
fi subscris,» lipsesc în textul fran- 
ces,



CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1238—1242) 

mâne întregă în sareina 
tatălui. (Civ. 19383) (Civ. 
Fr. 1544). 

1:238. De şi fiica dotată 
de tatăl sau) şi de mama 
sa ar avea averea sa pro- 
prie, de care se bucură, 
dota se va lua din averea 
constituitorilor, daca nu 
este stipulațiune contrarie. 
(Civ. 338, 421) (Civ. Fr. 
1546). 
3289. Când cel r&nas 

în viaţă dintre soți con» 
stitue o dotă din bunuri 
paterne şi materne, "fără 
a specifica pertiuneu fie- 
căruia, dota se va luă Tai 

ântâii din _pattea ce are 
viitorul sot ESETEa de- 
funckului Și, Ti eajunzere, 
din averea sotului Consti- 
tuitor ŢCIv- 133BP CN TR 
1545). 
1240. Cei ce constitu- 

ese o dotă sunt datori să 
răspundă de evicțiunea şi 
de viţiile obiectelor con- 
stituite, după regulele sta- 
bilite la titlul pentru vîn-. 
dare. (Civ. 1336, ur. 1352, 
ur.) (Civ. Fr. 1547). 

1241. Dota care con- 

1) Art. Fr. dice: «Quoique la 
fille doliu par ses pere cet 
mere ...etc., atică de ambii săt 
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sistă în capital, produce 
de drept dobândă, din diua 
căsătoriei, în contra celor 
ce ait promis'o, chiar de 
ar fi un termen pentru! 
plată, dacă nu eslestipula- 
țiune contratiă.-(Civ. 1268, 
1269) (Civ. Fr.71548). 

Secţiunea II. -- Despre condițiu- 
neu averei dotale în timpul 

căsătoriey. 

1242. Numai bărbatul 
are administratiunea ave- 
reă dotale, în timpul căsă- 
toriei. 

EI singur are drept de 
a urmări pe debitorii şi pe 
deţinătorii averei dotale, 
de a lua fructele şi dobân-. 
dile şi de a primi capita- 
luszite 
e ate acestea se pote 
stipula în contractul de 
căsătorie, că femeia va 
primi ea însăşi, pe fie-care 
an şi sub chitanţele ei sin- 
gure, o parte din venitu- 
rile sale pentru întreţine- 
rea şi trebuințele sale per- 
sonale. (Civ. 1943, ur. 1753, 
175%, ur.—Co. 15-17) (Civ. 
Fr. 1549) 2). 

alternativul «saă,+ se schimbă 
ideia De sigur însă că esteo e- 
xre de copist, saă de tipar. 

2) a) Conform dispoziţiunilor   părinti, nu ca la noi, unde prin 
înlocuirea cuvîntului «săă prin Codului Caragea, bărbatul avea
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12453. Bărbatul este su- 
„pus, în privivia averei do- 
“ tale, Ja tole obligaţiunile 
unui usufi'uctuar. 

Ei este răspundător de 
prescripţiunile câștigate a- 

-- supra averei dotale, pre- 
- cum şi de stricăciunile în- 

timplate în aceiaşi avere 
din a sa negligenţă. (Civ. 
540, 545, ur. 1944, 1975, 
175%. ur.) (Civ. Fr. 1562) 1). 

3:244. Bărbatul nu este 

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1248-1245) 

dator să dea cauţiune pen- 
tru primirea dotei mişcă- 
tore?;, a femeiei, dacă nu 
s'a supus la acestă înda- 
rire prin contraetul de că: 
sătorie. (Civ. 541, 1945, 
1245) (Civ. Fr. 1550). 
1245. Dacă dota saii 

parte din dotă consistă în 
obiecte mişeătâre, prețuite 
prin contractul de căsă- 
torie, bărbatul se face pro- 
prietarul acelor obiecte, r& 

  

dreptul de a reprezenta pe soţia 
sa în judecăţile relative la imo- 
bilele dotale ale acesteia, fără 
distincţiunea Qacă era reclamant, 
saii detendor. Cas. 1 226|93. 

d) Sub imperiul legei Caragea, 
pădurile dutale, chiar acele pen- 
tru foc, nu constituia un venit 
al dotei, ci un adaos al el, aşa că 
nu deveneau, ca sub actualul 
Cod, proprietatea bărbatului, asa 
că prin divorţ, el era dator. să 
restitue valgrea lor. Cas.I 28|91.. 

c) văsătoria fiind esfăcută, 
dreptul bărbatului de a cere dota 
de la constituitorul ei sai de la 
succesorii acestuia, înceteză, Cas. 
I 311|93. : 

d) Conform axt. 1242, Cod. civ. 
numai bărbatul avînd, în timpul 
căsătoriei, exerciţiul acţiunilor 
dotale, şi numai în contra lui 
putindu-se intenta asemenea ac- 
ţiuni, urmeză de aci că este nulă 
comunicarea “făcută de cumpără- 
torul unui imobil, în senzul art. 
1804, Cod. eiv., dacă ea în loesă 
tie făcută în persâna bărbatului, 
este făcută în acea a femelei. Cas. 
I 83]94. 

€) Ori-ce acţiune relativă Ia a-   
verea dotală imobiliară a femeiei, 
nu poate îi intentată în timpul 
căsătoriei, de cît de către bărbat 
şi în contra sa. De aci urmâză 
că dacă f-meia a fost pusă în 
cauză în vre-o acţiune, lipsa ei 
la diua înfăţişărei, nu. dă loc la 
aplicaţia art. 151, Proc, civ, şi 
hotărirea ce s'ar pronunţa faţă 
cu bărbatul ce sar fi apărat nu 
este susceptibilă de opoziţiune. 
Cas. 1 181|94. . : 

f) Numai bărbatul are aâmi- 
nistraţiunea averei dotale în tim- 
pul căsătoriei şi numai el singur 
are dreptul a urmări pe debitorii 
şi pe deţinătorii averei dotale, 
a lua fructele şi dobândile şi a 
primi capitalurile. Cas. LI 377|95, 

1) a) Soţul, ca uzufructuar le- 
gal al averei dotale, pâte să dis- 
pună şi să renunţe în mod va- 
labil, pentru un timp Gre-care, 
la veniturile imobilului dotal, în 
favoarea constituitorului dotei. 
Cas. 1 39986. ” 

U) A se vedea şi notele art. 1242, 
Cod. civ. - 

2) Cuvintul: <miscătăre» lip- 
sesce: în textul frances.



CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1246 —1248) 

mâind debitor de preţul 
lor, afară dacă s'a eoprins 
în contractul căsătoriei de- 
clarațiunea că pretuirea 
nu face vindare. (Civ. 1246, 
1272, ur.) (Civ. Fr. 1551))). 
1246. Preţuirea nemi- 

şeătorelor, făcută prin con- 
tractul de căsătorie, nu 
strămută. proprietatea lor 
la bărbat, dacă nu este 
declaraţiune expresă de 
acesta, (Civ. 1245, 1341) 
(Civ, Fr 1559), 

1247, Nemişcătorul câ: 
ştigat în timpul căsătoriei 
prin bani dotali, nu de- 

x 
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vine dotal dacă nu sa, sli- 
pulat în contractul de că- 
sătorie asemenea intrebu- 
ințare a banilor dotali. 

De asemenea nu devine 
dotal imobilul ce sar da 
spre plata dotei, care a 
fost constituită în bani. 
(Civ. 1307) (Civ. Fr.1553) 2). 

12489. Nică bărbatul, 
nică femeea, nici amindoi 
împreună nu pot, în-tim- 
pul căsătoriei, a înstreina 
nici a ipoteca imobilul do- 
tal, afară de casurile pre- 
vădute prin art. 12495) 
1250, 1252, 1253, 1254. (Civ. 

  

1) a) Nu este valabilă declara- 
ţiunea neautentificată de tribu- 
mal, făcută în urma legalizărei 
contractului dotal, declaraţiune 
prin. care se stipulează că pre- 
țuirea lucrurilor mișcătâre con- 
sticuite dotă, nu face vindare. 
Cas. 1 31|85. 

5) Dota constituită în bani, de- 
vine proprietatea bărbatului. Cas. 
T 360190. 

e) Dacă dota sai parte din qotă, 
conzistă în obiecte mişcătoare, 
prriuirea lor face pe bărbat pro- 
prietar al lor şi debitor al pre- 
ţului, afară dacă nu s'a stipulat 
contwwarul prin actul de căsăto- 
ie. Cas. I 120]94. 

d) Când dota consistă în bo- 
nuri ce ai fost preţuite, arătîn- 
du-se valdrea lor prin foaia de 
zestre, soţia pote cere valdrea |: 
acelvr bonuri, la desfacerea că- 
sătorisi, când cere restituirea do- 
tei. Cas, L 120j94.   

i 2).a) Dacă banii, cu care sa 
cumpărat un imobil, erai para- 
fernali, acel imobil nefiind dotal, 
pote i înstrăinat. 'Cas. I 395|83. 

b) Imobilul dobiînăit în timpul 
căsătoriei, cu bani dotali, nu 
devine dotal, dacă în contractul 
de căsătorie nu s'a stipulat între- 
buinţarea lor, gi acesta chiar în - 
cazul dacă în actul de achiziţiune 
al imobilului s'ar fi stipulat că 
-cumpărătorea se face de soţie cu 
banii s6i dotali, pentru dinsa şi 
în numele să, cu titlu de dotă. 
Cas. 1 360|%. . 

c) Şi după legea Caragea, pre: 
ţul ce rezulta din vîndarea unui 
imobil dota! este asemenea dotal, 
şi imobilul cumpărat în urmă 
cu aceştă bani, devine la rîndul 
săi tut dotal. Cas. I 316190. 

3) Art. 1249, fiind relativ la dota 
mobiliară, prin erdre este trecut 
aci.
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1255, ur. Co. 16) (Civ.Fr. 
1554) 1). | 
1249. Dota mobiliară 

care, după distincţiunea 
art. 1245 şi 1246, este pro- 
prietate a femeei, nu pote 
fi alienată de acesta de 
cât: cu autorizaţiune băr: 
batului, sau, la cas de re- 
fus din partea acestuia, 
cu permisiunea judecăţei. 
(Civ. 199, 201, 1248, 1950, 
ur.) (Civ. Fr.1555) 2), 

CONTRAOTUL DE. CĂSĂTORIE (Art. 1249 —1251) 

1250. Femeia pste, ob- 
servând formalitățile pre- 
serise prin articolul pre- 
cedent, să dea immobilul 
săi dotal: 

10 Pentru căpătuirea co- 
piilor săi, dintr'o căsătorie 
anterioară ; 

20 Pentru căpătuirea co- 
piilor comuni ambilor soti. 
(Civ. 199, 1249, 1251) (Civ, 
Fr. 1556) 5). 

1251. Când femeia în- 
  

1) a) Imobilul dotal este ina- 
lienabil; el 'şi conservă natura 
sa de inalienabilitate pe tot tim- 
pul cât ţine căsătoria şi acesta 
chiar după ce între soţi s'a pro- 
nunţat  separaţiunea de patri- 
monii Cas. [ 12491. . 

d) Chiar în cazul când femeia 
a indus în exdre tribunalul, ob- 
ţinând alienarea imobilului săă 
dotal, pentru cauzele prevădute 
de art, 1253. Cod. cir. actul de 
înstrăinare pâte fi anulat, cu 
âreptul în acest caz, pentu cum- 
părător de a cere desdaunări, 
pentru faptele doloase ale fe- 
meei. Cas. 1 422|90. 

c) Obligaţiunea, contractată de 
femeea măritată, în timpul căsă- 
toriei şi înaintea separaţiuneY de 
patrimonii, chiar după desfacerea 
căsătoriei, nu poate fi executată 
de creditori. Cas.. 1 90j82 ; 1117]88. 

d; Dota mobiliară sub Codul 
Caragea, ca şi sub actualul Cod, 
era alienabilă. Cas, 1 218|81; 
16194. ” 

€) In ceia ce priveşte obliga- 
țiunile contractate de femee cu   

monii, creditorii at drept a ur- 
mări portiunea veniturilor sale 
dotale, ce trece peste trebuinţele 
canoscute. Cas. 1.346/85; 114195. 

f) Soții fiina căsătoriţi sub im- 
periul legei vechi, drepturile năs- 
cute pentru ei în privinţa averei 
dotale, urmeză a se regula după 
acea legiuire. Cas. 1 28|91. 

9) Caracterul de bun dotal ce 
avea imobilul, în timpui căsăto- 
rieă, îuceteză de Ia desfacerea că- 
sătoriei, devenind prescriptibil. 
Cas. 1 364191. 

2) A se vedea notele art, 1248, 
Cod. civ, ' 

3) a) Când e vorba de înstrăi- 
narea saă ipotecarea imobilului 

dotal, pentru căpătuirea copiilor, 
nu se cere de cât autorizaţiunea 
bărbatului, iar în caz de refuz, 
acea a justiţiei, Cas. I 341871. 

d) Cînd e vorba de vinzarea 
unui imobil constituit dotă sub 
imperiul legei Caragea, cazurile 
pentru care se cere vînzarea sunt 
acele regulate de acâstă lege, 
iar furmele de procedură pentru 
obţinerea autorisaţiunei sunt a- 

autorizaţiunea soțului, după pro- | cele ale leget în vigoare. Cas. | 
nunţarea separaţiunel de patri- | 16]90.



| , 

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1252—1253) 317 

streineză o avere dotală 
cu permisiunea justiţiei, 
în cas de retus de autori- 
sare din partea bărbatului, 
acesta conservă de drept 
folosinţa lucrului instrăi- 
nat 1). (Civ. 199, 201, 1249) 
(Civ. Fr. 1555). 
1252. Imobilul dotal 
pote fi înștrăinat, când 
înstrăinarea sa 'este per- 
misă prin contratul de că- 
sătorie (Civ. 1223, 1946, 
1948) (Civ. Fr, 1557)2). 

1253. Imobilul dotal 
pote asemenea, consim- 
tind femeia”), i se înstreina 
cu permisiunea justiției şi 
după formele vindărilor 
publice : 

io Spre a seâte de la 
închisore pe bărbat sau 
pe femeie , J 

2" Spre a procura ali-“ 
mente familiei, în casurile 
prevă&dute pin art. 185, 

- 

187 şi 188 de la titlul des- 
pre căsătorie: 27 

30 Spre a plăti datoriile 
temeiei sati ale celor ceai 
constituit dotaș Când acele 
datorii au dată” anteriotă 
căsătoi A ACT, 1182). 

"Spre a face repara- 
țiună mari, neapărate pen- 
tru  eonservarea imobili- 
lor dotale. (Civ. 546, 1943). 

50 În fine, când acel im. 
mobil se stăpănesce în in- 
divisiune cu alţii şi este 
recunoscut că nu se pote 
împărți. (Civ. 736, 1388). 
/În cas când licitaţiunea 

pentru causa aici expresă 
ar fi provocată de oa treia 
persână, în puterea art. 
728 şi 1388, consimţimân- 
tul femeiei, pentru înstrăi- 
narea imobilului dotal, nu 
este neapărat 4). 

In tote casurile, ceea ce 
prisosesce din preţul vin- 

  

1) A se vedea nota art. 1249. 
2) a) Legiuitorul nu declară 

fondul constituit dotă ca inalie- 
nabil, atunci când părţile la con- 
stituirea dotei, ai statuat prin 
actul'dotal că imobilul se pote   înstrăina, când vor crede de cu- 
viinţă. Oas, 1. 815|92, 

b) Când intrun contract matri- 
monial, se prevede alienabilitatea 
fondului dotal, nu se pâte anula 
un act consimţit de bărbat saă 
de ambii soţi împreună, pe mo- 
tiv că actul consimţit constitue 

un act de alienaţie, sub forma 
unui act de administraţie, dacă 
acel în favoarea căruia a consim.- 
țit actul, primeşte a'1 considera 
ca act de alienaţiune şi propune 

a consemn suma estimâtă, spre 
a respecta conâiţiunile stipulate 
pentru caz de alienaţie, în con- 
tractul matrimonial. Cas.I 304194. 

3) Cuvintele: <consimfind fe- 
meia» lipsesc în textul trancez, 

4) Acest aliniat lipsesce în art. 
frances,
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d&rei, pestetrebuinţele re- 
cunoscute, va rămâne do- 
tal şi se va întrebuința 
spre cumpărare de ali 
imobil, de se pâte. (Civ. 
1307) (Civ. Fr. 1558) 1). 

1254. Imobilul dotal 
pote fi schimbat, cu con- 
simţimentul femeiei, pe 
alt imobil, de valâre cel 
putin de-patru cincimi din 
valrea sa, justificându- 
se de utilitatea sehimbu- 
lui, dobiîndindu-se autori- 

sațiunea justiţiei, şi după 
o preţuire prin expertă 
numiţi din oficii de tei- 
bunal. 

In acest cas, imobilul 
primit în schimb va fi do- 
tal: adaosul în bani ce 
s'ar putea lua pe lângă 
imobilul primit, va fi ase- 
menea dotal şi se va în- 
trebuința spre cumpărare 
de imobile, de se pote. 
(Civ. 1405) (Civ. Fr. 1559). 
1255. Dacă, afară de 

  

1) a) E evident că în cazurile 
în care legea permite înstrăina- 

rea imobilului dotal, Tribunalul 
pâte prin a fortiori să autorize ipo- 
tecarea imobilului. Cas,I 140|85; 
233|90. 

5) Cumpărătorul sai creditorul 
imobilului dotal al femeei, vîn- 
dut în cazurile prevădute în art. 
1254 Cod. eciv. şi conform auto- 
rizărei prealabile a tribunalului, 
nu e ţinut a privighea întrebu- 
ințarea banilor plătiţi, la scopul 
indicat. Cas. 1 316|94.. 

d) Creditorut ipotecar anterior 
constituirei în dotă a imobilului 
ipotecat, este în drept a urmări 
vîndaraa acelui imobil prin lici- 
taţiune publică, Cas, 1 264|88. 
„_d) Cazurile înstrăinărei unui 
imobil ăotal, cu autorizarea jus- 
tiţiei se regultză după legea sub 
care s'a făcut contractul dotal, 
iar formele de procedură pentru 
obţinerea acestei autorizări se fac 
tot-de-auna după legea în vigore, 
în timpul cind s'a cerut înstrăi- 
marea. Qas. I. 316|90. 

e) Este o cestiune de fapt lă- 
sată la suverana apreciere a in-   

stanţelor de fonă, cestiuneu dea 
se şti dacă datoriile femeei, pen- 
tru plata cărora diînsa cere au- 
torizarea justiţiei de a ipoteca 
imobilul săi dotal, sunt sai nu, 
anteridre casătoriei. Cas.1 341|90. 

2) a) Cestiunea de a se ști dacă 
un act de schimb făcut pentra 
un imobil dotal, este valid sah 
nul, din cauza lipsei consimţi- 
mântutni femeei, cerut conform 
art. 1254 Cod. civ, nu se pâteri- 
dica de cît de însa, care singură 
ar putea invoca nulitatea actului 
din acestă cauză. Cas, I 803|95.. 

d) Schimbul dotal, autorizat în 
conâiţiunile art, 1254 Cod. civ. 
este supus transoripţiunei, căci 
numai sub condiţia acestel for- 
malități, imobilul pus în loc de- 
vine dotal şi numai ast-fel este 
valabilă înstrăinarea subsecuentă, 
a imobilului primitiv dota]; aceste 
formalităţi nefiind îndeplinite, fe- 
meia e în drept să câră revoca 
rea schimbului revendicînd imo- 
bilul dotal primitiv, de la ori-cari 
Par stăpîni actual. Cas. IL 422190. 

e) Regula prevădută de art 1307, 
Coa. civ. după care vânqările
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ceasurile excepţionale, mai 
sus ardiate, femeia sai 
amândoui soții împreună 
înstrăineză imobilul dotal, 
femeia saii moştenitorii săi 
pote face a se revoca în- 
streinarea, în curs de 10 
ani, după desfacerea căsă- 
toriei. - 

Femeia va avea acelaşi 
drept în curs-de 10 ani 
după separaţiunea patri- 
moniilor. Bărbatul va pu- 
tea şi el însuşi să facă a 
se revoca alienaţiunea în 
timpul căsătoriei, r&mâind 
cu tote acestea supus la 
daune-interese către cum- 
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părător, dacă nu va fi de- 
clarat în contract că imo- 
bilul vîndut este dotal. 
(Civil 207, 952,1084, 1164, 
1167, 1190, 1949, 1948, 1956, 
ur.) (Civ. Fr, 1560) 3. 

1256. Dacă dota este în 
pericol de a se perde, şi de- 
sordinea daraverilor băr. 
batului este ajunsă la aşa 
grad, în cât este îndoios 
că averea sa .-ar putea fi 
îndestulă pentru ori-ce ac- 
țiune ce femeia ar putea 
să aibă în timpul cuvenit 
în contra averei bărbatu- 
lui, ea va putea urmări 
separarea patrimoniilor. 2) 

  

între soţi sunt oprite, nu se a- 
plică şi la sohimb, aşa că imo- 
bilul dotal al temeri poate fi 
schimbat cu un imobil al suţu- 
lui, în cazul când se împlinese 
formalităţile prevădute de art. 
1254. Cod. civ. Cas. 1 183|89, 

1) 4) Ratificaţiunea făcută de 
femee, în timpul căsătoriei, cu 
privire la înstrăinarea imobile- 
lor sale dotale, nu este valabilă, 
de cât atunci când înstrăinarea 
sa făcut în cazurile prevădate 
de art. 1254, Coă, civ. Crs 1 124191, 

) Autorizaţia dată de justiţie 
femelei măritate de a ipoteca 
imobilul să&ii dotal, în scopul de 
a plăti alte înaprumuturi anteri- 
oare căsătoriei, nu impune ocre- 
ditorulul obiigaţiunea de a su- 

- praveghia întrebuinţarea banilor 
în scopul pentru care "i-a înăpru- 
mutat. Cas, 1 492. 

2) Chiar în cazul când femeia a   
indus justiţia în erdre spre a ob- 
ţine autorizaţia înstreinărei -imo- 
bilului s&ă dotal, principiul ina- 
lienabilităţei imobilelor dotale 
trebuind a fi respectat, actul de 
înstreinare pote să fie anulat, cu 
dreptul însă pentru cumpărător 
dea cere desdaunări pentru fap- 
tele dolosive ale femeiei. Cas, 
1 422]90. 

d) Înatienabilitatea imobilului 
dotal decretată de art. 1248, Coa, 
civ., este proelamată numai în 
favorea moștenitorilor să, după 
cum rezultă din art. 1255, Coa, 
civ, Cas. 1 175|88; 115|9%6. 

2) A se vedea şi notele art, 1253 
gi 1254, Coă, civ. 

2) Coa. Caragea Partea III, 
Cap. 16, art. 37, dice : «Când dăr- 
batul se va -duvedi risipitor, saăă 
îngreuiat cu datorii, pâte mulerea, 
cu mijlocul judecăţeă să-şi ia zes+ 
trea, saă să ceră” siguranţa ei»
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(Civ. 1233, 1255, 1257, ur., 
— Pr. 628-637. — Co. 21)! 
(Civ. Fr. 1443) 1) 
1257. Numai femeia 

pote să ccră separatiunea | 
patrimoniilor 2). Creditorii | 
personali ai femeiei nu o | 
pot cere, de cât cu con- 

simţimentul săă. 
Cu tote acestea, în cas 

de faliment, sai de nesol- 
vabilitate a bărbatului. cre- 
ditorii femeiei pot exer- 
cita drepturile acesteia 
până la suma la care se 

- ridică ereanţele lor. (Civ. 
974, 1956, 1258, 1961, 1264. 
— Pr. 633.,— Co. 793-800) 
(Civ. Fr. 1446). 
1258. Separaţiunea pa- 

trimoniilor nu se pâte face 
de cât prin judecată ; veri- 
ce separaţiune de patri- 
monii între bărbat și fe- 

CONTRACTUL DE CĂSATORIE (Art. 1257—1259) 

mee, făcută de bună voie 
în timpul căsătoriei, este 
nulă 3). (Civ. 1233, 1956, 
1257, 1259, ur.) (Civ. Fr. 
1443), 
1259. Cererea pentru 

separaţiunea patrimoniilor 
nu se va socoti formată, 
de cât după ce ova fiau- 
torisat preşedintele tribu- 
nalului î). 

Atât acea cerere, când 

ar fi autorisată, cât şi ho. 
tărirea ce ar interveni, vor 
trebui să fie publicate. 
după formele şi la epo: 
cele prescrise în codicele 
de procedură, sub pedepsă 
de nulitate, care va putea 
fi opusă atât de creditorii 
bărbatului, cât şi de însuși 
bărbatul. (Civ. 1958.— Pr. 
629, ur. 632,—Co. 21) (Civ. 
Fr. 1445, 1.5) 

  

Codul Calimach însă nu prevede 
separaţia de bunuri ca necesară, 
de 6re-ce, prin $ 1640. <Pentru 
Dată» gi 1661 <Pentru averea pa- 
vafernală», prevede, în. folosul 
femeiei, o ipotecă tacită asupra 
intregei averi a bărbatului. 

1) a) Instanţele de fond, sunt 
suverane aprecietore a faptului 
dacă motivele pe care se înte- 
meiază cererea temeliei în cere- 
rea ei peatru separare de patri- 
monii, sunt sati nu serioase. Cas. 
IE 4/80. 

2) Imobilul dotal '8i conservă 
natura sa de inalienabilitate în   tot timpul cit ţine căsătoria, şi 

acâsta chiar după ce între soți 
s'a pronunţat separaţiunea de 
patrimonii. Cas. 1 124|91. 

2) Cuvintele: < Numai femeia 
pote să ceră separatiunea patrimo- 
miilor,» lipsesc în textul frances. 

3) V. nota art. 1256. 
4) Acest aliniat lipsesce în tex- 

tul frances. _ 
5) a) Hotărîrea de admiterea 

separaţiunei de patrimonii de şi 
publicată conform art. 1259 Cod. 
civ., totuşi ea nu este opozabilă 
"creditorilor, dacă în afară de a- 
ceastă publicaţiune, dînsa nu s'3 
afişat conform art. 632 Pr. civ. 
Cas. I 76|84.
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1260. Confesiunea băr- 
batului nu va_putea face 
probă, chiar dacă nu sar 
afla creditori. (Civ. 1204, 
1258) (Pr. Civ. Fr.870). 
1261. Creditorii bărba- 

tului pot interveni în ins- 
tanţă spre a contesta ce- 
rerea pentru separarea pa- 
trimoniilor. (Civ. 974-976, 
— Pr. 631-633) (Civ. Fr. 
1447, 1). 
1262. Separaţiunea pa- 

trimoniilor, de şi pronun- 
tată de judecată, va fi nulă, 
dacă, în curs deo lună 
de la pronunţarea -hotă- 
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rirei şi în urma publică- 
rilor de cari se face men- 
țiune la art. 1959, nu se 
va fi început executarea 
hotăriîrei. ! 

Acea executare se va 
face prin plata reală, a 
drepturilor femeiei, în m&- 
sura averei bărbatului, 
constatată prin act auten- 
tie, sait prin urmărită înce- 
pute şi neîntrerupte. (Civ. 
1171, 1307.—Pr. 632.—Co. 
21) (Civ. Fr. 1444). 
1263. Hotărirea carea 

pronunțat separarea pa- 
trimoniilor are efect din 

  

3) Atunci când creditorul in- 
voacă nulitatea hotărirei care 
admite  separaţiunea de .patri- 
monii, pe motiv că eaa fost ju- 
decată de un alt tribunal de cit 
acela al domiciliului soţilor, cu 
ârept cuvînt se respinge acestă 
nulitate, dacă nu se produce nici 
o dovadă despre acâsta şi n'a a- 
tacat'o în termenul de un an pre- 
vădut de art. 632 gi 633, Pr, civ. 
Cas. Secţ. Un 2|89. 

c) Hotărirea care a pronunţat 
separaţiunea patrimonielor do- 
tale ale femeiei nu pâte produce 
nici un efect şi nu pâte fi opo- 
zabilă creditorilor bărbatului, fie 
anteriori, fie posteriori, dacă nu 
a fost publicată conform art. 1259 
Cod. civ. Cas. 1 250[95, 

d) Principiul stabilit de art. 633 
Pr. civ., are efeot numai. atunci 
când hotărîrea de separaţia pa- 
trimonielor a fost supusă publi- 
cităţei. In lipsa acestei formali-   tăţi, o ast-fel de hotărire nu pote 

” i 
da i 

fi opozabilă terţelox persâne. Cas. 
1 250|95. 

1) a) Cesiunea unei: averi ce 
soţul face femeiei sale drept plata 
dotei, în caz de separaţiunea de 
patrimonii, constitue o adevărată 
transmitere de proprietate, aşa 
că este supusă la plata taxei de 
înregistrare prevăzută de art. 33 
din legea timbrului. Cas, £ 174192, 
5) Termenul deo lună, prevă- 

zut Qe art. 1962 nu începe a curge 
de cât din momentul ce hotărt- 
rea dobindesce autoritatea lucru- 
ui judecat, iar nu de a data pro- 
nunţărei. Cas. II 60]84; 116|96. 

c) Dacă soţia a pus în execu: 
tare hotărîrea de separare de pa- 
trimonii în curs de o lună de la 
pronunțare, prin somaţiune fă- 
cută soţului prin portărei, con- 
form art. 1262 Cod. civ, cu ârept 
cuvânt instanţa de fond respinge 
cererea, făcută de soţ în anularea 
aceiei hotărîri sub pretext de ne- 
executarea el. Cas. I 401|92. 

a
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dioa când s'a format ce- 
verea, fără însă ca acesta 
să se întindă la actele de 
administraţiune ale băr- 
batului, făcute în urma ce- 
rerei şi mai înainte de ho- 
tărîre. (Civ. 1258.— Pr. 629- 
633) (Civ. Fr. 1445,9))). 
1264. Creditorii băr- 

batului pot ataca separa: 
țiunea de patrimonii, pro- 
nunțată şi chiar execu: 
tată ?) cu fraude în contra 
drepturilor lor. (Civ. 974- 
976.—Pr. 631, 633.—Co. 21) 
(Civ. Fr. 1447 1)%). 

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1264—1266) 

1265. Femeia care a 
câştigat separaţiunea de 
palrimonii, dobândesceli- 
bera administraţiune a a- 
vutului săi. Ea pote dis- 
pune de averea sa mobilă 
şi chiar a o înstrăina; dar 
nu pâte înstrăina imobi- 
lul fără consimiimântul 
bărbatului său, saii, la eas 
de refus, fără autorisasa- 
țiunea judecăţei. (Civ. 197, 
199, 201, 950, 1270, 1285) 
(Civ. Fr. 1449). 
1266. După separatiu- 

nea patrimoniilor, femeia 
  

1) A se vedea notele art. 1262 
Cod. cir, 

2) Cuvintele: «şi chias execu- 

tată,» lipsese în art. frances, 
3) a) Desființarea hotărirelor 

pentru separațiune de patrimonii 
între soţi nu se pote obţine de 
cătră părţile în litigii de cât pe 
calea ordinară de opoziţie, apel, 
revizuire, recurs în Casaţie şi con- 
testaţie la executare, iar nu şi 
prin acţiune în anulare pentru 
motiv de fraudă saii simulaţiune, 
acestă din urmă cale fiind acor- 
dată de lege numai terţelor per- 
sone, ale căror interese ar fi lo- 
vite prin efectele acelor hotăriri, 
Cas. I 407|92, 

5) Faptul că creditorii nu ai 
putut dovedi frauda ce ar con- 
ține o cerere de separaţiune de 
patriimonii, adică că femeia nu 
s'ar afla în casurile prevădute de 
axt. 1256 Cod. civ. spre a obţine 
acestă separaţiune, nu pâte ri- 
dica creditorilor dreptul de a 
stabili frauda, dovedind neexis-   

tenţa creanţei ce s'a recunoscut 
temeei în hotărîrea de separaţi- 
une de patrimonii, sati dovedind 
că quantumul creanţei sale nu 
este acela ce "i s'a recunoscut. 
Cas. 1 166|92. 

4) a) Regimul dota! înceteză 
prin separaţiunea patrimonielor 
barbatului şi a femeei, prin ur- 
mare şi inalienabilitatea imobilu- 
lui dotal, aga că femeia, separată 
de bunuri pâte vinde imobilul 
dotai după ce a obţinut permi- 
siunea justiţiei, pentru cazuri 
admise de lege şi după formele 
vînqărilor publice, chiar fără au- 
torizațiunea bărbatului. Cas. 
2|83. Contra. Cas, I 323|85; 124191. 

2) Imobilul dotal 'gi conservă 
inalienabilitatea sa chiar dupăce 
sa pronunţat între soți separa- 
țiunea de patrimonii; urmeză de 
aci, că este nulă ori-ce urmărire 
a imobilului dotal pentru datorii 
contractate de femee în timpul 
căsătoriei, chiar în urma pronun 
ţărei separaţiunei de patrimonii,
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este datore să contribue, 
după puterea mijlocelor 
sale şi ale bărbatului, la 
sarcinile casei şi la cres- 
cerea copiilor comuni. Ea 
este datâre să întempine 
aceste sarcini în tot numai 
cu al săi, dacă bărbatului 
nu “i-a mai r&mas nimic. 
(Civ. 185, 194, 1965, 1270, 
1284) (Civ. Fr. 1448) )). 
„1267. In cas de sepa- 
ratiune de patrimonii, băr- 
batul nu este respundător 
pentru întrebuintarea ce 
ar putea face feineia cu 
pretul imobilului săi in- 
străinat prin autorisaţiu- 
nea, judecăţei, afară numai 
dacă a luat parte la con- 
tract, sait dacă este pro- 
bat că pretul a fost primit 
de dânsul, sai s'a între- 
buinţat în folosul săi. 

Dacă însă vindarea imo- 
bilului femeiei s'a făcut 

cu consimţimântul săi, ori 
numai în presenta sa, el 
este respundător de neîn- 
trebuinţarea preţului, dar 
nu r&spunde nici o dată 
de utilitatea întrebuințăreă 
lui. (Civ. 1265, 1270 (Civ. 
Fr. 1450). . 
1268. Inchirierea sait 

arendarea ce face hărba- 
tul de averile dotale ale 
femeiei pe mai mult de 
cincă ani, nu sunt obliga- 
tore, în cas de separaţiune 
de patrimonii, sati de des- 
facerea căsătoriei, pentru 
femeie saii pentru moş- 
tenitorii săi, de cât până 
la împlinirea de cinci ani 
de la începutul lor, sai 
până la împlinirea  veri- 
cărui period cincinal ur- 
mător în care se află păr- 
țile, la epoca separaţiunei 
de patrimonii saii a des- 
facerei căsătoriei. (Civ,   

    

dacă ea nu se găseşte în conăi- 
ţiunile excepţionale prevădute de 
art. 1248 Cod. civ. Cas. 1 124191, 

c) Femeia separată de patrimo- 
niă, nu pote face de cât acte de 
pură administraţiune, chiar în 
privința averei sale parafernale 
mobiliare, fără autorizaţiunea so- 
ului săi. Cas. 1 12089, 

1) Din combinaţia art. 185 şi 
1266 Cod. eiv. rezultă că datoria 
soţilor este o datorie necesară şi 
riguros obligatorie. Ast-fel fiind, 

femeia separată de bunuri este 
datâre în caz de insolvabilitate 
a barbatului săi, de a procura 
în întregul lor alimente şi chel- 
tueli de educaţiune pentru copii 
ce le aparţin; de aci urmeză că 
ea este ţinută să achite chiar a- 
cele cheitueli ce aă fost făcute 
înaintea pronunţărei de tribunal 
a separațiunei averilor şi pentra 
-care se obligase numai soțul. Cas, 
1 248190.
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584, 1256, ur. 1269, ur. 
1419) (Civ. Fr. 1429)%). 
_1269. Reînoirea de a- 
vendare saii de închiriere 
a averilor dotale, făcută de 
bărbat înaintea expirărei 
contractului, cu mai mult 
de doui ani, pentru bunu-. 

„rile rurale şi cu mai mult 
de un an pentru case, r&- 
mine fără efect pentru 
femeie sui moştenitorii 
săi, dacă în momentul se- 
paraţiunei de patrimonii, 
sai al desfacerei căsăto- 
viei, încă n'a început a se 
pune în lucrare. (Civ. 534, 
1268, 1419) (Civ. Fr. 1430). 

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1269—1270) 

1270. Separaţiunea de 
patrimonii între bărbat şi 
femeie. pote înceta şi re- 
gimul creat prin contractul 
de căsătorie pote fi resta- 
bilit, cu consimțimântul 
ambelor părți. 

Acestă restabilire nu se 
pote face de cât prin tri: 
bunal, după formele pre: 
scrise în codicele de pro: 
cedură. (Pr. 634-637). 

În acest ceas tote suni 
puse în starea de maiin- 
nainte, ca şi cum n'ar fi 
fost separaţiune, fără însă 
a se atinge întru nimic 
efectul actelor făcute de 

  

1) Cod. Caragea, art. 9, part. 3, 
cap. 4, dice: <Când prin con- 
tractul de închiriere saii de aren- 
dare se atinge interesele unei a 
treia persoană ce are un netăgă- 
duit drept asupra lucrului, cum 
este: nevizsnicul pe mostenirea sa, 
creditorul pe lucrul ipotecat, con- 

tractul trebue să fie respectat nu- 
mai pe un soroc de trei ani, fără 
a fi îndatorat avrendasiul saă chi- 
riasul a plăti noului stăpân alti. 
bani în socotela acelei arendi sai 
închirieri, dacă o dată a plătit'o 
celui d'intâiii stăpân, cu desluzirea 
următdre: ? 

ÎInchivierea saă aren- 
duivea, contraciată de bărbat pen- 
tru lucrul de zestre, nu va putea 
aveă tărie de cât numai pa cât 
va tine căsnicia si până la des- 
facerea ei prin, bisericescă hotă- 
râre, 

Pentru drepturile ce părţile   
contractante pot avea din punct 

de vedere al naturei contractelor 
încheiate între ele, în tot de-a: 
una se aplică, ca principii, legea 
în vigdre din timpul când s'a în- 
cheiat contractul, chiar pentru 
clauzele ce nu sant exprimate în 
el, dar care sunt subînțelese. Ast- 
fel când e vorba de arendarea 
unei moşii dotale, de cătră bar- 
bat, atunci când contractul de 
căsătorie a fost făcut din timpul 
când era în vigâre legea Caragea, 
e natural şi juridice să se aplice 
art. 9, partea III, Capit. IV, din 
acestă lege, după care articol a- 
rendarea se putea face pe dece 
ani, încetînă acest termen la mor- 
tea barbatului, afară numai dacă 
femeia primea, consimţea, ca va- 
Jiditatea contractului să fie până 
la expirarea celor qece ani. Cas. 
1 90/93.
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femeie, în urmarea art, 
1965, 1266 şi 1267. 
Veri-ce eonvenţiune,prin 

care soții ar modifica re- 
gimul creat prin contrac: 
tul lor de căsătorie, este 
nulă.(Civ.5, 968, 1008, 1223, 
ur. 1226, ur. 1228, ur. 1232, 
1256, ur.—Pr.634-637) (Civ. 
Fr. 1451). 

Secţiunea III.— Despre restitu- 
țiunea dotei, 

1271. Obligatiunea. de 
a restitui dota ia nascere, 
sait prin desfacerea căsă- 
toriei, sai prin separațiu- 
nea de patrimonii, sait prin 
absenta unuia dintresoti 1). 
(Civ. 98, ur. 106, ur. 211, 
ur. 1256, ur.) 2). 

1272. Dacă. dota con- 
sistă în imobile sai în mo- 
pile, cari, după cele legiuite 

1) Acest art. lipsesce în Codul 
Frances. , 

2) a) Declaraţiunea în stare de 
faliment a barbatului dă naştere 
ia restituirea dotei; rezultă de 
aci că femeia este în drept, avind 
autorizaţia justiţiei, să se presinte 
cu creanţele sale dotale la masa 
falimentului soţului săi, spre ve- 
pificare, putind chiar participa'la 
deliberarea încheerei concorda- 
tului. Oas, 1E 62]90. 

5) Restituirea dotei rieputinădu- 
se face de cât în cazurile prevă- 
dute de art. 1271 Cod civ. ori-ce 
eclaraţiune anticipată dată de     

în art. 1945 şi 1946, aii 
fost. rămase în proprieta- 
tea, femeeci, bărbatul sai 
moştenitorii săi pot fi con- 
strânşi a o restitui îndată 
ce obligaţiunea de resti- 
tuire a luat nascere. (Civ. 
209, 1245, 1946, 12171, 1273, 
ur.) (Civ. Fr. 1564). 
1273. Dacă dota con- 

sistă în bani sai în alte 
“imobile 5) cari ai fost tre- 
cute în proprietatea bărba- 
tului, conform art. 1245 şi 
1246, obligațiunea de res- 
tituire are termen de un 
an, din momentul când a 
luat nascere. 

Acea obligaţiune, în cas 
de separațiune de patri- 
monii, va trebui să fie plă-. 
tită saii asigurată îndată, 
fără nică o distineţiune €.- 
(Civ. 209, 1245, 1971, 1974, 

femee soţului săă în timpul că- 
sătoriei, în sersul primirei &i, nu 
este valabilă, femeia trebuind 
să'și primescă dota intactă gi la 
epocile determinate de lege. Cas. 
I 106|91; 343%. 

c) Dota mobiliară a femeei e- 
valuată prin contractul de căsă- 
torie, devine proprietatea barba- 
tului, care e respundător de dinsa 
şi nu o pote restitui în timpul 
căsătoriei. Cas. 1 10691, 

3) Art. Fr. gice: «mobile» în loc 
de «imobile», cum este la noi. -- 

4) Acest aliniat este o inova- 
ţiune a legiuitorului nostru. 
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ur. 1282) (Civ. Fr. 1565). 
1274. Dacă mabilele, a 

căror proprietate a rămas 
a femeiei, aii perit prin 
us şi fără culpa bărbatu- 
lui, acesta nu va fi dator 
să întorcă de cât pe cele 
r&mase şi în starea în care 
se vor afla. 

Cu tote acestea femeia 
va avea facultate, în ceea- 
ce privesce rufele, vest- 
mintele şi alte obiecte de 
întrebuințarea sa perso- 
nală, să ia pe cele ce ser- 
vese la usul săă actual, 
fără a distinge dacă chiar 
acelea au fost . constituite 
ca dotă, saii dacă aii fost 
făcute în timpul căsătoriei. 
Asemenea şi în ceasul 

când acelea ati fost con- 
stituite estimate, femeia 
va avea faculiatea a lua 
în natură lucrurile cari 

  

CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE (Art. 1274—1277) 

servesc la usul săi actual, 
saii a cere estimațiunea 
celor constituite ca dotă, 
r&mâind să se prindă acea 
sumă în restul dotei de re- 
stituit.1). (Civ. 528, 1245— 
Co. 796) (Civ. Fr. 1566). 
1275, Dacă dota co- 

prinde obligaţiuni sai con- 
stituțiuni de rendită care 
aii perit, în tot sai în parte, 
fără negligența bărbatului, 
acesta nu va fi răspundă 
tor, ci se va libera resti- 
tuind contractele. (Civ.527, 
1243, 1639) (Civ. Fr. 1567)2), 
1276. Dacă dota co- 

prinde un usufruct, bărba- 
tul saii moştenitorii săi vor 
fi obligaţi să restitue nu- 
mai dreptul de usufruct, 
nu şi fructele din timpul 
căsătoriei. (Civ. 527, 1934) 
(Civ. Fr. 1568). 
1247. Dacă căsătoria a 

  

1) Acest aliniat lipsesce în art. 
frances. 

2) Bărbatul nu pâte A respun- 
dător de cât de dota cea primi- 
to în mod efectiv. In ceia ce 
priveşte însă dota consistînd gin 
obligaţiuni emanate de la terţi 
sau chiar de la constituitorii ei, 
dinsul este libera prin restitui- 
rea contractelor, adică a titluri- 
lor cari constată acele obligaţiuni 
şi responsabilitatea sa nu are loe 
de cât dacă din negligenţa sa s'a 
provocat perderea dotei, Singu- 
rul caz în care femeia sai mos-   

cenitorii săi pot repeti dota de 
ja barbat, ia epoca restituţiunei, 
fără a fi datori să probeze căel 
a primit'o, este acela în care că- 
sătoria a durat dece ani de la 
împlinirea termenelor puse pen- 
tra plata ei, caz prevădut de art. 
1277 Coâ.civ. care admite o pre- 
zumţie de plată gi în care însă 
barbatul pote fi apărat de înda- 
torirea de a o restitui, dacă pro- 
bsză că a făcut cnvenitele deli- 
genţe spre a'şi-o procura, şi ele ai 

remas infructudse. Cas. 1 400195.
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ținut dece ani de la îm-|gerea de a cere, pentru 
plinirea termenelor puse 
pentru plata dotei, femeia 
saii moştenitorii săi o vor 
putea repeti de la bărbat, 
la epoca restitutiunei, fără 
să fie datori a proba că el 
a primit'o. Bărbatul nu se 
va putea apăra de îndato- 
rirea de a o restitui, de cât 
dacă va proba că a făcut 
cuvenitele diligenţe spre 
a şi-o procura şi că acelea 
ai r&mas fără efect. (Civ. 
1200, 1202, 1275) (Civ. Fr. 
1569) 1). 
1278. Dobândile şi fruc- 

tele dotei sunt de drept 
datorite de bărbat sai de 
moştenitorii săi, din diua 
evenimentului care a dat 
nascere la obligaţiunea re- 
stituțiunei. (Civ. 1088, 1271, 
1214) (Civ. Fr. 1570) 2). 
1279. Dacă căsătoria se 

desface prin mortea băr- 
hatului, femeia are ale- 

cursul anului de doliii, sai 
dobândile, ori fructele do- 
tei sale, sai alimente din 
succesiunea bărbatului săii. 

In tote ceasurile abita- 
țiunea în cursul acelui an 
şi vestmintele de doliii tre- 
buesc a se procura fe- 
meiei din succesiunea băr- 
batului săi. (Civ. 1088, 1241 
1274) (Civ. Fr. 1570) 5. 

12850. Când sarcinile că- 
sătoriei înceteză pentru 
bărbat, fructul imobilelor 
dotale se împart între băr- 
bat şi femeie, saii între 
moștenitorii lor, în pro- 
porţiunea, timpului cât a 
durat bucurarea bărbatu- 
lui de dotă, în cursul ce- 
lui după urmă an. 

Anul începeîn dioa când 
s'a celebrat căsătoria. (Civ. 
484, 5924, 525, 1271) (Civ. 
Fr. 4571), 

1281. Femeia are ipo- 
  

1) A se vedea nota art, 1215, 
Cod. civ. 

2) a) Yixarea quantumului ve- 
miturilor dotale ce soțul dato- 
resce femeiei din momentul des- 
facerei căsătoriei, este lăsat la 
suveiana apreciere a instanțelor 
de fond, scăpînăd de sub contro- 
iul Curţii de Casaţie. Cas, 1 230|86, 

p) Desfacerea căsătoriei o dată 
pronunţată, bărbatul nu mai este 
în drept să pretindă pe viitor ve- 
nital capitalurilor dotale deţinute   

de alţii, dînsul ne mai avînd ca- 
litatea de a mai reclama şi per- 
cepe asemenea venituri. Cas. I 
31793. 

3) Legiuitorul nostru n'a putut 
excluâe pe femeia neînzestrată 
de la dreptul de pensiune alimen- 
tară în auul de doliă şia acorda 
acest drept numai celor înzes- 
trate, aşa că femeia saracă are 
drept la alimente în cazul prevă- 
dut de art. 1279 Cod. civ. Cas. 1 
170190.
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tecă legală, supusă cu tote 
acestea la inseriptiune, a- 
supra imobilelor bărbatu- 
lui s&u, pentru dota cea 
alienabilă. In nici un cas 
femeia nu va. putea re- 
nunța la aceştă ipotecă, 
sub pedepsă de nulitate”). 
(Civ. 197, 199, 207, 1249, 
ur, 1753, 1754, ur.)?). 
1252. Daeă, în momen- 

tul când tatăl sai mama 
a conştituit fiicei sale o 
dotă, bărbatul era deja ne- 
solvabil şi nu avea.nici 
artă, nici profesiune, fiica 
dotată nu va fi datore să 
raporteze la suecesiunea 
tatăluisăă, sai mamei sale 

| 
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de cât actiunea ce are, sai 
ar putea avea în contra 
bărbatului pentru restitui- 
vea dotei. 

Dacă bărbatul a deve- 
nit nesolvabil,. în timpul 
căsătoriei, saii dacă avea 
o artă, saii o profesiune 
care "i ţinea loc de avere, 
perderea dotei cade nu- 
mai asupra femeiei. (Civ. 
670, 751, ur.) (Civ. Fr. 
1573) 5). 

Secţiunea IV. — Despre averea 

parafernală î) 

1288. Tâtă averea fe- 
meiei, care nu este dotală, 
este parafernă, saii avere 

  

1) Acest art. lipsesce în 0. Fran- 
ces şi nu este de cât combinarea 
art. 64 şi 11 din Legea Belgiană 
din 1851. 

Iar articolul 23, Cap. 8, Partea 
HI, Cod. Caragea dice: «Zestrea 
se protimisescecelor cu zălog după 
nuntă împrimutători» ; şi art, 24: 
«Zestrea se protimisesce de cât 
tătă fără zălog datorie».—iar Cod. 
Calimach, în $ 1640 dice: </e- 
meea are tăcută ipotecă asupra 
ldtei averi a bărbatului pentru 
zestrea ei» 

2) a) Soţia n'are vre-un drept 
de preferență pentru banii săi 
dotali câtră masa ocreâitorilor, cât 
timp nu s'a luat vre-o insoripţi- 
une ipotecară în averea barbatu- 
lui conform art, 1154 Cod. civ, 
Cas, 1 105]82. 

5) Dota mobiliară fiind aliena- 
bilă conform art, 1249 Coa. civ.   

urmeză că femeia este în drept 
să cedeze repetițiile sale dotale 
mobiliare şi să trecă în mâinele 
cesionarului şi ipoteca sa legală, 
acesta “fiind un accesorii al cre- 
anţei. Cas. 1 316|84, 

3) Art. 161 Cod. civ. întrodu- 
cînd o nouă excepţiune la pria- 
cipiul neraportărei dotei, în oa- 
zul când ascendentul înzestrător 
nu a luat asigurări suficiente, nu 
abrogă dispoziţiunile art. 1282 
Cod. civ. după care perderea do- 
tel cade numai asupra: femel, 
când barbatul a Gevenit insolva- 
bil în timpul căsătoriei, saii când 
dinsul avea o artă sai profesiune 
care'i ţinea loc de avere la epoca 
căsătoriei. Cas. 1 333|94. 

4) Codul Caragea numesce exo- 
prică acestă avere parafernală, 
sati extradotală a femeiei,
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extradotală. (Civ. 
(Civ. Fr. 1574) 1). 

12854. Dacă totă averea 
femeei este parafernală şi 
dacă, în contractul de căsă- 
torie, nu este conventiune 
care să determine porţiu- 
nea contributivă a femeiei 
la sarcinele' căsătoriei, fe- 
meia va contribui cu a 
treia parte din veniturile 
sale. (Civ. 185, 1266) (Civ. 
Fr. 1575). 

1934) 
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1285. Femeia are ad: 
ministrarea şi folosinţa a- 
verei sale parafernale. Ea 
nu pote aliena acea avere. 
nici a sta în judecată pen: 
tru dânsa, de câtceu auto- 
risațiunea bărbatului, saii 
la cas de refus din partea 
acestuia, cu permisiunea 
judecăţei. (Civ. 197, 199, 
201, 1934.—Co. 16) (Civ. 
Fr. 1576) 2. 
1286. Dacă femeia dă 

  

1) a) Din art. 1227,-1228.și 1288 
combinate cu art. 109 şi urm. din 
procedura civilă, rezultă că regi- 
mul dota] nu se presupune, ci 

trebue să fie dovedit prin acte 
în regulă. CQas. 1 27/89, 

d) Nu devine dotal, imobilul 
cumparat în timpul căsătoriei ca 
bani dotali, dacă în contractul de 
căsătorie nu s'a prevădut o ase- 
menea întrebuințare 'a banilor 
dotali. Un asemenea imobil vaii 
considerar ca avere parafernulă 
a femeci. Cas. 1. 360|90. 

c) Sub imperiul Codurilor (a- 
limach şi Caragea, imobilul cum- 
parai de femeia măritată în tim- 

"'pul căsătoriei, cu bani a căror 
provenienţă nu o dovedeşte, se 
considera ca fiind al bărbatului, 
de 6re-ce se presupune că banii 
cu care s'a efectuat cumpărătd- 
rea sunt ai acestuia. Cas. 1 16|91, 
Cas. Secţ. Un. 1]%. 

d) Prezumţiunea care reese din 
vechile legiuiri Caragea şi Cati- 
mach, cum că imobilul cumparat 
de femee în timpul căsătoriei, nu 
din banii dotali, aparţinea barba- 
tului, numită prezwntiunea mu- 
ciană, are loc sub ori-ce regim   

matrimonial şi pote fi invocată 
de toţi creditorii personali aj so- 
ului, fie anteriori, fie posteriori 
cumpărătorer, Cas. Secţ. Un. 1]90, 

2) a) Femeia pentru a putea 
sta într'un proces, fie în calitate 
de reclamantă, fie în calitate 
de defendoare, tredue să aibă au- 
torizatiunea sotului szii. Qas. Secţ, 
Un. 5|88; Cas. Seoţ. Un. 6/88; Cas. 
Secţ. Un. 1590. Contra. Oas. 11 
39|86; 68/87. , 

d) O asemenea autorizaţiunei 
este necenară femeeli chiar atunci 
când e vorba de executarea unei 
hotăriri pronunţate în contra sa, 
ori-care ar fi regimul matrimonial 
sub care soţifar trăi: acel dotal, 
saii acel al separaţianei bunuri» 
lor. Cas. Seeţ. Un. 15]90. 

c) Totugi instanţa de apel nu 
poate să snuleze hotărirea prime! 
instanţe care da femeei cîştig de 
cauză, 'ye motiv că n'a avut au- 
torizaţi nea maritală; ea trebue 
să amâne judecata apelului până: 
ce ferieia ar obține acea autori- 
zaţie. Cas. 1 361|91. 

d) Autorizaţia ce bărbatul tre- 
bue să dea femeei pentru a sta 
în proces, este de ordine publică
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bărbatului s&ii procura- 
iune ca să administreze 
averea parafernală, bărba- 
tul va avea către femeia 
sa tote obligaţiunile unui 
mandatar. (Civ. 1539, ur.) 
(Civ. Fr. 1577) %. 

Disposiţiuni particulare 

12837. Supuindu=se re- 
gimului dotal, soţii pot 
cu tote acestea să stipu- 
leze o societate de achisi- 
tiuni, ale cărei efecte sunt 
cele următore: (Civ. 1223, 
19288, ur.—(o. 17) (Civ. Fr. 
15831). 
1288 Soții cari stipu- 

leză, în contractul lor de 
căsătorie, o societate de 
achisiţiuni, păstreză, fie- 
care pe sema sa, datoriile 
sale actuale şi viitore, şi 
mobilele respective pre- 
sente şi viitore. (Civ. 1987, 
1989) (Civ. Fr. 1498). 

12859. Dacă  mobilele 
existente la epoca căsăto- 
riei, sau cari aii cădut unui 
dintre soți mai în urmă, 
n'aii fost constatate prin 
inventariii regulat, ele vor 
fi socotite ca achisiţiuni. 
(Civ. 1288, 1290) (Civ. Fr. 
1499). 
1290. Tâte câte sotii 

  

aga că lipsa el poate fi invocată 
în tot cursul procesului şi chiar 
pentru prima oară înaintea Curţei 
de Casaţie. Cas. Secț. Un. 588; 
Cas. Secţ. Un. 6|88. Contra. Cas. 
I 418|83. 

e) Chiar femeia separată de pa- 
trimonii nu pâte face fără auto- 
rizaţia soţului săii, în ceea ce pri- 
vesce averea parafernală mişcă- 
tore, de cit simple acte de ad- 
ministraţie. Cas. 1 416|91. 

î) Creditoril soţului, nu pot ur- 
mări veniturile avereiparafernale 
ale femeel. Qas. 1. 190|93,. 

9) Femeia măritată are trebu- 
inţă de autorizaţia soţului săă 
chiar în caz de urmărire silită a 
averei sale dotale sai parafernale. 
Cus. II 311|94. 

h) In ceea ce privesce însă, co- 
mandamentul prealabil, nu e ne- 

„ 0esar a se îndeplini şi în persâna 
soţnlui. Cas. II 3117]94.   

î) După art. 1285 Cod, civ. fe- 
meia avind folosinţa averei pa- 
rafernale, are prin acâsta şi arep- 
tul de a dispune de veniturile ei 
oră-cum ar crede dinsa, Nu e ne- 
voe dar de autorizarea soţului 
săii la actele, prin care âînsanu 
face alta de cit să dispună de 
aceste venituri. O asemenea au- 
torizare e cerută de lege, numai 
când e vorba de înstrăinarea fon- 
dului parafernal, Cas. 1 19/95. 

1) Bărbatul administreză averea 
parafernală a femee! sale în vir- 
tutea unei convenţiuni matrimo- 
Diale tacite, iar nu în virtutea 
unui mandat, căol femeia stă sub 
puterea maritală şi nu e caro 
mandantă ordinară, neputind ea 
înstrăina averea parafernală. nici 
a sta în judecată pentru dinsa, 
de cit cu autorizaţia soţului săi. 
Cas. 1 245:85.



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1291—1294) 

vor câştiga prin industria 
lor, saii amândoui împre- 
ună, saii fie eare în parte; 
icte fructele şi veniturile 
averei dotale şi ale celei 
parafernale cari se vor 
economisi, vor forma fon- 
dul comun al acestei so- 
cietăţi. (Civ. 1988, ur. 1291 
ur.) (Civ. Fr. 1498). 

1291. La încetarea sar- 
cinilor căsătoriei, fondul 
comun, de care se face 
menţiune în articolul pre- 
cedent, se va împărţi pe 
jumătate între soti, saii 
între moştenitorii lor, după 
regulile şi cu urmările sta» 
bilite pentru împărtirea 
succesiunilor. (Civ. 1280, 
1290, 1292, ur.) (Civ. Fr. 
1474 şi 1476). 

1292. Impărțela nu se 
va face de cât după resti- 
tuţiunea dotei, şi după ce 
amândoui soţii vor lua din 
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fondul comun sumele ce 
'si datorese reciproc. (Civ. 
1291. 1293) (Civ. Fr. 1498). 
1293. In cas când a- 

mândoui soţii vor avea, 
pentru drepturiale lorper- 
sonale, a prelua valori din 
fondul comun, femeia saii 
moştenitorii săi vor trece 
înaintea bărbatului. (Civ. 
1292) (Civ. Fr, 1471). 

TITLUL V 
Despre vinderi 

CAPITOLUL 1 

Despre natura şi forma vândăveă, 

1294. Vinderea este o 
convenţiune prin care două 
părti se obligă între sine. 
una a transmite celei alte 
proprietatea unui lucru şi 
acesta a plăti celei d'ân- 
tâiu preţul lui. (Civ. 942, 
ur. 945, 947.—Co. 3, 60, 70) 
(Civ. Fr. 1582) *). 

  

1) a) Nu e nevoe de acte so- 
lemne, pentru ca vîndările să fie 
valabil făcute. fiind suficient con- 
simţimântul contractanţilor asu- 
pra obiectului gi a preţului; 

de aci urmează că instanţele de 
fonă sunt în drept a aprecia 
dacă există sait nu consimţimânt; 
la o vînzare. Cas. 1 330|85. 

db) Cine cumpără, până la proba 
contrarie, este presupus că cum- 
pără pentru sine, cu banii săi 
şi eu intenţia de a deveni pro- 
prietar. Oas. I 317/85.   

c) Nimeni nu cumpără alte 
drepturi de cît acelea ce le are 
şi vînzătorul, Cas. 1 334187, 

d) Un act de vinzare este va- 
labil cu tote că este nesemnat 
de cumpărător, cânâ prin auten- 
ticitatea ce'i s'a dat de tribunal, 
consimţiminatul cumpărătorului se 
stabilesce pe deplîn (as. L. 439|90, 

e) Este valabilă vinzarea unu! 
imobil, când partea care cum- 
pără de conivenţă cu aceia care 
vinde, hotărăse ca preţul deter- 
minat să fie plătit de cumpără-
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1293. Vinderea este 
perfectă între părţi şi pro- 
'prietatea este de drept 
strămutată la cumpărător, 
în privinta vindătorului, 
îndată ce părțile s'au în- 
voit asupra lucrului şi a- 
supra pretului, de şi lucrul 
încă nu se va fi predat și 
prețul încă nu se va fi nu- 
m&rat. (Civ, 644, 974, 972, 
1300, ur. 1801, 1818.—Co. 

-60,. 74) (Civ. Fr. 1588). 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1295—1296) 

In materie de vindere 
de imobile drepturile cari 
resultă din vinderea per- 
fectă. între părţă, nu pot 
a se opune, mai nainte de 
trauscripţiunea actului, u:- 
nei a treia persone care 
ar avea şi ar fi conservat, 
după lege, Gre-cari drep- 
tură asupra imobilului vin- 
dut. (Civ. 644, 971, 1801, 
1802, ur.— Pr. 721-724) 1). 
1296. Vinderea se pâte 

  

tor prin întreţinerea şi îngrijirea 
* vînzătorului în tot timpul vie- 

ţei sale. Acâstă vînzare nu se 
pste anula chiar atunci când s'ar 
doveâi că preţul stipulat nu e 
în proporţie cu valorea luorului 
vîndut, de dre-ce legea nâstră 
civilă nu acordă celor majori 
cari se pot obliga, acţiunea, în 
resciziune, pentru leziune. Cas. 
1 499|91; 409|%; 409|93. 

1) a) Nu este perfectă şi va- 
labil făcută o vînzare dacă una 
din părţile contractante nu era 
capabilă de a contracta.. Cas. 1 
160|93. - 

d) Sub imperiul legei Caragea 
contractul ds vinzare nu era un 
contract solemn, ast-fel că vin- 
zarea exista şi era perfectă prin 

consmțimîntui părţilor şi tradi- 
țiunea. obiectului; între părţă, 
Viozarea unui imobil se putea 
dovedi nu numai prin înscris, ci 
şi prin mărturisirea _saiă jură- 
mintul părţei. Cas. 1 30|94, 

c) Ordonanţele de adjudecare 
nu sunt supuse transcripţiuner; 
ele aă efeet față cu cei deal 
treilea chiâr din momentul ad- 
Îmdecaţiunei, Cas. 1 50/88,   

d) Nu e tot aşa cînd e vorba 
de vinzări voluntarii de imobile 
care nu devin opozabile ierţilor 
de cît prin transoripţia actelor 
constătătore. Cas. 1 330|89, 

e) Menţiunea din actul de vîn- 
zare că pretul s'a răspuns, nu face 
deplină credinţă între părți, de 
cit în cazul cânâd vinzătorul a 
remis originalul act în mâna cum- 
părătorului, Cas. 1 160|89. 

?) Cumpărătorul, fiind un suc- 
cesor ca titlu particular, na 
poate fi reprezentat de autor în 
acţiunile judecate faţă cu un 
terţi, după trasmiterea areptu- 
lui,real, cu toate că această trans- 
mitere a avut loc pe când in- 
stanța era deja pendentă, Ur- 
mează de aci că hătărârea defi- 
nitivă pronunţată în aceste con- 
diţiuni contra vînzătorului, este 
pentru cumpărător, res inter 
alios judicata. Cas. Secţ, Un. 
5183; Cas. 1 34|93. 

9) Schimbul dotal autorizat în 
condițiunile prevăqute de artic. 
1254 Cod. civ. este supus Ja for- 
malităţile transcripţiunei. Fără 
acestă condiţie, imobilul pus în 
loc nu devine dotal şi femeia e



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1297—1298) 

face saii pur, sait sub con- 
ditiune. (Civ.. 1004-4024, 
1302), 

Ea. pâte avea de obiect 
două saii mai multe lu- 
ceruri alternative. (Civ.1026, 
1033). 

In tote casurile efectele 
sale sunt regulate după 
principiile generale ale 
convenţiunilor. (Civ.942.— 
Co. 63) (Civ. Fr. 1584). 
1297. :) In cas de vin-|. 

dere făcută prin dare de 
arvună, convenţiunea ac- 
cesorie a arvunei nu va 
putea avea nici un efect: 

10 Dacă' conventiunea 
principală a vinderei este 
nulă ; 

20 Dacă vinderea se exe- 
cuteză; 
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30 Dacă vinderea se re- 
siliază prin comun con: 
sentiment ; 

40 Dacă executarea vin- 
derei a devenit neposibilă, 
fără culpa nici uneia din 
părtă. 

Arvuna în aceste casuri 
se va înapoia, saii se va 
prinde în prestaţiunile re- 
ciproce, după împrejurări. 
(Civ. 1298) (Civ. Fr. 1590). 

1298. Dacă vinderea 
nu s'a executat prin culpa 
uneia din părţile contrac- 
tante, acesta va perde ar- 
vuna dată, sait o va întârce 
îndoită avend'o primită, 
dacă partea care nu este 
în culpă nu ar alege mai 
bine să ceră executarea 
vinderei 2). (Civ. 1297) 3). 

  

în drept să ceră revocarea schim- 
bului, revendicând imobilul săi: 
dotal din mâna ori-cui.—Cas. 1 
422|90; 11419, 

]) In materie de vîndare volun- 
tară de imobile şi atunci când 
proprietarul vinde sucoessiv mak 
multor persoane acelaş imobil, 

este valabilă numai vândarea a- 
ceia care a fost transcrisă în re- 
gistrele respective de transcrip- 
ţiuni, cu tote că ea a fost făcută 
uiterior celor “alte vândări ne- 
transcrise. Cas. 1 421|94; 200|95, 

1) Cod. Caragea, în art. 31, Cap. 
2, Part. LIL gicea: «De se va face 
vândare cu arvună si se va căi 
rândătorul, dă înapol arvuna si 

mat plătesce încă atâta; iar de se   
va căi cumpărătorul, o perde.» — 

2) Acest art. lipsesce în Codul 
Frances. - 

3) a) Când vândstorul nu şi-a 
îndeplinit obligaţiunea şi a fost, 
în culpă, instanţa de fond cu drept 
cuvânt '1 condamnă la restituirea 
arvunei şi la daune interese. Cas. 
Cas. 1 30|8%. 

2) Art, 1258. Cod. Civ, este a- 
plicabil numa! atunci câna con- 
traotul de vinzare n'a primit, 
nici o executare şi când vînză- 
torul a primit o sumă dre-care 
cu titlul de arvună; el nu şi are 
aplicaţiunea şi în cazal când con- 
tractul a fost executat în parte. 
Cas. 1 226|90. 

c) In casul când vinzătorul este
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1299. Dacă s'aii vendut 
mărfuri cu grămada, vin- 
derea este perfectă, de şi 
mărfurile n'au fost încă 
cântărite, numărate, sai 
măsurate. (Civ. 1300) (Civ. 
Fr. 1586). 

1300. Dacă însă mărfu- 
rile nu s'au vândut cu gră- 
mada, ci după greutate, 
după număr, sait după m&- 
sură, lucrurile vândute r&- 
mân în risicul-pericolul al 
vendătorului până ce vor 
fi eântărite, numărate, saii 
măsurate; dar acesta nu 
împiedecă pe cumpărător 
de a cere şi a dobândi, la 
cas de neexecutare, saii 
predarea lucrurilor vân- 
dute, saii daune interese, 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1299-1303) 

dacă se cuvine. (Civ, 1018, 
1075, 1084, 1299, ur „ 1320.— 
Co. 62) (Civ. Fr. 1585). 

1301. In privinţa viau- 
lui, a oleiului şi a altor a- 
semenea lucruri cari, după 
obiceiii, se gustă mai îna- 
inte de a se cumpăra, vin- 
derea nu există până ce 
cumpărătorul nu le-a gus- 
tat şi n'a declarat că-i con- 
vin. (Co. 62, ur.) (Civ. Fr. 
1587) 3). 
1202. Vinderea făcută 

pe încercate este tot-da- 
una presupusă condiţio- 
nală până la încercare, (Civ. 
1017, 1018, 1296) (Civ. Fr. 
1588). 
1303. Pretul vândărei 

trebue să fie serios şi de- 
  

în culpă şi nu şi-a îndeplinit o- 
bligaţiunea, e necesar pentru 
cumpărător, spre a avea drept 
la restituirea arvunel şi la daune 
interese, să pună pe cînzător în 
întârziere, conform art. 1019. C. 
0. Cas. | 116|90. Contra. Cas. 1 
56/93. 

d) După cum rezultă din dis- 
poziţiunile. art. 1298 C. 0. per- 
derea arvunei sai restituirea eX 
îndoită este lăsată la facultatea 
părţei inocente care are alege- 
rea de a cere executarea con- 
tractului, Prin urmare, nu se 
pote susține, că dacă s'a dat 
numai o arvună, un contract de 
locaţiune nu este definitiv, ei 
numai un proeot de contract, 
aşa că partea în culpă, ar pu- 
tea să venunţe la el, prin per-   

derea saă restituirea îndoită a 
arvunei; din moment ce părţile 
ai convenit asupra preţului şi 
asupra obiectului, contractul de 
locaţiune devine obligator între 
părţi, putându-se cere ori-când 
executarea lu. Cas. 1 127|, 

1) In materie de vinzare oco- 
mercială, obligaţiunea impusă 
cumpărătorului de art. 19 din 
Codul comercial, nare loc de 
cât atunci când e vorba numai 
despre existenţa unor viţii ale 
lucrului vîndut, iar nu şi în ca- 
sul în care vînzarea de şi este 
perfectă, dar cumpărătorul re- 
fuză primirea lucrului din causă 
că el a fost substituit de vinză- 
tor prin altul de cât acela vin- 
dut. Cas. IL 247:9%,



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1304-1306) 

terminat de părti. (Civ. 
964, 1304.—Co.60, 61) (Civ. 
Fr. 1591). 
1804. Cu tâteacestea de- 

terminarea prețului pote 
fi lăsată la arbitrarul unei 
a treia persone. (Civ. 1303, 
1542) (Civ. Fr. 1599). 
1305. Spesele vândărei 

sunt în sarcina cumpără- 
torului, în lipsă de stipula- 
tiune contrarie. (Civ. 1317, 
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1341, 1357, 1551) (Civ. Fr. 
1593) 1). 

CAPITOLUL 11 

Cine poate cumpăra, sati vinde. 

1306. Pot cumpăra sati 
vinde toţi cărora nu le 
este oprit prin lege. (Civ. 
950, 1948, 1255, 1307-1309, 
1518. — Co. 10, 12, 15, 16, 
719) (Civ. Fr. 1594 2). 

  

1) a) In materie de vînzare 
silită, taxa de transmitere, tre- 
bue să se plătescă din preţul 
cu care s'a adjudecat imobilul, 
iar nu în deosebi de către cum- 
părător. Cas, 1. 294|92. 

d) In materie de vînzare si- 
iită, taxa de înregistrare trebue 
să se plătească din preţul cu 
care s'a adjudecat imobilul, iar 
nu în deosebi, de către cumpă- 
rător. Cas. IL 4995 

c) De ademenea în materie de 
urmărire imobiliară, taxa de în- 
vegistrare cată a se lua chiar 
din preţul cu care s'a aâjuede- 
cat imobilul, fără a se depune 
deosebit de cumpărător. Cas. II 
2389. 

2) a) Art. 7 din Constituţie mo- 
dificat la 1879, cuprinde urmă- 
torea restricțiune cu privire la 
imobilele rurale: <$ 5. Numai vo- 
<mânii saăcei naturalizali romînă, 
«pot dobindi imobile rurale în Ro- 
«mânia.» 

5) Străinul de rit creştin, care 
a dobândit înpămiîntenirea con- 
form ant. 379 $ 5 din regulamen- 
tul vechii al Munteniei, are drept 
chiar în urma revizuirei art, 7 
din Constituţie, la 1879, de a do-   

bîndi imobile rurale în România, 
Cas. II 136180. 

ec) Un izrailit, născut în ţară. 
are drept a dobîndi imobile ru- 
rale în România. Cas. 1 309|81. 

d) Izrailiţii pămiînteni, nefiină 
străini, aveai Qrept conform art. 
1431 din Codul Calimach, să do- 
bîndescă imobile urbane în Ro- 
mânia. Cas. 1 46/82, 

e) Dobiîndirea e imobile rurale 
în Rominia, în urma modificărei 
făcute art. 8 din Constituţie, la 
1879, este rezervată numai ace- 
lora cari ai cetăţenia română. 
Cas. 1. 389]91. 

f) Conform art. 1 din legea ra- 
rală de la 1864, pământurile date 
foştilor elăcaşă împroprietăriţă, nu 
pot fi înstrăinate, in timpul Axat 
de lege, de cît comunei sai unui 
sătean. Cas. I 90/85; 164|90, 

g E nulă vînzarea făcută în 
contra dispoziţiunilor prohibitive 
din art 1 $ 5 din Constituţiune 
şi acestă nulitate fiind de orâine 
publică, poate îi invocată de ori- 
cine. Cas. I 180|92. 

W Nulitatea vînzărei de imobi- 
lile rurale unui străin, constituind 
o nulitate radicală, de ordine pu- 
blică, nu pâte fi acoperită prin
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1307. Vendarea nu se 
pote face între soti, de cât 
pentru causă de lichida- 
tiune, şi anume : 

10 Când, în cas de sepa-. 
xațiune de patrimonii, unul 
dintre soți dă celui-l'alt, 
drept plata unei datorii, 
o avere a sa. (Civ. 1262), 

9% Când bărbatul cedă 
femeiei, chiar neseparată, 
din averea sa, pentru o 
causă legitimă precum pen- 
tru un imobil ce era da- 
tor să-i cumpere cu bani 

x 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1807) 

dotali, saii pentru o sumă 
ce-i datora; _ 

30 Când femeia cedă băr- 
batului săi, din avutul săi 
propriii, drept plata unei 
sume promisă bărbatului 
ca dotă. (Civ. 1947). 

In tâte casurile moște- 
nitorii -reservvatari ai păr- 
ţilor contractante ai drep- 
tul de a ataca asemeni o- 
peraţiuni, dacă ele aseund 
beneficii indirecte. (Civ. 
841-843, 939, 1247) (Civ. 
Fr. 1595) 9, 

  

vointa părţilor, sub orice formă 
ar fiea manitestată. Cas. 1 180|92. 

î) Constituţiunea din 1864 n'a 
avut intențiunea de a modifica 
art. ]. din legea rurală de 1a 1864, 
nici art, 1 şi 2 Qin legea de la 
13 Februarie 1919, în senzul de 
a opri pe sătenii improprietăriți, 
de a mal înstrăina pămînturile 
lor chiar şi celor alţi săteni; art. 
132 din Constituţie a avut de scop 
numai să dea un caracter de 
constituţionalitate acestei inalie- 
nabilităţi, şi să prelungească ter- 
menul ei. Cas. 1. 824/93, 

Î) A se vedea şi notele art. 7, 
şi 11. Cod. civ, 

1) a) Imobilul dotal al femei, 
se pote schimba cu un imobil al 
soțului, în cazul când condiţiu- 
nile art. 1254 Cod. civ. sunt în- 
deplinite. 

Art. 1307 Coa.civ. nu se aplică 
ia schimb. Cas. 1. 183|89. 
d) Prohibiţiunea art, 1307 Coâ. 

Civ. se aplică numai la vînzările 
Private nu şi la cele publice, fă- 
cute după cererea creditorilor. 
Cas, 1. 99180; 284'91,   

c) Vînzările făcute între soți, 
în afară de acele prevăzute de 
art. 1307 Coă, civ. sunt nule în 
mod -absolut, putind fi atacate în 
nulitate atât de soţi, cât şi de 
moştenitorii lor rezervatari şi co 
lateraii, precum şi de creditorii 
lor, Cas. 1 319]82; 402]92. 

d) Cesiunea averei ce soţul face 
femeiei sale drept plata dotei. în 
cas de separaţiune de patrimo- 

nii, constitue o adevărată trans 
mitere de proprietate, o vînzare 
care, ca atare este supusă la taxa 
de înregistrare prevădută de art. 
33. din legea timbrului. as. £ 
116|83. 

€) Este valabil imprumutul con- 
tractat de femee de la soţul săă. 
Singura restricţiune în acestă pri- 
vinţă este aceia prevădută de art. 
1307 Cod. ciy. după care vinda- 
rea între soţi, în afară de cazu" 
rile prevăzute în el, el este pro 
hibită. Cas. I 390|94. 

f) Nu se pâte declara nul ac- 
tul prin care: bărbatul a cumpă- 
rat de la femeia sa, în timpul că- 
sătoriei, imobilul. cu venitul că-
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CONTEACTUL DE VÎNZARE (Art. 1808—1209) 

1308. Sub pedepsă de 
nulitate, nu se pot face ad- 
judecatari nici direct, nici 
prin persoane interpuse : 
(Civ. 812, 852, ur.). : 

10 Tutorii, ai averei ce- 
lor de sub a lor tutelă; 
(Civ. 390). - 

920 Mandatarii, af ave- 
vei ce suni însărcinaţi să 
vendă; (Civ. 1539). 

30 Administratorii, ai a- 
verei comunelor sati sta- 
bilimentelor  îneredinţate 
ingrijirei lor. (P. -142). 

40 Oficianţii publici, al 
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averilor Statului, ale căror 
vîndări se fac priatr'inşii. 
(P. 142) (Civ. Fr. 1596)1). 
21209. Judecătorii şi su- 
Bleanţii, membrii ministe- 
ului public şi advocaţii nu 
se pot face cesionari de 
drepturi litigiâse, ari sunt - 
de competința curţei de: 
apel în a cărei circumserip- 
țiune îşi exercită funeţiu- 
nile lor, sub pedâpsă de 
nulitate, spese şi 'daune- 
interese. (Civ. 1084, ur. 
1402, 1403, 1404.—Co. 45, 
281) (Civ. Fr. 1597) 2). 

  

vuia voeşte a se servi în consta- 
tarea cazului electoral, pe mo- 
tiv că o asemea vindare era pro- 
hibită de art. 1307 Cod. civ. ca 
negăsindu:se în nici unul din ca- 
zurile excepţionale prevădute de 
acest aroticol. Cas. 1 426|95. 

1) a). Nulitatea prezintată de 
art. 1308 al 2 Coâ; civ. nu pâte 
fi invocată de cit de mandante, 
de Gre-ce a fost creată numai 
în interesul săi. Cas II 182180. 

d) Mandatarul creditorului ur- 
măritor se pote face adjudieato- 
rul personal al imobilului ur- 
mărit. Cas. II 29]82 ; 180|90. 

2) a) Cestiunea de a se şii ducă 
un Grept este sai înu litigios, 
este o cestiune de fapt, aşa că 
este lăsată la aprecierea judecă- 
torilor de fond, Cas, II 182]80. 

8) Art. 1307 şi 1309. Coa.-civ.| 
oprese vinzarea între soţi, şi ce- 
siunea drepturilor litigioase oă- 
tre magistrați şi advocaţi, aşa 
că aceste articole nu pot avea 

nici o aplicaţiune, în cazul când 
advocatul devine adjudicatar, ne- 
fiind vorba în specie de cesiunea 
unui drept litigios in persâna 
aăvocatului. Cas. II. 60|90, 
X c) Pactul guota-litis, adică con- 

țiunea prin care un aăvocat 
stipulează cu clientul săi de a 
lua o parte din aceia ce va câg- 
tiga, ori atâța la sută, este nul: 
şi fără efect. Cas, II 320]91. 

d) Retractul liligios nu se pote 
exercita dacă nu există proces 

sati contestaţiune în momentul 
cesiunei asupra fondului, Cas. I 
12295.” 

e) E casabilă hotărirea jude- 
cătoruiui de fond care, spre a de- 
clara nulă o convenţiune, dena-. 
tureză faptele, schimbână însuşi 
natura ei. Cas, I 265|9%5. 

f) Art. 1309. Cod, civ. nu se 
aplică când nu există nici cesi- 
une, nici drept litigios. Cas. 1 
265|95. !  



338 CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art, 1310—1313) 

CAPITOLUL III 

Despre lucrurile cari se pot vinde 

1310. Toate lucrurile 
cari sunt în comerciit pot 
să fie vindute, afară numai 
dacă vre-o lege a oprit a- 
cesta. (Civ. 476, 478, 571, 
573, 647, 963, 965, 1248, 
1518, 1844.—P, 9417, 389, al. 
10, 391) (Civ. Fr. 1598) )). 
1311. Dacă în momen- 

tul vîndărei, lucrul vîndut 
era perit în tot, vinderea 
este nulă. Dacă era perit 
numai în parte, cumpără- 
torul are alegerea între a 
-se lăsa de contract, sai a 
pretinde reducerea pretu- 
lui. (Civ. 948, 962, 1030- 
1196, 1347.— Co. 16) (Civ. 
Fr. 1601). 

CAPITOLUL 1V 

Despre obligaţiunile vîngitorultti. 

Secţiunea 1. — Disposiţiunt 

generăle. 

pr Vîndătorul este 
ator să explice curat în- 

datoririle ce înţelege a lua 
asupră-şi, 

Veri-ce elausă obseură, 
saii îndoidsă se interpretă 
în contra vindătorului.(Civ. 
977, ur. 983, ur. 1027) (Civ. 
Fr. 1602). . 

1818. Vindătorul are 
două obligaţiuni princi- 
pale, a preda lucrul și a 
răspunde de dînsul. (Liv. 
1074, ur. 1814, ur. 133%) 
(Civ. Fr. 1603). 

  

1) a) Cestiunea dea se şti dacă 
un imobil este sai nu in co- 
merciă, este o cestiune de fapt, 
lăsată cu totul la aprecierea in- 
stanței de fond. Cas. 1 332]91. 

d) Conform Art. 1 din legea 
rurală de la 1864, păminturile 
foştilor elăcaşi si împroprietăriți, 
nu pot fi înstrăinate în tot tim- 
pul Axat de lege, de cât comu- 
nei sai unu! alt sătean. Cas. 1 90/85. 

c) Dacă asemenea înstrăinăr, 
sunt făcute altor persâne de cât 
comunei sai sătenilor, ele sunt 
nule de drept şi nu se pote tran- 
sige asupra lor. Cas. 1 16490. 

d) Conform legea din 1864 com- 
binată cu legea interpretativă   

din 9 Februar 1879, tribunalele 
de judeţ ai dreptul dea judeca 
în ultima instanță, fără apel saii 
recurs, cererile sătenilor pentru 
anularea * vinzărilor pămîntului 
cu care aă fost împroprietăriți. 
Cas. 1: 80183; 335|9, | 

e) Constituanta de la 188: nâ 
avut în intenţiune de a modifica 
art. 1 din legea rurală, nici art. 
1 şi 2 din legea de la 13 Fe 
bruar 1819, în ceia-ce priveşte 
înstrăinarea pămînturilor rurale 
comunei şi sătenilor. Qas.1 324]93. 

f) Legiuitorul român declarând 
inalienabile pămiuturile acorăate 
foştilor clăcaşi, prin faptul ace- 
sta ele aă devenit impresoripti- 
bile. Cas, [ 14993,



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1814-1321) 

Secţiunea II. — Despre predarea 
Zucrului, 

1314. Predarea este 
strămutarea lucrului vîn- 

dut în puterea şi posesiu- 
nea cumpărătorului. (Civ. 
969, ur. 1074, 1314, 1336) 
(Civ. Fr. 1604). 

1335. Obligaţiunea de 
a preda imobilele se înde- 
plinesce, din partea vîn- 
detorului, prin remiterea 
cheilor, dacă e vorba de 
o elădire, saii prin remi: 
terea titlului de proprie: 
tate. (Civ. 1314, 1316) (Civ. 
Fr. 1605). 

1316. Predarea lucru- 
rilor mobile se face: 

Sai prin tradiţiune re- 
ală; sau prin remiterea 
cheilor clădirei, în care se 
află puse; saii prin sim- 
plul consimiimânt al păr- 
ţilor, dacă strămutarea nu 
se pâte face în momentul 
vîndărei, saii dacă cumpă&- 
rătorul le avea în puterea 
sa, la facerea vinderei, cu 
vre-un alt titlu. (Civ. 972, 
1315) (Civ. Fr. 1606). 

1317. Spesele predărei 
sunt în sarcina vîndătoru-: 
lui, şi ale ridicărei în sar- 
cina cumpărătorului, dacă 
nu este stipulatiune con- 
trarie, (Civ. 1105, 1313.—   
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Co. 362) (Civ. Fr. 1608).— 
1318. Tiadijiunea lucru- 

rilor necorporale se face. 
saii prin remiterea titlu- 
rilor, sait prin usul ce face 
cumpărătorui de dinsele, 
cu consimţimântul vîndă- 
torului. (Civ. 1391, ur. 1833) 
(Civ. Fr. 1607). 

1819. Predarea trebue 
să se facă la locul, unde. 
se afla lucrul vindut în 
timpul vîndărei, dacă păr- 
ţile nu s'ai învoit alt-fel. 
(Civ. 1104. 1121, 1362.—Co. 
59, 62) (Civ. Fr. 1609). 

1320. Dacă vindătorul 
nu face predarea în tim- 
pul determinat de ambele 
părtă, cumpărătorul va a- 
vea facultatea de a alege 
între a cere resoluțiunea 
vîndărei, sati punerea sa în 
posesiune, dacă întârdie- 
rea nu provine de cât din 
faptul vîndătorului. (Civ, 
1020, 1021, 1365-1367.—Co. 
63, 64) (Civ. Fr. 1610). 

1321. In tâte casurile, 
vindătorul trebue să fie 
condamnat la daune-inte- 
rese, dacă urmeză vre-o 
vătămare pentru cumpă- 
rător, din nepredarea lu- 
crului la timp. (Civ. 1020, 
1021, 1075, 1079, 1081, ur. 
1820. Co. 63) (Civ. Fr. 1641).
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1322. Vîndătorul . nu 
este . dator să predea lu: 
cerul, dacă cumpărătorul nu 
plătesce pretul şi nu are 
dat de vîndător un termen 
pentru plată. (Civ. 109%, 
1361, 0.) (Civ. Fr. 1619). 
1823. El nu va fi dator 

să facă predarea, chiar de 
ar fi şi dat un termen pen- 
tru plată, dacă de la vîn- 
dare încoa, cumpărătorul 
a cădut în faliment, saii 
în nesolvabilitate, în cât 
vîndătorul se află în peri- 
col de a perde pretul, a- 
fară numai dacă cumpă- 
rătorul va da cautiune că 
va plăti la termen. (Civ. 
1095, 1364, 1652, ur.— Pr. 
128, 392, ur.— Co. 695) (Civ. 
Fr. 1613). 
1324. Lucrul trebue să 

fie predat în starea în care 
se afla în momentul" vin- 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1322-1327) 

dărei. Din acea di, i6ie 
fructele sunt ale cumpâ- 
rătorului: - (Civ. 483, ur. 
522.525, 544, 979, 1048, 
1441) (Civ, Fr. 1614).1). 
1325. Obligaţiunea de 

a preda lucrul .coprinde 
accesoriile sale şi tot ce 
a fost destinat la usul săi 
perpetuii. (Civ. 467, ur. 
482,488, ur.903, 1396, 1400) 
(Civ. Fr. 1615). 
1326. Vindătorul este 

dator să predea coprinsul 
lucrului vîndut în măsura 
determinată prin contract, 
însă cu modificările mai 
jos arătate. (Civ. 1327, ur. 
1333) (Civ. Fr. 1616). 
1827. Dacă vendarea 

unui imobil s'a facut cu 
arătare de coprinsul săi, 
şi pe atât măsura, vândă- 
torul este dator să predea 
"cumpărătorului, dată a- 

  

1) a) Adjudicatarul avână drept 
a percepe fructele din momen- 
tul aâjudecaţiunei, chiriaşul fu 
pote fi obligat a le plăti în mâi- 
nele proprietarului expropriat, 
afară de cazul cână sar con- 
stata dreptul acestuia de ale 
percepe. Cas. 1 590. 

d) Adjudecatarul este în drept 
de a cere de la creâitorul vechiu: 
lui proprietar, tote chiriile pri- 
mite de diusul în urma seques- 
trului făcut, pentro timpul de la 
adjudecare înainte. Oas 1 387|93 

Contestaţiunea la adjudecaţie   
trebue să fie respinsă, dacă nua 
fost propusă cu ocaziunea Su- 
pralicitărei şi se bazează pe o 
nulitate relativă. as. XI 250|86. 

d) Adjudecatarul nu este in 
drept a depune ca preţ creanţă 
altui creditor de gi acesta ar fi 
în rang util şi necontestat, fără 
a se constata cel puţin o cesi- 
une regulată. Cas. I 250|96. 

6) Adjudecatarul care nu de- 
pune preţul, nu pote f cofiside- 
xat ca un concurent serios. as. 
IL 124|96.



CONTRACTUL DB VÎNZARE (Art. 1328-1832) 

cesta cere, coprinsul ară- 
tat în contract. Neputend, 
saii cumpărătorul nece- 
vând, vendătorul este da- 
tor să sufere o scădere 
proportională la pret. (Civ. 
1326, 1328, ur. 1334, 1347, 
ur. 1454) (Civ. Fr. 1617). 

1323. Dacă, din con- 
tră, în casul art. prece- 
dent, s'ar găsi că coprin- 
sul lucrului e mai mare 
de cât cel arătat în con- 
tract, cumpărătorul pâte 
sati a complini pretul după 
numărul măsurilor aflate, 
saii, dacă escedentele co- 
prinsului aflat se ridică la 
o a două-decei parte a 
coprinşului declarat în con- 
tact, a strica vendarea. 

1327, 1329, 1334) (Civ. 
1618). 

1329. In tote casurile 
de vândare făcută alt-fel 
de cât pe atât măsura, fie 
vândarea de un.corp cert 
şi limitat, fie de mai multe 
fonduri distincte şi sepa- 
rate, fie concepută cu ex- 
presiunea măsurei înain- 
tea desemnărei obiectului, 
sau din contră, nici vân: 
dătorul nare drept la a- 
daos de preţ pentru exce- 

(Civ. 
Fr. 
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dent, nică euinpărătorul, la 
scădere, pentuu lipsiti, de 
cât în ceasul când exce- 
deniul sai lipsa preiueşte 
o a doua-decea parte din 
pretul total al vândărei. 
(Civ. 1327, ur. 1330, 1333 
— Co. 62) (Civ. Fr. 1619)... 

13380. Disposiţiunile ce- 
lor treiarticole precedente 
nu se vor aplica de cât 
în lipsă -de stipulatiune 
contrarie între părți ?). 
(Civ. 1397-1329). 
1831. Când, după art. 

1328 si 1329, este cas de 
a se adăogi preţul pentru 
excedent de măsuri, cum- 
părătorul are facultatea 
de a alege, între a strica 
vândarea şi?) a împlini - 
pretul. Suplimentul preţu: 
lui se respunde eu dobân- 
dă, dacă cumpărătorul a pă- 
strat imobilele. (Civ. 1311, 
1398, 1363) (Civ. Fr. 1620). 

13382. In toate casurile 
când cumpărătorul are 
-drept de a strica vânda- 
râa, vândătorul este da- 
tor "sări restituească, deo- 
sebit de pret, dacă fa 
primit, spesele contractu- 

  

1) Acest articol lipsesce in co. 
dul Frances, .   lui. (Civ. 1328, ur. 1341) 

(Civ. Fr. 1621). 

2) Textul frances dice : <3aîb 
în loe de «si», cum qice al nostru, .
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1333. Dacă sai ven- 
dut dou& fonduri prin- 
tun singur preţ, cu ară- 
tare de măsura fie-cărui, 
şi coprinsulunuia este mai 
mic de cât cel declarat, 
ră al celui-alt mai mare, 
se va face compensaţiune 
între pretul excedentelui 
şi pretul lipsei, şi acţiu- 
nea vândătorului pentru 
adăogire sai a cumpără- 
torului pentru scădere de 
pret va fi supusă regu- 
lelor mai sus stabilite. 
(Civ. 1327, ur.) (Civ. Fe. 

1623), 
13834. Acţiunea vândă- 

torului pentru complini- 
vea pretului, şi a cumpă- 
xătorului pentru scăderea 
prețului, sau pentru stri- 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1333-1336) 

carea contractului, se pres- 
crii printr'un an din diua 
contractului. . (Civ. 1398, 
1331) (Civ. Fr. 1629) 1). 

1335. Pericolul total 
sai parţial al lucrului vân- 
dutinai înainte de predare, 
se. judecă după regulile 
generale ale obligaiiuni- 
lor convenţionale. Civ. 
971, ur. 1018, 1156, 1355 
— Co. 65, 66) (Civ. Fr. 
1624) 3). 

Secţiunea III. — Despre răspuu- 
derea rendătorului. 

1336. Vândătorul res- 
punde către cumpărător: 

1. De liniştita posesiune 
a lucrutui, şi 

2. De viţiile aceluiaşi 
lucru. (Civ, 1313, 1320, 

  

1) a) Acţiunea de dol este de: 
osebită de acţiunea în anulare 
pentru nepredarea totalităţei lu- 
crului vîndut, şi stingerea uneia 
atrage după, sine şi stingerea 
selei lalte. Cas, 1 11]85. 

5) Dacă prescripţia prevăzută 
de art. 1334 Cod. civ.. nu este 
invocată înaintea instanței de 
tond, ea nu mai pâte fi propusă 
pentra prima oară în Casaţie, 
Cas. 1 211|90. 

€) Acţiunea cumpărătorului 
contra vinzătorului, prin carei 
cere restituire din preţ pentru 
lipsă din îutinderea imobilului 
prevăzut în contractul de viîn- 
zare, se 'prescrie, conform art. 
1334 Coâ. civ. prinţr'un an din   

diua contractului, Urmeză de aci 
că interpretațiunea dată de ju: 
decătorii fondului, cum că ace- 
stă prescripţiune nu se aplică la 
vînzările pe . întindere determi- 
nată şi cu atâta măsură, ci la 
alte vînzări, fâră 'a spedifica de 
care alt-fel de viuzări este vorba, 
violeză dispoziţiunile art. 1334, 
care declară stinsă în termen de 
un an, fără nică o distineţiune, 
acțiunea cumpărătorului contra 
viozătorului, Cas, I 239186 ; 185]93. 

2) Cumpărătorul devenind pro- 
prietar al lucrului vîndut, ori-ce 
pierdere *] priveşte personal, ne- 
mai putând cere înapoerea su- 
mei plătite ca preţ al lucrului 
vîndut. Cas. 1 209/88.



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art, 1387 —1341, 

1337, ur. 1352, ur.) (Civ, 
Fr. 1625) 1). 
$ 1. — Respunderea de evicţiune, 

1337. Vândătorul este 
de drept obligat, după na- 
tura contractului de vân- 
dare, a respunde către 
cumpărător de evictiunea 
totală sai parţială a lu- 
cerului vândut, saă de sar- 
cinile la cari s'ar pretinde 
supus acel obiect şi cari 
p'ar fi fost declarate la 
facerea contractului. (Civ. 
787, ur. 1341, ur. 1349, 
1351, 1405, 1799, 1812) 
(Civ. Fr. 1626). 

= 1888. Părţile pot, prin 
convenţiune, să adaoge, 
să miesoreze saii să ştergă 
obligaţiunea de a răspunde 
de_ evicţiune. (Civ. 969, 
1339,ur.1354) (Civ.Fr.1627). 
1339. In nici un mod 

vendătorul nu se pole sus- 

X, 
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trage de la răspunderea 
pentru evicţiunea care ar 
resulta dintr'un fapt per- 
sonal a] săi ; veri-ce con- 
venţiune contrarie este 
nulă, (Civ. 1338, 1346) (Civ. 
Fr. 1698). 
1840. Stipulaţiunea prin 

care vândătorul se des- 
carcă de respunderea pen- 
tru evicţiune, nu-l scu- 
tesce de a restitui prețul 
în ceas de evieţiune, afară 
numai dacă cumpărătorul 
a cunoscut, la facerea vân- 
dărei, pericolul evicţiunei 
saii dacă a cumpărat pe 
răspunderea sa proprie. 
(Civ. 1337, ur. 1349, 1353, 
1392) (Civ. Fr. 1629). 
1341. Când vendătorul 

este r&spundător de evic- 
tiune, cumpărătorul, dacă 
este evins are dreptul a 
cere de la vendător : (Civ. 
1337). 

  

1) d) In cazul cână cumpără- 
a fost evins, întru cât s'a recu- 
noscut vecinului în mod judecă- 
toresc un drept de servitute de 
vedere pe locul vindut, drept 
care n'a fost declarat cu ocaziu- 
nea facerei contractului, în cazul 
acesta, conform principiului ge- 
neral coprins în art. 1337 Cod, 
civ. cumpărătorul care a fost e- 
vins, are drept de a cere despă- 
gubiri. Cas. 1. 194|87. 

b) Conform art. 1337, combinat   cu 1020 Ood. civ. vindarea unui 
lucru străin este nulă; Ge aoi 
urmeză că cine vinde un lucra 
de care fusese expropriat pentru 
cauză de utilitate publică, înstrăi- 
nând un lucru străin, vîndarea 
este nulă de rept şi prin urmare 
rezolubilă, Cas. I 168[85; 27394, 

€) Vinzătorul nu poate fi tras 
la r&spundere pentru evioţinne, 
ae cât atunci când cumpărătorul 
a perdut definitiv obiectul evins. 
Cas. 1 26693.
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1 Restituţiunea preţu- 
luă ; (Civ. 1349). 

29 Fructele, dacă este 
dator a le întoree proprie- 
tarului care Va evins ; (Civ. 
485, ur. 1394, 1363). 

30 Spesele instanţei des- 
«hise 'de dânsul în contra 
vendătorului și ale celei 
deschise de evingător în 
contra sa ; (Civ. 1669. — 
Pr. 143, 144). 

49 Daune interese şi spe- 
sele contractului de vin- 
dere. (Civ. 1084, ur. 1305, 
1357, 1402, 1809) (Civ. Fr. 
1630) 3). 
1842. Dacă, la epoca 

evietiunei, lucrul vendut 
se află de o valâre infe- 
vioră, saii a suferit dete- 
riorațăuni ori prin negli- 

„genţa cumpărătorului, ori 
prin evenimente indepen- 
dente de cumpărător, vân: 
dătorul nu se pâte apăra 
de a restitui prețul întreg. 
(Civ. 998, 999, 1343, ur.) 
(Civ. Fr. 1631). . 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1342—1346) 

1343. Dar dacă cum- 
păvătorul a tras folâse din 
stricăciunile ce a făcut 
luerului, vândătorul are 
dreptul a opri din preţ o 
sumă egală cu acele fo- 
l6se. (Civ. 1342) (Civ. Fr. 
1632). | 
1344. Dacă lucrul vân- 

dut se află, la epoca evic- 
țiunei, de o valore mai 
mare din ori-ce causă, vân- 
dătorul este dator să plă- 
tescă cumpărătorului, pe 
lângă prețul vendărei, ex- 
cedentele valorei în tim- 
pul evictiunei. (Civ. 1085, 
1341, 1348) (Civ. Fr. 1633). 
1345. Vîndătorul este 

dator să întâreă cumpă- 
vătorului, el însuşi sati prin 
evingător, tote spesele ne- 
cesarii, utile şi de între- 
tinere ale aceluia, (Civ. 
166, ur. 771, 1085) (Civ. Fr. 
1634). 
1346. Dacă vindătorul 

a vindut cu rea eredinţă 
fondul altuia, el va fi da- 

  

1) a) In cazul când cumpără- 
torul a fost condamnat a rts- 
punde către acel care ?] a evins 
fructele imobilului cumpărat, are 
la rindul stă, conform art. 1341 
Cod. civ. dreptul de a recurge 
in contra vînzătorului, pentru 
plata acelor fructe. Cas. 1 61|36. 

3) Eredele sau cumpărătorul 
* Care a tost evins de un terţiă   din posesiunea unui imobil de- 

terminat cădut în lotul săă, saă 
cumpărat de la vinqător, nu pote 
avea în contra eredilor săi sai 
în contra vîndătorului, de cât o 
acţiune personală în despăgubi- 
rea valorei imobilului din care 
a fost evins, iar nu o acţiune 
reală. (art. 787, 788 gi 1341 Cod. 
civ.) Cas. 3 112|94.



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1347-1352) | 

lor să întorcă cumpărăto- 
vului tote spesele ce va fi 
făcut, chiar şi cele de sim- 
plă plăcere. (Civ. 485, 1085, 
1898) (Civ. Fr. 1635). 
134%. Dacă cumpără- 

torul este evins numai de 
o parte a lucrului şi a- 
cesta are în privinta to- 
lului, o aşa însemnătate 
în cît cumpărătorul n'ar 
fi cumpărat lucrul fără a- 
cea parte, el pote striea 
vîndarea. (Civ. 1348, ur.) 
(Civ. Fr. 1636). 
1348. Dacă în cas de 

evicțiune â unei părți a fon- 
dului vîndut, nu se strică 
vindarea, cumpărătorul axe 
dreptul a cere valorea, în 
momentul evicţiunei,apăr- 
țel de care a fost evins, 
iar nu o parte proporțio- 
nală din preţ, ori de a 
crescut saii de a secădut 
imobilele în valâre de la 
vindere încoa. (Civ, 1327, 

1344, 1347) (Civ. Fr. 1637), 
1349. Dacăimobilul vîn- 

dut se află însărcinat de 
servituti neapareniă, ne- 
declarate de vindător şi 
de o aşa importanță, în 
cât se pote presupune că 
cumpărătorul n'ar fi cum- 
părat de le-ar fi cunoscut, 
el pâte cere, sai stricarea   
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contractului, saii o îndem- 
nitate. (Civ. 622, 1347 ur, 
1352) (Civ. Fr. 1638). - 
1350. Cestiunile de dau- 

ne interese ce ar resulta 
din neexecutarea vinderej, . 
şi cari nu sunt prevădute : 
aici, se “vor decide după 
regulile generale ale con- 
ventiunilor:. (Civ. 1020, 1021 
1081-1090) (Civ. Fr. 1639). 

1351. Dacă cumpărăto- 
torul s'a judecat până la 
ultima instanţă cu evin- 
g&torul săii, fără să cheme 
în cauză pe vindător, şia 
fost condamnat, vindăto- 
vul nu mai răspunde de 
evicțiune, de va proba că 
eraii mijloce să se câştige 
judecata. (Civ. 1201.— Pr. - 
58, 62, 68, 65, 112-114) (Civ. 
Fr. 1640). „ 

$ 2.— Răspunderea de viţiile 
Zucrului vîndut 

1352. Vindătorul este 
supus la răspundere pen- 
tru viţiile ascunse-ale Ju- 
cerului vîndut, dacă din 
causa acelora, lucrul nu 
este bun de întrebuințat 
după destinarea sa, saii 
întrebuințarea sa e atit de 
micşorată, în cât se pote 
presupune că cumpărăto- 
rul nu Par fi cumpărat, saă
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n'ar fi dat pe dânsul ce- 
ea-ce a dat, de 'r-ar fi cu- 
noscut viţiile. (Civ. 954, 
1336, 1353, ur, 1375-—Co. 
10) (Civ. Fr. 1641). 
1353. Vindătorul nu e 

"v&spundător de viţiile a- 
parente şi despre cari cum» 
părătorul a putut singur 
să se convingă. (Civ. 1340, 
1349) (Civ. Fr. 1642). 
1354. El este r&spun- 

dător de viţiile ascunse, 
chiar şi când nu le-a cu- 
noscut, afară numai dacă 
în casul acesta nu se va 
fi invoit cu cumpărătorul 
ca să nu răspundă de viţii. 
(Civ. 1338, ur. 1340, 1355), 
(Civ. Fr. 1643), 
1355. In casurile art, 

1352 şi 1354 cumpărăto- 
vul pote saii a întrece lu- 
crul şi a-şi reprimi prețul, 
saii a opri lucrul şi a cere 
inapoiarea unei părți din 
pret arbitvată prin experti. 
(Cit. 1349,—Pr. 211) (Civ. 
Fr. 1644). 
1356. Dacă vindătorul 

cunoscea vițiile lucrului, 
el este dator pe lângă re- 
stituţiunea preţului, de 
    

CONTRAOTUL DE VÎNZARE (Art. 1353—1339) 

toate daunele interesele 
către cumpărător. (Civ. 
1084, 1086, 1041, ur. 134%, 
1515) (Civ. Fr. 1645). 

1357. Dacă vindătorul 
nu cunoscea vitiiile lucru- 
lui, el nu pote fi apucat 
de cît pentru restituțiu- 
nea prețului şi pentru spe- 
sele făcute de cumpărător 
cu ocasiunea vinderei. (Civ. 
1055, 1305, 1341) (Civ. Fr. 
1446), 
1358. Dacă lucrul a 

perit din causa viţiilorsale, 
vîndătorul e dator a în- 
torce cumpărătorului pre- 
tul şi a-l desdaunu, con- 
form celor două articole 
precedente. 

Dar perderea lucrului 
prin cas fortuit va fi pe 
sema cumpărătorului. (Civ. 
1083, ur. 1156) (Civ. Fr. 
1647). 
1359. Actiunea pentru 

viţii redebitoriă !) trebue 
să fie intentată de cum- 
părător în scurt termen, 
după natura viţiului, obi- 
ceiul din partea locului şi 
distanță ?). (Civ. 980) (Civ. 
Fr. 1648). 
  

1) Viţil redebitoriă, adică viţii 
ascunse pe cari cumpărătorul din 
acestă causă nu le-a putut cua- Noşte şi cari pot da 10c la des-   ființarea vindărer. 

2) Cuvintele şi «ei distanța» lipe 
seşc_în textul francez.



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1360 —1265) 

1860. Această acţiune | 
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Dacă acesta s'a coprins 
nu există la vindările pu- anume în contract; (Civ. 
blice. (Pr. 681, 694, 696.— 
Co. 70) (Civ. Fr. 1649). 

CAPITOLUL V 

Despre obligaţiunile cumpără- 
torului, 

1361. Principala obli- 
satiune a cumpărătorului 
este de a plăti pretul la 
dioa şi la locul determi- 
nat prin eontraet.(Civ. 1104, 
1322, ur. 1364, ur. 1730, 
40, 1737, 10, 1140.—Co. 59, 
67, 819) (Civ. Fr. 1650). 

1362. Dacă nu sa de- 
terminat nimic în privinţa 
acesta prin contract, cum- 
părătorul este dator a plăti 
în locul şi la timpul în 
care se face predarea lu- 
cerului. (Civ. 1104, 1319, 
1322 — Co. 59, 67) (Civ. 
Tr. 1651). 

1863. Cumpărătorul !) 
datoresce dobânda pretu- 
lui vîndărei până la plă- 
tirea capitalului, în cele 
trei următore cazuri: 

Fr. 969). 
Dacă lucrul vândut şi 

predat produce fructe sau 
alte venituri; (Civ, 522, 
ur. 1324). 

Dacă cumpărătorul a 
fost interpelat a plăti. (Civ. 
1079). 

In acest după urmă'cas 
dobînda nu curge de cât 
din momentul interpelă- 
rei. (Civ. 1088) (Civ. Fr. 
1652). 
1364. Dacă cumpără: 

torul este turburat, sait 
are cuvint de a se teme 
că ar fi turburat prin vre-o 
acţiune, sait ipolecară, sait 
de revendicaţiune, el pote 
suspende plata preţului 
până ce vendătorul va face 
să înceteze turburarea saii 
va da cauţiune, afară nu- 
mai dacă se va fi stiputat 
că plata să se tacă chiar 
de ar urma turhurare. (Civ. 
1322, ur. 1407, 146592) (Civ. 
Fr. 1653) 2). 
1365. Dacă cumpără- 

  

1) Prin erdre de tipar se dice 
aci: <cumpărătorului» în loc” de 
«cumpărătorul», eum este şi în 
textul francez. 

2) a) Dispoziţiunile art. 1364 
Coâ. civ,. nu sunt aplicabile vîn- 
dărilor silite, ci numai Ia vindă-   vile de bună voe. Cas, 1 299|88. 

2) Adjudicatarul nu pâte fio- 
bligat a depune prețul, dacă imo- 
bilul urmărit nu i se pote preda 
din causă că s'a constat prin ho- 
tărire definitivă că aparţine altei 
persone, iar nu debitorului ur-
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torul nu plătesc6 preţul, 
vendătorul: pote cere re- 
soluţiunea vândărei. (Civ. 
1020, 1021, 1320, 1366, ur. 
1377, 1647, 1730, 1137, 
1885, 1890.—Co. 68) (Civ. 
Fr. 1654) 1). 
1366. Resoluţiunea vân- 

dărei de imobile se pro- 
nunţă îndată, dacă vendă- 
torul este în pericol dea 
perde lucrul şi preţul. 

Dacă asemenea pericol 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1366) 

! mu există, judecătorul pote 
da cumpărătorului un ter- 
men mai mult sai -mai 
puţin lung, după împreju- 
rări, fără să potă da în 
nică un cas un al douilea 
termen 2). (Civ. 1020, 1021, 
1101). 
Trecând acel termen, 

fără ca cumpărătorul să 
plătescă,se va pronunia re: 
soluţiunea. vendărei, (Civ. 
1367). (Civ. Fr. 1655) 5). 

  

mărit. Cas, IL 48|$5, 
c) In cazul când temerea de 

turburare ce cumpărătorul in- 
vocă, a dispărut prin pronunța- 
vea unei hotăriri definitive, -a- 
cestă hotărîre pote fiinvocată de 
vindător şi primită âe judecător 
spre a respinge argumentul tras 
din art, 1364 Cod. civ, eu tgte că 
a venit în urma intentărei pro- 
cesului. Cas. I 208|85. 

d) Adjudicatarul nu este în 
drept a depune. ca preţ. creanţa 
altui creditoy, de şi aceasta ar 
ti în rang util şi necontestată, 
fără a se constata cel puţino 
cesiune regulată. Cas. 1 25019. 

1) a) „Depunerea preţului în 
materie de vinderi silite, în urma 
expirărci termenilor prevăzute de 
art, 551 proc. civ. nu face ca vin- 
darea să fie reziliată, dacă păr- 
țile interesate aii tăcui şi mai 
făcut nici o cerere în accstă pri. 
vinţă. Tribunalul deci, e în drept 
să emită ordonanța de adjude- 
care. Cas. il 133|87. 

2) In cazul când nu se.plătese 
ratete datorite de cumpărătorul 
unui bun ai Statului, vindut con- 
form lege! din 1886, vîndarea este 

resiliată şi imobilul reintră în 
proprietatea Statului, liber de ori 
ce sarcină, aşa că Statul nu mai 
pote fi apucat de diterența ce ar 
rezulta între preţul revinaderei şi 
datoria primului cumpărător. Cas. 
1 100188. 

c) Cererea de rezoluţiuue a 
vîndărei pentru neră&spunderea 
prețului, o pote face vînqătorul, 
nu numai pe cale de acţiune prin- 
cipală, ci şi pe cale de excep: 

ţiune, în virtutea principiului că 
judecătorul acţiunei este şi jude- 
cătorul excepţianei. Cas. 1 374|%, 

d) Adjudicatarul câre nu de- 
pune preţul, nu pste fî conside- 
xat ca un concurent serios. Cas. 
I 124/9%. 

2) Cuvintele: «fără să pdtă da 
în nici un cas un al doilea ter 
men> lipsesc în testul trances. 

3) a) Conform art. 1366 Cod. 
civ. instanţa de fonă are dreptul 
a acorâa un termen de plată; 
acest drept însă, fiind o facultate 
ce legiuitorul a acordat judecă- 
torilor, iar nu o abligatiune, re- 
zultă că judecătorii ai dreptul 
suveran de a aprecia, dacă este 
util sai nu de a se acorda un  



CONTRACTUL pE VÎNZARE (Art. 1267-1370) 

1367. Când la o vân: 
dare de imobile, s'a stipu- 
lat ca în lipsă de plata 
pretului in termenul de- 
fipt, vendarea va fi de 
drept resolvată, cumpără- 
torul pote plăti după es- 
pirarea termenului, pre cit 
timp nu este pus de vân: 
dător în întârdiere printr”o 
interpelațiune în formă; 
dar după asemenea inter- 
pelatiune judecătorul nu'i 
pote da termen (Civ. 1079) 
(Civ. Fr. 1656) 
1368. Actiunea vendă- 

torului pentru resoluiiu- 
mea vândărei este reală. 
Cu tote aceștea vândătorul 
nu se va putea prevalida 
de dreptul său, în contra 
autorităței publice, nici în 
contra adjudecatarilor : în 
vândări silite, de cât con- 
formându-se, pentru acest 
după urmă cas, regulilor 
prescrise în procedură 1). 
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1369. Acţiunea resolu- 
tovie creată prin art. 1365 
este supusă la acelaşi mod - 
de conservare ta şi privi- 
legiul vendător ului. Ea nu 
pote. fi exercitată, după 
stingerea. acestui privile- 
„gi, cu vătămarea unei a 
treia persână, care a câş» 
tigat. de la cumpărător 
drepturi asupra imobilului 
vândut, şi care s'a confor- 
mat legilor ca să păstreze 
acele drepturi?) (Civ.1792, 
ur.) (L. Fe. 23 Mart. 1855,. 
art. 7). 
1370. La vândări de de- 

nariate şi de lucruri mo- 
“bile, vendarea se va re- 
solvi de drept şi fără in- 
terpelaţiune, în folosul 
vendătorului, după expiră- 
rea termenului pentru ri- 
dicarea lor.(Civ. 1020, 1021, 
1265, 1130. — Co. 67,68) 
(Civ. Fr. 1657) 5). 

  

asemenea termen. Cas. L 29|84. 
d) De aci urmâză că neacor- 

darea unui termen de plată, nu 
pote îndritui pe acela căruia nu i 
sa acordat, de a cere casarea ho- 
tărtrei pentru rea aplicare a art. 
1366 Cod. civ, fiind că acordarea 
unor asemenea termene de plată 
este lasată la facultatea judecă- 
torilor 'Cas. 1 208|85. 

1) Art. 1365 lipsesesce în Co- 
dul Frances.   2) Art. 1369 este luat după art, 

1 al legei francese de la 23 Mar- 
tie 1855 «sur [a transeription en 
matidre hypotscaire». 

3) a) Art. 1370 Coa. civ. nudă 
sit drept vindătorului de cât a 
cere daune-interese, care sunt o 
urmare directă a culpei cumpă- 
rătorului. Cas. 1 226|90. 

5) Reziliarea de drept prevă- 
dată de art. 1870 Coâ. civ. nu 
are loe de cât atunci cânâ -con-
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CAPITOLUL VI. 

Despre resoluţiunea pendărei prin 
răscumpărare, 

1871. Devsebit de cau- 
sele de anulare saii de re- 
soluţiune coprinse în acest 
titlu, şi de cele comune la 
tote convenţiunile, con- 
tractul de vendare se pote- 
resolvi şi prin facultatea de 
răscumpărare ce'şi pote re- 
serva vândătorul. (Civ. 950, 
953, 1020, 1021. 1157, 1304, 
1307-1309, 1311, 1320, 1328, 
1331, 1347, 1349, 1355, 1365, 
1872, ur.) (Civ. Fr. 1658) :). 
1372. Facultatea de 

răscumpărare este un pact 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1371—1374) 

prin care vândătorul îşi 
veservă dreptul a lua îna- 
poi lucrul vândut, resti- 
tuind preţul principal şi 
plătind cele aici mai jos 
legiuite prin artic. 1377. 
(Civ. 623, 1019, 13173, ur. 
1701) (Civ. Fr. 1659) ?). 
1873. Facultatea de 

răscumpărare nu pote fi 
stipulată cu termen mai 
lung de cinci ani, sub pe- 
depsă de a fi redus la cinci 
ani. (Civ. 13175, 1378) (Civ. 
Fr. 1660) 5). 

1374. Termenul odată 
defipt de părţi nu se mai 
pâte prelungi nică de ele 

  

tractul n'a primit nică un fel de 
execuțpune, iar nu şi atunci când 
s'a executat în parte. Cas. 1 226|90. 

1) Vîndarea cu pact de rescum- 
părare de şi este supusă unei 
condițiuni rezolutorii, totuşi ri- 
dică vîndătorului dreptul de pro- 
prietate pentru a'l transmite do- 
binditoruiui până la termenul 
când pactul de rescumpărare a 
fost executat. Dacă vindătorul 
n'a exercitat dreptul de rescum- 
părare în termenul stipulat, el 
pierde în mod irevocabil drep- 
tul săi de proprietate. Cas. II. 
165|90, 

2) a) Vingarea cu pact de res- 
cumpărare este atunci, când ci- 
ne-va cumpără un imobil pe sema 
sa ou obligaţiunea de a'l trans- 
mite altuia, cână acela "i va răs- 
punde capitalul şi dobânaile da- 
torite, întrun termen Gre-care, 
stipulat mai dinainte, Cas. I   

300'87. 
d) Ia cazul când vindătorul şi-a 

rezervat dreptul de rescumpă- 
rare totală sai parţială, na i se 
pâte respinge cererea de rescum- 
părare parţială, pe singurul motiv 
că printr'o somaţiune ce dânsul 
a adresat cumpărăsorului “şi-a 
rezervat dreptul de rescumpă- 
rare asupra întregului lucru vin- 

dut, căci aceasta nu putea î 
considerată ca o renunțare la 
dreptul de rescumpărare parți 
ală, ce'i conferea actul de vin- 
dare. Cas. L 18190. 

3) Facultea de xescumpărare 
nu numai că nu pote fi stipu- 
lată pe un termen mal lung de 
cinci ani, dar o dată hotărât 
termenul în actul de vindare, 
fie acel termen mai mic de cinci 
ani, el nu se ma! pâte prelungi 
nici chiar de părţi. Cas, 1 193,9.



COONRTACTUL DE VÎNZARE (Art. 1375.-1379) 

însăşi !), nici de judecător. 
(Civ.1373) (Civ. Fr.1661)%). 
18%5. Dacă vândătorul, 

în termenul prescris, nu 
începe a exereita dreptul 
săii de răscumpărare, cum- 
părătorul rămâne proprie- 
tar nerevoeabil. (Civ. 1445) 
(Civ. Fr. 1662) 5. 

1376. Termenul curge 
în contra tutulor pers6- 
nelor, chiar în contra mi- 
norului, care va putea a- 
vea acţiune recursorie în 
contra cui se va cuveni. 
(Civ. 343, 390, 427, ur. 454%, 
1876) (Civ. Fr. 1663) 4). 

13727. Vândătorul care 
voesce a exercita pactul 
săi de răscumpărare, tre- 
bue să întorcă preţul în 
capete, spesele contractu- 
lui vendărei, spesele re- 
paraţiunilor utile, până la 

1) Cuvinteie «nici de ele însăşi» 
lipsesc îu textul frances. 

2) A se vedea nota art. 1313 
Coă. civ. 

3) a) In o vîndare cu pact de 
rescumpărare, cumpărătorul ră- 
mâne, în baza art. 18315. Cod. 
civ. proprietar irevocabil al i- 
mobilului, din momentul ce vîn- 
gătorul n'a început a exercita 
dreptul săi de rescumpărare, în 
termenul prescris în act. as. I. 
300]87. 

5) Când vînqătorul nu'şi exer- 
cită dreptul săi de rescumpă- 
rare în termenul stipulat, el 
pierde într'un mod irevocabil   
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suma adaosului de valore 
produsă printînsele. 

El nu pote intra în po- 
sesiune, de cât după ce a 
îndeplinit idte aceste obli- 
gaţiuni. (Civ. 534, 1019, 
1268, 1269, 1372) (Civ. Fr. 
1673, 10). 
1378. Cumpărătorul cu 

pact de răscumpărare, e- 
xereită tote drepturile vîn- 
dătorului s&ii. El pote pre- 
scrie atât în contra ade- 
v&ratului proprietar, cât 
şi în contra celor ce ar 
pretinde că au drepturi 
saii ipotece asupra lueru- 
lui vândut. (Civ. 557, 649, 
1800, 1847, 1890, 1895) (Civ. 
Fr. 1665). 

18379. El pote opune, 
creditorilor vendătorului 
saii beneficiul de ordine, 
saii discuţiune. (Civ. 974, 

dreptul săii de proprietate. Can. 
31 165]90. 

e) Atunci când din doi pro- 
prietari asupra unui lucru, unul 
din ei vinde partea sa unui 
al treilea cu pact de rescumpă- 
rare, cel alt proprietar cumpă- 
rând şi posedând acestă parte, 
este presumt a fi proprietarul 
el, iar partea adversă care'i de- 
n6gă prpprietatea trebue să do- 
vedească că a exercitat în timp 
util dreptul săii de rescumpă- 
vare. Cas. II 165|90. 

4) A se vedea nota art. 1373, 
Coâ. civ.
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+ 1662, ur. 1794) (Civ. Fr. 
1666). 
1850. Când vendătorul 

reintră, în urmarea pactu- 
lui de răscumpărare, în 

- drepturile sale de mai îna- 
“inte asupra. imobilului, a 
cesta îi revine liber. de 
tote sareinele şi ipotecele 
de cari cumpărătorul Var 
fi încărcat, 

El este dator însă să 
executeze contractul de în- 
chiriere sai de arendă ce 
ar fi făcut cumpărătorul 
fără fraudă, (Civ. 534, 1019, 
1968, 1269, 1872, 1410, ur. 
1746, ur. Î7 70) (Civ. Fr. 
1673, 20). 

139$1.. Vindătorul cu 
pact de răscumpărare pote 
exercita acțiunea sa în 
eontra unui al „doilea cum- 
părător, chiar şi când fa- 
cultatea de răscumpărare 
war fi fost declarată în 
cel de-al douilea contract. 
(Civ. 973, 1019, 1770) (Civ. 
Fr. 1664). 
1292. Dacă cel cea 

cumpărat, cu pact de r&s- 
cumpărare, o parte nedi- 
visă a unui imobil, s'a fă- 
cui adjudecatar al tuturor 

„ celor-alte părți ale acelu- 
iaşi imobil, la licitaţiunea 
provocată in contra sa, va   

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1330—1385) - 

putea obliga pe vândător 
când acesta va voi a e- 
xercita dreptul săi de 
răsumpărare, să ia imo- 
bilul întreg. (Civ. 1383, ur. 
1388 ur.) (Civ. Fr. 1667). 

1383. Dacă mai multi 
ai vendut în unire, prin: 
ir'un singur contract, un 
imobil comun, acţiunea 
de r&seumpărare nu se va 
putea exercita de fie-care, 
de cât pentru partea sa. 
(Civ. 1057, 1380, 1385) (Civ. 
Fr. 1668) 

1384. Se va urma tot 
asemenea când cel cea 
vândut singur un imobil, 
a lăsat mai mulţi moşte- 
nhori; nu vă putea fie 
care moştenitor a exer- 
cita. acţiunea de rescun- 
părare de cât pentru par- 
tea ce ia în. succesiune. 
(Civ. 1060. ur. 1380, 1383, 
1385) (Civ. Fr. 1669). 
1355. Dar în casul ce- 

lor două articole prece- 
dente, cumpărătorul pote 
cere ca toți covândătorii 
sau toți comoştenitorii să 
se. întelegă sprea lua imo- 
bilul întreg ; dacă aceştia 
nu se înțeleg, cumpăriito- 
rul va fi scutit de a da nu- 
mai parte din imobil. (Civ. 
1065, 1386) (Civ. Fr. 1670).



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1986—1391) 

13886. Dacă vîndarea 
unui imobil al mai mul- 
tora nu s'a făcut în unire 
şi pentru tot imobilul de 
o dată, ci nu mai fie-care a 
vândut partea sa, fie-care 
va putea exercita separat 
acțiunea de rescumpărare, 
pentru partea ce avea. 

Şi cumpărătorul nu va 
putea constringe pe cel 
ce o exercită, ca să ia imo- 
bilul întreg. (Civ. 1385) 
(Civ. Fr. 1671). ” 

18387. Dacă cumpără- 
torul a lăsat mai mulţi 
moştenitori, actiunea de 
văscumpă&rare nu se va 
putea exercita în contra 
fie-căruia de cât pentru 
partea sa, în cas eând lu- 
crul cumpărat este încă 
neîmpărţit, sau împărtţii. 
între toti. 

Dar dacă la împăriela 
moştenirei, lucrul rumpă- 
rat a cădut numai în par- 
tea unuia dintre moşteni- 
tori, acțiunea de rescum- 
părare pote fi intentată 
in contra aceluia pentru 
tot. (Civ. 777, 1060, 1061, 
2) (Civ. Fr. 1679). ' 

CAPITOLUL VII 

Despre Licitaţiune, 

13888, Dacă un luau 
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comun al mai multora nu 
se pâte împarţi uşor şi fără - 
perdere ; 

Saii dacă într'o împăr- 
ţelă de -bună voie sar 
afla luexvură pe cari nică 
unul din împărtitori 'n'ar 
putea, sai n'ar voi a lua; 

Vîndarea unor asemeni 
lucruri se va face cu lici- 
taţiune și pretul se va 
împărti între copropietari. 
(Civ. 728, ur. 736, 1389, 
ur. 1744. — Pr, 694, ur — 
Co. 505) (Civ. Fr. 1636). 
1389. Fie-care din pro- 

prietari poale cere a se 
chema la licitațiune stră- 
ini ; vor trebui de neapă- 
rat să se cheme, dacă u- 
nul din coproprietari este 
minor. (Civ. 404, 454, 748, 
786, 791) (Civ. Fr. 1687). 
1290. Modul! şi forma- 

litaţile pentru licitaţiune 
suni ar&tate la titlul «des- 
pre succesiune» şi în Co- 
dicele de procedură. (Civ. 
728.750, 840-872) (Civ. Fr. 

1688). 

CAPITOLUL VIII 

„Despre strămutarea creanţelor 

si altor lucruri necorporale. 
3 

1891. La strămutarea 
unei creanţe, a unui drept,   saii a unei acţiuni, preda- 

23
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vea între cedente şi cesio- 
nar se face prin remiterea 
titlului. (Civ. 1106, ur. 1132, 
1310, 1314, 1317, 1393, ur.) 
(Civ. Fr. 1689) Î). 
"1892. Cel ce vindeo 
ereanţă, saii veri-ce alt lu- 
cru necorporal este dator 
să răspundă de existenţa 
sa valabilă în folosul săi, 
în momentul vîndărei, de 
şi vîndarea m'ar coprinde 
acestă îndatorire de r&s- 
pundere. (Civ. 1338, ur. 

CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1392—1393) 

1397, ur.—Co. 45, 80, 139, 
171, 447) (Civ. Fr. 1693) 2). 
1893. Cesionarul nu 

pote opune dreptul săi la 
o a treia personă, de cât 
după ce a notificat debi- 
torelui cesiunea. (Co. 45, 
80, 139, 447, 419). 

Acelaş efect va avea ac- 
ceptaţiunea  cesiunei fă- 
cută de debitor într'un act 
autentic. (Civ. 1149, 1171, 
1394, 1687.—Co. 171, 971, 
441, 419) (Civ. Fr. 1690) 5). 

  

1) Cesiunea unei creanţe este 
perfectă între părţi şi produce 
tote efectele sale, îndată ce ele 
sai învoit asupra lucrului şi 
asupra preţului, fără ca remi- 
terea materială a titlului de cre- 
anţă, să fie o condiţiune esen- 
țială a cesiunei; iar în ce pri: 
veşte pe acei de al treilea, nu 
se cere ali pentru ca cesionarul 
să poâtă opune dreptul săă, de cit 
să fi notificat debitorului cesiu- 
mea. Aşa dar, când este constatat 
că cesionarul a notificat debitoru- 
lui actul de cesiune, înainte ca 
acesta să fi fost urmărit de că- 
tre un altul care deţine tilul de 
creanță, dînsul (debitorul) nu 
pote opune cesionarului efectele 
urmărirei făcută în mâna sa de 
către deţinătorul titlului, pe mo- 
tiv că titlul de creanţă nu fu- 
sese remis cesionarului de către 
cedente. Qas. 1 234|94, 

2) a) In cazul când vîndătorul 
unor creanţe nu se obligă de 
cât a da în total datoriile vechi 
cele avea, de ori-ce natură ar fi 
ele şi în starea în care se găsesc, 
in acest caz el nu pote fi xes-   

ponsabii de validitatea acestor 
creanţe, Cas. I 217|88. 

3) Dacă un act de cesiune este 
declarat nul, urmsză că şi cesi- 
unile posteridre făcute la rândul 
săii de cesionar să fie conside- 
rate nule, ca unele ce sunt fă- 
cute de o persână care nu avea 
drept. Cas, IL. 120j89. 

3) a) Notificarea unei cesiuni 
făcută de soţ în numele femeei 
sale, tără procură în regulă aci, 
nu are nică o valdre legală. Cas, 
I 39988, 

5) Cesionarul nu pâte deveni 
adevăratul creditor al unei cre- 
anţe, de cât numai prin notifica- 
vea şi acceptarea ei făcută con- 
form regulelor codului civil. In 
cazul cânâ formalitatea prevă- 
dută de art. 1393. Cod, oiv. nu 
este observată, e de principiii că 
cedentele continuă a fi proprie- 
tarul creanţei pa ou acei de al 
treilea. Cas. 1 46|83. 

c) Qesionarul care se prezintă 
ca proprietar al creanţei, iar nu 

ca urmăritor, nu mai are necesi- 
tate a face poprire şi să citeze 
pe debitor pentru validarea ei,



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1394-—1395) 

1894. Cu tote acestea 
veri-ce act saii hotărire 
care constată o cesiune, 
sau o chitanță de chirie, 
sati arendă pe doui ani 
viitori, va trebui să fie 
transcris pe registrele o- 
ficiului ipotecar. (Civ. 1393, 
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„-Co. 139, 447. — Pr. 494) 
lu. Fr. 23 Martie 1855, Art. . 
9, bo), 
1395. Dacă, mai înainte 

de notificarea cesiunei fă- 
cută de cedent saii de re- 
sionar, debitorelui, acesta 
plătise cedentului, -libera- 

  

ast-fel după cum prevede art. 
455 şi urm. pro, civ., căci gon- 
form art '1393. Cod. civ. e sufi- 
cient numai de a notifica debi- 
torului cesiunea. Cas. 1 196|89. 

d) Formalitatea notificaţiunei, 
prevădută de art. 1393. Cod. civ. 
nu este necesară a fi îndeplinită 
la biletele lu ordin, cari se pot 
transmite şi ceda, prin gir, Cas. 

- 1 30187. 
e) Debitorul primind pur şi 

simplu notificarea cesiunei, fără 
a face vre-o obiecţiune, din acest 

_moment el devine debitorul ce- 
sionarului nemai putând plăti 
altuia până ce obligaţiunea ce 
ş-a luat prin acceptare de a plăti 
cesionarului, n'a fost ridicată cu 
formele prevădute de lege. Cas, 
1 350|89. 

f) Notificarea cesiunei făcută 
numai unuia din sinâicii fali- 
mentului debitorului, este vala- 
labil şi Jegal făcută. Cas. I 43|90. 

9) Formalităţile notificărei pres- 
crise ae art. 1393. Coâ, civ. tre- 
buesc îndeplinite ori de câte ori 
se cedează un drept de creanţă, 
fie-că aoâsta ar rezulta dintr'un 
contract de împrumut, depozitsaă 
ori-ce altă convenţiune. Instan- 
ţele de-tonă sunt singure în drept 
a aprecia în mod suveran dacă 
în specia supusă iudecăţei lor, 
este vorba de o vindare de lu- 

„ceruri mobile sai numai de o   

strămntare de creanţă, Cas. Secţ, 
Un. 9]90. - 

H) Notificaţiunea unei cesiuni 
în sensul art. 1393. Cod. civ. nu 
se pote face de cât prin mijlo- 
cirea portăreilor, singuri însăroi- 
naţi de lege dea face asemenea 
acte in mod legal. Cas. 1 247]93. 

î) Constatat fiind că cesiona- 

rul a notificat debitorului actul 
ae cesiune, inainte va acesta să 
fi fost urmărit de către un al- 
tul, care deţine titlul de ore- 
anţă, Gânsul (debitorul) nu pote 
opune cesionarului efectele ur- 
mărirei făcută în mâna sa de 
către deţinătorul titlului, pe mo- 
tiv că titlul de creanţă nu fu- 
sese remis cesionarului, de Gătre 

cedente. Cas. 1 234194. 
j) Actul prin care un debitor 

acorâă creditorului săă dreptul 
de a ridica de la Casa de depu- 
neri o sumă de bani, depusă a- 
colo pentru dînsul în scop.de a 
fi achitat, neconstituind de cît o 
piată, iar.nu o cesiune, această 
sumă trebue a fi privită că a tre- 
cut în patrimoniul cereditorului 
din momentul convenţiunei, aşa 
că nu se pote admite poprirea 
tăcută ulterior de un alt creditor, 
opunînău-se nulitatea convenţiu- 
nei, pe motiv că nu s'aii făcut no- 
tificările prevădute de art. 1893, 
Coa. civ., pentru cesiune. Cas, I 
25695.
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“vea sa va fi valabilă. (Civ. 
1097, 1149, 1393) (Civ. Fr. 
1691) 3). 
1896. Vinderea sai ce- 

siunea unei creanţe co- 
prinde accesoriile crean- 
jei, precum cauţiunea, pri- 
vilegiul şi ipoteca. (Civ. 
903, 1106, ur. 1325, 1744) 
(Civ. Fr. 1692). 
1397. Vindătorul, saii 

cedentul unei creanţe nu 
răspunde de solvabilitatea 
debitorelui, de cât dacă sa 
îndatorat anume la acesta 
şi numai până la suma 
preţului de dînsul primit. 
(Civ. 1398) (Civ. Fr. 1694). 
1398. Când a primit a- 

supră-şi r&spunderea pen: 
tru solvabilitatea debito- 
relui, acestă îndatorire se 
înțelege contractată nu- 
mai în ceea-ce privesce 
solvabilitatea actuală a de- 
bitorelui, nu şi cea viitore, 
afară de casul când se sti- 
pulăză anume contrariul. 
(Civ. 1133, 1397) (Civ. Fr. 
1695). 
1399. Cel ce vinde o 

moştenire, fără a specifica 
cu amănuntul obiectele în- 
trânsa coprinse, nu r&s- 
punde de cât de calitatea 

CONHRAOTUL DE VÎNZARE (Art. 1296—1102) 

sa de moştenitor. (Civ.691, 
1392, 1400, ur.) (Civ. Fr. 
1696). 
1400. Dacă sa folosit 

de fructele vre-unui fond, 
sai a primit plata vre-unei 
creanţe ereditară, sai a 
vîndut lucrură de ale suc- 
cesiunei, este dator să în- 
toreă tote acestea cump& 
rătorului, dacă nu şi le-a 
reservat anume la vindare. 
(Civ. 1399, 1401) (Civ. Fr. 
1697). 
1401. Cumpă&rătorul este 

dator şi el să întorcă vin- 
dătorului sumele plătite 
de acesta, pentru datoriile 
şi sareinile succesiunei, şi 
să “i ţină sema de sumele 
de cari era el însuşi ere- 
ditor al succesiunei, dacă 
nue stipulațiune contrarie. 
(Civ. 1400) (Civ. Fr. 1698). 
1402. Cel în contra că- 

rul există un drept litigios 
vîndut, se va putea libera 
de cesionar num&rându'i 
pretul real al cesiunei, 
spesele contractului şi do- 
bânda, din diua când ce- 
sionarul a plătit preţul ce- 
siunei. (Civ. 1309, 140, 
1404. — Co. 45) (Civ. Fr. 
1699) 2). 

  

1) A se vedea notele arţ. 1393 
Cod. civ.   2) a) Când cesiunea a fost fă- 

cută cu titlu gratuit, atunci nu



CONTRACTUL DE VÎNZARE (Art. 1:403—1404) 

1403. Lucrul se soco- 
tesce litigios când există 
proces, saii contestaţiune 
asupra fondului dreptului. 
(Civ. 1402.— Co. 45) (Civ. | 
Fr. 1700) 1). 

3404. Disposiţiunile ar- 
licolului 1402 înceteză : 
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10 Când cesiunea s'a fă: 
cut la un comoştenitor, 
saii coproprietar al drep- 
tului cedat ; 

9% Când sa făcut la un 
creditor spre plata crean- 
ței sale. 

30 Când s'a făcut către 
  

mai este admisibil exerciţiul re- 
tractului litigios prevădurt de art. 
1402 Cod. civ. Cas. 1 59]83. 

bd) De asemenea nu este admi- 
sibil retractul litigios, când este 
făcut în mod subsidiar, adică 
după ce s'a discutat existenţa 
creanţei. Cas. 1 381185. 

c) Cererea pentru retragerea 
litigiului se pote face în tot tim- 
pul cît litigiul nu este terminat; 
acestă cerere deci, se poate pro- 
pune pentru prima 6ră chiar în a- 
pel, înainte de ori-ce apărare asu- 
pra fonâului. Cas. I 403|81; 362|93. 

d) Din combinaţiunea art, 1402 
şi 1403 Cod. civ., reese că un lu- 
cru este considerat ca litigios,; a- 
tuncă când există proces sati con- 
testaţiune asupra fondulni drep- 
tului, înaintea unei instanţe ju- 
decătoreşti, chiar în momentul 
când s'a făcut cesiunea. Cas. I 
238192; 13193. 

e) Admiterea retractuluY liti- 
gios propus de debitor, are de 
efect a stinge tote drepturile con- 
simţite de cesionar asupra obiec- 
tului ce i se cedase, în care intră 
şi dreptul de ipotecă, dacă a fost 
vorba de un imobil, fără nici un 
fel de despăgubire, restituire, sati 
plată din partea debiturului, Cas. 
1 98/95. 

7) Hotărirea care aâmite re- 
tractul litigios exercitat de debi- 
tor faţă numal de cesionar, este 
opozabilă şi proâuce tâte efectele   

sale, contra acelora cari ati do- 
bînâăit de la cesionar drepturi a- 
supra obiectului cedat, cum e 
dreptul de ipotecă, cu tote că 
dînşii n'uă figurat în instanţă a- 
supra retragerei drepturilor liti- 
gi6se. Cas. I 98:95. 

9) Retraotul litigioa nu se pste 
exercita dacă nu există proces, 
sait contestaţiune în momentul 
cesiunei asupra fondului. Cas. 1 
122|95. - 

1) a) După cum reese din art, 
1402 şi 1403 Cod. civ. un lucru 
este considerat de litigios când 
există proces sati contestaţiune 
asupra fondului dreptului, îna- 
intea unei instanţe judecătoreşti 
şi că acela contra căruia există 
dreptul litigios nu se pote libera 
de cesionar de cât numărinău”i 
preţul real al cesiunei, spesele 
contractului şi dobinda din diua 
când cesionarul a plătit preţul 
cesiunei. Cas. I 319,89; 403]91; 
238192 ; 362|93, 

2) Retractatul litigios na se 
pote exircita dacă nu există pro- 
ces saii «ontestaţiune în momen- 
tul cesiune, asupra fondului.Cas, 
IT 122195. 

c) E casabilă hotărîrea judecă- 
rului de fonă care, spre a declara 
nulă o convrențiune, denatureză 
faptele, schimbând însugi natura 
convenţiunei. Cas. I 265|95. 

d) A se vedea și notele art, 
1402 Cod. cir,
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posesorul fondului. asupra 
căruia există dreptul liti- 
gios, (Civ. 1403.— Co. 45) 
(Civ. Fr, 1701). 

TITLUL VI. 
Despre schimb. 

1405. Schimbul este un 
contract prin care părţile 
îşi dai. respectiv un lucru | 
pentru altul. (Civ. 942 948, 
1406 ur.) (Civ. Fr. 1702). 
1406. Schimbul se face 

prin singurul consimţi- 
ment, întoema! ca şi vin- 
darea. (Cib. 644, 971, 1295) 
(Civ. Fr. 1703). 

1407. Dacă unul din 
copermutanti a primit lu- 
crul dat lui în schimb, şi 
în urmă probeză că cel:alt 
contraclante nu este pro- 
prietar al acelui lucru, nu 
pote fi constrâns a preda 
pe cel de dânsul promis, 
ci numai a întoree pe cel 
primit. (Civ. 1322, 1364) 
(Civ. Fr. 1704), 
1408. Copermutantele 

evins de lucrul primit în 
schimb, pote cere daune 

CONTRACTUL DE SCHIMB (Art. 1405—1411) 

interese saii întâreerea lu- 
cerului săii. (Civ. 1020, 
1021, 1084, 1341, 1843) 
(Civ. Fr. 1705). . 

1409. Tâte cele-Valte 
reguli prescrise pentru 
vEndare, se aplică şi -la 
contractul de schimb. (Civ. 
1294, ur.) (Civ. Fr. 1107). 

TITLUL VII. | 
Despre contractul de 1o- 

cațiune. 

CAPITOLUL £. 

Disposiţiună generale. 

1410. Obiectul contrac- 
tului de locaţiune este un 
lucru sati o lucrare. (Qi. 
1411, 1413, ur.) (Civ. Fr. 
1708). 

1411. Locaţiunea lueru- 
rilor este un contract prin 
care una din părţile con- 
tractante se îndatoresce a 
assigura celei-Valte folo- 
sinţa unui lucru pentru un 
timp determinat, drept un 
prei, determinat. (Civ. 942 
ur. 945, 947, 1413, ur— 
Co. 3, al. 13, 413, ur. 557, 
ur.) (Civ. Fr. 1709) 1). 
  

1 a) După cum reese din art. 
1411, contractul de locaţiune nu 
conferă locatarului un drept real 
asupra lucrului, aşa că el nu pote cere expulzarea unui al douilea 
chiriag Care a intrat în posesiu-   nea lucrului, ci are numai acţiu- 

nea în despăgubire contra pro- 
prietarului. Cas. 1 248|86. 

d) Părţile convenind asupra ob- 
iectului dat în locaţiune şi asu- 
pra preţului locaţiunei, conven-
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1412. Locaţiunea lucră- 
rilor este un contract prin 
care una din părţi se în- 
datoresce drept un preţ 
determinat, a face ceva 
pentru cea-laltă parte. 
(Civ. 942, 943, 945, 947, 
1075, ur. 1470, ur.) (Civ. 
Fr. 1710). 
1413. Locaţiunile sunt 

de mai multe feluri, şi ait 
regulele lor proprii. 

Se chiamă închiriere, lo 
caţiunea edificiilor şi a- 
ceea a mișcătorelor; (Civ. 
1416, ur. 1446). 
Arendare, locațiunea fon- 

durilor rurale. (Civ. 1416, 
ur. 1454, ur.) 

Prestaţiune a lucrări- 
lor, locaţiunea muncei şi a 
serviciului. (Civ. 1470 ur.) 

Antreprisă, luarea să- 
verşirei unei lucrări drept 
un prei, determinat, când 

ţiunea dintre ele este perfectă şi 
obligatorie ; de aci urmeză că 
darea numai a unei: simple ar- 
vune la facerea ei, nu însemnâză 
că fie-care din părţi “şi-a reservat 
facultatea de a senunţa la con- 
tract, pierdâna arvuna, sai îna- 
poinâ'o îndoită. Cas, 1 127[92. 

(1) Art. 1414 şi 1415, cari lip- 
sesc în Cod, Frances, sunt luate 
din Cod, Caragea. Part. III Cap. 
5, Legei din 15 Maiă 1843: <Pen- 
tru orînduiala ce are a se păzi 
Za darea locurilor cu embatic în 
viitor de către monastirile închi-   

materialul se dă de acela 
pentru care se executeză 
o lucrare. (Civ. 1470, ur, - 
1478) (Civ. Fr. 1711), 
1414. Se consideră ca 

o locaţiune ori-ce conce- 
siune timporară a unui i- 
mobil drept o prestațiune 
anuală, ori sub ce titlu ar 
fi făcută. 

O asemenea concesiune 
nu trece către cesionar 
nici o proprietate, chiar 
când s'ar fi. stipulat con- 
trariul, ceea-ce va fi fără 
nică un efect. (Civ. 1411), 

1415. Locaţiunile ere- 
ditare astădi în fiinţă, cu- 
noscute sub nume de em- 
fiteuse, ori embatic (bes- 
man) se păstreză. Ele se 
vor regula după legile sub 
cari saii născut. Pe vii- 
tor ele nu se mai pot în- 
fiinţa) 1)?). 

nate şi neînchinate, precum si de 
către. schiturile cele slobode» şi 

din Cod. Calimach $ 1506 şi ur- 
mătorii, 

2) a) Incetarea besmanului tre- 
bue să fie declarată prin botărire 
judecătorâscă, prin oare să se 
arate că besmanarul nu s'a con- 
format art. 1527 din Codul Ca- 
limach. Cas. 1. 219]91. 

d) Epitropia unei biserici, pu- 
tea concede sub imperiul Codu- 
lui Caragea şi înaintea lege! din 
15 Mal 1843, cu titlul de emba- 
tio (besman, enfiteuză) imobile
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CAPITOLUL II 

Reguli comune la locaţiunea edi- 
ficiilor şi a fondurilor rurale 

1416. Dacă contractul 
făcut verbal, n'a primit 
nică o punere în lucrare, 
şi una din părtă îl nâgă, 
nu se pote primi proba 
prin martori, ori cât de 
mie fie prețul, şi chiar când 
Sar dice că s'a fost dat 
arvună, 

Numai celui ce negă con- 
tractul se pâte deferi ju- 
rământ. (Civ. 1191, 1208, 

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 4416—1417) 

1219, 1920, 1417.—Pr. 282, 
243) (Civ. Fr. 1715))). 
141%. Urmând con esta: 

ţiuni asupra preți.tui con- 
tractului verbal, a cărui 
punere în lucrare a înce- 
put, şi nefiind nici o chi- 
tanță, proprietarul jurând 
va fi credut, dacă lucata- 
rul nu preferă a cere o 
estimațiune prin experți. 
In casul din urmă, spesele 
expertizei cad în sarcina 
lui, dacă estimaţiunea în- 
trece preţul ce-l reclamă. 
(Civ. 1219, ur. 1416.—Pr. 

  

aparţinând bisericei. Oas. 1 23291. 
c) Sub imperiul legei Caragea, 

dreptul de embatie (besman) se 
putea dobindi ca si dreptul de 
propietate, prin prescripţiunea 
de 10 şi 30 ani, după cam pose- 
siunea s'a exercitat cu bună sai 
cu rea credinţă. Cas. 363]91, 

d) Prescripţiunile începute sub 
Codul Caragea se guverneză după 
acest cod, aşa că plata embati- 
cului se prescrie prin tre! ani. 
In cazul însă, când intanţa de 
fond stabilesce că prescripţia a 
început sub legea nouă, atunci 
sunt aplicabile dispoziţiunile art. 
1907. Cod. Civ. Cas. 1 19:93. 

1) a) In cazul prevădut de aat, 
1416. Cod. Civ. proba cu mar- 
tori şi prezumţiunile sunt admi- 
sibile atunci când a existat un 
inscris care a fost pierdut prin- 
tr'un caz fortuit, care caz este 
constatat mai întâi. Cas. Secţ. 
Un, 32180. 

W) Dispoziţiunea excepțională 
prevădută a art. 1416. GP Cir,   

nu pote să fie întinsă şi în cazul 
când una din părțile contractante, 
de şi tăgăduesce existența con- 
tractului verbal de locaţiune, re- 
cunâsce însă, cu prilejul proce- 
sului, fapte, care dai prezumţiu- 
mea existenței contractului și 
punerea lui în execuţiune. În 
acest cas proba testimonială şi 
prezumţiunile sunt admise. Oas. 
1. 43490. 

c) Ast-tel fiind, o ată ce lo- 
catorui a primit a trata cu sub- 
locatarul locatarului, eoncluziu- 
nea logică gi naturală este că 
dînsul recunoscea şi ratifica un 
contract  preezxistent intervenit 
între el şi locatar şi că prin ur- 
mare ocuparea de către acesta 
a caselor sale, n'a putut avea 
loe de cât in virtutea unui con- 
tract. Acâstă împrejurare,. for- 
mână o adevărată mărtazisire 
judiciară, proba cu martori, spre 
a dovedi locâţiunea, este aâmi- 
sibilă. Cas. 1 $34|90.
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211. 244) (Civ. Fr. 1716) 5. 
1415. Locatarul are 

dreptul de a sub-închiria 
ori a sub-arenda şi de a 
ceda contractul său către 
altui, dacă o asemenea fa- 
cultatenu''i-a fostinterdisă. 

Ea pâte fi interdisă în 
tot, ori în parte; arestă in- 
terdicere nu se presumă, 
ci trebue să resulte din 
o stipulațiune specială ?). 
(Civ. 1020. 1021, 14929, 1434, 
1439, 1455) (Civ. Fr. 1717)5). 
1419. Disposiţiunile ar- 

ticolelor .relative la con- 
tractele de arendare a a- 
verilor dotale ale femeilor 
măritate, se vor aplica şi la 
contractele de arendă ale 
averilor minorilor. (Civ. 
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390, 427, 454, 534, 1968, 
1269) (Civ. Fr. 1718). 
1420. Locatorul este 

dator, prin însuşi natura 
contractului, fără să fie 
trebuinţă de nici o stipu- 
laţiune specială : : 

10 De a trăda locataru- 
lui lucrul închiriat, saii a- 
rendat; (Civ. 1314, ur. 1421). 

20 De a-l menţine în 
stare de a pulea servi la 
întrebuințarea pentru care 
a tost închiriat, sau aren- 
dat. (Civ. 1421). 

30 De a face ca locata- 
rul să se pâiă folosi ne- 
împedicat în tot timpul 
locaţiunei. (Civ. 1422, 1439) 
(Civ. Fr. 1719)%. 

1421. Locatorul trebue 
  

1) a) Se violeză art, 1417 Cod. 
Civ. când judecătorul admite 
proba prin prezumţiuni pentru 
determinarea quantumnlui anual 
al preţului unei închirieri făcute 
prin conract verbal. Cas. 1. 395|85. 

bd) Ve şi art 2. Cap. V partea 
a IL] din Codul Caragea, pres- 

crie că toecmâla sădirei să se facă 
în scris, av6stă dispoziţiune însă, 
nu este prevădută sub pedepsă 
de nulitate, nefiind cerută ad 
solemnitatem, ci mai mult, 
probationem. Cas. 1 2|94, 

2) In locul cuvintelor : «acestă 
înterdicere nu se presumă...» ete. 
textul frances dice : «Cette clause 
est toujours de rigueur + 

3) A'se vedea notele art. 1410 
Cod. civ. 

ad   
4) a) Singure cazurile fortuite 

cad în sarcina proprietarului. Aga 
ar fi de exemplu ordonanța au- 
torităţilor comunale, care, în in- 
teresul siguranţe! publice, ar dis- 
pune . evacuarea unui imobil şi 
dărimarea lui. In acest caz loca- 
tarul pote cere desfiinţarea con- 
tractului. Cas. I 132|85. 

d) Proprietarul este în culpă 
când nu numai că nu a predat 
arendaşului locurile pentru ară- 
tura de tâmnă, dar a continuat 
dînsul a le ara. Qas. I 121|92. 

c) Spre a dovedi proprietarul 
că nu el este în culpă, trebue 
să dovedescă faptul,. nu că din= 
sul n'a împedecat pe arendaş să 
*şi exercite dreptul săi, ci din 
contra că dânsul a pus la âispo-
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să trădea lucrul în aşa 
stare, în cât să pâtă fi între- 
-buinţat. (Civ. 1420, 1432). 

In cursul locaţiunei, tre- 
bue să facă tote acele re- 
paraţiuni cepotfinecesare, 
afară de micile reparatiuni 
(reparaţiuni locative) cari, 
prin us, sunt. în sarcina lo- 
catarului. (Civ. 1420, 1496, 
1439, 1447, ur.) (Civ. Fr. 
1720) %).. 
1422. Locatarul trebue 

să fie garantat pentru tâte 
stricăciunile şi viţiile lu- 
cerului închiriat, ori aren- 
dat, ce-i împedică întrebu- 

CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE (Art. 1422—1423) 

inţarea, chiar de şi nu ai 
fost cunoscute locataru- 
lui ?) la timpul locaţiunei, 

Dacă din aceste viţii şi 
defecte derivă pentru lo- 
catar o daună re-care. 
locatorul este dator a-l 
desdauna. (Civ. 1352 — 
1360, 1420, ur. 1575.—Co. 
579, 5831) (Civ. Fr. 1721). 
1423, Dacă în timpul 

locaţiunei, lucrul închiriat 
ori avendat se strică în 
totalitate prin cas fortuit, 
contractul este de drept 
desfăcut. Dacă însă se dis- 
truesce în parte, locatarul 

  

ziţia arendaşului, locurile pentru 
axătura de tomnă. Cas,.I 121|9%2. 

d) Locatorul neprocurână 10- 
catarului întrega folosință a lu- 
erului arendat, acesta e în drept 
a cere despăgubiri, care fiind o 
cestiune de fapt, sunt lăsate la 
aprecierea judecătorilor de tond. 
Cas. 1 383|92. 

d) Locatarul care a fost împe- 
decat de a se bucura de folo- 
sinţa lucrului închiriat saă aren- 
dat, este în drept de a cere, 
osebit de daune interese, o scă- 
dere a chiriei sai a arendei, 
proporţionată cu timpul cât a 
ţinut împedecarea, şi prin con- 
secinţă, în caz când chiria sai 
arenda u fost pe deplin plătită, 
el este de asemenea în drept să 
ceră restituirea ei în parte şi în 
raport cu durata împedecărei. 
Cas. 1 69/94, 

[) Constatarea judecătorului de 
fond că proprietarul n'a pus pe 
arendaş în posesiunea imobilu-   

lui arendat şi că prin urmare 
acesta e în drept a cere rezilia: 
rea contractului de arendare, e 
suverană şi scapă de sub censura 
Curţei de Casaţie. Cas. 1 400|94. 

1) a) Hotărârea instanţei de 
fond, care stabilesce din exami- 
narea depunerel martorilor şi a 
actelor produse de părță, că imo- 
bilul închiriat a fost predat lo- 
cafarului în bună stare, consti- 
tuind o cestiune de fapt, scapă 
de sub controlul Casaţiei. Cas. 1 
428|90. 

d) Instanţa de fond se pro- 
nunţă implicit asupra mijlocu- 
lui de apărare invocat, că din 
causa vechimei s'ar fi. deteriorat 
imobilul închiriat, când constată 
în fapt, că acele degradaţiuni, 
aă provenit prin culpa şi negli 
genţa locatarului. Cas. 1 16/95, 

2) Art. Fr. Qice: «e bailleur», 
adică locator, închirietor sai a- 
rendator, iar nu <Zocatar» cum 
dice al nostru.



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 1424—1426) 

pole. după împrejurări, să 
câră o scădere din prei, oră 
desfiinţarea contractului. 

In amândouă cusurile 
nu i se dă nici o desdau- 
nare. (Civ. 1083, 1156, 1425, 
1439, 1457.—Co. 584, 588) 
(Civ. Fr. 1799) 1), 

1424. Locatarul nu 
pote, în cursul loeaţiunei, 
să schimbe forma lueru- 
lui închiriat saii arendat. 
(Civ. 1420, 1429, 1430) (Civ. 
Fr. 1793). 

1425. Dacă, în cursul 
locaţiunei, lucrul închiriat 
saii arendat are nevoie de 
reparaţiuni urgente, ce nu 
se pot amâna până la finele 
contractului, locatarul tre- 
buesă sufere strimtorarea 
ce i se căşuneză, ori-ce fel 
fie ea, şi fiind lipsit chiar, 
pe timpul facerei lor, de 
întrebuintarea a o parte 
din lucrul închiriat, saă/ 
arendat. 
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Dacă însă aceste repara- 
țiuni continuesc mai mult 
de cât patru-deci dile, pre- 
tul locaţiunei se va scă- 
dea în proporţiunea tim- 
pului în care, şi a părței 
lucrului închiriat de a cărei 
întrebuințare a rămaslip- 
sit. 

Dacă reparaţiunile sunt 
de aşa fel în cât locatarul 
şi familia -sa se află în ne- 
putinţă de a locui, el va 
putea cere anularea con- 
tractului. (Civ. 1083, 1421, 
1423) (Civ. Fr. 1794) 2). 
1426. Locatorul nu este 

r&spundător către locatar 
de tuvburarea căşunată luă 
prin faptul unei a treia 
persone, care personă nu-şi 
sprijină acel fapt pe un 
drept asupra lucrului în- 
chiriat sai arendat; loca- 
tarul are însă facultatea 
de a reclama în contră-le 
în numele săi personal. 

  

1) a) Constitue un caz fortuit 
în senzul art 1423 Cod. civ. care 
4ă dreptul locatarului a cere re- 
ziliarea contractului, când auto- 
ritatea comunală, în interesul si- 
guranţei publice, sileşce pe loea- 
tar, printr'o ordonanţă, să eva- 
cueze imobilul spre a se putea 
dărăma. Cas. 1 132|85. 

5) Locatarul este în drept a cere 
reziliarea contractului, când se 
constată că n'a fost pus la timp   în posesiunea lucrului închiriat, 

Cas. I 14]88. 
2) Dispoziţiunile art. 1425 Coa, 

civ. se referă numai la strimpto- 
rarea ce se aduce locatarului în 
caz de reparaţiuni urgente; ele 
nu prevăd şi casul când locatarul 
ar avea reale prejudicii din cauza 
acestor reparaţiuni, împrejurare 
care nu dispenseză pe locator să 
răspundă de danone Jocatarului. 
Cas. 1 312|90.
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(Civ. 1427, ur.) (Civ. Fr. 
1795) 1. 
1427. Dacă, din contră, 

locatarul a fost turburat 
în folosinţa sa, în urma- 
rea unei acţiuni relative 
la proprietatea lucrului, 
are drept la o scădere în 

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 1427) 

proporţiune eu dreptul în- 
chirierei sai arendărei, 
întru cât însă a înştiin- 
tat pe locator de acestă 
molestare şi împedecare. 
(Civ. 1082, ur. 1341, 1351, 
1428.— Pr. 112, ur.) (Civ. 
Fr. 1726) 2), 

  

1) a) Vocatarul, ori-de câte-ori 
este împedecat de o terță persână 
în folosinţa dreptului seti,printr”o. 
turburare de fapt, este în drept 
a exercita acţiunea, posesorie în 
contra autorului turburărei, fără 
a chema pe proprietar în cauză. 
Dispoziţiunile art. 1426, 1427 şi 
1428 Cod. civ. numai atunci “şi 
ai aplicaţiunea, când e în discu- 
ţie dreptul de proprietate, fe pe 
cale de acţiune în petitoriii, fie 
chiar pe cale de excepţiune ca 
detendor, când nu pote figura în 
instanţă de cât proprietarul. Cas. 
1 1089, 

2) Există turburare de drept 
ori-de câte-ori o terță persână 
pretinde un drept de proprietate, 
folosinţă, saii servitute, asupra 
Imerului închiriat. In acest caz, 
conform art 1426 Cod. civ. loca- 
torul respunde fuţă de locatar, 
de prejudiciul cauzat. Cas. 161|90 

c) Lovatarul pote recurge în 
contra administraţiunei, când a- 
cesta "1 cauzeză turburări de fapt, 
în folosința Iuorului închiriat, fără 
a fi în cercul atribuţiunilor sale. 
Cas. 1 364|92. 

d) 'Parburare de drept este a- 
tunci, când o terță personă, pre- 
tinde că are un drept de pro- 
prietate, folosinţă sati servitute 
asupra lucrului închiriat. Cas. 
Secţ. Un. 1|92. . 

e) Loeatorul este responsabil 
de toate turburările de drept su-   

ferite de locatar în exerciţiul fo- 
iosinţei lucrului, fără a distinge 
dacă turburătorul a obiinut sai 
nu o hotărîre judecătorescă, prin 
care să "i se recundscă drepturile 
pe care le invocă. Cas. Secţ, Un. 
1192. 

Î) In înţelesul art. 1426 Cod, 
civ. turburarea. de fapt consistă 
într'o întreprindere trecătore şi 
întimplătâre săvârşită din partea 
unei terţe persone, care nu atinge 
substanţa lucrului închiriat saă 
arendat, dar care mărginește nu- 
mai folosinţa în raod trecător. 
Cas. 1 416|94. 

2) a) Există turburare de drept, 
în senzul art, 1427 Cod. civ, a- 
tunei când cel de al treilea in- 
teresat, pretinde asupra lucrului 
închiriat saii arendat un drept de 
proprietate, de servitute sai de 
folosinţă, manifestat acest drept 
sa prin luarea lucrului asupra 
căruia pretinde a avea dreptul, 
saii prin intentarea unei acţiuni 
în cuntra locatarului. Cas. I 41694. 

d) Despăgubirea cuvenită loca- 
tarului pentru evicţiunea parţia- 

jlăa imobilului, nu pote consista 
numai într”o xeducţiune propor- 
țională a preţului arendel, cînd 
este pe deplin constatat că loca- 
tarul este culpabil că a arendat 
un lucru supus evicţiunei; el este 
dator să repare tot prejudiciul 
adus arendaşului din cauza gre- 
galei sai relek sale voinţi. .Uas
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14289. Dacă acei ceau| pe locatorul în al cărui 
căşunat turburare cu de 
la sine putere, pretind a 
avea vre-un drept asupra 
lucrului, ori dacă locata- 
rul este chemat în jude- 
cată pentru a fi condam- 
nat a perde lucrul în to- 
talitate, saii în parte, saii 
pentru a suferi exerciţiul 
unei servituţi, el trebue 
să însciinteze pe locator 
spre a fi garantat contra 
unei asemenea turburări 
şi dacă vrea, pote să fie 
scutit de ori-ce chemare 
în judecată, arătând însă 

nume posedă, (Civ. 1426. 
ur.—Pr. 112 ur.) (Civ, Fr. 
1797) 1). 
4429. Locatarul are 

două îndatoriri principale: 
10 Trebue să întrebuin- 

teze lucrul închiriat saii 
arendat ca un bun pro- 
prietar, şi numai la desti- 
natiunea determinată prin 
contract ; iar în lipsă de 
stipulațiune specială, la 
destinaţiunea presumptă 
dupa circumstanţe ; - 

90 Trebue să plătescă 
pretul locaţiunei la ter- 

  

Secţ. Un. 71|83; Cas. I 619%. . 
c) A se vedea şi notele art. 1426 

Cod. civ. 
1) a) Locatarul neposedind în 

numele săi propriii, ci în numele 
proprietarului, cei de al treilea 
în cazul intentărel unei acţiuni 
posesorii relative la imobilul în- 
chiriat sai arendat, trebuese s'o 
facă în contra proprietarului, iar 
nu în contra locatarului. Cas. I 
20887. 

d) Cînd e vorba însă de o tur- 
burare de fapt adusă loeatarului 
"xelativă la folosinţa lucrului în- 
chiriat sai arendat, el are drep- 
tul de a exercita acţiunea poseso- 
xie în contra terţiului turburător. 
Cas. I '10]89. 

ec) Violeză art. 1428 Cod. civ tri- 
bunalele care judecă acţiunea po- 
sesorie între doui arendaşi, fără 
a ţine seamă de cererea unuia de 
a se chema în cauză proprietarul. 
Cas. 1 181]92. , 

«) Proprietarul nu este respun-   
zător către locatar pentru turbu- 
rările aduse acestuia de către un 
terţi, în folosinţa lucrului închi- 
viat sai arendat, de cât atuncă 
cînd e vorba de o turburare de 
drept. Cas. I 229|95. 

e) Locatarul neposedînd î în nu- 
mele săi proprii ci pentru pro- 

prietar, acţiunea posesorie care 
are de obiect imobilul închiriat 
sai arendat, cată a fi intentată 
de către cel de ai treilea contra 
proprietarului, cînd dînsul (loca- 
tarul) a aratat pe locatorul în nu- 
mele căruia posudă, Aşa dar, este 
casabilă, ca violind art, 1428 'Goa. 
civ. notăzirea care menţine pe lo- 
catax în proces, cu tâte că dinsul 
a aratat pe loeatorul în numele 
căruia a exercitat, actele de pose- 
siune ce "i se impută şi a cerut 
scâterea lui din proces. Cas. 1 
41495. 

7 A se vedea şi notele art, 1426 
şi 1427 Cod, cir,
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menele statornicite. (Civ. 
1430, ur. 1439, 1551, 1907. 
— Pr.610) (Civ. Fr. 1728) ?). 

14830. Dacă locatarul 
usă de lucrul închiriat ori 
arendat în alt-fel de cum 
se arată în contract, saă 
în un mod dincare arpu: 
tea să resulte o vătămare 
pentru locator,acesta, după 
împrejurări, pote cere des- 
fiintarea contractului. (Civ. 
1429, 1453, 1455) (Civ. Fr. 
1199). | 
143t. Locatarul trebue 

să restitue lucrul în sta- 
vea în care l'a primit, con- 
form inventarului, dacă 
sa fost făcut un aseme- 

CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE Art. 1430—1432) 

nea între dânsul şi lota- 
tor: nu este r&spundător 
însă de pierderea, sai de- 
teriorarea provenită din 
causa vechimei, saii a: unei 
forţe majore. (Liv. 1429, 
1482, ur. 1434, 1448) (Civ. 
Fr, 1730) 2). 

- 1432. In lipsă de in- 
ventariii se presumă că 
locatarul a primit lucrul 
închiriat ori arendat în 
starea în care locatorul 
era dator a'l trăda, şi tre- 
bue să-l restitue în ace- 
iaşi condiţiune, afară nu- 
mai când ar putea proba 
contrariul. (Civ. 1421, 1432, 
1447) (Civ. Fr. 1731) 2). 

  

1) a) Faptul că locatarul nu a 
plătit câsturile arendei, la ter- 
menul fixat prin contract, nu 
îndreptăţegte pe locator, afară 
de cazul unei stipulaţiuni ex- 
prese, a cere relizarea contrac- 
tului. dacă n'a avut grija să pună 
pe locatar în întârziere, printx”'o 
somaţiune. Cas, 1. 32|92. 

5) Proprietarul, dovedind exis- 
tenţa contractului ! de locaţiune, 
este în drept a cere de Ja loca- 
tar câştiurile cuvenite rămânână 
loeatorului în caz de nerecu- 
noscere a plăţei, sarcina dea 
proba că a făcut plata. Cas. 1 
491]91; 115|%. 

2) a) Disposiţiunile art. 494 Cod. 
Civ. referitor la construcţiunile 
Şi plantaţiunile făcute de o terță 
persână pe proprietatea altuia, 
sunt aplicabile şi la posesorul cu titlui precar, cum e un locatar,   

cână relaţiunile juridice dintre 
proprietar şi dinsul, prezintă 
după contract o pertectă analo- 
gie cu situațiunea prevăzută de 
acest articol. Cas, I 263183, 

d) Deciziunea judecătorului de 
fond, prin care se declară că 
clauza dintr'un contract de l0- 
caţiune, cum ar fi asigurarea de 
incendii a imobilului închiriat 
să rămână îi comptul proprie- 
tarului nu pâte fi considerată ca 
0 renunțare din parte'i la drep- 
turile ce'i acorâă art. 1431 şi 
1435 din codul civil, constituind 
o deciziune de interpretare s 
intenţiunei părţilor contractante 
scapă de sub controlul Casaţiei. 
Oas. 1 182|94, 

3) Presumţiunea coprinsă în 
art. 14132 Cod. Civ. cum că în 
în lipsă de inventar, se presu- 
pune că locatarul a primit lu-
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1433. Locatarul e da- 
tor a apăra lucrul închiriat 
contra usurpaţiunilor. 
Urmând usurpaţiune, e- 

ste dator a înseiinţa pe 
locator în termenul ce sar 
fi pus spre cercetare. Căl- 
când acestă datorie, r&- 
mâne r&spundător de dau- 
ne şi spese. (Civ. 1429, 
1434) 4Cww. Fr. 1768). - 
1484. Locatarul este 

văspundător de stricăciu- 
nile şi perderile întem- 
plate în cursul folosintei 
sale, întru cât nu probă 
că au urmat fără culpa sa. 
Asemenea este r&spun: 
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dător şi de stricăciunile şi 
perderile căşunate de per- 
sânele familiei sale, saii 
de subloeatar. (Civ. 1000, “ 
1499, 1434, 1448, 1624) (Civ. 
Fr. 1739, 1735) 1). 

14385. Este r&spundă- 
tor de incendii, dacă .nu 
probeză că încendiul sa 
întâmplat prin cas fortuit, 
sau forţă majoră, sau prin 
defect de construcţiune, 
sau că focul a venit de la 
o casă vecină. (Civ. 99%, 
999, 1083, 1102, 1156, 1434, 
1483, — Co. 465) (Civ. Fr. 
1733) 2). 
1486.Locaţiunea făcută 

  

corul închiriat saii arendat în 
bună stare, nu se pote admite 
şi în cazurile în care s'a sucoe- 
dat mai mulţi locatari, aşa ca 
să nu se potă şti cinee autorul 
daunelor ocazionate în timpul 
locaţiunilor, imobilului închiriat 
sati arendat. Cas. [ 116193. 

1) a) Proprietarul care -a su- 
ferit o pagubă prin faptul chi- 
riaşului, are dreptul să ceară 
despăgubire chiar din momen- 
tul când "1] s'a cauzat stricăciu- 
nea. Cas. 1 131|89. 

5) Instanţele de fonâ pot să 
ordone măsuri de asigurare, 
chiar ivainte de expirarea con- 
tractului, în cazul când locata- 
xul ruin€ză în mod grav, imo- 
bilul luat în locaţiune. Cas. I 
22591. 

e) Instanţa de fond se- pro- 
nunţă implicit asupra mijlocu- 
Yui de apărare invocat, că din   

cauza vechimei s'ar fi deteriorat 
imobilul închiriat, când constată 
în fapt că acele degradaţiuni, 
aă provenit prin culpa şi negli- 
genţa locatarului. Cas. I 16|95, 

d) A se vedea şi notele art. 
1431 Cod. Civ. 

2) a) In caz de incendii, sar- 
cina de a dovedi că el a prove- 
nit din culpa intimatalui sai 
negligenţa 6menilor săi de ser- 
viciă, încumbă reclamantului. 
Cas. 1 5|83. 

5) Deciziunile judecătorului de 
fond, prin care se daclară că 
clausa dintr'un contract de lo- 
caţiune, cum ar fi asigurarea de 
incendiă a imobilului închiriat 
să rămînă în comptul proprie- 
tarului, nu pote fi considerată 
ca o renunțare din parte” la 
drepturile cel acorăă art. 1431 
gi 1435, Cod. Civ, constituind o 
deciziune de interpretare a inten-
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pentru un timp determi- 
nat, înceteză de la sine cu 
trecerea termenului !), fără 
să fie trebuiniă de o prea- 
labilă însciinţare. 

Dacă contractul a fost 
fără termen ?), concediul 
trebue să se dea de la o 
parte la alta, observându- 
se termenile defipte de o- 
biceiul locului. (Civ. 1411, 
1437, 1450, 1452, 1462, 1463 
—Pr. 129) (Civ. Fr. 1736, 
1731) 8). 
1437, După expirarea 

termenului stipulat prin 
contractul de locaţiune $), 

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 1437—1439) 

dacă locatarul rămâne şi 
e lăsat în posesiune, atundă 
se consideră locatiunea ca 
reînoită, eteciele ei însă 
se reguleză după disposi- 
țiunile articolului relativ 
la locaţiune fără termen. 
(Civ. 1436, 1452, 1464) (Civ. 
Fr. 1738) 5). 
1438. Când sa notificat 

congediul, locatarul. chiar 
dacă ar fi continuat a se 
servi de obiectul închiriat 
sai arendat, nu pote o- 
pune relocaţiunea tăculă. 
(Civ. 1437) (Cv. Fr.1739)5). 
1429. Contractul de lo- 

  

ţiunei părţilor contratante, scapă 
de sub controlul Cusaţiei. Cas. 
I 182|94, 

1) Art. Fr. înterealeză între 
cuvintele : <termenulut» şi «fără» 
din textul român, cuvintele: <707s- 
qwil a ci€ par dorit 

2) Art, Fr. în locul cuvintelor: 
«fără termen« din textul nostru 
dice: <sans €crit>. 

3) =) Instanţa de fond, obli- 
gând pe locatar să plătescă dau- 
nele cauzate prin faptul nepre- 
dărei la termen şi în bună stare 
a lucrului închiriat, n'a violat 
câtuşi de puţin dispoziţiunile 
art. 1436 Cod. Civ. de Gre-ce în- 
târzierea  predărei, sa urmaţ 
după expirarea termenului con- 
tractului, care de alt-fel încetase 
de drept. Cas. 1 82|80. 

d) Proprietarul nu este obligat 
a tace locatarnlui o prealabilă 
incunosciinţare spre a“ deşerta 
imobilul la expirarea termenu- 
lui din contract, cână închirie-   

rea este cu termen; în cazul 
acesta este de drept pus în în- 
târziere şi responsabil de dau- 
nele cauzate prin simplul fapt 
al întârzierei. Cas, 1 332|80. 

c) Proprietarul are drept la 
daune-interese. contra locataru- 
Iui pentru nerestituirea imobi- 
Tului la expirarea termenului sti- 
pulat, fără să fie nevoe de tacerea 
unei somaţiuni prealabile pen- 
tru predaxe. Cas. 1 206|95. i 

4) Pextul francez adaogă aci 
cuvîntul: <dcrit» ear în locul cu- 
vintelor «fără terinen,r dice 4san% 
derit 

5) Cestiunea de a se şti dacă 
între părţi a intervenit sai nu 
o tacită reconductiune, este lă- 
sată la aprecierea suverană â 
instanţelor de fond, aşa că scapă 
de controlul Casaţiei. Cas. | 
16190 ; 404190; 235196. 

6) A se vedea nota art, 1437 
Cod. civ,



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 14-10 —1442) 

ealiune se desfiinţeză când 
lucrul a perit în total, sai 
sa făcut netrebnic spre 
ohicinnita întrebuințare 1). 

In cas când una din părti 
nu împlinesce îndatoririle 
sale principale, cea-laltă 
parte pote cere desfiinţa- 
rea contractului. (Civ. 1020, 
ur. 1156, ur. 1423, 1453) 
(Civ. Fr. 1741) 2). 
1440. Contractul de lo- 

catiune nu se desfiinţeză 
prin mortea locatarului, 
niciprin aceea a locatoru- 
lui.(Civ.1485) (Civ.Fr.1742). 
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1441. Dacă locatorul 
vinde lucrul închiriat ori 
arendat, cumpărătorul este 
dator să respecte locaţiu- 
nea făcută înainte de vîn- 
dare, întru cât a fost fă- 
cută prin un act autentic, 
sai prin act privat, dar 
cu dată certă, afară numai 
când desfiinţarea ei din 
causa vîndărei s'ar fi pre- 
vădut în însuşi contrac- 
tul de locaţiune. (Civ. 972, 
1171, 1182, 1420, 1442, ur.) 
(Civ. Fr. 1743) 5). 
1442. Dacă în contrac- 

  

1) Cuvintele : <saă sa făcut ne- 
trebnic spre obicinuita întrebuin- 
țare» lipsese în textul frances. 

2) a) Proprietarul este în drept 
a cere rezilierea contractului de 
locaţiune nu numai pentru ne- 
plata câştiurilor deja expirate la 
intentarea acţiunei, dar şi pentru 
acele câştiuri ce vor expira până 
în momentul deciziunei în apel. 
Cas. 1 498|91. 

2) Totuşi, în lipsă de o stipula- 
ţiune expresă, nepiata câştiurilor 
la termenele ficsate în contract, 
nu indreptăţeste pe proprietar a 
cere rezilierea contractului, de 
cât atunci când locatarul a fost 
pus în întîrziere printr'o soma- 
ţiune. Cas. I 32|92, | 

c) Starea de indiviziune, în care 
se găsese proprietarii unui imo- 
bi] închiriat sati arendat, nu pote 
opune obstacol unuia din ei, de 
a 'cexe în contra locatarului, re- 
zilierea contractului de locaţiune, 
iocheiat cu consiraţimântul lor, 
din cauza ne îndeplinirei obliga-   

ţiunilor sale principale, față de 
acest proprietar. Cas, I 8|93. 

d) Aparține judecătorului de 
fond de a decide suveran, că par- 
tea în favârea căreia s'a stipulat 
întrun contract de locaţiune cla- 
uza rezolutorie expresă, a renun- 
at la dînsa, fără ca hotărirea sa 
în această privinţă să potă fisu- 
pusă controlului Casaţiunei. Cas,. 
I 49|94. 

€) Proprietarul în indiviziune, 
fără consimţimântul căruia cel 
alţi proprietari ai închiriat imo- 
bilui, nu are dreptul ca prin ac- 
ţiune posesorie să ceară evacua- 
rea lui de către locatar, Singura 
cale ce. legea deschide într'un a- 
semenea caz pentru regularea ra- 

porturilor dintre coproprietari, 
este acea a petitorului, Cas.I 56|94. 

3) a) In caz de vînzare a imo- 
bilului închiriat, contractul de lo- 
cațiune pe un termen mai mare 
de 6 ani,nu pâte A opozabil cum- 
părătorului, dacă n'a fost transcris 
în registre conform art. 124 Pr. 

24
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tul de locaţiune sa pre- 
vădut desfiinţarea lui din 
causa vîndărei, atunci lo- 
catarul are drept a cere 
desdaunarea de la locator, 
afară numai când s'ar fi 
stipulat contrariul. (Civ. 
1441, 1443) (Civ. Fr.1744) 9. 
1443. Cump&rătorul ce 

voesce să facă întrebuin- 
tare de facultatea reser- 
.vată prin contractul de lo- 
caţiune de a da congediii, 
trebue să vestescă mai în- 
tâiii pe locatar.—Chiriaşul 
va fi vestit mai înainte cu 
timpul cerut de obiceiul 
locului : arendaşul cel pu- 
tin cu un an. (Civ. 1436) 
(Civ. Fr. 1748). 
1444. Arendaşii oră lo- 

catarii nu pot fi daţi afară 
mai 'mainte acea fi desdau- 
naţi de către loeator, iar 
când acesta nu o face, de 
către cumpărător. (Civ. Fr. 
1749). 
1445. Cumpărătorul cu 

pact de rescumpărare nu 

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 1443-1447) 

pâte să dea afară pe lo- 
catar mai înainte de a fi 
devenit proprietar nerevo- 
cabil, prin trecerea terme- 
nului rescumpărărei. (Civ. 
1375, 1378, 1436, 1441) (Civ. 
Fr. 1751). 

CAPITOLUL III 

Despre regulele particulare la 

închiriere. 

1446. Contractul de în- 
chiriere se pote desființa 
când loeatarul nu mobi: 
leză în de ajuns casa, â- 
fară numai dacă dă garan- 
ție suficientă pentru plata 
chiriei, (Civ. 1489, 1453, 
1455, 1652, 1685, 1730, 1146) 
(Civ. Fr. 1752). 
1447. Reparaţiunile 
mici, numite locative, ce 
rămân în sarcină Jocata- 
rului, dacă nu s'a stipulat 
din contră, sunt acelea pe 
cari obiceiul locului le con- 
sideră de ast-fel, şi între 
altele sunt următârele: 

  

civ., chiar în cazul când ar avea 
Gată certă. Cas. 1 112]89. - 

5) Lipsa transeripţiunei nu pote 
f invocată pentru prima oară îna- 
intea Curţei de Casaţie. Cas. [ 
123|90. 

€) În cazul când atât vinda- 
rea cât şi închirierea s'a făcut 
prin licitaţiune publică, închirie- 
vea este opozabilă cumpărăto-   rului, când ea a avut loc ante- 

vior vîndărei, stabilit fiind că 
după art. 565 proc. civ, adjude- 
caţiunea nu transmite adjudica- 
tarului de cât aceleaşi drepturi 
pe care le avea şi debitorul, 
asupra lucrului vîndut. Cas. [| 
213|50 ; 1517|96. 

1) A se vedea notele art, Iti. 
Cod. ci.



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 1418-1452) 

Reparaţiunea vetrei so- 
belor, a gurei lor, a ca- 
pacelor, ş. c. ].,a stricărei 
teneuelei din partea de jos 
a pereților camerilor şi a 
altor locuri de locuință, 
până la înălțime de un 
metru ; 

La parchet şi duşumele, 
întru cât numai unele bu- 
căți sunt stricate; 

A geamurilor, întru cât 
sfărimarea lor nu ar fi ur- 
mat din causa unei întâm- 
plărăi extra-ordinare, ori 
forţe majore, de care nu 
pote fi responsabil loca- 
tarul ; 
A uşelor, ferestrelor, pro. 

scelor, verigelor şi alt fel 
de incuetori. (Civ. 1421, 
1432, 1434, 1448, 1730) (Ciy. 
Fr. 1754). 
1448. Nică una din re- 

paraţiunile reputate lora- 
tive nu cad in sareina lo- 
catarului, când stricăciu- 
nile aii fost causate prin 
vechime, sai prin forţă ma: 
joră. (Civ. 1431, 1482, 1447) 
(Civ. Fr. 1155). 
1449. Curăţirea puţu- 

rilor şi aplimbătorilor este 
în sareina locatorului !). 
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(Civ. Fr. 1756), 
1450. Inchirierea mobi. - 

lilor destinate pentru mo: 
bilarea unei case întregi, 
a unui apartament, ori ma- 
gasin, se consideră făcută 
pentru durata ordinarâ a 
închirierei caselor, apar- 
tamentelor, magasinelor, 
după obiceiul locului. (Civ. 
9830, 1436) (Civ. Fr. 1757). 

1451. Inchirierea unui 
apartament mobilat se va 
considera făcută pe un an, 
când s'a stipulat atâta chi- 
rie pe an; de?) o lună, 
când s'a stipulat atâta ehi- 
rie pe lună; 

De 2) o di când sa sti- 
pulat atâta chirie pe di. 

Dacă nu există nici o 
împrejurare din. care să 
se probe că închirierea s'a 
făcut pe un an, peo lună, 
saii pe o di, se va consi- 
dera făcută conform obi- 
ceiului locului. (Civ. 980, 
1436, 1452, 1463) (Civ. Fr. 
1758). , 
1452, Dacă locatarul, 

şi după expirarea terme- 
nului loeaţiunei continuă 
a remâne în casa, sai 
în apartamantul închiriat, 
  

1) Art. Fr. adaogă: «sil my a 
clause contraire. 

2) Prin erdre de tipar sai de 
  copist, se dice aci: «De în ne 
de <Pe» cum este şi în textu 

|â. "noes.
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fără nici o împedicare din 
partea loeatorului, el se 
consideră că voesce a le 
ocupa sub aceleaşi condi- 
tiuni şi pentru un timp de- 
terminat de obiceiul locu- 
lui, şi nu pote nici să iasă 
nici să fie concediat înainte 
de a se fi făcut vestirea în!) 
termenul obicinuit în lo- 
calitate.(Civ. 980, 1436, 1437 
1451) (Civ, Fr. 1759). 
1453. Dacă contractul 

de închiriere se desfiin- 
teza penru culpa chiria- 
şului, acesta e dator dea 
plăti chiria pe tot timpul 
necesar pentru o nouă în- 
chiriere, şi daunele ce ar 
fi provenit din reua între- 
buințare a lucrului închi- 
riat. (Civ. 1084, 1480, 1439, 
1446) (Civ. Fr, 1760). 

CAPITOLVL 1Y 

Despre regulile particulare la 
arendare 

Seoţiunea I.—.Arendarea pe bani. 

1454. Dacă prin con: 
tractul de arendare, se a- 
rată o întindere mai mică. 

"CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art. 1153-1455 

saii mai mare. de cât are 
fondul în realitate, arenda 
nu se va scădea şi nu se va 
spori de cât în ceasurile şi 
după regulile coprinse la 
titlul vinderei, articolul 
13272) (Civ. 1328 1333) (Civ, 
Fr. 1765). | 
1455. Dacă arendaşul 

nu înzestreză moşia cu 
vitele şi instrumentele ne- 
cesare: pentru exploatați- 
une; dacă nu o cultivă de 
fel, dacă nu o cultivă ca 
un bun proprietar, dacă 
face din moşia arendată 
o întrebuințare diferită de 
aceea ce a fost destinală, 
saii în genere dacă nuin- 
deplinesce clausele aren- 
dărei, aşa în cât din acâsta 
să derive o daună pentru 
loeator, acesta pote, după 
împrejurări, să ceâră des 
ființarea contractului. 

In tote casurile sus dise, 
arendaşul este răspundă 
tor de daunele provenite 
din neîndeplinirea contrac- 
tului. (Civ. 1020, 1021, 1013, 
1084, 1429, 1430, 1439, 1730) 
(Civ. Fr. 1766)5). 

  

„I In eâiţia oficială lipsesce cu- 
vintul: «în» care în textul fran- 
cez există şi fără de care sensul 
este schimbat, 

2) Cuvintele ; «dr. 18215, lip- 
sesc în textul frances,   3) a) Arendaşul, neconformin- 

du-se dispoziţiunilor art. 145 
Coâ. civ, lăsând moşia luată cu 
arendă necultivată, „proprietarul 
este în dreptul săi a cere rezi- 
lierea contractului, Cas 1 202]85.



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE (Art, 1456 —1460) 

1456. Fie-ce arendașş 
este dator să'şi strângă 
recolta numai în locurile 
obicinuite spre acest finit, 
întru cât nu a urmat o 
stipulațiune diferită!).(Civ. 
1465, ur. 1730) (Civ. Fr. 
1767). 
1457. Dacă arendarea 

sa făcut pe mai mulţi ani 
şi dacă în cursul ei sa 
perdut prin cas fortuit totă 
recolta unui an, saii cel 
putin jumătate din ea, 
arendaşiul pote să ceră 
un scădăment din arendă, 
afară numai când s'a com- 
pensat prin precedentele 
recolte. 

Acest scădămint nu se 
va putea determina de cât 
la flnele contractului de 
arend-re, atunci însă se 
va face compensaţiunea 
prin recoltele tutulor ani- 
lor de arendare. 

5) Instanţa de fond constatând 
în fapt că proprietarul este în 
culpă,  neconformându-se art. 
1430 Cod. civ. de a face ca lo- 
catarul să se pâtă folosi de lu- 
cerul arendat, cu drept cuvint îi 
respinge cererea de reziliere a 

contractului, întemeiată pe fap- 
tul că arendașul nu s'a confor- 
mat cerinţelor art. 1455 Cod. 
civ. Cas. I 127|92, 

1) Cuvintele: «întru cât nu a 
urmat o stipulatiune diferită,» lip- 

sesc în art. frances.   
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Până atuuci însă jude 
cătorul pote după arbitrul 
săii; să facă un scădă&miînt 
provisoriii în proporțiunea 
daunei suferite. (Civ. 1423, 
1458, ur.) (Civ. Fr. 1769). 
1438. Dacă arendarea 

nu s'a făcut de câtpe un 
an şi tâtă recolta sai cel 
puţin jumătate din ea s'a 
perdut, arendaşul va că- 
păta un scădămint pro- 
porţional cu arenda. (Civ. 
14517, 1459. ur.) (Civ. Fr. 
1710). 
1459. Nu se va face 

scădăment când perderea 
fructelor se va fi întâm- 
plat după culegerea lor. 
(Civ. 465, 971, 1156, 1457) 
(Civ. Fr. 1771). 
1460. Arendaşul pâte, 

prin o clausă expresă, sâ 
ia asupră-şi casurile for- 
tuite. (Civ. 1461) (Civ. Fr. 
17792) >). 

2) Părţile pot deroga prin con- 
venţiunea lor la dispoziţiunile 
art. 1460 şi 1461 Cod. civ., aşa 

că, dacă arendagul 'şt-a luat asu- 
pră'şi tâte cazurile de forță ma- 
joră şi fortuite, ordinare sa 
extra-ordinare, prevădute sati ne- 

prevădute, fără drept de rezili- 
ere sai despăgubire, ori scădere 
de arendă, neexceptând din ca- 
zarile neprevădute de cât devas- 
taţiunile prin resbel, întrun ase- 
menea caz judecătorul fondului 
a fost în drept a respinge pre-
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1461. Sub stipulaţiu- 
nea articolui precedent nu 
se coprind de cât casurile 
fortuite ordinar, cum: grin- 
dină, brumă, ş. e. 1. 

Nu se coprind sub dinsa 
casurile fortuite extra-or-, 
dinar, cum: devastatiune 
din resbel, înundaţiune ne- 
obicinuită în ţeră, afară 
“numai când s'ar fi lepădat 
de dreptul. de scădâmiînt 
din motivul ceasurilor for- 
tuite, prevădute şi nepre- 
vădute. (Civ.. 1460) (Civ. 
Fe. 17731). 

1462. Avendarea fără 
termen 2) a unei moşii se 
consideră făcută pentru 
tot timpul necesar ca a- 
rendașul să culegă tote 
fructele ei. (Civ.1436, 1463, 
ur). (Civ. Fr. 1774). 

1463. Contractul de a- 
vendare fără termen 2) în- 
ceteză de la sine cu ex- 
pirarea timpului pentru 
care se: consideră. făcut 
după  disposiţiunea art. 

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. (1:461—1466) 

precedent. (Civ. 1436, 1462, 
1464) Civ. Fr. 1775). 
1464. Dacă dupe e: 

pirarea arendărei făcută cu 
termen î) arendaşul con- 
tinuă şi se lăsa în pose- 
siune, atunci se formeză 
o nouă arendare cu efec- 
tul arătat la articolul 1462. 
(Civ. 1457, ur. 1452, 4463) 
(Civ. Pr. 1776), 
1465. Arendaşul ce ese 

trebuesă dea, celui ce vine 
după dânsul, încăperile 
euviincidse şi alte înles- 
nivi pentru muncile anu- 
lui următor, şi vice versa: 
arendașul ce vine trebue 
să lase celui ce ese încă: 
perile cuviincidse şi alte 
înlesniri pentru consuma- 
rea furajelor şi pentru 
strîngerea recoltelor ce ar 
fi mai r&mas a se face. 
(Civ. 1456) (Civ. Fr. 1711). 

Secţiuuea II. — Arendarea (4) 
pe fructe 

1466. Disposiţiunile în 
  

tenţiunea ce face arendaşul con- 
tra proprietarului, care avea de 
obiect scutirea sa de plata aren- 
dei pentru că moşia "I-a fost 
inundată, când el. constaţă în 
fapt că prin acea inundație nu 
s'a desființat moşia arendată în 
substanţa ei, ci s'a făcut numai 
pentru un timp Gre-care, impro- 
prie la destinaţia ek. Cas.1 302/95.   1) A se vedea nota art. 1160: 

Cod. siv. 
2) In locul cuvintelor: fără ter” 

men,» textul franoces dice: «01% 
6critar 
3) Inlocul cuvintelor«cu ierni 

textul frances dice : «par &rit” 
4) In ediţia oficială, prin erore 

de tipar, în loc de <4rendare pt 
fructe» se dice « Adunare de fructe.“
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genere pentru locatiunea 
juerurilor şi în particular 
pentru arendarea pe bani 
se aplică şi la arendarea 
pe fructe, cu modificaţiu- 
nile următore (1). (Civ. 
1454-1465, 1467, ur.) 

1467. Dacă arendân- 
du-se moşia sa stipulat 
ca arenda să se plătescă 
în o parte din fruele, oră-ce 
sub arenduire este oprită, 
dacă nu s'a permis anume. 
(Civ. 1466, 1468) (Civ. Fr. 
1763). 
1468. Urmând sub a- 

vendare nepermisă, pro- 
prietarul are drept de a'şi 
lua îndărăt folosinţa mo- 
şiei sale, şi de a fi satis- 
făcut de daune-interese ce 
ar proveni de la neînde- 
plinirea contractului. (Civ. 
1467, 1469). (Civ Fr. 1764) 

1469. Perderea recol- 
iei, prin casuri fortuite, 
în tot, oră în parte, cade 
în sarcina ambelor părti, 
fără a da drept nici uneia 
din ele a trage la r&spun- 

1) Acest art. lipsesce în Cod.fr. 
2) In ediţia oficială, prin erdre 

de tipar se dice lucrărilor» în 
joc de «lucrurilor» cum, este şi 
în textul trances. 

3) Constitue un contract de 
locaţiune de serviti, potrivit 
art. 1410 Cod. civ,, iar nu un 
mandat saă un contract de co-   

dere pe cea-L'altă. 
Nu va privi însă pe 

proprietar perderea recol- 
tei după stringerea ei, 
dacă arendaşul sa fost 
pus în întârdiere cu tră- 
darea părţei cuvenită ace- 
luia. (Civ. 1459) (Civ. Fr. 
17714). 

CAPITOLUL V 
Despre locaţiunea, lucrărilor 

1470. Există trei fe- 
lură de locaţiuni a lucră- 
rilor. (Civ. 1412). 

10) Aceia prin care per- 
sonele se obligă a pune 
lucrările lov în serviciul 
altora; (Civ. 14714, ur.) 

20) Aceia a cărăuşilor şi 
a căpitanilor de corăbii, 
cari se  însărcineză cu 
transportul persânelor, sai 
a lucrurilor (?). 
(Civ. 1413, ur. — Co. 531, 
ur. 557, ur. 571, ur). 

30 Aceia a întreprindă- 
torilor de lucrări. (Civ. 
1478, ur.) (Civ. Fr.t779) 5). 

1471. Nimeni nu pote. 

mision conform art. 314 gi 405 

Cod. Com. angajamentul luat de 

o personă de a da alteia infor- 

maţiunile necesare în privință 

anor furnituri, în schirabul unui 

provision, fără însărcinare din 
partea celui d'ântâiă de a trata 
însuşi în numele celei de a doua 
Cas. IL 12]90.
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pune în serviciul altuia lu- 
crările sale de căt pentru 
o întreprindere determi- 
nată, sau pe un timp măr- 
ginit. (Civ. 94, 620, 970, 
980, ur. 1472, ur. 1540.— 
Pr. 3090). (Civ. Fr. 1780). 
1472. Patronul se crede 

pe cuvântul său: 
Pentru câtimea salariu- 

lui : 
Pentru plata salariului 

anului expirat şi pentru 
acompturile date pe anul 
curgător. (Civ. 1208, 1219, 
1729, 49) (Civ. Fr. 1781) 3). 

1473. Disposiţiunile 
din capul despre deposit 
şi sechestru relative la 
stăpânii de hoteluri se vor 
aplica şi la cărăuşii şi că- 
pitanii de corăbii, întru cât 
privesce paza şi conserva- 

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. (Azi, 1472 —14725) 

tiunea lucrurilor încredin- 
tate lor. (Civ. 1191, 119, 
1623-1625, 1730, 60. — Co. 
406, 419, ur. 423, 49%, ur. 
429, 431, 436, 506, 508. — 
P. 309, 40, 389, 20) (Civ. Fr. 
1782). 
1474. Cărăuşii şi că- 

pitaii de corăbii sunt r&s- 
pundtori nu numai pen: 
tru lucrurile ce ai încăr- 
cat în bastimentul, saii 
carul lor, dar şi pentru 
acelea ce li s'ai remis în' 
port, saii la magazinele 
de deposit, spre a fi încăr- 
cate în bastimentul, sai 
carul lor. (Civ. 1000, 1475. 
—Co. 413, 423, 595, ur. 
429, 431, 436, 506, 508) 
(Civ. Fr. 1783). 
1475. Fi sunt r&spun- 

dători de perderea şi stri- 
  

1) a) Dispoziţiunile art, 1472 
Cod, civ. fiind o derogaţiune de 

” la principiile generale în materie 
de probe, trebuese în tot-de-auna 
interpretate în sens restrictiv, in- 
stanţa de fond trebuind să ţină 
compt şi de poziţiunea socială a 
stăpînului, de moralitatea şi in- 
strucţinnea sa. Cas. 1 276|88. 

2) Nu'şi mai are aplicaţia art. 
1472 Cod. civ. când patronul, ehe- 
mat ind da interogator, nu sa 
prezentat in instanţă spre a res: 
punde dacă datoreşte sai nu sa- 
iarul pretins. In cazul acesta, ab- 
senţa sa nemotivată; pâte fi luată 
drept o mărturisire. Cas. 1 140|92 

c) Jurămiîntul decizoriă pote î   
deferit de servitor patronului săă, 
în cazuriie excepţionale prevăgu- 
te de art. 1472 Cod. civ,, căci ore 
dinţa ce legiuitorul atribue cuvin- 
tului patronului prin acest articol 
nu pote să constitue de cât o pro- 
bă ordinară, iar nu atât de abs0- 
lută in cât să nu pstă fi combă- 
tută prin nică o altă probă legală 
admisă de legiuitor, cum ar fi de 
exemplu proba ce ar rezulta din- 
tran act emanat de la patron; In 
lipsa unei dispoziţiuni exprese de 
lege, care să oprescă o atare pro- 
bă contrară, ea trebue să fie ad- 
misă, ori de câte ori servitorul 
recurge la ea, Cas. ] 357|93.



CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE (Art. 1476-1482) 

căciunea lucrurilor încre- 
dințate lor, când ei nu 
probă că s'au perdut ori 
S'ait stricat din causă de 
forţă majoră, sai casuri 
fortuite. (Civ. 1083, 1156, 
1922.— Co. 425, 506) (Civ. 
Fr. 1784). 

1476. Intreprindătorii 
de transporturi publice pe 
uscat şi pe apă trebue să 
țină un registru de bani, 
de efectele şi pachetele 
cu cari se însărcinează. 
(Civ. 1191, 1198, 1621. — 
Co. 22, 510) (Civ. Fr. 1785). 
1477. Intreprindătorii 

de transporturi şi de tră- 
suri publice, cum şi pa- 
tronii bastimentelor mat 
sunt supuşi şi la regula- 
mentele particulare cari 
aii putere de lege intre 
dânşii şi cei-l'alţă cetățeni. 
(Civ. 1476.—Co. 514, 545, 
530. — P. 309, 40, 389, 20, 
30) (Civ. Fr. 1786). 

14783. Când se comite 
cui-va facerea unui lucru, 
se pote stipula ca el să 
pună numai lucrul săi, 
saii meseria sa, saii să pro- 
cure şi materia. (Civ. 1413, 
1470, 1479, ur.— Co. 491) 
(Civ. Fr. 1787). 

1479. Când luerătorul 
dă materia, dacă lucrul   
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piere, fie în ori-ce chip, 
înainte însă de a se fi tră- 
dat, dauna r&mâne în sar- 
cina sa, afară numai dacă 
comitentele a întârdiat de 
a-l primi. (Civ. 1018. 1079, 
1081, 1300, 1316, 1319) (Civ. 
Fr. 1788). 

1450. Când meseriaşul 
pune numai lucrul sâi, 
saii industria sa, dacă lu- 
erul piere, dauna nu cade 
în sarcina lui, de cât nu- 
mai dacă va fi urmat din 
culpa sa. (Civ. 998, 999, 
1156, 1481) (Civ. Fr. 1789). 

1481. In casul art. pre- 
cedent, dacă lucrul piere, 
de şi fără culpa luerăto- 
rului, înainte însă de a fi 
fost trădat şi fără ca co- 
mitentele să fi întârdiat 
de a'l verifica, meseriaşul 
nu are nici un drept de 
a pretinde salariul săii, 
afară când numai lucrul 
a perit din causa unui vi- 
ţii al materiei. (Civ. 1079, 
1156, 1483) (Civ. Fr. 1790). 

14852. Când e vorba de 
un lucru ce se meăsoră, 
sai care are mai multe 
bucăţi, verifieațiunea se 
pote face în părți, şi se 
presumă făcută pentru tâte 
părtile plătite, dacă comi- 
tentele plătesce lucrătoru-
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lui în proporţiunea lucru- 
lui făcut. (Civ. 1200, 1202) 
(Civ. Fr. 1791) 

14853. Dacă. în curs de 
10 ani numărați din dioa 
în care s'a isprăvit elădi- 
rea unui edeficiii, saii fa- 
cerea unui alt lucru în- 
semnător, unul ovi altul] 
se dărîmă în tot, ori în 
parte, sait ameninţă inve- 
derat dărimare, din causa 
unui viţiii de construeţi- 
une, saii a pământului, în- 
treprindătorul şi architec- 
tul r&mâne r&spundător de 
daune. (Civ. 1481, 1437, 4, 
50, 1742, 1885, 1890, 1902) 
(Civ. Fr. 1792). 

1454. Intreprindătorul 
sai architectul care sta în- 
săreinat a da gata un edi- 
ficiă după un plan stator- 
nicit şi desbătut cu comi: 
tentele, nu pâte cere nici 
o sporire de plată, nici 

sub pretext de scumpire 
a muncei manuale, ori a 
materiilor, nici sub pre- 
text că s'au făcut la pla- 
nul dis schimbări şi adăo- 
giri, dacă aceste adăogiri 
şi schimbări n'a fost în 
seris aprobate şi prețul 
lor defipt cu comitentele. 
(Civ. 1206, 1208, 1737, 4, 
1742. — Co. 491) (Civ. Fr. 
1793) 1). 
14$5. Contractul de lo- 

caţiune a lucrărilor se des- 
fiinţteză cu mârtea mese- 
riaşului, architectului, sati 
întreprindătorului. — (Civ, 
1094, 1440, 1486.—Co. 492) 
(Civ. Fr. 1795). 
1456. Comitentele insă?) 

este dator să plătâscă ere- 
dilor lor, în proporţiunea 
pretului defipt prin con- 
ventiune, valârea lucrări- 
lor făcute și aceea a ma: 
terialelor pregătite, întru 

  

1) a) In virtutea art. 1484 Cod. 
civ. chiar în caz de utilitate nu 
se pote cere sporire de preţ, a- 
fară de cazul cână adaosele de 
lucrări aii fost consimţite. Cas. 1 
29389. 

b) Şi în cazul de mai sus se 
cere un act scris constătător al 
faptului că acele lucrări supli; 
mentare s'au făcut cu voia şi ară- 
tările comitentului. Cas, 1 208191; 
187|92. 

<) Intreprinzătoral sai arhiteo- 
tul, care s'a jusărcinat cu facerea   

unui edificii după un plan des- 
bătut cu comitentul, nu pste cere 
nici o sporire de plată, sab pre- 
text de scumpire a muncei ma- 

nuale, ori a materialelor, sai pen- 
tru că s'a făcut schimbâni, saă 
adăogiri la acel plan, dacă acele 
adăogiră şi schimbări p'aii fost 
în scris aprobate şi preţul lor ho- 
tărît de comitent. Cas. II 21419. 

2) Prin erdre de tipar, în edi- 
ţia oficială, se qice «încă» în 106 
de <însă>, cum este și în art, 
franceş.
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cât însă acele lucrări şi 
materiale. pot fi folositore 
pentru dânsul. (Civ. 1485) 
(Civ. Fr. 1796). 

14857. Intreprindătorul 
răspunde de lucrările per- 
sânelor ce a. întrebuințat. 

(Civ. 1000) (Civ. Fr. 1797). 
1458, Zidarii, lemnarii! 

şi cei-Lalţi lucrători între- 
buinţaţi la clădirea unui 
edificiu, sait la facerea unei 
alte lucrări date în apalt, 
pot reclama plata lor de 
la comitente, pe atât, pe 
cât acesta ar datori între- 
prindătorului în momen- 
iul reclamaţiunei. (Civ.974, 
1737, 40, 5o, 1829) (Civ. Fr. 
1798). 
1489, Zidarii, lemnarii 

„şi cu cei-V'alţă lucrători cari 
contracteză direct eu un 
pret hotărit, sunt priviţi 
ca întreprindători pentru 

+ 

319. 

partea de lucru ce ia asu- 
pră-le. (Civ. 1490) (Civ. Fr. 
1799). 
1490. Disposiţiunile ar- 

ticolelor precedente din 
acest capitol se aplică şi 
la dânşii. (Civ. 1489) (Civ. 
Fr. 1799) 1). 

TITLUL VIII 
Despre contractul de 

societate 

CAPITOLUL 1 

Dispositiuni generale, 

1491. Societatea este 
un contract prin care dou€ 

Ț saii mai multe persone se 
învoesce să pună ceva în 
comun, cu scop de a îm- 
părţi folosele ce ar putea 
deriva. (Civ. 474, 942, 943, 
945, 947, 1492.—-Co. 77, ur.) 
(Civ. Fr. 1832) 2). 
1492. Ori-ce societate 

  

1) a) Dispoziţiunile art. 1488 
Cod. civ. nu sunt aplicabile în ca- 
zul când lucrătorul se prezintă în 
instanţă ca mandatar al patronu- 
lui şi nuca o pers6nă care a con- 
tractat cu antreprenorul, în ea- 
zul arătat putind avea o acţiune 
directă în contra mandantelui. 
Cas. 1 331]87, 

12) Antreprenorul de construc- 

ținut, în lipsă de unact scris nu 
pote deferi jurămînt .decizoriă, 
comitentului, pentru probarea lu- 
crărilor suplimentarii ce pretinde 
că a făcut, Cas. I 208J91,   

c) Plăţile făcute de comitent, 
lucrătorilor întrebuinţaţi de an- 
treprenorul construcţiunei, pot 
fi imputate acestuia, cu ocaziu- 
nea uichidărei socotelilor. Cas, I 
208191. 

2) a) Societăţile străine nu pot 
avea existenţă, nici a exeroita 
drepturi mai înainte de a fi re- 
cunoseute ca pers6ne juridice 
(morale) de autoritatea compe- 
tentă. Cas. 1 353|88 

5) Art. 1491 Cod. civ. recundsce 
dreptul asociatului de a'şi primi 
înapoi tot capitatul asociaţiunei,
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trebue să aibă de obiect 
un ce licit şi să fie con- 
tractată spre folosul co- 
mun al părtilor. 

Fie-care membru al unei 
societăţi trebue să pună 
în comun sai bani, saii 
alte lucruri, sai industria 
sa. (Civ. 5, 968, 1008, 1503, 
ur, 1513.— Co. 81, 8, 89, 
4, 90, 30) (Civ. Fr. 1833). 

CAPITOLUL II 

Despre diversele feluri de so- 

cietătă. 

1493. Societăţile sunt 
universale,sai particulare. 
(Civ, 1494, ur. 1499, ur.) 
(Civ. Fr. 1835). 

Secţiunea I. — Despre societăţile 
universale. 

1494. Societăţile uni- 
versale pot fi de două fe- 
lauri : Ă 

Societatea tutulor hu- 
nurilor a membrilor eă; şi 
societatea universală a câş- 
tigurilor. (Civ. 1495, ur.) 
(Civ. Fr. 1836). 
1495. Societatea tutu- 

lor bunurilor presenţi este 
aceea prin care membrii 
ei pun la mijloc tâte ave- 
rile mobile şi imobile ce 

când acest capital a fost depus 
numal de el, rezervind pentru   

CONTRACTUL DE SOCIETATE (Art. 1493—1498) 

posed, şi tote câştigurile 
ce ar putea resulta din ele. 

In contractul societătei, 
ei pot coprinde ori-ce alt- 
fel de câștiguri, bunurile 
însă ee vor putea dobindi 
prin succesiune sai dona: 
tiune nu vor intra. (Civ. 
965, 968, 1008, 1289) (Civ. 
Fr. 1837). 

1496. Societatea uni- 
versală a câştigurilor este 
aceea prin care membrii 
ei pun la mijloc câştigu- 
rile din industria lor, ce 
cu ori-ce titlu ar dobindi 
în cursul societăţei. 

Averea mobilă, ce po- 
sedă fie-care din asociaţi 
în momentul contractului, 
intră în societate ; imobi- 
lele lor însă personale nu 
intră de cât pentru folo- 
sintă numai. (Civ. 472, ur. 
517, ur. 1495, 1505, 1514) 
(Civ. Fr. 1838). 

1497, Făcându-se un 
simplu contract de socie- 
tate universală, fără nici 
o altă declaraţiune, atunci 

se întelege că sa format 
numai o societate univet- 
sală de câştiguri. (Civ.1496) 
(Civ. Fr. 1839). 
1498. Contractul de so- 

împărţeală între asociaţi, numai 
beneficiul. Cas. Îl 293|94.
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cietate universală se pâte 
face numai între pers6- 
nele capabile de a da sai 
a primi una de la alta, şi 
care au facultatea dea se 
avantaja. reciproce, în pre- 
judiţiul altor persone. (Civ. 
808, ur. 812, 841, ur. 939, 
ur.) (Civ. Fr. 1840). 

Secţiunea II.— Despre societate 

particulară. 

1499. Societatea par- 
ticulară este aceea ce are 
de obiect 6re-cari lucruri 
determinate, saii usul lor, 
oră fructele lor. (Civ. 962, 
ur, 4493, 1500.—Co. 17, ur.) 

(Civ. Fr. 1841), 
1500. Asemenea, so- 

cietate particulară este şi 
aceea formată prin un con- 
tract, prin care mai multe 
persone se alcătuesc, saii 
pentru o întreprindere de- 
terminată, saii pentru exer- 
cițiul unei meserii, saii a 
unor profesiuni. (Civ. 1499. 
—G0.77-270) (Civ. Fr.1842), 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile asociaţilor 
întve că îngişă şi în privinţa altora. 

Seaţiunea I.— Despre îndatoririle 
asociaţilor între ei înşii. 

1501. Societatea începe 
în momentul facerei con-   
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tractului, dacă nu se sti- 
puleză un alt timp. (Civ. 
969.--Pr. 58, 62, 63, 65.—: 
Co. 89, 60, 90, 119, 191-194) 
(Civ. Fr. 1843). 
1502, Dacă nu sa sti- 

pulat nimic în privinţa du- 
ratei societăţei, atunci ea 
se presumă  contractată 
pentru totă vista asocia- 
ţilor, cu singura mărginire 
coprinsă în articolul 1527. 

Dacă însă ea are de o- 
biect o afacere ce nu dură 
de cât un timp determinat, 
atuncă se presumă contrac- 
tată pentru tot timpul cât 
va ţine acea ufacere. (Civ. 
728,1523, ur.) (Civ. Fr.1844). 
1503. Fie-care asociat, 

în privinta societăţei, se 
consideră ca un debitore 
de tot ceea-ce a promis de 
a pune în comun. (Civ. 971, 
972, 1074-1078, 1492, 1504. 
—Co. 89, 90, 191-194). 

Dacă s'a promis un 0- 
biect determinat de care . 
societatea s'a evins, aso- 
ciatul, ce Pa pus în comun. 
e r&spundător către socie- 
tate în felul precum vîn- 
dătorul este către cump&- 
rător. (Civ. 971, 972, 1074- 
1078, 1316, ur. 1329, 1336, 

ur. 4496, ur. 1509, 1525.— 

Co. 81, 84) (Civ. Fr. 1845).
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1504. Asociatul care 
era dator a pune în comun 
o sumă de bani, şi care 
n'a făcut'o, de drept şi fără 
nici o cerere, rămâne de- 
bitore de dobânda acestei 
sume, din diua în care tre- 
buia să o plătescă, fărăa 
fi scutit şi de plata de da- 
une-interese, dacă s'ar cu- 
veni. 
Asemenea se va urma 

şi în privinta acelor sume 
ce ar fi luat din casa so- 
cietătei, a cărora dobândă 

"va începe a se socoti din 
dioa luărei lor, pentru un 
folos al săi particular. 
(Civ. 1081, 1084. 1988, 1492. 
—Co, 43, 81, 8%) (Civ. Fr. 
1846). 

1505. Asociaţii cari s'aii 
îndatorat a pune în comun 
industria lor, vor trebui 
să dea semă de tâte câş- 
tigurile făcute prin acel 
fel de industrie, ce este 
obiectul societăţei. (Civ. 
1496, 1503, 1511) (Civ. Fr. 
18417) | 
1506. Când un asociat 

este pe sema sa creditore 
de o sumă exigibilă al u- 
nei persâne, debitoare a- 
semenea şi către societate 
cu osumă exigibilă, atunci   

CONTRACTUL DE SOCIETATE (Art. 1504-1508) 

un aşa debitore va trebui 
să se socoteâscă atât în cre- 
ditul societăţei, cât. şi în 
al săii propriii, în propor- 
tiunea ambelor credite, 
chiar când prin chitanța 
dată sar specifica eă pri- 
mirea s'a făcut numai pe 
sema creditului săi par: 
ticular. 

Dacă însă prin chitanța 
dată s'ar specifica că pri- 
mirea s'a făcut numai în 
comptul creditului societă- 
ței, atunci se va urma după 
acestă declaraţiune. (Civ. 
1110, ur. 1507) (Civ. Fr. 
1848). 
1507. Când _ unul din 

asociaţi şi-a primit partea 
sa întregă din creditul co- 
mun, şi debitorele a de- 
venit apoi nesolvabil, a- 
cest asociat va trebui să 
pună în comun ceea cea 
primit, chiar când ar fi 
dat-o chitanță, unume pen: 
tru partea sa. (Civ. 1506) 
(Civ. Fr. 1849). 
1508. Fie-care asociat 

rămâne r&spundător către 
societate de daunele că: 
şiunate prin culpa sa. A- 
ceste daune nu pot să se 
compense cu folâsele a- 
duse societăţei prin indu- 

aceea ce primesce de la!stria sa, în alte afaceri.
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(Civ, 998, 999, 1081, vr. 
1145.— Co. 85) (Civ. Fr. 
1850). Ă 
1509. Lucrurile 1),a că- 

ror folosinţă numai.ai fost 
pusă în comun, dacă sunt 
corpuri certe şi determi- 
nate ce nu se eonsum prin 
întrebuințare, rămân în 
pericolul asociatului pro- 
prietar. 

Dacă aceste lucruri 
consum, saii conservân- 
du-le se deterioreză, dacă 
aii fost destinate spre vân- 
dare, saii s'a pus în comun 
în urma unei estimaţiuni 
înscrise în un inventar, a- 
tunei ele rămân în peri- 
colul societătei. 

Dacă lucrul a fost pre- 
tuit, asociatul nu poate pre- 
tinde alt, de cât preţul lui. 
(Civ. 526, 540, 1102, 1156. 
1245, 1946, 1503, 1525.— 
Co. 83) (Civ. Fr. 1851). 
1510. Un asociat are 

acţiune contra societăţei 
nu numai pentru restitu- 
țiuniea capitalelor cheltuite 
în comptul ei, darîncă pen- 
tru obligaţiunile contrac- 
tate de bună credinţă pen: 
tru afacerile sociale, şi 
pentru pericolele. nedes- 

se 

„1 Prin erdre de tipar, în edi- 
ţia oficială se gice <ucrările» în   

părţite de administrațiu- 
nea lor. (Civ. 779, 991, 
1054, 1088, 1504, 1550.—Co. 
109) (Civ. Fr. 1852). 

1511. Când prin con- 
tractul de socielate nu se 
determină partea de câştig 
saii perdere a fie-cărui a- 
sociat, atunci acea parte 
va fi proporțională cu su- 
ma pusă în comun de 

T fie-care. 
In privinţa acelui ce n'a 

pus în comun de cât in- 
dustria sa, partea de câş: 
tig sai perdere se va re- 
sula ca partea acelui ce ar 
fi pus în comun valorea 
cea mai mică. (Civ. 1491, 
1496, 1505, 1521.—Co. 87, 
89, 50) (Civ. Fr.1853). 

1512. Dacă asociatii, 
pentru determinarea păr- 

ților, s'aă învoit a se ra- 

porta la judecata unuia din 
ei, saii a unui al treilea, 

atunci nu se va admite nici 

o reclamaţiune contra unei 

asemenea determinări, a- 

fară numai când va fi înve- 

derat contrarie echităţei. 
In acestă privinţă nu se 

va admite nici o reclama- 
tiune, după trecerea de 
nou&-decă dile pline, nu- 

loe de «lucrurile» cum este şi 

în textul frances.
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mărate din diua în care 
asociatul ce se pretinde 
daunat a aflat despre o a- 
semenea determinare, ori 
când din partea sa a în- 
ceput a o executa. (Civ. 
969, 1304) (Civ. Fr. 185%). 

1518. Este nul contrac- 
tul prin care un asociat 
îşi stipulează totalitatea 
câştigurilor. 
Asemenea nulă este con- 

venţiunea prin care s'a sti- 
pulat ca unul saii mai 1) 
mulţi asociată să fie scu- 
tiți de a participa la per- 
dere. (Civ. 5, 968, 1008, 
1492, 1511.—Co. 87, 89, 50) 
(Civ. Fr. 1855). 

1514. Asociatul insăr- 
cinat cu administraţiunea 
în puterea unei clause spe- 
ciale a contractului de so: 
cietate, pote să facă, şi 
fără învoirea celor-Valti 
asociaţi, tote actele ce de- 
piud de la administraţiu- 
nea sa, întru cât le face 
fără dol. 
„Acestă facultate nu i 

se pote revoca în cursul 
societăţei, fără o causă le- 
gitimă; dacă însă i sa 
acordat acesta prin un act 
posterior contractului de 
societate, atunci se pote 

CONTRACTUL DE SOCIETATE (Art. 1512—1517 

revoca ca un simplu man- 
dat. (Civ. 969, 1515, ur. 
1520, ur. 1536, ur. 1552.— 
Co. 107, 119) (Civ. Fr. 1956). 

1515. Când mai mul 
asociată sunt însărcinată cu 
administraţiunea, fără ca 
să fie determinate funcţiu- 
nile lor, ori fără ca să fie 
stipulat că unul nu pote 
să facă nici un act fără 
cel-alt, atunci fie-care din 
ei pot face în deosebi tote 
actele dependenţi de a- 
cestă ad ministratiune.(Civ. 
1517, 1543) (Civ. Fr. 1857). 
1516. Dacă s'a stipulat 

că unul din administratori 
să nu pâtă face nimic fără 
cel-alt, atunci unul singur 
nu va putea, fără o nouă 
convenţiune, face nimic în 
absenţa  celui-alt, chiar 
când acesta ar fi în nepo- 
sibilitate de a lua parte la 
administaţiune. (Civ. 1520) 
(Civ. Fr, 1858). , 

1517. In lipsă de sti- 
pulațiuni speciale în pri 
vința modului de admi- 
nistraţiune, se vor observă 
următârele reguli: 

io Se presumă că as0- 
ciaţii şi-ati dat reciproe fa- 
cultatea de a administra 
unul pentru altul. Fapta 

  
1) Cuvîntul <maY> lipsesce în   eâiţiauea, oficială,
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unuia obligă şi pe cei-alţi 
asociaţi, fără ca ei să fi fost 
întrebati; aceştia însă saii 
unul din ei pot în tot-d'a- 
una ase opune la o aşa 
operaţiune, înainte de a fi 
fost făcută. (Civ. 1510, 1515, 
1520, ur.). 

20 Fie-eare asociat pote 
să se serve de lucrurile 
societăţei, întru cât le în- 
trebuințeză la destinaţiu- 
nea lor statornicită prin 
us, întru cât nu face daună 
societătei, şi întru cât nu 
împedică şi pe cei-alţi a- 
sociaţi în exerciţiul drep- 
tului lor. 

30 Fie-care asociat are 
dreptul de a obliga pe eoa- 
sociaţi să contribue la chel- 
tuelile necesare, pentru 
păstrarea lucrurilor socie- 
tăței. (Civ. 991, 997, 1551). 

4 Unul din asociaţi nu 
pote face nică o inovaţiune 
asupra imobilelor socie- 
tăţei, chiar când o ar crede 
avantagi6să ei, dacă cel- 
Palţi asociaţi nu se învo- 
ese la acesta. (Civ. 1519, 
1536) (Civ. Fr. 1859). 
1518. Asociatul ce nu 

este şi administrator nu 
pote nici vinde, nici obliga 
lucrurile, chiar mobile, 
ale societăței. (Civ. 1514,   

1517, 10) (Civ. Fr. 1860). 
1519. Fie-care asociat 

pote, fără învoirea asocia- 
ţilor, să'şi asocieze o a 
treia persână în privinta 
părţei ce are în societate; 
nu pote însă, fără învoirea 
acesta, a-l asocia şi la so- 
cietate, chiar când ar avea 
administraţiunea ei. (Civ. 
1547. — Co. 80) (Civ. Fr. 
1861). 

Secţiunea II. — Despre obligaţiu- 

mile asociaţilor către a treia 

persdnă. 

1520, In ori-ce sotie- 
tăţi, afară de cele comer- 
ciale, asociaţii nu sunt so- 
lidari r&spundători pentru 
debitele sociale, şi nici 
pote unul să oblige pe cei- 
Palţă, dacă aceştia nu "iar 
fi dat împuternicire. (Civ. 
1041, 1517, 1534, 1537. — 
Co. 106, ur.) (Civ. Fr. 1862). 
1528. Când mai mulţi 

asociaţi s'au îndatorat că- 
tre un creditore, fie-care 
rămâne r&spundător către 
acesta cu o sumă şi parte 
egală, ori-care ar fi capi- 
talul, afară numai când a- 
nume sa stipulat că fie- 
care rămâne r&spundător 
în proporiiunea capitalu- 

25
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lui pus în societate. (Civ. 
Fr. 1863). 

1522. Stipulaţiunea a- 
nume rostită că sa con- 
tvaetat o obligaţiune pe 
scma. societăței îndatore- 
sce numai pe asociatul con- 
tractant şi uu pe cei-Valii, 
afară numai când aceştia 
"l-ar fi împuternicit la a- 
cesta, saii când ar fi resul- 
tat un profit pentru sorie- 
tate. (Civ. 974, 991, 1520) 
(Civ. Fr. 1864). 

CAPITOLUL 1V 

Despre diversele moduri după 

cari încetdză societatea. 

1523. Societatea înce- 
tează : 

10 Prin trecerea timpu- 
lui pentru carea fost con- 
tractată; (Civ. 1524, 1527, 
1599). 

9 Prin desfiintarea o- 
bieectului saii desăvirşirea 
afacerei; (Civ. 1595). 

30 Prin mortea unuia din 
asociaţi ; (Civ. 1526), 

40 Prin interdicţiunea, 
saii nesolvabilitatea unuia 
din ei; (Civ, 185, 435, 1529. 
—Co. 191, 695). 

50 Prin voinţa expresă 
de unul sai mai mulţi a 
sociaţi de a nu voi a con: 
tinua societatea. (Civ. 1527, 
ur.) (Civ. Fr. 1865) %). 

1524. Prorogaţiunea u- 
nei societăți contractate 
pentru un timp determi 
nat, nu pote fi probată de 
cât prin aceleaşi medii, 
prin cari pote fi probat în- 
suşi contractul societăței. 
(Civ. 1179.— Co. 96) (Civ. 
Fr. 1866). , 

1525. Când unul din 

  

1) a) Numai societăţile pe termen 
nelimitat se pot desfiinţa prin 
voinţa nemotivată chiar a unui 
singur așociat, iar acele cu ter- 
men limitat nu se pot desface 
de cât numai dacă voinţa se în- 
temeiază pe o justă cauză, Cas. 
II 250]87. 

W) Nu se pote admite pentru 
asociatul care a depus în comun 

numal munca sa, o parte mai 
mare de cât jumătate din bene- 
ficiă, pe cât timp nu se dove- 
degte că are drept la o parte de 
beneficii, mai mare de cât ju- 
mătate. Cas, LI 293/94.   

c) Contractul de societate este 
unul din contractele care se In" 
chee numai în vederea calităţi- 

lor şi însuşirilor contractanţilor, 
de unde urmeză că în conform: 
tate cu dispozitiunile art. 1523 
Coâ. civ., societatea înceteză prin 
moartea unuia dintre asociaţi 
cât şi faţă de cei de al treileă 
Şi încetarea societăţei din acestă 
cauză are loc de drept, fără ici 

o distingere, fie că ea a fost in" 

cheiată pe un timp determinat, 
fie pe unu! nedeterminat. Cas: 

397]94.
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asociaţi a promis dea pune 
în comun proprietatea u- 
nui lucru, dacă acesta a 
perit înainte de a fi fost 
în faptă conferit, societa- 
tea înceteză în privinţa 
tutulor asociatilor. 
Asemenea înceteză so- 

cietatea în ori-ce cas prin 
perderea lucrului, când nu- 
mai folosinţa a fost pusă 
în comun, 

Nu se desface însă so- 
cietatea prin perderea lu- 
erului a cărui proprietate 
s'a fost pus deja în comun. 
(Civ. 644, 971. 1018, 1156, 
1295, 1311, 1423, 1503, 1509, 
1529) (Civ. Fr. 1867). 
"1526. Dacă s'a stipulat 

ca, în cas de morle a unuia 

3si 

din asociati, societatea tre- 
bue să continuescă cu ere- 
dele săii, sau că trebue să 
continuescă numai între : 
asociaţii rămași în vicţă, 
se va urma întoemai. În 
casul al douilea, eredele 
defunctului nu are drept 
de cât la împărțirea socie- 
tătei după starea în care 
a fost în momentul mor- 
ţei asociatului, participând 
şi la tâte drepturile ulte- 
riore, însă numai întru cât 
sunt o consecinţă necesară 
a operațiunilor făcute îna- 
intea morțeiasociatului că- 
vuia 1) succede. (Civ. 1523, 
30, 1559.—Co. 191-234) (Civ. 
Fr. 1868) 2). 
1527. Desfacerea so- 

  

1) Art, Fr. dice: <căruia.> Cre- 
dem că, prin erdre de tipar, în 
ediţia oficială se dice: <carer. 

2) a) Dacă întrun contract de 
societate s'a stipulat expres ca, 
în caz de morte a unuia din 
asociaţi, societarea să continue 
până la expirarea durutei ei, ac6- 
stă societate urmeză să continue 
până atunci, societarul suprave» 
uitor fiind în drept ca lucrând 

în numele familiei sale, să în- 
caseze de la debitori sumele 
datorite societăţei, fără ca dînşii 
să se pstă opune pe motiv că 
societatea ar fi disolvată prin 
mortea coasociatului sai, pen- 
tru că eredii defunctului n'aă 
făcut declaraţie expresă, sai ta- 
cită că primesc suocesiunea, Cas, 
IL 687.   

2) Art. 199 Cod. com. regula: 
menteză lichidarea şi diviziunea 
activului societăţei numai atunci 
cână prin actul constitutiv, sati 
prin statutele societăţei nu se 
determină o asemenea regula- 
mentațiune, iar art. 1526 Cod, 
civ., prevede că dacă prin con- 
tractul de asociaţiune s'a stipu- 
lat că, în caz de morte a unuia 
din asociaţi, societatea să conti- 
nue între asociaţii rămaşi în 
viaţă, în cazul acesta trebue să 
se urmeze întocmai Cas. II 56/91, 

c) Pentru ca societatea să potă 
continua şi după raârtea unuia 
dintre societari cu moştenitorii 
săi, urmeză ca acesta să fie sti- 
pulat expres prin contractul de 
asociaţiune, stipulațiune care de 
şi nu se cere a se A făcut prin 

,
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cietăţei prin vointa unei 
părţi urmeză numai atuncă 
când durata ei este nemăr- 

: ginită; ea se efectueză prin 
renunţarea notificată a 1) 
tutulor părților, întru cât 
se face cu bună credință 
şi la timp. (Civ. 1502, 1523, 
50, 1528) (Civ. Fr. 1869). 
1528. Renunţarea nu 

este de bună credinţă, când 
asociatul o face în scop de) 
a'si însuşi singur profitul 
ce asociaţii speră al do- 
bîndi în comun. 

Este făcută fără timp, 
când luerurile nu le mai 
află în totă întregimea lor, 
şi interesul societăței cere 
amânarea desfacerei. (Civ. 
1527, 1898) (Civ. Fr. 1870). 
"1529. Desfacerea so- 
cietăței făcută pentru un 
timp determinat nu sepote 
cere de unul din asociaţi, 

înainte de expirarea ter- 
menului pus, afară numai 
când există jusle motive 
cum : în casul când unul 
din asociaţi nu'şi îndepli- 
nesce îndatoririle sale, saii 
când o infirmitate de tote 
dilele îl împedică: de la în- 
grijirea afacerilor sociale, 
saii în alte ceasuri analoge. 

Apreciaiiunea unor aşa 
“motive e lăsată la prudenta 
judecătorilor. (Civ. 72%, 
1020, 1021, 1523, 1, 1527) 
(Civ. Fr. 1871). 

1520. La împărtirea a- 
verei societătei între aso- 
ciată, se aplică regulile re- 
lative la împărțirea ere- 
dităței, la forma acestei 
împărțiri şi la obligaţiu- 
nile ce resultă între eredi. 
(Civ. 728, ur. 774, ur. 186, 
190, ur. 1737, 30, 1741, — 
Co. 219-220) (Civ. Fr.1879). 

  

termeni sacramentali, totuşi vo- 
inţa părţilor întru acesta trebue 
să rezulte în mod destul de clar, 
Aşa dar simpla stipulaţiune a 
duratei societăţei pe un termen 
lung, nu echivalsză ou declara- 
țiunea voinţei părţilor de a con- 
tinua societatea şi după morte, 
Cas, 1 39794. Ă 

d) In materie de asociaţiune 
nu se pote susţine că contractul 
de societate urmeză din cauza 
natureY lui să continue gi după 
mortea unuia dintre asociaţi,   căci nu se pâte şti care ar fi 

termenul duratei exploataţiunei. 
In tot eazul intenţia ' părţilor ca 
m stabilirea necesităţei continu- 
ărei unui asemenea contract in 
cauza naturei luk, constituese 
nisce chestiuni de fapt, lăsate 
cu totul la aprecierea instan- 
ţelor de' tonă. Cas. 1 397]%4. 

1) Particula a, care schimb: 
în sens contrar înţelesul acestei 
părță a art. nostru, şi care Îip- 
sesce în art. frances, este întro- 
dusă în textul nostru, probabil, 
prin o erdre de copist sati de 
tipar.



CONTRAOTUL DE MANDAT (Art. I524—3533) 

1531. Disposiţiunile ti- 
tului presinte se aplică 
la societăţile comerteiale, 
întru cât nu sunt contrarii 
legilor şi. usurilor comer- 
ciale. (Co. 1, 77-270) (Civ. 
Fr. 1873). 

TITLUL IX. 
Despre mandat 

CAPITOLUL I. 

Despre natura mandatului 

1582. Mandatul este un 
contract în puterea căruia 
o persână se obligă, fără 

1) a) Funcţionarii, în exerciţiul 
atribuţiunilor ce le conferă funo- 
țiunea lor, sunt consideraţi ca 
niște mandatari ai Regelui, apli- 
cîndu-li-se deci principiile gene- 
rale ale mandatului. Cas. 1 92|88. 

b) Clauza de irevocabilitate c0- 
prinsă într'an mandat, nu are de 
efect a'i ridica caracterul săă de 
mandat, de oare-ce revocabilita- 
tea mandatului e de natura şi nu 
de esenţa acestui fel de contract. 
Cas. 1 312|89. 

e) Coproprietarii ce se află în 
indiviziune nu aă un mandat le- 
ga] de a se reprezenta unii pe 
alţii pentru aşi face posiţiunea 
lor maă rea, aşa că hotăririle ob- 
ținute în contra unora din ei, nu 
pot produce . efect cu privire la 
cei-Palţă. Cas. E 104190. 

d) Mandatarul care nu are ca: 
litatea de avocat, are dreptul 
să dea o procură unui advocat:, 
saă să'1 declare în şedinţă. Cas. 
II 182|91. -   

359 

Iplată, de a face ceva pe 
sema unei alte persâne de 
la care a primit însărei- 
marea. (Civ. 942, 944, 948, 
987, ur. 991, 1533, ur. 1539. 
— Co. 122, 162, 314-404) 
(Civ. Fr. 1984) *). 
1533. Mandatul pâte fi 

expres, sait tacit. 
Și primirea mandatului 

pât să fie tacită şi să re- 

sulte din executarea lui 

din partea mandatarului, 
(Civ. 944, 987, 991, 1190, 

1191, ur. 1197, 1203, 1532. 

— Co. 374, 384) (Civ. Fr. 

1985) 2). 

2) a) Instanţa de ford judecînd 

dacă în specie e vorba saii nu de 

un mandat tacit, nu face de cît 

să judece o chestie de fapt, pe 

care o pâte hotări după împre- 

jurările cauzei, fără a fi supusă 

controlului Casaţiel. Cas. 1 800;84. 

5) Mandatul putînd î tacit sati 

expres, conform art. 1533 Coâ. 

civ. atît pentru acceptarea cit şi 

pentru conferirea lui, elpste re- 

zulta din fapte, prezumpţiuni sati 

acte, care! arată în mod neimn- 

âoios. Cas. IL 592]92. 

c) Se pote cere formula execu- 

torie a unei hotăriră în virtutea 

unul mandat .tacit, fără a î pe- 

voie de o ratificare din partea 

mandantelui. Cas. I 218]89. 

d) Totuşi, ratificarea unui man- 

aat tacit din partea manhdante- 

lat, nu pâte avea loc şi în urma 

expirărei termenului util. Cas. IL 

111|93; 220]93. | 
e) In cazul cînâ Curtea îe Apel, 

xespingînd cererea făcută de ad-
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1534. Mandatul este 
fără plată, când nu sa 
stipulat contrariul. (Civ. 
1412, 1540.—Co. 374, al.2) 
(Civ. Fr. 1986) 3). 

1535. Mandatul este 
special pentru o afacere, 
sait pentru ori-cari anume 
afacerii, oră este general 
pentru tote afacerile man- 
dantelui. (Civ. 1536, ur.— 
Co. 118, 162, 375, 395, 404, 
523, 692, 773, 916, 930) 

(Civ. Fr. 1987). 
1536. Mandatul con- 

ceput în termeni generali 
coprinde numai actele de 
administrațiune. 

Cînd e vorba de înstrei- 
nare ipotecară, sai de fa- 
cerea unor acte ce trec 
peste administraţiunea or- 
dinară, mandatul trebue 
să fie special. (Civ. 362, 
427, 1268, ur. — Co. 375) 
(Civ. Fr. 1988) 2). 

  

vocatul apelantului de a se amina 
procesul pentru ca mandantul 
său să se pâtă prezenta în per- 
sonă înaintea Curţei, spre a ra- 
tifica apelul făcut de advocatul 
s6i, îşi motiveză deciziunea pe 
considerantul că ratificarea tre- 
bue făcută înlăuntrul termenului 
de apel, termen care este expi- 

rat în timpul cînd se cere ami- 
narea, prin acesta motiveză în- 
destul pentru ce respinge cere- 
rea de amiînare. Cas. 1 291]93. 

f) După art. 197 gi 199 Pr.pen. 
declaraţiunea de aprl în materie 

penală nu pote f făcută de cât 
de partea însăşi, saă de un anume 
împuternicit al săi, procura tre- 
buină să rămînă la dosar. Este 
deci neadmisibil apelul făcut de 
o perscnă străină care nu ar a- 
vea o asemenea procură. Caş. II 
23494. 

9) Este neadmisibil apelul fă- 
cat în materie de divorţ printr'o 
altă pers6nă, fără o împuternicire 
Specială, dacă nu s'a ratificat în 
termenul uţil al apelului. Cas, 11 
35194. 

1) a) De şi în principii man- 
datul este gratuit, totuşi gratui-   

tatea fiind de natura, iar nu de 
esenţa acestui contract, urmeză 
că stipulaţiunea de onorar este 
subinţelesă atunci când se dă man- 
dut unei persânea cărei protesi- 
une este dea face acte de acelea 
care formeză obiectul mandata- 
lui; urmeză de aci că chiar dacă 
părţile nu au fixat cuantumul 0- 
norariului, instanţele de tond sunt 
în drept să "1 determine, apreci- 
ind împrejurările, persânele şi na: 
tura acteiox făcute. Cas, 1 11090; 
296|93. 

5) Mandatul Ge a pleda dațu- 
nui advocat nu este un mandat 
gratuit. In cazul când e dovedit 
că cine-va a lucrat şi pledat in 
calitate de advocat al părţel, cli- 
entul care pretinde că a plătit 
onorarul cuvenit, trebue să pro” 
beze acest fapt. Cas. 1 296]93. 
_c) Nu se pâte susţine că mân- 
datul conferit unei persâne care 
face profesiune din îndeplinirea 
acestui fel de mandat, ar îi gra- 
tuit, de cât nurmnaj în cazul când 
gratuitatea ar fi fost stipulată în 
mod expres. Cas. 1 296|93. 

2) a) Mandatul dat Ge o femee 
soţului săă, ca să cumpere un



CONTRAOTUL -DE MANDAT (Art. 1537-1538) 

153%. Mandatarul nu 
“pote face nimic afară din 
limitele mandatului . săii ; 
facultatea de a face o tran- 
sacţiune !) coprinde pe a- 
ceea de a face un com- 
promis. (Civ, 987, 1545, 
1704, 1705.—Co. 123, 187, 
207, 381) (Civ. Fr. 1989) 2). 

1538. Femeile şi mi- 
norii emanicipati pot fi 
aleşi mandatari; mandan- 
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tele însă nuare o actiune 
contra mandatarului mi- 
nor, de cât după regulile 
generali relative la obli- 
gaţiunile minorilor; iar în 
contra femeiei măritate 
care a primit mandatul 
fără autorisaţiunea bărba- 
tului, de cât după regulile 
stabilite la titlul despre 
contractul de căsătorie şi 
drepturile respective ale 

  

imobil cu banii s&i dotali, saă 
săi dea în imprumut cu ipotecă, 
constitue un mandat special, Cas. 
I 400184. 

b) Mandatul de a se prezenta 
în instanţă, e un mandat deosebit 
de acela ce trebue să'l aibă o 
persână pentru a putea face a- 
pel. Cas. I 188|86. 

c) Mandatul tacit nu pote fi ad- 
mis în materie de vîndări silite. 
Cas. IL 153|89,. 

4) Un apel trebue să fie întot- 
de-auna subsemnat de partea ca- 
re” face, sai de un mandatar ou 

procură, afară de cazul când par- 
tea nu ştie carte, sali e în impo- 
sibilitate de a 1 semna. Cas. I 
31187. 

e) Mandatul dat pentru efec- 
tuarea unei vîndări nu e nevoie 
să fie autentificat, de dre-ce vin- 
darea nu întră în categoria acte- 
lor solemne. Qas. I 288]87. 

7) Este neadmisibil apelul fă- 
cut în numele unei persone, fără 
a avea din partea acesteia o pro- 
cură specială, Cas. II 111|9%; 
220|93, 

g) Nevaliditatea unei mărturi- 
siri făcută în instanţă de manda- 
tarul cui-va, pe motiv că n'ar fi a- 
vut o împuternicire specială pen-   

tru acesta, nu pâte fi invocată de 
cît de mandante, în contra că- 
ruia se resfringe acea mărturi- 
sire, iar nu şi de terţiile persâne. 
Cas. 1 284]94. 

1) Cererea de perimare a unei 
judecăţi fiind un act util de ad- 
ministrare, ea pote fi făcută de 
un mandatar în temeiul unei pro- 
cură generale ; nu e nevoie în a- 
cest caz de un mandat special, 
Cas. 1 896194. 

î) A se vedea şi notele art. 1533 
şi 1534 Cod. civ. 

1) In art. fr., înaintea cavân- 
tului: <coprinde,» se află particula 
«nu» care lipsesce la nol şi care 

prin acâsta schimbă cu totul in- 
ţelesul articolului. 

2) a) Interpretarea unui man- 

dat în sensul că din termenii şi 
coprinsul săi precum şi din alte 
împrejurări de fapt, rezultă cum 
că mandatarul avea drept să pri- 
mescă citaţiunile în proces, în 
numele manâantului, este de a- 
tributul suveran al judecătorilor 
de fonâ, fără ca deciziunea sa, 
în acestă privinţă să fie supusă 
cenzureli Curţei de Casaţie. Cas. 
I 147495. 

b) A se vedea şi notcle art. 1536 
Cod. civ.
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soţilor. (Civ. 199, 201, 427, 
959, ur. 1157, 1164, 12923, 
ur.) (Civ. Fr. 1990). 

CAPITOLUL II. 

Despre îndatoririle mandataruhtit, 

1589. Mandatarul este 
îndatorit a executa man- 
datul atât timp cât este 
însărcinat, şi este răspun- 
dător de daune interese 
ce ar putea deriva din 
causa neîndeplinirei lui. 

Este asemenea îndatorit 
a termina afacerea înce- 
pută la moârtea mandan- 
telui, dacă din întârdiere 
ar putea urma pericol, 
(Civ. 970, 987, 988, 990, 
1075, 1084, 1552, 1556, 1559. 
— Co. 376, 381) (Civ. Fr. 
1991) 1). 
1540. Mandatarul este 

respundător nu numai de 
dol, dar încă și de culpă 

OONTRACTUL DE MANDAT (Art. 1539—1542) 

comisă în executarea man: 
datului. 

Pentru culpă, când man- 
datul este fără plată, res- 
punderea se aplică cu maj 
puţină rigurositate, de cât 
în cas contrariii. (Civ. 989, 
1308, 1508, 1534 — P. 323 
—Co. 506) (Civ. Fr. 1992)2). 

1541. Mandatarul este 
dator, .ori-când i se va 
cere, a da sema mandan- 
telui de lucrările sale, şi 
de a-i remite tot aceea ce 
ar fi primit în puterea 
mandatului, chiar când 
ceea ce ar fi primit nu 
sar fi cuvenit mandante- 
lui. (Civ. 992, 1619, 154 
— Co. 378, 380) (Civ. Fr. 
1993). | 
1542. Mandatarul este 

răspundător pentru acela 
pe care a substituit: în 
gestiunea sa: 

10 Când nu i s'a conces 

  

1) Intru cît mandatarul nu do- 
vedeşte îndeplinirea sarcinei ce'şi 
luase faţă de mandante, el ră- 
mine răspundător față de acesta. 
Cas. 1 71|88. 
_2) a) Conform art. 1540 oa. 

civ., mandatarul fiind răspundă- 
tor de culpa comisă în executa- 
rea mandatului, urmeză că fap- 
tul remitere! efectelor cumpărate 
de mandatar în miinele mandan- 
tului, nu pâte constitui o ratifi- 
Care şi nu descarcă pe mandatar   de răspunâere, cînd în urmă se 

constată că mandantul a fost pre- 
judiciat. Cas. 1 287|88. „ 

.2) Mandatarii unui judeţ, în 
specie membrii comitetului per- 
manent, sunt răspunqători către 
mandantul lor, nu numai ds dol, 
ci şi dacă prin culpa și negligența 
lor ai făcut ca mandantul să fie 
condamnat la repararea daune- 
lor provenite din această culpă, 
sati negligenţă. Cas, 1 16/95.



CONTRAOTUL DE MANDAT (Art. 1543—1545) 

facultatea de a-şi substitui 
pe cineva. | 

2 Când i sa conces o 
aşa facultate fără ar&tarea 
persânei, şi cea al€să de 
dânsul era cunoscută de 
necapabilă şi nesolvabilă ; 

In tote casurile, man- 
dantele pâte să intenteze 
direct acţiunea contra per- 
s6nei ce mandatarul şi-a 
substituit. (Civ. 1000, 1488. 
— Pr. 611— Co. 381 (Civ. 
Fr. 1994) 3). 
1548. Când prin un act 

saii constituit mai mulţi 
mandatară sait procuratori, 
nu există solidaritate între 
dânşii, afară numai când 
a nume s'a stipulat. (Civ. 

1) Când cei de al treilea, sub- 
stituiţi de mandatar pentru exe- 
cutarea mandatuiui sunt sati de 
rea credinţă, saă comit o gregală, 
prejudiciul cauzat nu pote privi 
pe mandante, ci pe mandatar, 
când substituiţii mandatarului ai 
lucrat alt-fel de cum era deter- 
minat în mandat. In acest caz, 
mandatarul este direct gi perso- 
nal responsabil cătră mandante, 
de tote obligaţiunile sale, rezul- 
tână Gin mandatul ce a primit. 
Cas. IL 209%, 

2) a) Dacă printr'un mandat dat 
de o persână spre a fi reprezen- 
tată în justiţie, s'ati constituit mai 
mulţi avocaţi, tără să se specifice 
dacă fie-care din ei, în parte, pote 
lucra şi singur, în numele tutu- 
lor, în cazul acesta mandatul este 
indivizibil, aga că mandantele nu   
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918, 1041, :1515, 1555—Co. 
42, 889) (Civ. Fr. 1995) 2). 

1544. Mandatarul e da- 
tor a plăti dobândi pen- 
tru sumele întrebuințate 
în folosul săi, din diua 
întrebuinţărei lor : iar do- 
bândile sumelor rămase, 
din diua când i sai ce- 
rut acele sume. (Civ. 1079, 
1088, ur. 1550. — Co. 380 
383.—P. 323) (Civ.Fr. 1996). 

1543. Mandatarul care 
a dat părței cu care a con- 
tractat în asemenea cali- 
tate, o îndestulă notiță de 
puterile primite, nu e ti- 
nut a garanta aceia ce 
sa făcut afară din mar- 
ginile mandatului, afară 

pâte fi reprezentat de cât prin 
toțţă mandatarii, în mod conjunc- 
tiv. Cas, I 115|92. Contra. Cas. 1 
112194. | 

db) Ohiar dacă sar admite că 
mandatul dat de cine-va mai mul- 
tor persâne, în scopul de afire- 
prezentat în justiţie, este un man- 
dat indivizibil, cu obligaţia pentru 
mandatari de a lucra în mod con- 

junotiv, în atare caz dacă parte 

din manâatari justifică cauza ca- 

xe “i-ati oprit de a se prezenta în 
dina judeoăţei procesului, acesta 
justifică necesarmente şi cauza 

neînfăţişărei celor alți, căci nu 

putcă să se prezinte singuri spre 

a susţine interesele clientului lor, 
a că trebue a fi admisă ca bine 

justificată opoziţia ce sar face 

în contra hotărirei pronunţate în 

lipsă. Cas. 1 112|94.
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numai când s'a obligat pe 
sine însuşi în numele săii. 
(Civ. 1537, 1546.—Co. 384) 
(Civ. Fr. 1997). 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile man- 

dantelui 

1546. Mandantele este 
îndatorat a îndeplini obli- 
gatiunile contractate de 
către mandatar, în liniitele 
puterilor date. 

Nu este îndatorat pen- 
tru tot aceia ce mandata- 
tarul ar fi făcut afară din 
limitele puterilor sale, 
afară numi când a ratifi- 
eat expres sai tacit. (Civ, 
991, 1167, 1190, 1537, 1545. 

CONTRAOTPUL DE MANDAT (Art. 1546—1548) 

—Co. 382, 393, 402) (Civ. 
Fr. 1998) 1). 

1547. Mandantele tre- 
bue să desdauneze pe man- 
datar de anticipațiunile şi 
spesele făcute pentru în- 
deplinirea mandatului, şi 
să-i plătescă onorarul dacă 
i sa promis. (Civ. 991, 
1190, 1534, 1540, 1548, 
1550, ur. — Co. 385, 386) 
(Civ. Fr. 1999, 10). 
1548. Când nu se pote 

imputa mandatarului nică 
o culpă, mandantele nu 
pote să se scutească de 
asemenea Qesdaunare şi 
plată, chiar când afacerea 
n'a reuşit, nică să reducă 
suma cheltuelilor sai a 
anticipaţiunilor, pe cuvint 

  

1) a) Soţul în timpul căsătoriei 
avind singur dreptul de a urmări 
gi incasa creanţele dotale ale fe- 
meei, urmeză de aci că el inca- 
sînd mai mult de cât “i-se cuve- 
nea acesteia, acţiunea în repeti- 
ţiune a sumelor luate în plus, 
pote fi îndreptată în contra fe- 
meei, ca una ce este mandanta 
soţului seii. Cas, 1 18/83. 

5) Avocaţii statului, în lipsă de 
o autorizaţiune specială, nu aă 
mandatul de a face în justiţie re- 
cunoaşterea drepturilor de pro- 
prietate ale părței adverse, în 
ceia ce priveşte imobilele pentru 
Care se judecă statul. Cas,i 93|84. 

c) In principii, mandantele este 
responsabil de actele făcute de   

mandatarul săă, în limitele man- 
datului şi acest principii este 
aplicabil şi în ceia ce priveşte tur- 
burările de posesie ce s'ar comite 
de mandatar. Cas. 1. 10991. 

d) Când cei de al treilea sub- 
stituiți de mandatar pentru exe- 
cutarea mandatului sunt saă de 
rea credință,sati comit o greșală, 
prejudiciul cauzat nu pote priri 
pe mandante, ci pe mandatar, 
când substituiţii săi ai lucrat alt- 
fel de cum era specificat în man- 
dat. In acest caz, mandatarul este 
direct şi personal responzabil că- 
tră mandante de tote obligaţiu- 
nile sale, rezultînă din mandatul 
ce a primit. Cas. II. 209|92.



CONTRACTUL DE MANDAT (Art. 1519-1552) 

că ar fi putut fi mai mică. 
(Civ. 991, 1190, 1534, 1540, 
1530, ur.) (Civ. Fr. 1999, 
9 2 

1549. Mandantele tre- 
bue asemenea să desdau- 
neze pe mandatar de per- 
derile suferite cu ocasiu- 
nea îndeplinirei însăreină- 
rilor sale, dacă nu i se 
pote imputa nici o culpă. 
(Civ. 991, 1540, 1618) (Civ. 
Fr. 2000). 
1550. Mandantele ire- 

bue să plătescă mandata- 
rului dobînda sumelor an- 
ticipate, socotită din dioa 
plătilorprobate. (Civ. 1088, 
1544.— Co. 387) (Civ. Fr. 
2001). 

1551. Când mai multe 
persone, pentru o afacere 
comună, aii numit un man- 
datar, fie-care din ele este 

1) a) Când se constată că advo- 
catul “şi-a îndeplinit angajamen- 
tele luate faţă de client, de a se 
îngriji de efectuarea unei urmă- 
Tiră, acesta este obligat săi plă- 
tească onoraru! stipulat mal di- 
nainte, de şi ordonanța de adju- 
decare s'a casat, fără culpa lui. 
Cas. 1. 340|89. 

d) Chiar în caz când revocarea 
mandatului a avut loc prib cul- 
pa mandatarului, acesta încă are 
drept la despăgubiri pentru lu- 
crările făcute, dacă aceste lucrări 
ai profitat mandantelui. Cas. I 
504|95.   

395 

r&spundătâre solidar pen- 
tru tote efectele manda- 
tului. (Civ. 1039, ur. 1062, 
1543, 1547, 1548, 1671.— 
Co.389,393) (Civ. Fr. 2002). 

CAPITOLUL 1YV 

Despre diferitele moduri după 
cat mandatul încetează 

1552. Mandatul sestinge: 
1% Prin revocațiunea man- 

datarului; (Civ. 1514, 1553, 
ur.) . . 

20 Prin renunţarea man- 
datarului la mandat; (Civ. 
1556). 

30 Prin mortea, intex- 
dicţiunea, nesolvabilitatea 

i falimentul ori a man- 
dantelui, ori a mandata- 
rului. (Civ. 448, 988, 1529, 
1557, 1559.—Co. 390, 391) 
(Civ. Fr. 2003) 2). 

  

2) a) Clauza de irevocabilitate 
coprinsă într'un mandat, nu ri- 
dică mandatului caracterul săi 
de mandat, revocabilitatea Aină 
de natură, iar nu de esența aces- 
tul contract. Cas. 1 37289. 

5) Mandatul încetsză prin revo- 

care din partea mandantului, fie 

că e gratuit, fie că e salariat, le- 
gea nedistingînă în acâstă pri- 

vinţă, Cas. II 37j84; 112]91. 
c) Dacă n'a fost ridicată înain- 

tea tribunalului de urmărire, nu 
pote fi invocată pentru prima Gră 
înaintea Casaţiel, circumstanţa că 
în timpul urmărirei, ereditorul
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1553. Mandantelepste,. 
când voesce, revoca man- 
datul şi constrînge la cas 
pe mandatar de ai remite 
înserisul de împuternicire. 
(Civ. 1514, 1555.—Co. 399) 
(Civ. Fr. 2004). . 

1554. Hevocaţiunea 
mandatului, notificată nu- 
mai mandatarului, nu se 
pote opune unei alte per- 
sone care în nesciinţa de 
acesta, a contractat cu din- 
sul cu bună credinţă; în 
acest cas mandantele are 
recurs contra mandataru- 
lui său. (Civ. 973, 1539, 
1546, 1553) (Civ. Fr.2005). 
1555. Numirea unui 

noi mandatar pentru ace- 
iaşi afacere, copriude în 
sine revocaţiunea manda- 
tului dat celui întâii, din 
dioa în care i s'a notificat, 
(Civ. 922, 1209, 1554) (Civ. 

- Fr. 2006). 
1556. Mandatarul pâte 

renunţa la mandat, notifi- 
când mandantelui renun- 
tarea sa. 

In aşa cas mandatarul 
r&ămâne către mandante 
r&spundător de daune, dacă 
renunţarea sa le căşuneză, 
afară numai când el se 

CONTRACTUL DE MANDAT (Art. 1553—1560) 

află în neputinţă de a-şi 
continua mandatul, fără o 
daună însemnătâre. (Civ. 
987, ur. 1081, ur. 1552.— 
Co. 391, 399) (Civ.Fr.2007). 

155%. E valid aceia ce 
face mandatarul în numele 
mandantelui, atât timp cât 
nu cunoasce mârtea lui, saii 
existenţa uneia din causele 
ce desfiinteză - mandatul. 
(Civ. Fr. 2008).. 
1558. In casurile ar&- 

tate în articolul precedent, 
sunt valide contractările 
mandatarului cu al treilea 
persâne cari sunt de bună 
credință. (Civ. 1554, 1557, 
1898) (Giv. Fr. 2009). 
1539. In cas de morte 

a mandatarului, eredii lui 
trebue să însciinţeze pe 
mandante, şi până atunci 
să îngrijescă de ceia ce 
împrejurările reclamă pen- 
truinteresele acestuia.(Civ. 
369, 653, 987. — Co. 391) 
(Civ. Fr. 2010). 

TITLUL X 
Despre comodat 

CAPITOLUU 1 
Despre naiura comodatului 

1560. Comodatul este 
  

ucetase din vieaţă, şi cu tâte a- ceste mandatarul s&ă a continuat   cu urmărirea, Cas, II 41|92.



"CONTRACTUL DE COMODAT (Art. 1561 1568) 

un contract prin care cine- 
va imprumută altuia un lu- 
cru,spre ase servi de dân- 
sul cu: îndatorire de a-l 
înapoia. (Civ. 1100, ur. 1561 
ur. 1570) (Civ. Fr. 1875). 

1561. Comodatul. este 
esenţial gratuit. (Civ. 946, 
1411, 1587) (Civ. Fr. 1876). 
1562. imprumutătorul 

rămâne proprietar al lu- 
cerului dat împrumut. (Civ. 
1564, ur. 1567, 1577) (Civ. 
Fr. 1877). 
1563. Obligaţiunile ce 

se formeză în puterea co- 
modatului trec Ja eredii 
comondântului şi ai como: 
datarului. 

Dacă însă împrumutarea 
sa făcut în privinţa nu- 
mai a comodatarului şi 
numai personei lui, eredii 
nu pot să continue a se 
folosi de lucrul împrumu- 
tat, (Civ. 1560) (Civ. Fr. 
1879). 

CAPITOLUL II 
Despre obligaţiunile comodata- 

ruluă 

1564. Comodatarul este 
dator să îngrijescă ea un 
bun proprietar, de conser- 
varea lucrului împrumutat, 
şi nu pâte să se servescă: 
de cât la trebuinţa de-   
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terminată prin natura lui, 
sau prin convenţiune, sub 
pedepsă de a plăti daune- 
interese, de secuvine. (Civ. 
1084,. 1429, 1565, ur.) (Civ. 
Fr. 1880), 

1565. Dacă comodata- 
rul se servesce de lueru 
la oaltă trebuință, ori pen- 
tru un timp mai îndelun- 
gat de cât se cuvine, a- 
tunci rămâne r&pundător 
deperderea căşunată, chiar 
prin cas fortuit, (Civ. 4082, 
1083, 1156, 1430, 1564) (Civ. 
Fr..1881). 

1566. Dacă lucrul îm- 
prumutat piere prin un cas 
fortuit de la care coinoda- 
tarul Var fi putut sustrage 
subrogându-i un lucru al 
săi, dacă el neputândscă- 
pa unul din două lucruri a 
preferit pe al săi, atunci 
este respundător de pier- 
derea celui alt. (Civ. 1082, 
1083) (Civ. Fr. 1882). 
1567. Dacă lucul sa 

prețuit când sa împru- 
mutat, atunci, pentru per- 
derea lui, căşunată chiar 
prin cas fortuit, rămâne 
răspundător comodatarul, 
întru cât nu s'a stipulat 
contrariul. (Civ. 969, 1245, 
1509, 1562) (Civ. Fr. 1883). 
1568. Dacă lucrul se
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deterioreză cu ocasiunea 
întrebuințărei pentru care 
sa dat cu împrumutare, 
şi fără culpă din partea 
comodatarului, acesta nu 
e r&spundător. (Civ. 99, 
ur. 1102) (Civ. Fr. 1884). 

1569. Comodatarul, fa- 
când spese necesare la 
usul lucrului împrumutat, 
nu pote să le repete. (Civ. 
1561, 1574) (Civ. Fr. 1886). 
1570. Comodatarulpâte 

să rețină lucrul sub cu- 
vânt de compensaţiune 
pentru creanta ce are a: 
supra comodantelui. (Civ. 
1145, 1147, 20, 1574, 1619, 
1730) (Civ. Fr. 1885). 
1571. Dacă mai multe 

persone ai luat împreună 
cu împrumut tot acelaş 
lucru, ele sunt sâlidar obli- 
gate către comodante. (Civ, 
1039, 1041, 1061, 20, 5) 
(Civ. Fr. 1887). 

CAPITOLUL III. 

Despre obligaţiunile comodantelui. 

1572. Comodantele nu 
pote să ia îndărăt lucrul 
împrumutat, înainte de 
trecerea termenului cu- 
venit, sati, în lipsă de con- 
venţiune, înainte de a fi 
servit la trebuinţa, pentru 
care s'a dat cu împrumut,   

CONTRACTUL DE COMODAT (Art. 1569-1575) 

(Civ. 969, 1023, 1025, 1573, 
1581.—-Co. 713, 7414) (Civ. 
Fr. 1888). 

1573. Dacă însă în cur- 
gerea termenului sai mai 
'mainte de a se fi îndes- 
tulat trebuinţa comodata- 
rului, comodantele însuşi 
ar cădea în o trebuintă 
mare şi neprevădută de 
acel lucru, judecătorul pote 
după împrejurări să oblige 
pe comodatar la restitu- 
tiune. (Civ. 1023, 1512) 
(Civ. Fr. 1889). 

1574. Ducă în curgerea 
termenului, împrumutatul 
a fost silit pentru păs- 
trarea lucrului, să facă 
Gre-cari spese extraordi- 
nare, necesare şi aşa de 
urgente în cât să nu fi 
putut preveni pe como- 
dante, acesta va fi dator 
a i le înapoia. (Civ. 1569, 
1618, 1730, 30) (Civ. Fr. 
1890). 
1575. Dacă lucrul îm- 

prumutat are aşa defect, 
în cât să potă dauna pe 
acel ce seservesce de dân- 
sul, comodantele rămâne 
văspundător de daune, 
dacă cunoscând acele de- 
fecte nu a prevestit pe 
comodatar. (Civ. 998, 1352, 
ur, 1580) (Civ. Fr, 1891).



CONTRACTUL DE IMPRUMUT (Art. 1576—1579) 

TITLUL XI. 

Despre imprumut. 

CAPITOLUL 1. 

Despre natura imprumutului. 

1576. Imprumutul este 
un contract prin care una 
din părţi dă celei-alte ore- 
care câtime de lucruri, cu 
îndatorire pentru densa 
de a restitui tot atâtea lu- 
ceruri, de aceiaşi specie şi 
calitate. (Civ. 526, 1103, 
ur. 1509, 1584, ur. — Co. 
601, 602) (Civ. Fr. 1892). 
1577. În puterea îm- 

prumutului, împrumutatul 
devine proprietarul lueru- 
lui primit care, perind, fie 
în oră-ce mod, pere în 
comptul săi. (Civ. 109%, 
1562, 1578, 1610, 1909) 
(Civ. Fr. 1893). 
1578. Obligaţiunea ce 

resultă din un împrumut 
în bani, este tot-d'auna 
pentru aceiaşi sumă nu- 
merică arătată în contraet. 

Intemplându-se o spo- 
rire, sati o scădere a pre- 
tului monetelor, înainte 
de a sosi epoca plăţei, 
debitorele trebue să res- 

1 Acest ultim aliniat lipsesce 
în art. frances. Origina lui pare 
a fi în $$ 1328 şi 1829 Cod. Ca-   
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tituescă suma numerică 
împrumutată, şi nu este 
obligat a restitui acestă 
sumă de cât în speciele 
aflătore în curs în momen- 
tul plăţei. (Civ. 1579.—Co. 
41.—8, 9, L. 17 Mast. 1890) 
(Civ. Fr. 1895). 
1579. Regula coprinsă 

în art. precedent nu se 
va aplica la împrumutări 
de vergi metalice, saii pro- 
duete. (Civ. 4100) (Civ. 
Fr. 1896). 

In acest cas debitorele 
nu trebue să restituescă, 
de cât aceiaşi calitate și 
cantitate, ori-care ar fi su- 
ivea, sai căderea prețului 
lor. 
Asemenea când s'a făcut 

împrumutul în monete de 
aur, oră argint şi s'a stipu- 
lat o restituţiune în aceiaşi 
specie şi calitate, sai se 
va altera valorea îintrin- 
secă a monetelor, sait nu 
se vor putea găsi, saii vor 
fi se6se din curs, se va 
restitui echivalentele pre- 
tului intrinsec ce acele 
monete avuseseră, în tim- 
pul în care aii fost îm- 
prumutate ). (Civ., 1100, 

limacb, al al căror coprins este 
următorul: 

$ 1328. „«Legiuitele prefaceri
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1518—Co. 41.—8, 9, L. 17 
Mart. 1890 2) (Civ. Fr. 189, 
1897). 

CAPITOLUL II 

Despre obligațiunea împrunu- 
tătorului. 

1580. Imprumutătorul 
este supus la r&spunde- 
rea prevă&dută la art. 1575 
pentru comodat. (Civ. Fr. 
1898). 
15S1. Imprumutătorul 

nu pote, mai înainte de 
termen, să ceră lucrul îm- 
prumutat. (Civ. 1023, 1095, 
1579, 1573, 1584.—Co. 713, 

714) (Civ. Fr. 1899). 
1582. Nefiind defipt ter- 

menul restitutiunei, jude- 
cătorul pote să dea îm- 
prumutatului un termen, 
potrivit cu împrejurările. 
(Civ. 1101, 1572, 1583.—Pr. 
196, 128) (Civ. Fr. 1900). 
"1583. Dacă însă s'a sti- 

CONTRACTUL DE IMPRUMUT (Art, 15$0—1585) 

pulat numai ca împrumu- 
tatul să plătescă când va 
putea, saii când va avea 
medii, judecătorul va pre- 
scrie un termen de plată 
după împrejurări. (Civ. 
1104.— Pr. 196, 128) (Civ. 
Fr. 1901). 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunea, împrumut 

tatuluă, 

1584. Imprumutatul 
este dator să restituiască 

lucrurile împrumutate în 
aceiaşi cantitate şi cali- 
tate si la timpul stipulat. 

(Civ. 1104, 1576, 1578, 1519, 
1585, ur.) (Civ. Fr. 1902) 
1535. Când este în ne- 

posibililate de â îndeplini 

datoria preserisă prin ari. 

precedent, va plăti valorea 

lor, calculată după tin 
pul şi locul în care urma 
a se face restituțiunea. 

  

a celui din afară preţ a mone- 
delor, se socotesc în câştigul saii 
paguba creditorelui; deci dară 
el va primi plata capetelor în 
soiul monedelor date de dânsul; 
afară numai de s'ar fi alcătuit 
iatr'alt chip, fără osebive, dacă 
într'acest: termen s'aă suit ori 
Sati scădut acest preţ; iară dacă 
prețul cel din lăuntru a monedei 
s'au prefăcut, atuncea datornicul 
nu se supune la vre-o îndatorire 
pentru acâsta.» şi 

$ 1329. «Dacă mai înainte de   
termenul plăţei s'a oprit în cu': 
prinsul Statului de Stăpânire cir” 
cularea acelei monede în care Sâ 
făcut împrumutarea, atuncea da” 
tornicul trebue să plătâscă da” 
toria în alt soi de monedă, 
care după sotii gi bunătate sar 
apropia către soiui monedei Inată 
de dânsul, peritru ca să ia CTe- 

ditorul, preţul din lăuntra CE 
avea monedele imprumutate de 

el, în vremea Gărei imprumi 
tului.»



CONTRACTUL DE IMPRUMUT (Art. 1586—1590) 

Dacă nu s'a determinat 
nică timpul, nică locul plă- 
tei împrumutului, plata 
urmeză a se face de către 
împrumutat după valorea 
curentă din timpul în care 
şi în locul unde s'a con- 
tractat. (Civ. 1104, 1586,) 
(Civ. Fr. 1903). 
1586. Dacă împrumu- 

tatul nu întâree la tim- 
pul stipulat lucrurile îm- 
.prumutate sait valorea lor, 
trebue să plătescă şi do- 
bândi, de la diua cererei 
prin judecată a împrumu- 
tului. (Civ. 1084, 1088, 
1589) (Civ. Fr.. 1904). 

CAPITOLUL 1V 

Despre împrumutul cu dobindă. 

1597. Se pote stipula 
dobîndi pentru un împru- 
mut de bani, de denariate 
(zaharele), saii de alte lu- 
eram mobile. (Civ. 472, ur. 
1088, 1090, 1588, ur. 1907— 
Co. 370 al. 5%) (Civ. Fr. 
1905). 

1588. Imprumutatul 
care a apucat de a plăti 
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dobîndi ce nu s'aii stipu- 
lat, sait mai mari de cât 
s'au stipulat, nu mai pote 
a le repeti, nici a le im- 
puta asupra câpitalului. 
(Civ. 992, 1092, 1111) (Civ. 
Fr. 1906). 

1589. (Mod. ast-fel, Le- . 
gea 10, Decem. -1882).—Se 
defige o dobândă de cinci 
la sută pe an pentru afa- 
cerile civile, şi: de şese la” 
sută pe an pentru cele co- 
mereiale, în tote casurile 
unde - nu s'a hotarât de 
părti cuantumul ei. 

Dobândile legale înce: 
pute, cerute, precum şi 
cele consacrate prin ho- 
tărări definitive,se vor eal- 
cula conform legei vechi, 
până în momentul pro- 
mulgărei legei de fată 1). 
(Civ. 1587, Co. 43). 
1590. Adeverinţa dată 

pentru câpital,fără reservă .. 
a dobândilor este o pre- : 
sumiiune de plata lor şi 
scutesce de dânsa. (Civ. 
1111, 1200, 1202) (Civ. Fr. 
1908) 2). 

  

1) Vechiului art, modificat 
dicea: «Se defige o dobândă de 
zece la sută în tote casurile unde 
nu sa hotărât de părți cuantu- 
mal et, 

La rândul săi Cod. Caragea, 
Part, îl, Cap. 10, Art. 2 dicea:   «Să nu plătescă nimeni pentru 

alte datorii dobândă mai mult 
de cât unu la zece într'un an», 

2) a) Prezumţiunea coprinsă în 
art. 1590 Cod, civ. are loc numai 
atunci câna nu s'a făcut nicl o 
rezervă din partea aceluia care a 

26



40% DEPOSIT ŞI SECHESTRU (Art. 1591 —1596) 

TITLUL XIL 

Wespre deposit şi despre 

sechestru 

CAPITOLUL 1 

Despre deposit în genere 

1591. Depositul în ge- 
nere este un act prin care 
se primesce lucrul altuia 
spre a'l păstra şi a'l res- 
titui în natură. (Civ. 1593, 
1604) (Civ. Fr. 1915), 
1592. Depositul este de 

două feluri: deposit pro- 
priii dis şi sechestru. (Civ. 
1593, ur. 1626, ur). (Civ. 
Fr. 1916). 

CAPITOLUL 11 

Despre depositul propriii is 

Secţiunea I1.— Despre natura de- 

positului 

1598. Depositul este 
un contract esențial gra- 
tuit, care nu pâte avea 
de obiect de cât lucruri 
mobile. (Civ. 472, ur. 946, 
1600, 2c, 1608, 1623, 1628, 
1630) (Civ. Fr. 1917, 1918). 

El nu este perfect de 

cât când sa făcut tradi- 
tiunea lucrului. 

Tradiţiunea se înlocue- 
see prin singurul consira- 
ţimânt, dacă lucrul ce este 
a se lăsa în deposit se 
află deja în mâna depo- 
sitavului sub ori-ce alt 
titlu. (Civ. 1314, 1316, 1591, 
ur.) (Civ. Fr. 1919.) 

1594. Depositul este 
voluntar saii necesar: (Civ. 
1593, 1595, ur. 1620, ur.) 
(Civ. Fr. 1920). 

Secţiunea II. — Despre depositul 

voluntar 

1595. Depositul volun- 
tar se formeză prin con: 
simţimentul celui ce dă 
şi celui ce primesce lu: 
crul în deposit. (Civ. 915, 
953, ur. 1593, 1620) (Cir. 
Fr. 1921). 

1596. Depositul volun- 
tar se face în tot-d'a-una 
numai de către proprie 
tarul lucrului depositat,sait 
prin consimţimîntul sei 
expres, ori tacit. (Civ. 1610) 
(Civ. Fr. 1922). 

  

dat adeverinţa pentru plata capi- 
talului. Cas. 1 184]91. 
„d) Prezumţiunea de plată a âo- 

binzelor prin plata capitalului, nu 
pute A admisă, când însuşi debi- 
torul recunâşte că nu le-a plătit.   Cas. I 38|91, „ 

c) Prezumția de plata dobinzi- 
lor, prevădută de art. 1590 Cod. 
civ. nu admite în general probâ 
contrază. Cas. 1 38191; 215;%.



DEPOSIT ŞI SECHESTRU (Art. 1597—1601) 

1566, 1600, ur.) (Civ. Fr. 1597. Depositul volun- 
tar nu se pote face de 
cât prin înscris. (Civ. 1180, 
1191, 1197, 1198, 1204, ur. 
1208, 1220, ur. 1598, 1621, 
—Pr, 323) (Civ. Fr. 1923). 1) 
1598. Dacă depositul 

s'a făcut de către o per- 
s6nă eapabilă către una 
necapabilă, aceia ce a fă- 
cut depositul are numai 
acţiune de revindicaţiunea 
lucrului depositat, pe cât 
timp se află în mâna de- 
positarului, sat acţiune de 
restituțiune pe cât acesta 
sa folosit. (Civ. 949, ur. 
1164, 1597) (Civ. Fr, 1926). 

Secţiunea III — Despre îndato- 
virile depositarului 

1599. Depositarul tre- 
bue să îngrijescă de paza 
lucrului depositat, întoe- 
mai precum îngrijesce de 
paza lucrului său.(Civ.1564, 

1) Conform ant, 1597 Coa. civ. 
depozitul voluntar nu se pote face 
de cât prin înscris, totuşi acestă 
dispozițiune nu este aţât de ab- 
solută încât să escludă ork-ee alt 
mijloc de doveâire admis de le- 
giuitor prin regulele de drept co- 
mun cea stabilit, precum ar fi 
dovada ce ar rezulta .chiar din 
mărturisirea depozitarului, sai a- 
ceia ce sar putea face prin defe- 
rirea jurămintuiui decizoriii, eţe, 
şi disa dispoziţiune nu se pote 
lua nici ca o derogaţiune la re-   
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1927). | 
1600. Disposiţiuneaar. 

ticolului precedent trebue 
să se aplice cu cea mai 
mare rigore: - 

10 Când depositarul s'ar 
fi oferit a primi un deposit; 

20 Când sar fi stipulat 
vre-o plată pentru paza de- 
positului; 

30 Când depositul s'a fă- 
cut numai în folosul de- 
positarului; 

40 Când sar fi alcătuit 
expres ca depositarul.- să 
fie răspundător de ori-ce 
culpă. (Civ. 1593) (Civ. Fr. 
1928). 
1601. Depositarul nu r&- 

spunde nici odată destrică- 
ciunile provenite din fortă 
majoră, afară de casul când 
a fost pus în întârdiere 
pentru restituţiunea lucru- 
lui depositat. (Civ. 1079, 

gula coprinsă în art. 1191 şi 1203 
Coa. civ. care, de şi prohibă proba 
cu martori şi prezumţiuni, când 
valdrea lucrului trece de 150 lei, 
primesc însă excepțiuni în cazu- 
rile prevăqure de art. 1597 şi 1598 
Coa. civ. admiţină o atare probă, 
ori de câte ori există un început 
de dovadă scrisă, sa când par- 
tea s'a găsit în imposibilitate de 
a'şi procura o dovadă scrisă, aşa 
că aceste excepţiuni sunt aplica- 
bile şi la depozitul voluntar. Cas, 
1 64[9.
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1082, 1083, 1156, 1604, 1606,| 
1608) (Civ. Fr. 1929). 
'1602. El nu pote să se 
servescă -de lucrul depus 
fără permisiunea expresă, 
sai tacită a deponentului. 

(Civ. 1081, 1088, 1156, 1504, 
1565, ur. 1591) (Civ. Fr. 
1930), . 

16028. Nu pâte de fel 
să caute a vedea lucrurile 
ce i s'aii depositat, dacă i 

s'au încredințat. în o ladă 
închisă, saii sub o copertă 

„ sigilată. (Civ. Fer. 1931), 
1604. Depositarul tre- 

bue să înapoeze tot acel 
lucru ce a primit. 

Un deposit de bani când 
depositarul, conform arti- 
colului 1602, făcuse între- 
buintare de dânsul, trebue 
să se restituescă în acele 
monete în cari s'a făcut, 
atât în casul de sporire, 
cât şi în acela de scăde- 
rea valdrei lor. (Civ. 1147, 
1578, ur. 1591, 1605, ur. 

- 1611) (Civ. Fr. 1939)1) 

1605. Depositarul nu e 
dator de-a restitui lucrul 
depositat de cât în starea 
în care se află la timpul îna- 
poierei. Stricăciunile sur- 
venite fără faptul săi r&- 
mân în sarcina deponentu- 
lui. (Civ.. 1102, 1156, 1601) 
(Civ.. Fr. 1933). 
1606. Depositarul că- 

ruia s'a luat prin forţă 
majoră lucrul depositat, 
şi care a primit, în locui 
o sumă de bani, saii ori- 
ce alt lucru, trebue să re- 
stitutiaseă aceia cea pri- 
mit. (Civ. 1156, 1601, 1607) 
(Civ. Fr. 1934). 
1607. Eredele deposita: 

rului, care a vîndut în bună 
credinţă lucrul ce n'a sciut 
că este depositat, este da- 
tor numai să restituescă 
pretul primit, sai să ce- 
deze acţiunea sa contra 
cumpărătorului, dacă pre- 
tul nu ar fi fost plătit. 
(Civ. 972, 1604, 1606, 189%, 
1909) (Civ. Fr. 1935). 

  

1) Privilegiile fiind de drept 
strict, în sens că numai creanţele 
acelea pe care legea le învesteşte 
anume cu un drept de precădere 
sunt privilegiate, urmeză că ore: 
anţa deponentului în contra qe- 
Pozitarulai, pentru o sumă de 
bani, nu pote A privilegiată, ne- 
find declarată de lege ca atare,   Mai urmeză de aci, că judecăto- 

"xul refuzând, în caz când depo- 
zitarul a fost declarat. în stare de 
faliment, de a acorâa deponen- 
tului, un drept de privilegii pen- 

"tru sumele de bani depuse fali- 

tului, n'a violat art. 1604 Cod. ciY.: 

Cas. II 57|85; 315|%.
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1608. Depositarul tre- | de' furat şi cine este ade- 
bue să restituescă fructele 
produse de lucrul deposi- 
tat şi culese de dânsul. 
„EI nu e dator de a plăti 
niei odobiîndă pentru baniă 
ce i sai depositat, afară 
numai din dioa de cânda 
fost pus în întârdiere de 
ai restitui. (Civ. 1079, 1088 
1593, 1602, 1604) (Civ. Fr. 
1936). 
1609. Depositarul nu 

trebue să restitueseă lu- 
cul depositat, de cât ace- 
lui ce i Pa încredinţat, sai 
acelui în al cărui nume 

„Sa. făcut depositul, sai 
personei arătate spre a-l 
primi. (Civ. 1096, 1607, 
1610) (Civ. Fr. 1937). 
1610. Depositarul nu 

pâte pretinde ca deponen- 
tele să probe că lucrul 
depositat este proprieta- 
lea sa. 

Cu. tâte acestea, dacă 
descoperă că luerul este 

1) De şi conform art. 1610 Cod. 
Civ, depozitarul nu pote pretinde 
ca deponentul să probeze că Iu: 
crul depozitat este proprietatea 
sa, totuşi aceste prescripţiuni nu 
"şi at aplicaţiune atunci cânâ se 
fac opoziţiuni la: restituirea depo- 
zituiui, fe de cătră unal treilea, 
pentru că lucrul nu este al depu- 
nătorului, ci al s&ă, fie de către 
depozitar, pentru că el însuşi este   

vă&ratul proprietar, trebue 
să vestescă acestuia depo- 
situl ce i s'a făcut, intex- 
pelându-l a'l reclama în 
un termen determinat şi 
îndestulător, fără prejudi- 
tiul disposiţiunilor codice- 
lui penal. . 
__ Dacă acela care a fost 
vestit de acâsta,neglige re- 
clamarea depositului, de-' 
positarul este bine liberat 
prin trădarea depositului, 
în mâna aceluia de la care 
s'a primit. (Civ. 1596, 1616, 
1909, 1910.—P. 53). (Civ. 
Fr. 1938). 
“1611. In cas de mârte 

a deponentului, lucrul de- 
pus nu se pote restitui de 
cât eredelui. . 
Dacă sunt mai multă eredi 

lucrul depositat trebue să 
se . restituescă, fle-căruia 
din ei o partepe cât ise 
cuvine. 

Dacă lucrul nu se pâte 

proprietarul acelui lucru depozi- 
tat; în amândouă cazurile aceste, 
conform axt.1616 şi 1617 Cod. eiv. 
obligaţiunea depoziiarului de a 
restitui lucrurile în mâna depu- 
nătorului se stinge, dacă se pro-. 
beză că ele sunt ale altuia. Ces- 
tiunea rezidă dar în stabilirea 
faptului, a cui este proprietatea 
Tucrului depozitat. Cas. I 65|91.
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- împărţi, eredii trebue să 
se unescă între denşii a- 
supra modului primire lui. 
(Civ. 653, 1060, 1064) (Civ. 
Fr. 1939). 
1612. Dacă deponentele 

„prin . sehimbarea statului 
săii, a perdut administra» 
tiunea bunwilor sale după 
facerea depositului, acesta 
nu se pote restitui de cât 
persânei însărcinate cu ad- 
ministraţiunea averei de- 
ponentului. (Civ. 390, 445, 
45%, 458, 1249. — Co. 712, 
161) (Civ. Fr. 1940). 
1613. Dacă depositul a 

fost făcut de către un tu- 
_tore saii administratore în 
asemenea însuşire, şi ad- 
ministraţiunea sa a fost în- 
cetată în momentul res- 
tituțiunei, acesta nu sepste 
face de cât către persâna 
ce a fost representată, sail 
către noul ei representa- 
tere. (Civ. 1612) (Civ. Fr. 
1941). 

1614. Dacă prin con- 
tractul de deposit s'a sti. 
pulat locul unde trebue să 
se facă restituțiunea, de- 
positarul trebue să tran- 
sporteze acolo lucrul de- 
positat; spesele însă ce. 
S'ar face sunt în greutatea 

DEPOSIT ŞI SECHESTRU (Art. 1612-—1618) 

deponentului. (Civ. 969, 
1104, 1615) (Civ. Fr. 1942). 

1613. Restitutiunea tre- 
bue să se facă, dacă prin 
contract nu se arată locul, 
acolo unde se află lucrul 
depositat. (Civ. 1104, 1614) 
(Civ. Fr. 1943). 

1616. Depositul trebue 
să serestituescă deponen- 
telui îndată ce s'a reela- 
mat, chiar când s'ar fi sti- 
pulat prin contract un a 
nume termen pentru re- 
stituțiunea lui; se exceptă 
insă casul când în formele 
legale s'a notificat deposi- 
tarului un act desechestru, 
sati de oposiţiune la re 
stituțiunea, sau la sirămu- 
tavea lucrului depositat. 
(Civ. 1079, 1099, 1147, 1570, 
1579, ur. 1610, 1617) (Civ. 
Fr. 1944). 

161%. Se stinge ori-ce 
îndatorire a depositarului, 
dacă se descoperă şi se 
probeză că el este însuși 
proprietarul lucrului depo- 
sitat. (Civ. 1154, ur. 1169, 
1909, 1910, 30) (Civ. Fr. 
1946) 1), 

Secţiunea IV. — Despre îndatori: 

vile deponentelul. 

  

I) A se vedea nota art, 1610   1638. Deponentele este 

Cod,:civ.



DEPOSIT ŞI SECHESTRU (Art. 1619—1626) 

îndatorit a intâree depo- 
sitarului tote spesele fă- 
cute pentru păstrarea lu- 
crului depositat; şi a'l des- 
dauna de tâte perderile 
căşunate lui din causa de- 
positului. (Civ. 991, 1569, 
1574, 1619, 1730, 4») (Civ. 
Fr. 1947). 
1619. Depositarul pote 

să oprescă depositul până 
la plata integrală cuvenită 
lui, din causa depositului. 
(Civ. 1147, 1730, 40,— Co. 
387, 388) (Civ. Fr. 1948). 

Secţiunea V. — Despre depositul 
necesar. 

1620. Depositul nece- 
sar este acela ce se face 
sub sila unei întâmplări, 
cum un foc, o ruină, o 
predare, un naufragiu, saii 
alt eveniment neprevădut, 
de forţă majoră. (Civ. 1621- 
1623) (Civ. Fr. 1949). 
1621. Proba prin mar” 

tori este admisă pentru 
depositul necesar, şi ehiar 
în casul când valorea de- 
positului ar trece peste 
150 lei. (Civ. 1188) (Civ. 
Fr. 1950). 

1622. Depositul nece- 
sar este supus la tote re- 
gulile depositului volun- 
tar, şi fără prejuditiul dis-   
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posițiunilor art. 1198. (Civ. 
1596) (Civ. Fr. 1951). 
1623. Ospătătorii ori 

hangii răspund, ca depo- 
sitari, pentru tâte lucru- 
rile aduse în localul lor 
de un căl&tor; depositul 
unor aşa lucruri trebue să 
se considere ca un deposit 
necesar. (Civ. 1198, 1473, 
ur. 1621, 1730, 6», 1903) 
(Civ. Fr. 1952). 
1624. Ei răspund de 

furtul saii stricăciunea lu- 
cerurilor călătorului, în cas 
când furtul sai stricăciu- 
nea s'a comis de servitori, 
oră de cei însărcinaţi cu 
direcțiunea  ospătăriilor, 
ori de streiniă ce le fre- 
cuenteză. (Civ. 1000, 1623, 
1625..—P. 309, 30) (Civ. Fr. 
1953). 
1625. Ei nu sunt r&s- 

pundători de furturile co- 
mise cu mâna înarmată, 
saii în alt-fel, cu fortă-ma- 
joră. (Civ. 1083, 1624. — 
P. 309, 30; 310, 20, 30, 40, 
10, 2% bis; 317, ur.) (Civ. 
Fr. 1954). 

CAPITOLUL II. 

Despre sechestru. 

Secţiunea 1. — Despre diversele 
feluri de sechestruri. 

1626. Sechestrul este
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convenţional, saii judiciar. 
(Civ. 1627, ur.. 1632, ur.) 
(Civ. Fr. 1955). 

Secţiunea II. — Despre sechestru 
convențional. 

1627. Sechestrul eon- 
ventional este depositul 
unui lueru în litigii, făcut 
de una sai mai multe 
persâne, unui.al treilea, 
care ia asupră-şi îndato- 
rirea de a'] restitui, după 
terminarea procesului, ce- 
lui cărui va declara jude- 
cătorul că se cuvine, (Civ. 
542, 1628, ur. — Pr. 129, 
371,373, 375, 316, 318) (Civ. 
Fr. 1956). 

1628. Sechestrul' pâte 
să nu fie gratuit, (Civ. 1593, 
1600) (Civ. Fr. 1957). 
1629. Când este gra- 

tuit, se aplică asupră-i re- 
gulile depositului piroprit 
dis, cu deosebirile ce se 
vor arta mai jos. (Civ. 
Fr. 1958). 

1630. Obiectul seches- 
trului pot fi bunuri mobili, 
saii imobili. (Civ, Fr. 1959). | 

DEPOSIT ŞI SECHESTRU (Art. 1627—1632) 

1681. Depositărul, în- 
sărcinat cu un sechestru, 
nu pote fi liberat de dânsul 
înainte de terminarea pro- 
cesului, de cât atunci când 
tote părțile interesate vor 
consimți, sai când va urma 
0 causă ce se va judeca 
de legitimă. (Civ.969, 1616) 
(Civ. Fr, 1960). 

Secţiunea I1II.— Despre sechestru 
judiciar. 

16232. Afară de casurile 
statornicite de codicele de 
procedură civilă, judecă: 
torul pâte ordona seches- 
trul: 

10 A unui imobil sai 
a unui lucru mobil pentru 
a cărui proprietate ori po- 
sesiune se judecă două 
sait mai multe persone. 
(Civ. 535, ur, 568, 782,733, 
739). : 

20 A lucrurilor oferite 
de un debitore spre libe- 
rarea sa (Civ. 542, 11î, 
1116, 1121.—Pr,547-592.— 
Co. 68, 71, 438, 567, 590) 
(Civ. Fr. 1961))). 

  

1) a) Se pote înfiinţa sequestru. 
judiciar după cererea numar au- 
nora din coproprietarii unu imo- |. 
bil aflat în indiviziune, cână există 
contestaţie in privinţa porţiunilor 
de pămînt ce fie-care din ei Yo- esc să exploateze şi pentru care   scop aă şi cerut eşirea din indi- 

viziune. Cas. 1 219|89. 
b) De asemenea, se pote înfiinţa 

sequestru judiciar gi după cererea 
unui legatar particular, asapra 
averei sucoesorale, când instanța 
de fonâ constată rea-credință saii



DEPOSIT ŞI SECHESTRU (art. 1633) 

1633. Depositul judi- 
ciar dă nascere la obliga- 
tiuni reciproce între se: 
chestranti şi depositari. 

Depositarul trebue “să 
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se îngrijescă de păstrarea 
lucrului sechestrat, ca un 
bun proprietar. (Civ. 1600. - 
— Pr. 520, 521). 

Trebue să-l dea de faţă 
  

negligenţă din partea eredelui be- 
neficiar. Cas. £ 188|90. 

c) Se pâte încuviinţa înfiinţarea 
sequestrului judiciar după cere- 
rea unui coproprietar în indivi- 
ziune, închiriindu-se imobilnl în 
cestiune prin licitaţie publică, pâ- 
nă la terminarea partajului. Cas, 
I 312]91. 

d) Nu e necesar ca instanţa de 
fond să cerceteze titlurile de pro- 
prietate in virtutea cărora se cere 
înființarea sequestrului judiciar, 
căci în cazul acesta s'ar prejudeca 
însuşi fondul procesului. Cas. 1 
251|93. 

e) Sequestrul judiciar cerut de 
unii din pretinşil moştenitori, pote 
să fie admis până la rezolvarea 
contestaţiunilor ivite între dinşiă 
asupra drepturilor lor succeso- 
rale, şi acesta chiar în cazul când 
deţinătorii averei aii fost trimişi 
în posesiune. Cas, 1 251|93. 

7) Negiuitorul prin art, 1632 
Cod. civ.a lasat la facultatea in- 
stanțelor de fond de a aprecia 
dacă găseşte sai nu utilă şi ne: 
cesară înfiinţarea sequestrului ju- 
diciar, de unde rezultă că ho- 
tărirea dată în cauză, prin care 
respinge o asemenea cerere, este 
suverană şi scapă de sub contro- 
lul Casaţiei. Cas. 1 317]93. 

9) Cererea de înfiinţarea unui 
sequestru judiciar, find o cesti- 
une de interes privat, părţile pot 
transige asupra ei. Cas. [ 285193. 

h) Segusstru iudiciar are loc 
ori de câte ori posesiunea sai 
proprietatea unui lucru este ne- 
sigură, iar aplicarea luă este lă-.   

sată de lege la aprecierea suve- 
rană a judecătorului de fond. Cas. 
1.102|95. 

î) De şi în spiritul legei este ca 
sequestru. să fe numit o terță 
personă, însă când circumstanţe 
cu totul speciale ar justifica nu- 
mirea uneia din părţile litigante, 
judecătorul fondului pote să facă 
acesta. Cas. I 102/95. 

1) Hotărirea dată asupra cere- 
rei unui sequestru judiciar nu 
pote avea nici o înriurire şi nu 
pote constitui câtugi de puţin, au- 
toritatea lucrului judecat, în pri- 
vinţa judecăţel ce are loc în ur- 
mă asupra fonâului. Cas. 1 102]95. 

k) Seguestrul judiciar pote A 
aâmis şi asupra unui fond social, 
după cererea unuia dintre aso- 
ciață, când sunt neînţelegeri şi 
litigii între dinşii asupra admi- 
nistraţiunei lui. Cas. 1 66195. 

D In materie de sequestru ju- 
diciar, nu se pote opune autori- 
tatea lucrului jedecat, întemeiată 
pe o hotărire care "l-a răspins o 
dată, şi acesta mai cu semă a- 
tunci, când a doua cerere nu este 
întemeiată pe aceleaşi fapte pe 
care se întemeia prima cerere res 
pinsă, ci pe fapte cu totul noni. 
Cas. 1 66|95. 

m) Partea contra căreia se face 
o cerere de seqaestru judiciar, 
nu pâte'să se opună la admite- 
rea lui prin oferirea unei cauţi- 
uni, dreptul acesta flind acordat 
de lege, numai în materie de se- 
questru asigurător. Cas. 1 66|95. 

n)  Creditorul hipotecar pote 

cere sequestru judiciar asupra
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peniru vendare, spre în- 
destularea sechestrantelui 
ori spre a-l restitui părtei 
de la care ş'a sechestrat, 
în cas de revocațiune a 
sechestrului. (P. 393). 

Sechestrantele este da- 
tor să plătâscă deposita- 
vului salariul statornieit 
de lege, sau, în lipsă, pe 
cât îl va hotări judecăto- 

„rul. (Civ. 1600. — Co. 71, 
755) (Civ. Fr. 1962). 
1634. Sechestrul judi- 

ciar se dă saii persânei 
asupra căreia s'au învoit 

“ambele părţi interesate, 
saii unei persâne numite 
din oficiă de autoritatea 
judiciară. (Civ. 1116,—Pr. 
5183.—Co. 68, 71, 438, 567, 
590). 

ŞI într'un cas și într'altul, 
acel cea luat în păstrarelu- 
cerul, este supus tutulor în- 
datoririlor ce nasc din se- 
chestru convenţional. (Civ. 
1116, 1627, ur.) (Civ. Fe. 
1963), 

CONTRACTELE ALEATORII (Art. 1634-1635) 

TITLUL XIII. 
Despre contractele 

aleatorii. 

CAPITOLUL 1. 

Despre contractele aleatorii 
în genere. 

16853. Contractul alea- 
torii este eonvenţiunea 
reciprocă âle cărei efecte 
în privința beneficiilor şi 
a pexrderilor pentru tote 
părțile, sai pentru una 
sai mai multe din ele, 
depinde de un eveniment 
necert. (Civ. 947). 

Astfel sunt: , 
1 Contractul de asigu: 

rare. (Co. 449-477, 616 
643). | 

20 Împrumutul nautic. 
(Co. 601-615). 

30 Jocul şi prinsorea, 
(Civ. 1636, 1638). 

40 Şi contractul de reu 
dită pe vicţă. (Civ. 1639, 
1651). , 

Cele două d'întâiii se re 
gulză după legile comer” 
ciului maritim. (Civ. Fr. 
1964). 

  

imobilului hipotecat, până la ju- 
decarea acţiunei ce dinsul a in- 
tentat pentru anularea contrac- 
telor încheiate de debitorul săi, 
in cazul când acesta deteriorâză 
obiectul dat ca garanţie, Cas. 1 
318;95, -   0) Bequestrul judiciar, ale că 

rui atribuţiuni şi drepturi nu 2 
fost specincate, nu are dreptu 
de a intenta acţiuni saă astain 
judecaiă, fără autorizațiunea spe 
cială a Tribunalului. Cas, 11233,%.



CONTRACTELE ALEATORII (Art. 1636-1642) 

CAPITOLUL 11. 

Despre joc şi prinsâre. 

1636. Legea nu dă nică 
o acţiune spre plata unui 
debit din joc, sai din prin- 
sere. (Civ. 1638.—Co. 869, 
2.—P, 349, 350, 389, 60) 
(Civ. Fr. 1965). 
„1637. Sunt exceptate 
jocurile ce contribuese la 
exerciţiul corporal, cun: 
armele, cursele cu picio- 
rul, călare sai cu carul, 
şi alte asemenea. 

Cu tâte acestea judecă- 
torul pâte să respingă ce- 
rerea, când suma pusă la 
Joe sai la prinsâre ar fi 
excesivă, (Civ. 1636) (Civ. 
Fi. 1966). 

1638. Perdătorul nu 
pote în nică un cas repeti 
ceia-ce a plătit de bună 
voie, afară numai în ceasul 
când eăştigătorul a între- 
buințat dol, înşelăciune, 
sai amăgire. (Civ. 953, 960, 
ur, 4092.—P. 332, 333) (Civ. 
Fr. 1967). 

CAPITOLUL III. 

Despre contractul de rendită pe 

zicţă. 

Secţiunea I.— Despre natura con- 
tractului de rendită.pe vidţă. 

1639. Rendita pe visţă   

sl 

se pâte înființa cu titlu o- 
neros. (Civ. 474, 523, 527, 
550, 844, 845, 945, 941, 1646, 
ur. 1785, 1907) (Civ. Fr. 
1968). 
1640. Ea se pote con- 

stitui şi cu titlu gratuit 
prin donaţiune între vii, 
saii prin testameut. 

Trebue însă atunci să 
fe revestită de formele 
cerute de legi pentru ase- 
menea acte. (Civ. 800, ur. 
313, ur. 858, ur. 900, i64i, 
ar. 1650) (Civ. Fr. 1969). 

1641. Rendita pe viţă 
înfiinţată prin donaţiune 
sai testament este supusă 
la reducţiune, dacă întrece 
porţiunea disponibilă; este 
nulă dacă se face în fav6- 
rea unei pers6ne necapa- 
bilă de a primi. (Civ. 751, 

ur. 808, ur. 812, SH, ur. 

844, 847, ur. 934, 939, ur. 
1642) (Civ. Fr. 1970). 
1642. Rendita pe vicţă 

se pâte înființa în favorea 
persânei ce a plătii prețul, 
sait a altei a treia ce n'are 

nică un drept la rendită. 
(Civ. Fr. 1971). 

In casul din urmă, de 
şi întrunesce însuşirile u- 

nei liberalități, totuşi nu 

este supusă formelor sta- 

pilite pentru donaţiune;
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" însă este în totul supusă 
. disposiţiunilor articolului 
precedent. (Civ. 751, 1640, 
1650) (Civ. Fr. 1973, 2). 
1643. Ea se pâte înfi- 

inta în favorea. uneia saii 
mai multor persone. (Civ. 
Fr. 1979). - 
1644. Este fără lucrare 

ori-ce contract de rendită 
pe vistă înființat în fav6- 
rea unei pers6ne, care era 
deja mârtă în momentul 
facerei contractului. (Civ. 
962, 966) (Civ. Fr. 1974). 
1645. Contractul deren- 

dită pe vicţă, în favorea 
unei persone afectată de 
o bolă de care a murit în 
interval de 20 dile de la 
data contractului, este nul. 
(Civ. 1644) (Civ. Fr. 4975). 

Secţiunea II. — Despre efectele 
contractului de rendită pe zidţă 

intre părţile contractante, 

1646. Acela în a cărei 
favore. s'a înființat cu ti- 
tlu oneros, o rendită pe 
vicţă, pote să câră sfărâ- 
marea contractului, dacă 
îufiintătorul ei nu dă asi- 
gurările stipulate pentru 
executare. (Civ. 1020, 1021, 
1025) (Civ. Fr. 1977). 
1647. Singura neplată 

a termenilor expirate -a   

CONTRACTELE AHEATORII (Art. 1643 —1649) 

renditei nu dă drept ce | 
lui în a cărui favore este 
înființată, să ceră întoree- 
rea eapitalului, saii reîn- 
trarea în posesiunea fon- 
dului: înstrăinat. El are 
numai dreptul de a face 
să se sechestreze şi să se 
vândă averea debitorului 
săii, şi â cere ca, necon: 
simțind debitorul, să se 
reguleze, din produsul vin- 
derei, o sumă suficientă 
spre plata termenilor. (Civ. 
829, 1020, 1021, 1865, 1648, 
1719) (Civ. Fr. 1978). 

16485. Infiinţătorul ren- 
ditei nu pâte să se libe- 
reze de plata ei, oferind 
înapoiarea. capitalului şi 
renuntând la repetitiunea 
anuităţilor plătite, ori-cât 
de lungă fie vicța acelor 
în a căror favore s'a înfi- 
inţat rendită, şi ori cât de 
onerdsă „fie prestaţiunea 
renditei. (Civ. 969, 1635, . 
1647) (Civ. Fr. 1979). 
1649. Rendita pe victță 

se dobhândesee de propri: 
etarul ei în proportiunea 
dilelor ce a trăit. 

„Dacă însă s'a stipulat ca 
termenii ei să se plătâscă 
anticipat, atunci se consi- 
deră de căştigat fie-care 
termen din qioa în carea



" PIDEJISIUNE (Art. 1630—1654) 

venit plata lui,. (Civ. 523, 
595, 527) (Civ. Fr. 1980). 
1650. Numai în țasul 

în care rendita pe vicţă 
sa înfiinţat cu titlu gra- 
tuit, se pote şi stipula ca 
dânsa să nu fie supusă 'se- 
chestrărei. (Civ. 1640, ur. 
1718) (Civ. Fr. 1981). 
1651. Proprietarul ren- 

ditei pe vieţă nu pote să 
ceră termenile expirate, de 
cât Justificând existenţa sa, 
ori existenta - persnei în 
favorea căreia s'a fost înfi- 
ințat.. (Civ. 120, 1169, 1907, 
ur.) (Civ. Fr. 1988). 

TITLUL XIV, 
Despre fidejusiune (cau- 

ţiune). 

CAPITOLUL, 1. 

Despre natura: şi întinderea: 

fidejusiuncă. 

1652. Cel ce garanteză 
o obligaţiune, se legă că- 
tre creditor dea îndeplini 
însuși obligaţiunea pe care 
debitorul nu o îndeplines- 

  

1) a) Hotărîrea definitivă dobîn: 
dită de creditor în contra debi- 
torului principal, relâtivă la în- 
treruperea civilă a prescripţiunei, 
nu este opozibilă garanţilor. Cas. 
Secţ, Un. 483, . 

d) Ori-care ar fi consideruţiu- 
nile car aă făcut pe garant să sub- 
scrie un act, în acestă calitate de   
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ce. (Civ. 944, 947, 1662, ur.) . 
(Civ. Fr. 2011)%). 
1658. Fidejusiunea nu 

pâte exista de cât pentru 
o obligaţiune validă. 

Cu tote astea se pote 
face cineva fidejusorele u- 
nei obligaţiuni ce pote fi 
anulată în virtutea unei 
exeepţiuni personale debi: 
torelui, cum de pildă în 
casul de minoritate. (Civ. 
207, 448, 950, ur. 1047, 1681. 
Co. 352, 353) (Civ.Fr.2012). 
1654. Fidejusiunea nu 

pâte întrece datoria debi: 
torelui, nici pote fi făcută 
sub condițiuni mai one- 

rose. 
Pâte fi însă numai pen: 

tru o parte a datoriei şi 

sub condițiuni mai puţin 

grele. 
Cauţiunea ce întrece da- 

toria, sai care este con- 

tractată sub condițiuni mai 

onerose e validă, numai pâ- 

nă în măsura obligaţiunei 

principale. (Civ. 1066, 1087, 

1675) (Civ.. Fr. 2013). 
DI 
garant, împrejurarea acâsta nu 

pote afecta validitatea angaja 

mentuiui săi, Cas. 1 23185. 

-c) Garantul unei Gatorii pote 

invoca presoripţia, chiar în cazul 

cânâ a intervenit 0 hotărire ju- 

decătorescă condamnatâre în con- 

tra debitorului, fără ca acesta s'o 

A invocat. Cas. Secţ, Un. 17]90.



414 FIDEJUSIUNE (Art. 165%—1660) 

1655. Ori-cine pote să 
se facă fidejusore fără or- 
dinea şi chiar fără sciinta 
acelui pentu care se o- 
bligă. . 

Asemenea se pote face 
nu numai pentru debito- 
rele principal, dar şi pen- 
lru fidejusorele acestuia. 
(Civ. 946, 1669, ur. 16173, 
1680) (Civ. Fr. 2014). 
1656. Fidejusiunea tre- 

bue să fie expresă şi nu 
se pote întinde peste mar- 
ginile în caris'a contractat. 
(Civ. 1169, 1191, ur. 1654) 
(Civ. Fr. 2015). 3) 
1657. Fidejusiunea ne- 

determinată a unei obli- 
gaţiuni principale, se în- 
linde la tote accesoriile 
unei datorii, şi încă şi la 
spesele primei reclamaţi- 
uni, şi. la tote cele poste- 
viori notificări făcute fide- 
jusorelui. (Civ. 1046, 1654, 
1956), (Civ. Fr. 2016), 
165. Indatoririle fide.-. 

jusorelui trece la eredi, 

afară de constrângere cor- 
porală, chiar dacă îndato- 
virea era asigurată prin 
constrângerea corporală. 
(Civ. 653, 1060, ur. 1675). 
(Civ. Fr. 2017). , 

1859. Debitorele obli- 
gat a da siguranţă trebue 
să presinte o personă ca: 
pabilă de a contracta, care 
să posedă avere îndestulă 
spre a garanta o obliga- 
țiune, şi care să aibă do- 
miciliul în teritoriul ju- 
ridicțional al curţei ape: 
lative la care trebue să se 
dea. (Civ. 87, 950, 1104. 
1660, ur. 1664, 1675)—Pr. 
392. — Co. 339, 356, 13%, 
828) (Civ. Fr. 2018). 

1660. Solvabilitatea u- 
nui garant se măsoră nu- 
mai după nemişcătorele 
ce pot fi ipotecate, afară 
de casul când datoria este 
“mică, sai afacerea este 
comercială. Spre acest îi: 
nit nu se pot lua în con- 
sideraţiune nemişeătorele 

  

1) a) Garantul, conform art, 
1656 Cod.civ. nu pote A declarat 
responsabil de cât până la con- 
curenţa sumei pentru care a ga- 
rantat; el nu pote fi condamnat 
la întrega sumă datorită de de- 
bitorul principal, sumă care în- 
trece valrea acelef garantate de 
el, căci s'ar viola principiile ge- 
nerale ale acestui articol. Cas. I   215|86. 2) De alt-fel, instanţa de fond 

este suverană apreoietore în Geiâ 
ce privesce interpretarea art. 1656 
Cod. civ. referitâre la sensul şi 
întinderea garanţiei şi a stabilirei 
marginelox până unde ea a îost 
contractată, hotărîrea er scăpând 
de sub controlul Qasaţiei. Cas. | 
11|84; 198|%6.



TIDEJUSIUNE (Art. 1661—1663) 

în Jitigiă, nici acele situ- 
ate la o aşa depărtare, în 
cât să devină forte dificile 
lucrările execulive asupră- 
le. (Civ. 1659, 1664. — Pr, 
392 — 394) (Civ. Fr. 2019), 

1661. Dacă fidejusorele, 
căpătat de - creditor de 
bună voiă, sai judecăto- 
resce, a devenit apoi ne- 
solvabil, trebue să se dea 
un altul, 

Acestă regulă nu se 
aplică în singurul cas în 
care fidejusorele s'a dat 
uwnai în pulerea unei 
convenţiuni prin care cre- 
ditorele a cerut de fide- 
jusore o anume personă. 
(Civ. 1133) (Civ. Fr. 2020). 
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CAPITOLUL II 

Despre efectele fidejusiuneă 

Secţiunea 1. — Despre efectele fi- 

dejusiunei între creditore EL 
cauţionator (fidejusore) 

1662. Fidejusorele nu 
este tinut a plăti credito- 
relui de cât când nu se 
pote îndestula de la de- 
bitorul principal, asupra 
averei căruia trebue mai 
ânteiii să se facă diseuţi- 
une, afară numai când în- 
suşi a renunţat la acest 
beneficiit, s'aii s'a obligat. 
solidar «eu datornicul. In 
casul din urmă efectul 
obligaţiunei sale se regu- 
leză după principiile sta- 
tornicite în privinţa dato- 
riilor solidare. (Civ. 1039, 
ur. 1042, 1663, 1677.—Co. 
42) (Civ. Fr. 2021) 1) 

1663. Creditorul nu 
este îndatorat să discute 

  

1) a) Beneficiul discuţiunei,— 
adică a urmărirei mai ântâi a a- 
verei debitorului principal şi în 
urmă a garantului,—are loc nu- 
mai atunci când este vorba deo 
garanţie personală, aşa că acest 
beneficii nu este acordat şi ga- 
rantului ipotecar. Cas. I 380181: 
110|82. 

2) Garantul este obligat de a in- 
'voca beneficiul discuțiuneă chiar 
de la începutul urmărirei îndrep: 
tate în contra sa, tot el avână   sarcina de a indica averea debi- 

torului principal, anticipând şi 
spesele necesare, căci numai prin 
aceste măsuri preliminarii va pu- 
tea beneficia de acest drept. Cas. 
1 384185. 

ec) Discuţiunea averei debitoru- 
lai principal nu este admisibilă, 
când imobilul indicat spre a fi 
urmărit este un bun în indivizi- 
une; numai în urma efectuărei 
partajului el pâte fi urmărit în 
partea sa diviză. Cas. 1 345|86.
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averea debitorelui princi- 
pal, dacă garantul nu o 
cere -de la cele d'ântâiii 
lucrări îndreptate contra 
sa. (Civ. 1662, 1664, ur.— 
(Pr. 106, 107, 111, 392-396 
Civ. Fr. 2022)5. . 
1664. Fidejusorele care 

cere disculiune trebue să 
indice creditorelui averea 
debitorelui principal, şi să 
anticipese spesele euviin- 
ci6se pentru punerea în 
lucrare a executărei, 

Nu se va ţine în semă 
arătarea bunurilor debi- 
torelui principal situate 
afară din teritoriul jori- 
dicţional al . curţei apela- 
tive, în care trebue să se 
efectueze plata, saii a bu- 
nurilor în îitigiu, -ori a bu- 
nurilor deja ipotecate pen- 
tru siguranţa datoriei, care 
nu mai suni în posesiu- 
nea debitorelui. (Civ. 1660, 
1665. 1794) (Civ. Fr.2023) 2). 
1665. De câte ori cau- 

țtionatorul va arăta bu- 
nuri în coprinderea arti» 
colului. precedent şi va 
anticipa şi spesele cuviin- 
eloase peniru discuţiune, 
creditorul rămâne către 
garante r&spundător până 
pci, 

e Me 

FIDEJUSIUNE (Art 16641667) 

la -valorea bunurilor ar&- 
tate, în-cas de nesolva- 
bilitate a debitorelui prin- 
cipal survenită prin. amâ- 
narea urmărirei. (Civ. 1664) 
(Civ. Fr. 2094). 
1666. Când mai multe 

persne aii garantat unul 
şi acelaş creditore pentru 
una şi aceiaşi datorie, fie- 
care din ele rămâne obli- 
gată . pentru datoria în- 
tregă. (Civ. 1039, ur. 1108, 
1667, ur. 1710. — Co. 42) 
(Civ. Fr. 2025). 
1667. Cu tote. acestea 

fie-care din personele ară- 
tate în articolul prece- 
dent, întru cât n'a renun- 
tat la beneficiul divisiunei, 
pote cere ea creditorul 
să dividă mai întâi acti- 
unea sa şi să o reducă la 
proporțiunea fie-căruia. 

Dacă unii din garauţi 
erai nesolvabili, în timpul 
în care unul din ei obți- 
nuşe divisiunea, acesta r&- 
mâne obligat în proper- 
iunea. unei asemenea ne- 
solvabilităță; dacă însă ne- 
solvabilitatea a supravenit 
după. divisiune, atunci nu 
mai pote fi r&spundător 
pentru acesta. (Civ. 1042, 
  

1) A se vedea notele art. 1662 
Cod. cir.   2) A se vedea de asemenea n0- 

tele art. 1662 0oâ. civ.



- 
FIDEJUSIUNE. (Art. 1665—1672) 

1668. — Pr. 106, 107, 111, 
329-396) (Civ. Fr. 2026). 
1668. Dacă creditorele 

însuși şi de bună voie a 
împărțit acţiunea sa, nu 
mai pâte să se lepede de 
acestă divisiune, de şi, 
mai înainte de timpul în 
care a primito, unii din 
cauţionatori ai fost ne- 
solvabili. (Civ. 1019, 1050) 
(Civ. Fr. 2027). 

Secţiunea II.— Despre efectele fi- 
dejusiunei îuire deditore şi 

cauţionator (fidejusore). 

1669. Cautionatorul ce 
a plătit are regres con- 
tra debitorelui principal, 
atât când a garantat cu 
sciinta debitorelui, cât şi 
pe nesciinta lui. 
Regresul se întinde atât 

asupra capitalului, cât şi 
asupra dobendilor şi a spe- 
selor ; cu tote acestea ga- 
rantul nu are regres de 
eât pentru spesele făcute 
de dânsul, după ee a no- 
iificat debitorelui princi- 
pal reelamațiunea pornită 
asupră-i. 

Fidejusorele are regres 
şi pentru dobânda sumei 
ce a plătit, chiar când da- 
toria nu producea dobândă, 
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şi încă şi pentru daune- 
interese, dacă se cuvine. 

Cu tote acestea dobân- 
dile ce ar fi fost datorite 
creditorelui nu vor merge 
în favorea garantului, de 
eât din diua în eare sa 
notificat plata 1). (Civ. 991, 
1084, 1088, ur. 7547, 1548, 
1550, 1657, 1672—Co. 298, 
234, 803) (Civ. Fr. 2028). 

1670. Caulionatorul ce 
a plătit datoria intră în 
dreptul ce avea creditorul 
contra datornicului, (Civ. 
1108, 3%; 1682) (Civ. Fr. 
2029). 

1671. Când sunt mai 
mulţi debitori principali 
solidari pentru una şi a- 
eeiaşi datorie, fidejusorele 
ce a garantat pentru ei 
toti, are regres în contra 
fie-căruia din ei, pentru re- 
petițiunea sumei totale ce 
a plătit. (Civ. 974, 1053, 
1108, 1551) (Civ. Fr. 2030). 

1672. Fidejusorele ce 
a plătit prima dată, nu 
are regres contra debi- 
torelui principal ce a plă- 
tit de a doua ră, are 
însă actiunea de repeti- 
țiune contra creditorelui. 

Când  fidejusorelele a 
plătit, fără să fi fost urmă- 

  

1) Acest ultim aliniat lipsesce   în art, frances. 

27
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rit şi fără să fi înseiințat 
pe datorniculprincipal, nu 
va avea nici un regres con- 
tra acestuia, în casul când, 

„în timpul plătei, dator- 
“nicul ar fi avut medii de 
a declara stinsă datoria sa, 
îi rămâne însă dreptul de 
a cere înapoi de la cre- 
ditore banii dată. (Civ. 991, 
1092, 1351, 1547, 1548) (Civ. 
Fr. 2031). 
1673. Fidejusorele, şi 

fără a fi plătit, pote să re- 
clame desdaunare de la de- 
bitore. (Civ. 991, 1546). 

10 Când este urmărit în 
judecată pentru a plăti. 
(Civ. 1669). 

90 Când debitorul se află 
falit, sau în stare de ne- 
solvabilitate; (Civ. 1025.— 
Co. 695). 

30 Când debitorul s'a 
îndatorat de a-l libera de 
garanţie întrun termen 
determinat şi acesta a ex- 
pirat 1). (Civ. 969). 

40 Când datoria a de- 
venit exigihilă prin so- 
sirea seadenței stipulată. 
(Civ. 1684). 

50 După trecere de dece 
ani, cînd obligatiunea prin- 

_1) Cuvintele: «si acesta a ex 
pirat», lipsesc în textul frances. 

2) In art. fr. lipsesc cuvintele: 

| 

  

FIDEJUSIUNE (Art. 1673-1675) 

cipală nu are un termen 
determinat de scadenlă, 
întru cât însă obligaţiunea 
principală nu ar fi fost de 
aşa fel, în cât să nu potă 
a se stinge înaintea unui 
termen determinat, ' cum 
de exemplu tutela, ori 
întru eât nu sa stipulat 
contrariul 2). (Civ. Fr.2032). 

Secţiunea III. — Despre efectele 
fidejusiunei între mai mulți 

garanță. 

1674. Când mai mulie 
persone aii garantat pentru 
unul şi acelaş debitor şi 
pentru una şi aceiaşi da- 
torie, garantele ce a plătit 
datoria, are regres contra 
celor alți garanţi, pentru 
portiunea ce .privesce pe 
fie-care. 

Cu tote acestea nu are 
loc regvesul, de cât când ga- 
rantul a plătit în unul din 
casurile arătate în arti- 
colul precedent. (Civ. 778. 
1053, 1108, 1109, 1666, 1673) 
(Civ. Fr. 2033). 

CAPITOLUL III. 
Despre fidejusiunea legală şi cea 

judecătorească. 

1675. De câteori o pe" 

«oră întru cât nu s'a stipulat con 

trariul> -



„FIDEJUSIUNE (Art. 1676-—1631) 

sonă. este obligată de lege 
sau de judecător a da o ga- 
ranță, garantele ce se ofe.- |. 
resce trebue să aibă con- 
dițiunile prescrise de art. 
1659 şi 1660. Fidejusiunea 
judecățorescă trebue încă 
să potă fi supusă la con- 
strângere corporală. (Civ. 
15, 106, 109, 541, 566, 682, 
718, 1364, 1806.—Co. 339, 
356,734,828) (Civ. Fr.2040). 

1676. Cel ce e dator să 
dea o garantie, e liber să 
dea un amanet, sai altă a- 
sigurare care să se găsescă 
suficientă pentru asigura- 
rea creanței. (Civ. 1685, ur.) 
(Civ. Fr. 2041). 
1677. Garantele jude- 

cătorese nu pote cere dis- 
cuțiunea averei debitorului 
principal. (Civ. 1662, 1678), 
(Civ. Fr. 2049). 
1678. Cel ce sa făcut 

garantie numai pentru fide- 
jusorul judecătorese, nu 
pote să câră discuţiunea 
averei debitorelui princi- 
pal şi a fidejusorelui. (Civ, 
1655) (Civ. Fr. 2043). 
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CAPITOLUL IV, 
Despre stinyerea fidejusiuncă 

1679. Obligaţiunea ce 
nasce din. fidejusiune 'se 
stinge prin acele cause prin 
care se sting şi cele-alte 
obligaţiuni.(Civ. 1044, 1045, 
1091, 1137, 1142,ur. 1148, 
1155, 1245, 1216, 1218, 1873) 
(Civ. Fr. 92034). - . 
1650. Confusiunea ur- 

mată între datornicul prin- 
cipal şi fidejusorul săi, prin 
eredirea unuia de către 
altul, nu stinge acţiunea 
creditorului contra acelui 
ce-a garantat pentru fide- 
jusore. (Civ. 653. 1091, 1154, 
ur. 1655) (Civ. Fr. 2035). 

16$S1. Garantul se pâte 
servi în contra creditorului 
de tote excepţiunile dator. 
nicului principal inerente 
datoriei ; însă nui. pâte 
opune acele ce sunt cu- 
rat personale datornicului. 
(Civ. 1047, 1093, 1118, ur. 
1142, 1148, 1155, 1215, 1216, 
1218, 1653, 1682, ur.) (Civ. 
Fr. 9036) 1).. 

  

1) a) Apărarea întemeiată pe 
prescripţiune, fiind de natură a 
stinge obligaţia, în cazul când e 
dovedită, ea este inerentă dato- 
riei, şinu pote fi considerată nu- 
mai ca o excepţiune personală a 
debitorului; urmeză de aci că, po-   trivit art. 1681 Cod. civ. garantul 

putîndu-se servi în contra credi- 
torului de tote excepţiunile de- 
bitorului principal inerente dato- 
riei, afară, bine înţeles de acele 
absolut personale ale debitorului, 
pote invoca în numele săi per-
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1682. Cauţionatorul se 
libereză de garanţia sa, 
când nu pote să intre în 
drepturile, privilegiele şi 
ipotecele creditorului, din 
causa acestuia. (Civ. 998, 
999, 1108-30, 1670). (Civ. 
Fr. 2037)1). 
1683. Dacă creditorul 

primesce de bună voie un 
imobil, sait altlueru în plata 
datoriei principale, cauţi- 
onatorul rămâne liberat 

sonal prescripţiunea cîştigată de 
debitorul principal, chiar în ca- 
zul când acesta n'ar fi invocat'o. 
Cas. Secţ. Un. 11190; Cas, 1 399]91. 

d) Se pote opune garanţilor o 
hotărire luată contra debitorului 
principal pentru intreruperea ci- 
vilă a prescripţiunei, de dre-ce 
fidejusiunea fiind un contract ac- 
cesoriă, cauționatorul nu face de 
cât a se obliga prin acest con- 
tract la datoria debitorului prin- 
cipal. Cas. 1 399]91. 

c) Dispoziţiunea art. 1873 Cod. 
civ. după care intreruperea ci- 
vilă a ,prescripțiunei urmată în 
contra debitorului principal, are 
efect şi în contra cauţiunei, con- 
ținend o derogaţiune la regula 
coprinsă în art. 1866 Cod. civ,, 
trebue interpretată în mod res- 
trictiv; de aci urmeză că aplica- 
țiunea acelui articol nu se pâte 
face de cât numai în ce privesce 
întreruperea prescripţiei, iar nu 
să sehimbe însăşi natura obliga- 
ţiunei garantului. Cas. 1 360|92; 
14793. Ă 

1) a) Simpla prelungire a ter- 
menului, acorăată de creditor, 
debitoruluy Principal, nu libereză 
cauţiunea, dacă nu există o culpă   

PIDEJUSIUNE (Art. 1652—1654) 

chiar cârid ereditorul a fost 
evins din acel lueru. (Civ. 
1095, 1100, 1128) (Civ. Fi. 
2038). 
1684. Prelungirea ter- 

menului acordat de cre- 
ditor în favoarea datorni: 
cului principal, nu libereză 
pe fidejusore de garanţia 
sa, care pole în acest cas 
să urmăreseă pe debitore 
pentru plată. (Civ. 1673) 
(Civ. Fr. 2039) 2). 

sai rea credință din partea cre- 
ditorului. Cas. I 4489. 

5) De şi, conform art, 1613 Cod. 
civ. garantului “i este deschisă 
calea de a urmări pe debitorul 
principal pentru acoperirea ore- 

anţei garantate, totuşi inacţiunea 
sa nu pote disculpa pe creditor 
de negligenţa sa culpabilă prin 
care a zădărnicit drepturile ga- 
vantului, aşa că în acest caz, con- 
form art. 1682 Coq. civ. cauţio- 
natorul se liber6ză de garanţia 
sa. Cas. I 259]91. 

c) Garantul, condamnat prin 
hotărîrea primei instanţe împre- 
ună cu debitorul principal, nu 
are drept ca, în urma apelului 
făcut numai de dinsul, iar nu şi 
de debitorul principal, să ceră ca 
gi acesta să figureze în instanța 
apelului. Cas. 1 217|95, 

d) In materie de fidejusiune, 
cererea originară se pote judeca, 
rămânână a se judeca în urmă 
cererea în contra garanţilor, când 
prima e în stare a se judeca, iar 
cea din urmă, de natură a nu 
putea fi judecată in grabă. Cas. 
11 789%. 

2) A se vedea notele art. 1852 
Cod, cir.



CONTRACTUL DE AMANEIT (Art. 1685—16857) 

TITLUL XV. 
Despre amanet 

16855. Amanetul esteun 
contract prin care dator- 
nicul remite creditorelui 
săi un lucru mobil?) spre 
siguranța datoriei. (Civ. 
1690, 1722, 1730, 3%.—Co. 
433, 478) (Civ. Fr. 2071) 2). 

1686. Amanetul dă ere: 
ditorului dreptul de a fi 
plătit din lucrul amanetu- 
lui, cu preferință înaintea 
altor creditori. 

Ca să resulte preferinţă, 
se cere un act înregis- 
tret în regulă ce să enunţe 
suma datorită, specia şi 
natura lucrurilor amane- 

1) Cuvintul: «mobil lipsesce în 
textul frances. 

2) a) Faţă de acei deal treilea, 
Imerurile amanetate se consideră 
ca remise în mâna creditorului 
gi acesta are tote drepturile de 
privilegiă ale unu! creditor gagist 
ae a urmări acele lucruri pentru 
despăgubirea sa, în mâinele ori- 
cui ar trece. Cas. II 91|93. 

b) Legea specială nu conferă 
caselor de creâit agricol, pe lingă 
dreptul âe privilegii şi pe acela 
de a urmări şi revendica lucru- 
rile amanetate de la terţii, cari 
cu bună credinţă le-aii cumparat 
de la debitorii împrumutaţi. Cas. 
Secţ. Un. 12]94. 

c) In faţa recunbscerei ambelor 
părță, că între dînsele există un 
împrumut, pentru garanţia căruia 
a intervenit un act de vindare 
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| tate, sai o descripţiune de 
cualitatea, greutatea şi m&- 
sura lor. 

Facerea unui act înseris 
şi înregistrat nu este ne- 
apărat, de cât când dato- 
via trece peste 150 lei 3). 
(Civ. 1179, 1182, 1191, ur. 
1197, 1198, 1203, 1688. — 
Co. 387, 405, 433, 480, 495) 
(Civ. F. 2073, 2074) %. 

16857. Preferinţa ar&- 
tată în art. precedent nu 
se pote înființa în pri- 
vinţa mobililor necorpo- 
rali, cum creanţele mobi- 
liare, de cât prin un act 
în regulă înregistrat şi 
notificat debitorelui cre- 
anţei date în amanet. (Civ. 

simulat, instanţa de fond nu mai 
e în drept a cerceta dacă gagiul 
era constituit în mod valabil, ces- 
tiune ce nu are înteres, de cât 
dacă existenţa datoriei şi a ga- 
giului se contestă de părți sait 
de creditorii cărora li se opune 
gagiul. Cas. Secţ, Un. 13|85. 

3) A se vedea nota art. 1191. 
4) a) Contractul de împrumut 

cu amanet făcut de lao casă de 
oreâit agricol, fiind intabulat în 
registrul respectiv al Primăriei, 
lucrurile amanetate se consideră, 
faţă cu acei de al treilea, ca re- 
mise în mâna creditorei case, ea 
avenă tote drepturile de privile- 
giii ale unui creditor gagist, de a 
urmări acele lucruri pentru des- 
păgubirea sa, în mâinele ork-cul 
ar trece. Cas. II 91|93,  
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1107, 2%, 1393, 1688, 1692) 
(Civ. Fr. 2075). 
1688. In tote casurile 

însă acest privilegii nu 
subsistă asupra amanetu- 
luj, decât când s'a dat şi! 

_a rămas în posesiunea cre- 
ditorelui, saii a unui al 
treilea ales de părti. (Civ. 
1139, 1316, 1318, 1391,1730, 
10,. 20, 50; .1751, 1909. — 
Co. 480, 497) (Civ. Fr. 2076). 
1689. Creditorul la cas 

de neplată nu pâte să dis- 
pună de amanet ; are drep- 
tul însă să ceră de la ju- 
decător ca amanetul să-i 
rămână lui drept plată, şi 
până la suma datoriei, cu 
ale ei dobindi, de se cu- 
vine, după o estimaţiune 
făcută de: experţi, ori să 
se vândă la licitaţiune. 

E nulă ori-ce stipulaţi- 
une prin care creditorul 
Sar aulorisa, saii a'şi a- 
propia amanetul,saii a dis- 

"CONTRACTUL DE AMANET (Art. 1655—1691) 

pune de dânsul fără for- 
malităţile sus arătate. (Civ. 
5, 968, 1008, 1690, 1701..— 
Co. 482-488) (Civ. Fr. 2018). 
1690. Până la expro- 

priatiunea debitorelui, de 
este să se facă, el rămâne 
proprietarul amanetului. 
(Civ. 1590, ur. 1685. 1701, 
1730) (Civ. Fr. 2079). 

1691; Creditorul r&s- 
punde după regulile sta- 
bilite la titlul Despre con- 
tracte şi obligaţiună în ge- 
nere, de perderea saii stri- 
căciunea amanetului, pro- 
venită din culpa sa. (Civ. 
999, 1081, ur. 1102, 115, 
1605.—Co. 481). 
Asemenea şi dehitorele 

trebue să întârcă eredito- 
velui tote spesele utili şi 
cele necesare, făcute pen: 
tru conservarea amanetu- 
lui. (Civ. 991, 1564, 1618, 
1699, 1730, 40) (Civ. Fr. 
2080) !). 

  

3) A se vedea şi notele art, 1685 
Cod. civ. 

1). a) Simplul fapt al creditoru- 
lui gagist, acela că n'a vindut i- 
mediat după expirarea termenu- 
lui împrumutului, efectele depuse 
ca gagiti,nu autoriză pe debitor a 
cere daune-interese. Cas. 1 173|90. 

2) Deşi după art. 1691 Cod. civ. 
creditorul răspunde de pierderea 
sati stricăciunea lucrurilor ama- 
netate, provenită din cuipa sa,   acestă dispozițiune. însă, 'şi are 

aplicaţiune numai atunci când 
amanetul a trecut în posesiunea 
sa, sati a unei terţe persone. A$a 
dar, când e vorba despre ama- 
netul constituit în favorea unei 
Case de credit agricol, în care Gaz, 
conform art. 27 din legea caselor 
de creâit agricol, lucrurile ama- 
netate sunt lăsate chiar în pose- 
siunea debitorului, până la expi- 
rarea termenului de împrumut,
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1692. Dacăs'a dat drept | guranţă s'a fost dai ama- 
amanet o ereanţă ce pro: 
duce dobândi, creditorul 
trebue să ţină în semă 
aceste dobândi, asupra do- 
bândilor ce ar fi datorite. 

Dacă datoria, pentru a 
“cărei siguranță s'a dat 
amanet o ereanţă, nu pro- 
duce ea însăşi dobândi, 
atunci  dobândile erean- 
ţei amanetaie se tin în 
ssmă asupra capitalului 
datoriei. (Civ, 1060, 1101, 
1111, 1598, 1589, 1687, 1697. 
ur.) (Civ. Fr. 2081) 3). 

1693. Dacă creditorele 
abusă de amanet, debito- 
vele pote să ceră ca acel 
amanet să se pună sub 
sechestru 2). (Civ. 1685). 

1694. Debitorul nu pote 
pretinde restituţiunea a: 
manetului, de cât după ce 
a plătit în întreg capita» 
lul, dobândile şi spesele 
datoriei, pentru a cărei si- 

Casa creditului nu pote fi r&s- 
punqătâre de pierderile, saă de- 
teriorările acelor lucruri. Cas. 1 
307]94. 

1; A se vedea notele art. 1691 
Cod. civ. 

2) Acest art, lipsesce din Qo- 
dul frances. 

3) Garanţia este indivizibilă, în 
acel sens că intregă şi ast-fel cum 

s'a constituit, răspunde de execu- 

tarea contractului, în tote amă- 

nuntele lui. De aci urmâză că în   

netul. 
Dacă acelaş debitore ar 

fi făcut o altă datorie că- 
tre acelaş creditor, după 
tradiţiunea amanetului, şi 
o asemenea datorie ar fi 
devenit exigibilă înainte 
de plata primei datorii, 
ereditorul nu va putea fi 
constrâns să libereze ama- 
netul. mai 'nainte de a se 
fi plătit ambele creante, 
chiar când nu s'ar fi sti- 
pulat de a subordina ama- 
netul la plata datoriei a 
doua. (Civ. 558, 1619, 1686, 
1700, 1730.— Co.785) (Civ. 
Fr. 2082) 5). 

1695. Amanetul este 
nedivisibil, de şi datoria 
este divisibilă între ere- 
dii debitorelui, oră între 
aceia ai ereditorelui. 

Eredele debitorului, ce 
nu $) "şi-a plătit partea sa 
de datorie, nu pote cere 

virtutea acestui principii, debi- 
torul nu este în drept, după cum 
rezaltă din art. 1694 Cod. civ., să 
câră restituirea sai reducerea ga- 
ranţiei, de cât după ce va fiexe- 
cutat mail ântâi, pe deplin, obli- 
gaţiunea garantată, atât în prin- 
cipal cât şi în accesoriile ei. Cas. 
7 122190. 

4) Particula «nu» care face art. 
român neînțeles, nu există în 
textul frances. -
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restituțiunea părţei sale 
de amanet, atât timp cât 
datoria nu este plătită în 
întregul ei. 

Şi vice-versa, eredele 
creditorelui care 'şi-a pri- 
mit partea sa de datorie, 
nu pote să restituiască 
amanetul cu daunarea coe- 
redilor săi, încă neplătiti. 
(Civ.- 1057, ur. 1702, 1746) 
(Civ. Fr. 2083), 

1696. Disposiţiunile 
precedente nu se aplică 
în materii de comerciii, 
nică la casele de impru- 
mut pe amanet, în pri- 
vința cărora se va urma 
după legile şi regulamen- 
tele relative la dânsele. 
(Co. 387. 405, 433) (Civ. 
Fr. 2084). 

TITLUL XVI. 

Despre antichresă 

1697. Antichresa este 
un contract, prin eare cre- 
ditorele dobândesce drep- 
tul de a'şi apropria fruc- 
tele unui imobil, remis 
lui de datornie, eu înda- 
torire de a le imputa pe 
fie-care an asupra dobân- 

CONTRACTUL DE ANTICHRESA (Art. 1696—1700) 

dilor, de sunt datorite, și 
apoi asupra capitalului ere- 
anţei sale. (Civ. 169%, ur.) 
(Civ. Fr. 2085). 

1698. Acest contract 
trebue să fie făcut înscris 
şi transcris 1Jîntru cât este 
o datorie mai mare de 
150 lei 2). (Civ. 4179, 1191, 
1197, 1198, 1686.—Co. 7%, 
793) (Civ. Fr. 2085). 
1699. Creditorul, dacă 

nu s'a stipulat contrariul, 
este dator să plătescă dă- 
rile şi sarcinile anuale ale 
imobilului ce posedă în 
antichresă. Asemenea tre- 
bue să îngrijescă de între- 
tinere şi să facă repara: 
tiunile necesare și utile 
ale imobilului; la din con- 
tră, remâne r&spundător 
de daune interese. 

Tâte spesele relative la 
obiectele sus arătate se 
vor preleva asupra fruc- 
telor. (Civ. 991, 997, 105, 
1691, 1700) (Civ. Fr. 2086). 

1700. Debitorele nu 
potereclama folosinţa imo- 
bilului dat în antichresă, 
mai înainte de a fi plătit 
totă datoria. Creditorele 
însă ce voesce a se libera 

  

1) Cuvintele; «si transcrie în- 
tru cât este o datorie mal mare 
de 150 le%», lipsesce în textul 

  franoes. 2) A se vedea nota art. 1191.



CONTRACTUL DE 'TRANSACŢIUNE (Art, 1701.—1706) 

de îndatoririle enumărate 
în articolul precedent, pote 
tot-d'a-una, întru cât n'a 
renuntat expres la acest. 
drept, sili pe debitore să-şi 
primescă îndărăt folosinţa 
imobilului. (Civ. 1694) (Civ. 
Fr. 2087). 

1701. Creditorul nu de- 
vine proprietar al imobi- 
lului prin singura neplată 
a datoriei, la termenul sti- 
pulat;. oră-ce elausă con- 
trarie este nulă. 

La neplată, pote să eeră 
expropriaţiunea debitoru- 
lui, după formele legale. 
(Civ. 1689, 1719, 1824, ur. 
—Pr. 378) (Civ. Fr. 2088). 
1702. Disposiţiunile art. 

1695 seaplică la antichresă, 
întoemai cala amanet. (Civ. 
Fr. 2090). 

1703. Creditorul anti- 
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ehresist conservă asupra 
fondului şi cele-l'alte pri- 
vilegii şi ipoteci, legal for- 
mate şi conservate. (Civ. 
973, 1697, 1698, 1720, ur. 
1790, ur.) (Civ. Fr. 2091). 

TITLUL XVII 

Despre transacţiune. 

1704. Transacţiunea 
este un contract prin care 
părțile termină un proces 
început, saii preîntempină 
un proces ce pote să nască. 
(Civ, 943, 945, 947, 1179, 
1191, 1197, 1198) (Civ. Fr. 
2044). 
1705. Transactţiunea tre- 

bue să fie constatată prin 
act seris. (Civ. 1171, 1176, 
1179, 1191, 1197, ur. 1704) 
(Civ. Fr. 2044) 1). 

1% 06. Transacţiune pot 
  

1) a) Transacţiunea depusă de 
părţile în litigiă la tribunal, în 
scopul stingerei unui proces pen- 
dinte, este valabilă chiar în cazul 
cână nu sa pronunţat o hotă- 
rire de expedient; constatarea ei 
printr'un act scris este suficientă. 
Cas. I 8|90, 

5) Art. 1105 Cod, civ. preserie 
ca transacţia să fie constatată 
printr'un act scris. In lipsă însă 
a unui asemenea act, partea care 
imv6că existența unei iransacţiuni, 
pote să se refere şi la mărturi- 
girea părtel adverse. Cas, 11 81|91. 

c) De şi art, 1105 Co. civ. pre- 

vede că transacţiunea trebue 
constatată printrun act scris şi 
de şi jurămintul decizoriă fiind 
considerat ca o transacţiune tre- 
bueşte şi el constatat tot prin- 
tun asemenea act, totuşi când 
jurământul a fost deferit în scris, 
referirea lui părţei ce] deterise, 
în. aceiaşi termeni în oare a fost 
dat, pu mai are nevoe să con- 
ţină din noi faptele asupra că- 
rora partea. era chemată să jure, 
fiind unul şi acelaş jurământ. Cas. 
IE 15|91, 

d) Dispoziţiunea, art. 1105 Cod,   civ. care prevede că transacţiu-
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face numai acei ce pot dis- | tul lor; renunţărea făcută 
pune de obiectul coprins 
în ea. ” 

Acei însă ce nu pot dis- 
pune de obiectul coprins 
în transactiune, nu pot 
transige, de cât în formele 
stabilite de legi speciale. 
(Civ. 113, 199, ur. 413, 419, 
491-430, 433, 445, 448, 454, 
458, 726, 950, 1084, 1248, 
1285, 1307, 1537.—Co. 810) 
(Civ. Fr. 2045) 1). 
1707. Se pâte transige 

asupra unei acţiuni civile, 
ce derivă din o infracţiune. 
(Civ. 5.—Pr. P. 4) (Civ. Fr. 
2046). 
170$. In transacţiune 

se pote stipula o penali- 
tate contra acelui ce nu se 
va ţine de dânsa. (Civ. 1020, 
1021, 1069) (Ciz. Fr, 2047). 
1709. Transacţiunile se 

mărginesc numai la obiec- 

în tote pretenţiele şi ar- 
țiunile, coprinde numai a- 
ceea ce se reportă la pri- 
cinile asupra cărora a ur: 
mat transactiune. (Civ.977, 
984, 1710, 1716) (Civ. Fr. 
2048). 

1710. Transaetiunea nu 
se întinde de cât asupra 
pricinilor de cară trateză, 
fie intenţiunea părţilor ma- 
nifestată prin expresiuni 
speciale, saii generale, ori 
resulte ea ca o consecință 
necesară din ceea-te sa 
expres..(Civ.977,1709, 1716) 
(Giv. Fr. 2049), 

1211. Transacţiunile aii 
între părțile contractante 
puterea unei sentințe ne- 
apelabile. (Civ. 1200, 3% 
1201.— Pr. 291, 305) (Civ. 
Fr. 20592) 2), 

1712. Este admisibilă 
  

nea trebue să fie constatată psin- 
trun act scris, nu exclude ideia 
că dacă una din părţile semna- 
tare'şi tăgăduesce semnătura din- 
tr'un atare act, să nu pâtă fi ad- 
misă ori-ce fel de probă, fie chiar 
proba cu martori, pentru cons- 
tatarea, nu a existenţei transac- 
țiunei, ci a veracităței acelei sem- 
nătari. Cas. 1 80|9%. 

1) % In principii nimeni nu 
pote face transacţiune asupra 
unui obiect de care nu dispune; 
sau nu este capabila dispune, 
Ast-fel guvernul, nefina proprie- 

  
tarul averei naţionale, nu pote 
transige asupra averei publice, 
de cât mumai atunci când va 
avea acstă facultate în virtutea 
unei legi. Cas. 1 166|84. 

b) Neobservarea formalităţilor 
hotărite de lege pentru complea 
tarea capacităţei unor pers6ne 
juridice, nu anuleză de drept tran- 
sacţiunea, ea remiînind numai a- 
nulabilă, singură partea lezată pu- 
tându-se prevala de acesta. Cas. 
1 8588. 

2) a) Este neaâmisibil, oa fără 
interes făcut, recursul în casaţi-
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actiunea de nulitate con- 
tra unei transactiuni pen- 
tru erore asupra personei, 
saii a obiectului în proces. 
(Civ. 954, 1717) (Civ. Fr. 
2053). 
1713. Asemenea se pote 

ataca transacțiunea făcută 
spre executarea unui titlu 
nul, afară numai când par- 
ţile ar fi tratat expres des- 
pre nulitate. (Civ.966, 1167, 
1190, 1711) (Civ. Fr.2054)1). 
1714. Transacţiunea fă- 

cută pe documente dove- 
dite în urmă de falşe, este 
nulă. (Civ. 966, 1712, 1716. 
—Pr. 291) (Civ. Fr..2055). 

1715. E asemenea nulă 
transacțiunea asupra. unui 
proces finit prin sentinţă 
neapelabilă, despre care 
părtile, saii una din ele 
n'avea cunoscinţă, 

Când sentinţa necunos- 
eută părţilor ar fi încă a- 
pelabilă, transacţiunea va 
fi validă. (Liv. 954, 966, 

  

une contra unei botăriri, în ca-: 
zul când în urma pronunțărei ei, 
a intervenit o transacţie între păr- 
ţile ce eraii în proces. Cas. 121882, 

d) 'Yransacţiunea din litigii, zre- 
bue să fie mai întăi anulată pe cale 
principală, pentru ca mai în ur- 
mă să se potă redeschide instanţa 
închisă, procesul de la început, 
spre a se putea obţine după a- 
cesta un titlu executor legal. Tri- 
buualele de urmărire, sezisate cu 
executarea ei, nu sunt compe- 
tente să judece pe cale inciden- 
tală motivele de nulitate contra 
transacţiei. Cas. 1 350|86. 

c) Transaciia având între părți 
autoritatea lucrului judecat, ur- 

msză de aci că instanţa de apel 
care a luat act de efectuarea u- 
nei transacţii, nu pâte ca tot ea 
să judece anularea ei, o transac- 
ţie neputând fi anulată de cât pe 
caile principală şi în cazurile a- 
nume prevEdute de lege. Cas. 1 
31488, 

d) - Transacţiunile ce aă de o- 
bieot termainarea unui proces în- 
ceput, având intre părţă autori- 
tatea lucrului judecat în uitima 

instanţă, urmâză de aci că instan- 
țele judecătoresci nu pot reveni 
pe cale incidentală asupra hotă- 
rirelor de expedient, care con- 
stată o asemenea transaeţiune, şi 
să judece motivele de nulitate ce 
se invocă contra ei. Aşa dar, pen- 
tru a se putea redeschide instanța 
închisă prin transaoţiune, trebue 
mai intăi a se urmări anularea 
txansacţiunei: pe caiea acţiunei 
principale. Cas. 1 325(94. 

e) Se pote transige sub condi- 
ţia rezolutorie expresă, că neîn- 
depiinirea obligaţiunei, rezilidză 
de drept, transacţiunea interve- 
mită. Cas. I 919%. | 

1) a) Instanţa de fond care res- 
pinge cererea de nulitate a unei 
transacţiuni, după ce constată că 
s'a transigeat asupra unui titlu, 
nul, fără a stabili voinţa părților 
de a transige asupra acestei nu- 
lităţi, violeză legea. Cas. 1 46|92. 

d) O transacţiune este nulă oră 
de câte ori este făcută spre exe- 

| cutarea “unui titlu nul, afară nu- 
mai dacă părţile ati tratat expres 
despre nulitate. Cas. 1 46/92.  
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17192. — Pr. 291) (Civ. Fr. 
2056). 

1716. Când părţile ai 
transigii în genere asupra 
tutulor afacerilor ee ar 
putea să existe între dân- 
sele, documentele ce le-ar 
fi fost necunoscute lor în 
timpul transacţiuneişi cari 
sar fi descoperit în urmă, 
nu constituese un titlu de 
anulare a transacţiunei, a- 
fară numai atunci când ar 
fi fost ascunse prin fapta 
uneia din părțile contrac- 
tante. 

Insă transacţiunea va fi 
nulă, când ea nu ar co- 
prinde de cât un singur 
obiect şi sar dovedi, din 
documentele în urmă des- 
coperite, că una din părti 
nu avea nici un drept a- 
supra acelui obiect. (Civ. 
11711, 1714.—Pr. 291, ur.— 

1) a) N.B. După cum am fă- 
cut menţiune încă de la început, 
partea referitore la <Privilegii si 
ipoteci» a fost prelucrată de le- 
giuitorul nostru ela 1864, după 
Codul Napoleon şi după legea bel- 
giană de la 1851, care, în acestă 
materie, conţine dispoziţiuni su- 
peridre Coâului trances. 

2) Intregul patrimonit al debi- 
torului, servind în principii de 
Raj creditorilor săi, aceştia sunt 
in drept a urmări simulaţiunea 
actelor tăcute de debitori în scop 
de a sustrage averea urmărită 

e 
PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1716—1718) 

  

Co. 783) (Civ. Fr. 2057). 
1717. Invederata gre- 

şelă în socoteli, urmată la 
facerea transacţiunei, nu 
păgubesce pe nici una din 
părti, şi trebue să se re- 
pareze. (Civ. 1712) (Civ. 
Fr. 2058). 

TITLUL XVIII 
Despre privilegii şi ipo- 

teci 

CAPITOLUL 1 

Disposiţiună generale. 

1715. Ori-cine este o- 
bligat personal, este ţinut 
de a împlini îndatoririle 
sale cu tâte bunurile sale 
mobili şi imobili, presente 
şi viitore. (Civ. 1719, 1824. 
ur. 1926, 1927, ur. 1831.— 
Co. 789, 828, 830, 902) (L. 
Bel. 7.—(Civ. Fr. 2092) '). 

pentru plata creanţelor lor. Cas, 
I 90:88. NR 

c) O poprire făcută în mâînele 
celui de al treilea, 'şi are efectul 
săii legal, numai dacă în momen- 
tul facere eă, cel de al treilea era 
dator debitorului. Cas. 1 5490. 

d) Creditorul ipotecar, este In 
drept să ia măsuri de conservare 
şi de urmărire asupra averel mo- 
bile a debitorelul săi, chiar mal 
înainte de urmărirea ipotecei. Cas. 
IL 68/90. 

e) Faptele succesive care con" 
stată predarea succesivă şi pre“



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1719—1724) 

1719. Bunurile unui 
debitore servese spre asi- 

- guvarea comună a credi- 
torilor săi, şi preţul lor 
se împarte între ei prin 
analogie, afară de casul 
când există între creditori 
cause legitime de prefe- 
rință. (Civ 974, ur. 1718, 
1720, 1824, ur. — Co. 786, 
788, 189-192) 4L. Bel. 8.— 
(Civ. Fr. 2093). 

1720. Causele legitime 
de preferință sunt privi- 
legiile şi ipolecile. (Civ. 
494, 171, 1377, 1574, 1619, 
1685, ur. 1722, ur. 1746, 
ur.) (L. Bel. 9.—(Civ. Fr. 
9094). 

1721. Când un imobil, 
recolte, sai alte bunuri 
mobili vor fi fost asigu- 
rate în contra incendiului, 
sai în contra ori-cărui alt 
«as fortuit, suma, ce se va 
datori de către asigurător, 
va trebui, dacă nu va fi ( 
fost cheltuită în repara-. 
țiunea obiectului asigurat, 
să fie afectată la plata 
creanţelor privilegiate şi 
ipotecare, după rangul fie- 
căreia din ele. 
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Asemenea se va urma 
şi cu ori-ce despăgubire 
va fi datorită de către o 
a treia personă, pentru 
perderea totală, saii dete- 
rioraţiunea obiectului în- 
săreinat de un privilegiii, 
sau ipotecă. (Co. 679) (L. 
Bel. 10). 

CAPITOLUL II 

Despre privilegii 

1722. Privilegiul este 
un drept, ce dă unui cre- 
ditor calitatea creantei sale 
de a fi preferit celor alţi 
creditori, fie chiar ipote- 
cari. (Civ. 1685, 1723, ur. 
1730, 30; 1738, 1790, 1800. 
— Co. 387, 405, 437, 480, 
678, ur. 713, 813) (L. Bel. 
12).—(Civ. Fr. 2095). 

17238. Între creditorii 
privilegiați preferinta se 
reguleză după diferitele 
calităță ale privilegiilor. 
Civ, 1724, 1799-1736.—Co. 
678-682) (L. Bel. 13).— (Civ. 
Fr. 2096). 
1724. Creditorii privi- 

legiaţi, cariaii acelaşi rang, 
aii de o potrivă drept la 
plată 1). (Civ. 1723) (L. Bel. 

  

ul unor maşini în conformitate 
cu un contract anterior, pot sta- 
bili şi conserva privilegiul vîndă- 
torului, întru cât s'aă îndeplinit   dispoziţiile art; 186 din Codul Co- ' 

mercial. Cas. IL 599%. 
1) Textul belgian şi frances a- 

daogă: «par concurencer.
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14.) Civ. Fr, 2097). 
1725. Privilegiile tesau- 

rului publie şi ordinea în 
„care se exercită ele, sunt 

“ regulate prin legi speciale. 
Tesaurul public nu pote 

obține un privilegii în 
contra drepturilor pers6- 
nelor al treilea dobândite 
mai 'mainte. (Civ. 1730, 80; 
1753.—Co. 808) (L.Bel. 15.) 
(Civ. Fr. 2098). 
1726. Privilegiile pot 

fi atât asupra mobilelor, 
cât şi asupra imobilelor. 
(Civ. 1728-1737) (L. Bel. 
16) (Civ. Fr. 2099). 

Secţiunea I.— Despre privilegiile 
cari se întind asupra mobi- 

Zelur şi imobilelor, 

172%. Cheltuelile de 
judecată sunt privilegiate 
atât asupra mobilelor, cât 
şi asupra imobilelor, în pri- 
vinta tutulor creditorilor, 
în interesul cărora au fost 
făcute. (Civ. 1729, 1737 — 
Co. 808) (|. Bel. 17). 

Secţiunea II. — Despre privilegii 

asupra mobilelor. 

1728. Privilegiile sunt 
Saii generale, sai speciale, 
asupra unor mobile. (Civ. 
1729, 1730.— Co. 678, ur. 

  

3 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. (1725 —1729) 

136) (L. Bel. 18.) (Civ. Fr. 
2100). 

$ 1. — Despre privilegii. generale 

asupra mobilelor. 

1729. Creanţele privi- 
legiate asupra tutulor mo: 
bilelor sunt cele mai jos 
arătate, şi se exercită în 
ordinea următore: (Civ. 
461, 472, 473. ur., 172%, 
1730, ur., 1739.—Co. 678- 
682). 

10 Cheltuelile de jude: 
cată făcute în interesul 
comunalcereditorilor; (Civ. 
98, 99, 723, 919.—Pr.610, 
611, 654-677, 702, ur.—Co. 
683, 10; 685, 10; 687 şi 
808). 

9 Cheltuelile îngropărei, 
în raport cu condițiunea 
şi starea defunctului. (Civ. 
19685, 1269, 12179), 

30 Cheltuelile bolei celei 
după urmă, făcute în curs 
de un an. (Civ. 339, 1904, 
1905). 

40 Salariile Gmenilor de 
servicii pentru un an îre- 
cut zi restul datoriei din 
anul curent. (Civ. 147, 
1472, 1885, 1904.—Co, 685, 
687, 689, 768, 19). 

Salariul de şâse luni al 
calfelor de prăvălie, și sa-   lariul pe o lună al lueră-



PRIVILEGII ŞI IPOTEOI (Art. 1730) 

torilor cu dioa. (Civ. 1471, 
ur.—Co. 756, 19). 

30 Pretul obiectelor de 
subsistență date debito- 
relui şi familiei sale, în 
curs de şese luni. 

Când val6rea imobilelor 
n'a fost absorbită de crean- 
țele privilegiate şi ipote- 
care, partea.din preţul lor 
ce mai rămâne se va a- 
fecta cu preferinţă la plata 
creanţelor arătate - prin 
presentul articol. (Civ. 570, 
572,1183, 1187, 1725, 1903, 
1904) (L. Bel. 19), (Civ. 
Fr. 2101). 

$ 2. — Despre privilegii asupra 

Gre-cărov mobile. 

1430. Creantele privi: 
legiate asupra dre-căror 
mobile sunt: 

1* Chiriile şi arendele. 
Când contractul este au- 
tentic, saii are o dată 
certă, proprietarul are pri- 
vilegii pentru totă chiria 
Saii arenda pe anul curent. 
precum şi pe tot timpul 
ce rămâne u curge până 
la expirarea. contractului. 
În O N 

1) Moştenitorul este obligat a 
plăti cheltuelile de înmormintare 
ale lui de cujue, făcute de un ter- 
țiă, fără să se potă prevala de   
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Când contractul nu e au- 
tentic, sai nu are dată cer- 
tă, proprietarul are privi- 
legiii numai pentru chiria, 
saii arenda pe anul corent 
şi pe anul viitor.(Civ.1416). 

În casul dânteiă, dacă 
prin contractul de aren- 
dare sai închiriere nu va 
fi fost expres proibită sub- 
arendarea sait sub-inchi- 
vierea, cel-alţi creditori ai 
debitorelui pot reînchiria 
casa saii rearenda moşia, 
pentru timpul ce mai ră&- 
mâne a curge după con- 
tract; dar sunt obligaţi de 
a plăti proprietarului tot 
ce-i este datorit. 
Obiectele asupra cărora se 

exercită privilegiul sunt: 
Pentru casă, toate mo- 

bilele din ea." 
Pentru moşie, totă re- 

colta anului corent, precum 

şi tot ce servesce la ex- 

plotarea moşiei. 
Acelaşi privilegii are loc 

pentru reparaţiunile loca- 

tive şi pentru tot ce pri- 

vesceexecuţiunea contrac- 

tului (Civ. 1421, 1429, ur., 

1447, ur.) 
ÎN a 

dreptul ce'i dă o inscripţie ipo- 

tecară, luată asupra imobilului 

vândut. Cas. 1. 158]9%.
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Proprietarul pote seches- 
tra mobilele cari se află 
în casa sa, sait pe moşia sa, 
când ele ai fost duse în 
alt loc, fără consimţimen- 
tul săii, şi proprietarul con- 
servă privilegiul săă pe 
aceste mobile, întru cât 
timp le a revendicat, a- 
dică, când sunt în cestiune 
mobilele unei moşii, dacă 
a făcut cererea sa în ter- 
men de patru-deci de dile, 
şi când sunt în cestiune 
mobilele unei case, în ter- 
men de cinci-spre-dece 
dile. (Civ. 979, 1171, 1176, 
1182, 1416, ur., 1421, 1429, 
1446, ur., 1751, 1909.—Pr. 
468, ur., 610-620.—Co. 387, 
437,480, 684, 685, 687, 786.) 

2% Sumele datorite pen- 
tru semânțe, saii pentru 
cheltuiala recoltei anului 
corent, asupra preţului a- 
cestei recolte, și sumele da- 
torite pentru instrumente 
de exploataţiune, pe pre- 
tul acestor instrumente ; în 
ambele aceste ceasuri, cu 
preferința chiar înaintea 
proprietarului moşiei pen: 
tru privilegiul arendei. 
(Civ 484, 1734). 

3% Creanţa pe amanetul 
ce este în posesiunea cere- 
ditorelui. (Civ. 1685, 1686,   

PRIVILEGII ŞI IPOVECI Art. 1780) 

1751, 1909.—Co. 387, 405, 
433, 480, 720, 722). 

4% Cheltuelile făcute pen- 
tru conservarea lucrului. 
(Civ. 991. 997, 1574, 1618, 
1691, 1737, 1749.—Co. 387, 
405, 433, 437, 683, 085. 
687). 

50 Preţul pentru lueruză 
mobile neplătite, dacă se 
află încă în posesiunea de- 
pitorului, chiar şi în casul 
când a cumpărat cu ter- 
men de plată, (Civ. 1294.— 
Co. 687, 786). 

Dacă vendarea s'a făcut 
fără termen de plată, vân- 
dătorul pote chiar se re- 
vendice obiectele vendute, 
pe cât timp se află în po- 
sesiunea cumpărătorului, 
şi pote să împedice revin- 
derea acelor Ineruri, dacă 
însă s'a făcut cererea sa 
în termen de opt dile după 
trădarea lucrurilor, şi dacă 
lucrurile se află încă tot 
în starea în care se găseail 
la timpul trădărei lor. 

Perderea acţiunei de re- 
vendicare aduce cu sine şi 
perderea acţiunei resolu- 
torie a contractului vân- 
dărei, în privinţa celor-aliă 
creditori. (Civ. 974, 1021, 
1025, 1365, 1730, 1909.— 
Co. 786, 30, 815—821).



PRIVILEGII ȘI IPOTECI (At. 14730) 

60 Creanţele ce are un 
bhangii în acestă calitate, 
supra efectelor voiajori- 
2, ce se ailă în ospătă- 
ia sa. (Civ. 1198, 2; 1621, 
„623, ur. 1686, 1903, 1999). 
7 Creanţa cheltuelilor 

le transport şi a cheltue- 
ilor accesorii asupra lu- 
ului transportat, întru 
cât timp acela cel'a traos- 
portat, îl are în posesiu- 
nea sa, şi în cele dou-decă 
şi patru ore ce vor urma 
trădărei lucrului la desti- 
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natarul săii, dacă acesta 
din urmăa conservat pose- 
siunea lucrului. (Civ. 1473, 
1688.— Co. 433, 437, 638, 
40, 80; 685, 60; 687, 9%). 

8 Creanţele resultând 
din abuzuri şi prevarica- 
tiuni ale functionarilor pu- 
blici, în exerciţiul fune- 
tiunei lor, asupra cauţio- 
namântului lor, precum şi 
asupra dobendilor, ce ar fi 
produs acel cauţionament. 
(Civ. 1725, 1822). (L. Bel. 
20) (Civ. Fr. 2102).:). 

  

1) a) Cesionarul drepturilor u- 
nul proprietar pentru câştiuri ne 
plătite, are tote drepturile şi pri- 
vilegiile ce sunt acordate de lege 
proprietarului, Cas. I 82|87. 

2) Privilegiul acordaţ proprie- 
tarului de art. 1730 Coa. civ. nu 
se pote exercita de cât asupra 
mobilelor afiate în casă şi cari 
sunt proprietatea debitorului, iar 
nu asupra unei alte averi străine, 
cum ar fi de exemplu,o sumă de 
bani ce locatarul ar avea să pri- 
mâscă de la altul. as. 1 135189. 

e) Proprietarul în virtutea pri- 
vilegiului şi a dreptului de ur- 
mărire ce "i acordă legea, pote 
popri lucrurile chiriaşalui pentru 
neplata chiriei. Cas. 1 344]89. 

d) Locatorul are drept de pri- 
vilegiă asupra tutulor lucrurilor 
afiate în localul închiriat; cei de 
al treilea, cari pretind că sunt 
proprietari ai acelor lucruri, nu 
le pot sustrage de la acest privi- 
legă, de cât dovedind că locato- 
rele a cunoscut că ele nu erai 
proprietatea locatarului. Cas. IL 
86]90.   

e) Proprietarul, sati cesionarul 
drepturilor sale, are drept la pri- 
vilegiă, înaintea ori-căror alţi ere- 
Gitori al chiriaşului sai arenda- 
gutui, în valdrea mobilelor aduse 
în casa închiriată, saă a recoltei 
anului corent aflată pe moşie, 
pentru plata chiriei, sati arendei, 
fără a se distinge dacă ele apar- 
ţin sai nu chiriagului, saă aren- 
daşului, Așa dar, dînsul este în 
drept să ceră sechestrarea unei 
asemenea averi, fără ca cumpă- 
xătorul recoltei, chiar cu act au- 
tentio,să se potă opune la acesta, 
pe motiv că proprietarul ar fi 
trebuit s'o revendice în termenul 
prevădut de azi. 1730 Cod. civ., 
întru cât averea sechestrată, se 
găsea încă pe moşia arendată în 
momentul când s'a pus seches- 
tru. Qas. 1 167]91. 

f) Când contractul de închiri- 
ere saii arendare este autentic, 
saii are dată certă, proprietarul 
are privilegiă pentru totă chiria 
saii arenda pe anul curent şi pe 
tot timpul ce curge până la ex- 
pirarea contractului, şi acest pri- 

28
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$ III. Despre rangul privilegielor 
asupra mobilelor la cas de 

concurs între ele. 

1781. Cheltuelile de ju- 
decată vin înaintea tuturor 
creanţelor, în interesul că- 
rora aii fost făcute. (Civ. 
1729, 10), (L. Bel. 21). 
1732. Cheltuelile făcute 

pentru conservarea lucru- 
lui, trec înaintea privele- 
giilor anteridre. 

Ele trec, în tote casurile, 
chiar înaintea privelegii- 
lor coprinse la numerii 3, 
4 şi 5 ale articolului 1729. 
(Civ. 1730, 4") (L. Bel. 22). 

1733. Creditorele ama- 
netar, hangiul şi cărăuşul 
sunt preferiți vândătoru- 
lui unui obiect mobiliar, 
care le servesce de sigu- 
ranţă, afară de cazul când 
ei, primind lucrul, aii ştiut 
că pretul, era încă datorit. 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1781 —1735) 

Privilegiul vendătorului 
nu se exercită de cât după 
acel al proprietarului ca- 
sei saii moşiei, afară de ca- 
zul când vândătorul, la 
transportarea lucrurilor în 
locurile închiriate, a făcut 
cunoscut proprietarului că 
preţul încă nu i s'a plătit. 
(Civ. 1685, ur. 1730.—Co. 
786, 3") (L. Bel. 23) 5). 
1734. Sumele datorite 

pentru seminţe, sai pen- 
izu cheltuelile recoltei de 
peste an se plătese din 
preţul acestei recolte; şi 
sumele datorite pentru us- 
tensile, cari servesc la ex- 
ploataţiunea moşiei din 
prețul acestor ustensile, cu 
preferinţă în ambeleacesle 
casuri înaintea privilegiu: 
lui proprietarului moșiei. 
(Civ. 1730, 2%) (L. Bel. 9%?). 
1785. Privilegiul chel- 

  

vilegiă al săii se îutinde şi pen- 
tru aeficitul ce ar rezulta când, 
reziliindu-se contractul de aren- 
dare, s'ar arenda imobilul, în 
comptul fostului arendaş, cu un 
preţ de arendă mai mic. Cas.I 
189|94. 

q) Legea specială a Caselor de 
credit agricol, nu conferă, pe lingă 
dreptul de privilegii şi pe acela 
de a urmări şi revendica lucru- 
rile amanetate de la terţii, cari 
cu bună credinţă le-aă cumparat 
de la debitorii împrumutaţi. Cas. 
Secţ. Un. 12]94. 

1) Privilegiul vîndătorului unor   
lncrură, transportate în locuri în- 
chiriate de cumpărător, primeză 
pe acela al proprietarului locu- 
lui închiriat, dacă el a făcut cu- 
noscut proprietarului, la trans- 
portarea lor, că preţul încă nu "i 
s'a plătit, O asemenea încunosci- 
înţare trebue făcută chiar locata- 
valui principal, în caz când cum- 
părătorul este un sub-locatar, ne 
fiind suficientă îacunosciinţarea 
făcută numai proprietarului, Cas. 
1 181189. 

2) A se vedea notele art. 1130 
şi 1143 Cod, civ.



PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art, 1736—173% 

tuelilor de îngropare trece 
înaintea tutulor celor-alte 
privilegii. (Civ 
(Bel. 25). 
1736. Cele alte privi- 

legii generale sunt primate 
de către privilegiele spe- 
ciale. (Civ. 1729, 1730) (L. 
Bel. 26). 

Secţiunea TII.— Despre privilegii 

asupra imobilelor. 

1737. Creditorii privi- 
legiați asupra imobililor 
sunt: (Civ. 1722, 1725, 1738, 
ur.). 

10 Vendătorul pe îmo- 
bilul vendut, pentru plata 
pretului. (Civ. 1020, 1021, 
1365, 1377. 1'740, 1785, 1907. 
— Co. 789). 
Dacă s'au făcut mai multe 

vendări suceesive, pentru 
care a r&mas datorit pre- 
tul în total. saii în parte, 
ântâiul vendător se pre- 
feresce celui de al douilea, 
cel de al douilea celui de 
al treilea. şi aşa înainte, 
(Civ. 972, 1994, ur.), 

20 Acei ce ait dat banii 
cari aii servit la achisiţiu- 
nea unui imobil. Trebue 
însă să fie constatat într'un 
mod autentic, prin actul 
de împrumutare, că suma 
era destinată a fi întrebu- 

1729, 2»), 

  

a 
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intată la acesta; asemenea 
trebue să fie constatat prin 
chitanţa vendătorului că 
plata pretului s'a făcut cu 
banii împrumutată. (Civ. 
1107, 20; 1174). 

30 Coeregii asupra imo- 
| bilelor succesiunei pentru 

“! garanția împărtelei făcută 
între ei, şi a sumelor cu 
cari a rămas dator unul 
către altul. (Civ. 728, 736, 
742, 718, 187, ur. 1741). 

40 Architectții, antrepre- 
norii, pietrarii şi alţi lu- 
crători întrebuintaţi pen- 
tru a zidi, a reconstrui, saii 
a repara edificii, canaluri, 
saii alte opere, cu condi- 
țiune însă ca prealabil 
mente să se fi încheiat un 
proces-verbal de către un 
expert numit de tribu- 
nalul de prima instanţă, în 
cireumseripţiunea căruia 
sunt situate edificiile, con- 
stătător stărei şi felului 
lucrărilor ce proprietarul 
va declara că are de gând 
a face, şi numai în casul 
când acele lucrări ar fi fost 
primite cel mult în curs 
de şese luni, după termi- 
narea lor, de către expert, 
asemenea numit de tribu- 
nal. Dar privilegiul acesta 
mu pote trece nici odată
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peste valorile constatate 
prin al douilea proces-ver- 
bal, ci se va reduce la a- 
daosul de valâre ce va fi 
existând la epoca alienărei 
imobilului, ca resultat al 
lucrărilor executate. (Civ. 
1483, ur. 1488, ur. 1749, 
1745, 1902). 

50 Acei ce ai împrumu- 
tat bani pentru a îndem- 
nisa pe lucrători, se bu- 
cură de acelaşi privilegiii, 
însă numai la easul când 
întrebuinţarea acelor bani 
va ficonstatată într'un mod 
autentic prin actul de îm- 
prumutare, şi prin chitanţa 
lucrătorilor, în modul în 
care sa vorbit mai sus, 
despre acei cari ait împru- 
mutat bani pentru achisi- 
țiunea unui imobil. (Civ. 

PRIVILEGII ŞI IPOTEOI (Art. 1738) 

1107, 1474, 4742) (Civ. Fr. 
2103) 1). 
Secţiunea IV. — Cum se conservă 

privilegiile, : 

1738. Intre creditori, 
privilegiile nu produe nică 
un efect, în privinţa imo- 
bilelor, de cât atunci când 
ele s'aii adus la cunoşeința 
publică, prin inscripţiune, 
şi numai de la data acelei 
inseripțiuni în registrele 
tribunalelor de prima ins- 
tantă, destinate peniru a- 
cesta, după modul deter- 
minat de lege, afară de 
singurele excepiiuni ce ur- 
meâză. (Civ. 1799, ur. 1739, 
ur. 1745, 1780, ur. 1790, 
ur. 1818. — Co, 388, 405. 
435, 437, 684, 689 (L. Bel. 
29.) (Civ. Fr. 2106 2). 

  

1) a) Procesele verbale prevă- 
* dute de art. 1137 Cod. civ. nu 
sunt indispensabile pentru con: 
servarea privilegiului construe- 
torului, ele putând f înlocuite 

-printr'o expertiză ordonată de 
Tribunal, şi a cărei constatări nu 
sunt constante. Cas. II 81190. 

d) Creditorii personali ai înzes- 
trătorului nu pot opune drepta- 
zile lor femeei înzestrate sati so- 
țului ei, terţi achizitoni cu titlu 
particular, dacă p'ati înscris sau 
transcris drepturile lor, conform 
legei. Cas, 1 373]92. 
2) a) Privilegiile nu pot produce 

nică un efect în privinţa imobile- 
lor,de cât numai atunci cână ele   

“ai adus ia cunoscinţa publică, 
prin inseripțiunea răcută în re- 
gistyele tribunalului, conform art. 
1733 Cod. civ. Cas. 1 187]81. 

5) Sub imperiul regulamentu- 
lui organice, simpla trecere în re- 
gIstrul aşa numit de popriri, a 
unui drept de privilegii, nu con- 
stituia o inscripţie care să dea 
drept la conservarea privilegiu: 
lui, dacă nn se îndeplinea tote 
formalitățile prevăgute de acea 
legiuire. Cas. Secţ. Un. 1181. 

c) Formalităţile prescrise de 
art. 1138 şi 1742 Cod. civ.sprea 
conserva privilegiul, având de 
scop dea regula raporturile din- 
tre creaitoiă, lipsa lor nu se pote



PRIVILEGII ŞI IXPOTECI (Art. 1789—1743) 

1739. Sunt scutite de 
formalitatea inscripţiunei, 
creanțele arătate la arti- 
colul 1729. (Co. 388, 405, 
433, 435, 480, 684, 689, 186) 
(Civ. Fr. 2107), 
1740. Vândătorul pri- 

vilegiat conservă privi- 
legiul s&ii prin transerip- 
tiunea titlului care a trans- 
ferat proprietatea cumpă- 
rătorului, şi care titlu cons- 
iată că i-se datoreşte în- 
tregul preţ, sai parte din 
el; asemenea şi acela care 
a dat bani pentru cumpă- 
rarea unui imobil conform 
aliniatului 2 de ]a art. 1737 
conservă privelegiul săi 
prin transcripţiunea titlu- 
lui care constată desti- 
națiunea împrumutărei şi 
trecerea asupra sa a tu- 
tulor drepturilor vândăto- 
rilor, (Civ. 1020, 1021, 1365, 
ur. 1737. 109; 1738, 1745, 
1181, 1790, 1801.—Co. 689 
al. 10) (Civ. Fr. 2108). 

1741, Coeredele saii co- 
părtaşul la o împărţelă 
conservă privilegiul său 
asupra bunurilor coprinse 
îa fie-care lot, sait asupra 
lucrului pus în licitaţiune, 
pentru tot ee are drept a 
reclama în acestă calitate 

opune de cătră debitor. Cas. II 
31|90.   
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prin  inscripţiunea aces- 
tui privilegii în termen de 
ese-deci dile, socotite de 
a data actului de împăr- 

telă, saii de la data adju- 
decaţiunei prin licitaţiune; 
în eursul acestui timp nică 
o ipotecă nu pote fi cons- 
tituită în prejudiţiul coe- 
redelui, sati copărtaşului 
creditor asupra nici unui 
bun care se găsesce co 
prins în masa comună, 
(Civ. 798, 742, 748, 187, ur. 
1737. 30; 1138, 1745, 1780, 
ur.) (Civ. Fr. 2109). 

1742. Architectii, an- 
treprenorii, petrarii şi alţi 
lucrători întrebuintațipen- 
tru a zidi, a reconstrui, 
saiă a repara edificii, cana- 
luri, saii alte opere, şi acei 
cari aii împrumutat, pen- 
tru a indemonisa pe pers6- 
nele de mai sus, cu bani, 
a căror întrebuințare se 
constată conform aliniatu- 
lui 5 de la art. 1737, con- 
servă privilegiul lor prin 
inscripţiunea proceselor- 
verbale ale experţilor men- 
tionate la alineatul 4 al 
articolului 1737. (Civ. 1737, 
do, 50; 1738, 1745) (Ci. 
Fr. 2110) 3). 

1743. Creditorii şi le- 
1 Formalităţile prescrise de art, 

1138 gi 1742 Cod. civ, spre a con-



438 

gătarii, cară cer separatiu- 
nea patrimoniului defune- 
tului, conservă privilegiul 
lur asupra imobilelor sue- 
cesiunei,în faţa creditori- 
lor eredilor, saii represen- 

- tantilor defunctului, prin 
inseriptiunea acestui pri- 
vilegii în termen de şese 
luni, de la data deschide- 
vei succesiunei, 

Inaintea, expirărei aces- 
tui termen, nici o ipotecă 
stabilita de către erediă, 
saii reprezentanţii defunc- 
tului asupra-acelor bunuri, | 
spre prejudiciul creditori: 
lor saii legatarilor sucee- 
siunei, nu pâte avea efect. 
(Civ. 781, 783, 902, 1738, 
1745, 1780, ur., 1790) (Civ, 
Fr. 2111)2). 

1744. Cesionarii aces- 
tor diverse creanţe privi- 
legiate, exercită întru tâte 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1744—1746) 

aceleaşi drepturi, cari le 
aveait şi acei ce le ai ce: 
dat aceste ereanţe. (Civ. 
1106, ur., 1391, -ur., 139%, 
1833) (Civ. Fr. 2112). 

1445. Tote creanţele 
privilegiate supuse la for- 
malitatea inseripţiunei, în 
privinta cărora nu sar fi 
îndeplinit condiţiunile pri- 
vilegiului, nu înceteză cu 
tâte acestea de a fi cre- 
anţe ipotecare; însă ipo- 
teca în privinţa tutulor 
persânelor al treilea nu 
dateză de cât de la epoca 
inseripțiunilor cari vor tre- 
bui făcute, după cum mai 
jos se va arăta. (Civ. 1795, 
1738, ur. 1778, 1786) (Civ. 
Fr. 2143), 

"CAPITOLUL III. 
Despre 

1746. Ipoteca este un 

ipoteci 

  

serva privilegiul, având de scop 
de a regula raporturile între ere- 
ditori, lipsa lor nu'se pote opune 
de cătră debitor. Cas" 11 81|90. 

I a) Privilegiul separaţiunei 
patrimoniilor, asupra imobilelor 
unei succesiuni, se conservă nu- 
maj prin singura fusoriere a luY 
în timp util, fără ca să se câră, 
pentru conservarea lui, intenta- 
rea unei acţiuni principale pen- 
tru separarea de patrimonii, Cas. I 5194. : 

2) Eredele, creâitor al lut de 
cujus, nu se pote prevala, faţă de   

cei alţi creditori, .de drepturile 
ce “i dă inscripţiunile sele ipore- 
care, de cât atunci când va uchita 
mai întăi datoriile ce există deju 
asupra succesiunei; nu se pote 
prevala de asemeni, nică de lipsa 

unei cereri de separaţiune de pa- 
trimonii, din partea acelor ore” 

ditori, căci acest mijloc nu pote 
fi invocat cu succes, de cât de 
către terţiile persone, iar nu de 
dinsul, care ca moştenitor e ţi- 
nut să plătescă datoriile suecesi- 
unei, Cas. I 102]94.



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 1747-1749) 

drept real asupra imobile- 
lor afectate la plata unei o- 
bligaţiuni. (Civ, 4720, 1722). 

Ipoteca este din natura 
ei nedivisibilă, şi subsistă 
în întregimea ei asupra 
fie-cărui, şi asupra fie-cărei 
portiuni din acele imobile. 
(Civ. 1062, ur.). 

Dreptul de ipotecă se 
conservă asupra imobili- 
lor, în ori-ee mână va trece. 
(Civ. 1790, ur. 1800,—Co. 

513) (Civ. Fr. 2114)», 
1747. Dreptul de ipo- 

tecă nu se pote constitui 

1) a) Conform art. 1746 Coa. 
civ. ipoteca este din natura el 
indivizibilă. Acest principiu însă 
nu 'şi mai pote avea aplicaţiu- 
nea, când imobilele ipotecate fi- 
ind în număr de două, credito- 
rul ipotecar a renunțat la unul 
din ele, menţinînd ipoteca numai 
asupra celui alt. Cas. 1 291/88. 

d) Diferenţa de preţ la care se 
condamnă adjudicatarul care n'a 
depus pretul adjudicaţiunei, se 
împarte între sieditori după rîn- 
dul înscrierei creanţei. Ast-fel 
creditorul ipotecar neachitat, este 
în drept a trece înaintea credito- 
rilor chirografari. Cas. 1. 116|89. 

c) Conform principiului gene- 
ral stabilit prin art. 1746 Cod. civ, 
ipoteca este un drept real şi se 
conservă asupra imobilelor, în 
ori-ce mână ar trece ele. Cas. 1 
351189 

d) Dreptul creditorului ipotecar 
asupra păâurei afată pe pămin- 
tul ipotecat, se stinge când ea 
este 'pusă în exploatare; ac6sta   
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de cât în cazurile şi cu 
formele prescrise de lege. 
(Co. 10, 16) (Civ. Fr. 2115). 

1748. Ipoteca este sai 
legală, sau convențională. 
(Civ. 1749, ur., 1753, ur, 
1769, ur.) (L. Bel. 43) 
(Civ. Fr. 2116). 

1749. Ipoteca legală 
este aceia care ia nascere 
în virtutea unei disposi- 
ţiuni speciale a legei. (Civ. 
902, 1738, 1745, 1753, ur.) 
(Co. 761). 

Ipoteca convențională 
este uceea care ia nascere 

însă numa! în ce privesce arboril 
tăiaţi, iar nu şi în privinţa pădu- 
rel ce există încă, adică asupra 
arborilor netăiaţi. Cas. 1 8314]95. 

e) Din coprinsul art. 1746, 11790 

şi 1191 Cod. civ. rezultă clar că 
existenţa privilegiului saă ipote- 
cei asupra unul imobil, nn opre- 
sce trecerea proprietăţei acelui 
imobil, de la o personă la alta, - 
ci noul proprietar remâîne obligat 
de a plăti oreditorului privilegiat 
sati ipotecar, datoria pentru care 
*şi-a constituit privilegiu), sa ipo- 
teca: că prin urmare, oreditorul 
privilegiat sau ipotecar nu are 

dreptul de a cere desfiinţarea în- 
străinărei imobilului atectat, fă- 
cută de debitorul stii cătră altă 

persână, ci numai de a urmări 

vîndarea silită a imobilului în 
mâinele noului proprietar şi de- 

ținător, dacă acesta va refuza, saii 

nu pâte plăti datoria asigurată 
prin privilegii, saă ipotecă, Qas. 
II 174192.
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din convențiunea părţilor, 
cu formele prescrise de 
lege. (Civ.1769, ur.) (L. Bel. 
4%) (Civ. Fr. 2117). 

1750. Se pot ipoteca: 
10 Imobilele cari suut în 

comerciii, cu accesoriile 
lor, ce după lege se pri- 
vese ca imobili; (Civ. 462 
ur. 963, 1777, 1778). 

2 Usufructul asupra a- 
cestor imobili şi accesorii. 
(Civ. 471, 488—492, 1770) 

- (Civ. Fr.2118) 3), 
1751. Mobilele nu pot fi 

ipotecate. (Civ. 472, ur. 
1909) (Civ. Fr. 2119)2). 
1752. Nu se aduce nici 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 1750—17253) 

o modificaţiune prin a fst 
codice dispositiunilor lfgi- 
lor maritime, în privihţa 
navelor şi bastimenteor 
de. Mare. (Co. 49%, ur, 
678—694, 784—792) (Civ. 
Fr. 2120). 

Seoţiunea 1. — Despre ipotecele 

legale. 

1753. Drepturile şi ere- 
anțele cari se asigură de 
lege prin o ipotecă sunt: 

10 Ale femeilor măsritate, 
asupra bunurilor bărbatu- 
lui. (Civ, 1942, ur. 1972, 
ur. 1281, 1754,ur.—Co.799). 

20 Ale minorilor şi inter- 
  

1) a) Cumpărarea unei păăuri 
pentru expioatare prin tăere, nu 
constitue pentru cumpărători un 
drept real asupra acelei păduri, 
ci numai dreptul incorpora! de 
a face să se tae şi să se ridice 
arborii tăiaţi şi prin urmare, ase- 
menea cumpărători nu pot con- 
stitui o ipotecă valabilă asupra 
pădurei supuse tăerei, căci prin 
asemenea destinaţiune ea nu mai 
reprezintă de cât o avere mobilă, 
care nu este susceptibilă de a A 
ipotecată. (Art. 466, 1750 gi 1731 
Cod. civ.) Cas. II 171|93. 

3) Totuşi, dacă cumpărătorul 
unui asemenea drept de tăere a 
unei păduri, a constituit ipotecă 
asupra ef, şi creditorul o scâte 
in vinzare silită pentru achitarea 
creanței sale, acel cumpărător nu 
pote să oprescă vînqarea, pentru 
motivul că ipoteca nu este vala- 
bilă, căci în lipsă de obligaţiune   

ipotecară, dinsul remine obligat 
personal, şi ţinut asr-fel de a in- 
deplini îndatorirea sa, cu tote bu- 
nurile sale, fie mobile, fie imobile, 
urmînd numai ca şi alţi creditori 
să poetă discuta drepturile lor, a- 
supra preţului averel vindute, du- 

pă mărimea şi gradul de prefe- 
rinţă a oreanţelor lor. (Art. 1718 
şi 1719 Cod. civ.) Oas. II 177193. 

c) Dacă pădurea se exploateză, 
creâitorul ipotecar nu are nick un 
drept asupra părţei exploatate 
din pădure, adică asupra arbori- 
lor tăiaţă, căci prin tăere, mobili- 
zindu-se arborii, dreptul de ipote- 
că s'a stins, în ce privesce arborii 
tăiaţi, conservîndu-se însă drep- 
tul de .ipotecă numat asupra pă- 
dure! ce a răroas netăiată. Cas. 
I 814195. 

2) A se vedea nota art. 1150 
Cod. civ, 

>



PRIVILEGII ŞI IPOTROI (Art. 1754-1755) 

dişilor, asupra . bunurilor 
tutorelui. (Civ. 343, 348, 
390, 415, ur. 435, 454). - 

30 Ale Statului, ale eo- 
munelor şi stabilimentelor 
publice, asupra bunurilor 
percepiorilor si adminis- 
tratorilor Duo SI (Civ. 
1725, 1778) (Civ, Fr. 2121)2. 

$ 1.— Despre siguvanţele femeilor 
măritate. 

1754. Femeia va avea 
o ipotecă specială asupra 
bunurilor, ce sunt afectate 
prin contractul de căsă- 
torie pentru asigurarea do- 
tei alienabilă. 
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Ipoteca, se va înscrie de 
bărbat înaintea celebrărei 
căsătoriei, şi nu va avea 
efect de -cât de la data 
acelei inscripţiuni. 

Inseripţiunea va putea 
fi cerută şi de femeie. (Civ. 
1242, ur. 1981, 1753, 1755, 
ur.). (L. Bel. 64)%). 
17535. Prin contractul de 

căsătorie se vor specialisa 
imobilile ipotecate, obiec- 
tele dotale garantate şi 
suma până în concurenta 
căreia se va putea lua ins- 
cripţiunea ipotecară. (Civ. 
1224, ur, 1756, ur). (L. 
Bel. 65). 

  

1) Din greşelă, se dice aci, fă- 
ră nici un sens, <cenialt» în loc 
de «<comptabită» ' cum dice textul 
frances. 

2) Sub imperiul Codului Cara- 
gea simplele chezăşii (garanţii), 
chiar atunci când erai trecute 
in condicele de popriri, nn pu- 
t6u fi considerate oa garanţii ipo- 
tecare, care să pâtă fi opuse vre 
unui terţiii,de Gre-ce nici textul 
de lege, nici circulările ministe- 
riale ce se obicinuiaii pe atunci, 
nu le-a dat un asemenea carae- 
ter. Cas. 1 2717|91. 
_3) a) Femeia falitului, căsăto- 

vită sub regimul dotal, pote să fie 
admisă, în virtutea creanţei sale 
dotale, la masa falimentului şi la 
deliberaţiunile relative la concor- 
Gâtul barbatului săi, când cre- 
anța sa nu este garantată prin- 
tr'o ipotecă legală. Qas. II 62|90.   

3) Cu tot concursul dat la con- 
cordat şi cu tâtă acceptaţiunea 
diviăendului propus de bărbat, 
termneia, 'şi conservă contra aces- 
tuia şi a bunurilor ce 1 vor ad- 
veni în urmă, tote drepturile şi 
acţiunile sale personale, saă ipo- 
tecare pentru acoperirea integrală 
a dotei sale, de Gre-ce concorda- 
tul nu pâte avea efect de a eli- 
bera pe bărbat de ' obligaţiunea 
sa, de a restitui întrega dotă a 
femeei, principiile esenţiale şi sco- 
pul regimului dotal, respingind un 
asemenea rezultat. Cas. II 62|90, 

c) Femeia pâte cere inscripțiu- 
nea ipotecei legale ce are în ave- 
rea imobiliară a barbatului, pen- 
tru asigurarea averei sale dotale, 
chiar după desfacerea căsătoriei, 
spre a'şi asigura un rang faţă de 
cei alţă creditori, Cas. I 100[95.
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1756. In lipsă de sti- 
pulațiuni exprese !) de ipo- 
tecă în contractul de că- 
sătorie, saii când garan- 
ţiile determinate prin. a- 
cest contraet nu vor fi în- 
destulătore, femeia va pu- 
tea în timpul căsătoriei, 
în virtutea autorizaţiunei 
date de către preşedin- 
tele tribunalului  domici- 
liului săi, şi până la con- 
curenţa sumei “dotei alie- 
nabilă, să ceră inseripțiu- 
neaipotecară asupraunuia, 
saii mai multe imobile a- 
nume determinate ale băr- 
batului s&ă. (Civ. 1294, 
1755, 1757, ur.) (L. (Bel. 
66) 2). 

1757. Femeia va putea 
încă, chiar în cas de con- 
venţiune contrarie, dar 
cu autorizaţiunea preşe- 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1756-1739) 

dintelui tribunalului domi- 
ciliului săă,să ceră în tim- 
pul căsătoriei inseripțiuni 
ipotecare, asupra imobil 
lor bărbatului săii, pentru 
ori-ce pretențiuni ar putea 
avea în contra lui, în vir- 
tutea fâiei sale dotale. (Civ. 
1756, 1758) (L. Bel. 67)3). 
1758. Inscripţiunile luate 
în virtutea articolelor 1756, 
"1757, vor arăta special fie. 
care imobil, şi vor deter- 
mina sumele pentru cari 
sunt cerute acele inserip- 
țiuni. (Civ. 1759, ur. 1780) 
(L. Bel. 68) %). 

1759. In t6te easurile 
determinate mai sus, în 
cari femeia măritată are 
drept de a cere inserip- 
ţiunea de ipotecă asupra 
bunurilor imobilă ale băr- 
batului, dacă ea nu va 

  

„_4) Cuvîntul: <esprese» lipsesce 
in art. belgian. 

2) a) A se vedea nota c de la 
art. 1154 Coâ. civ. 

b) Femeia măritată care a 1ă- 
sat să se perimeze ipoteca sa în 
averea barbatului, pote lua o nouă 
inscripţiune, fie în timpul căsăto- 
ziei, ie chiar după desfacerea ei, 
rangul acestel ipoteci însă, nepu- 
tind fi de cât de la data inşcrip- 
țiunei. Cas. 1 392]90. 
_3) a) Femeia pâte cere inserip- 

țiunea ipotecei legale ce are în 
averea imobiliară a soţului, pen- 
tru asigurarea, averei dotei sale, 
chiar după desfacerea căsătoriei,   

spre a'şi asigura un rang, faţă 
cu cei l'aţi creditori, Cas, I 100]95. 

d) Insoripţiunea ipotecară în 
averea. imobiliară a barbatului, 
pentru asigurarea dotei mobiliare 
a femeel sale se pâte lua şi de 
acei ce aii constituit dota, fără 
ca în acest caz să fie nevoe de 
autorizaţiunea preşedintelui tri- 
bunalului, această preseripţiune 
fiind prevădută de lege, numai 
în ceia ce priveşte pe femeie în 
înteresul autorităţei maritale.Cas. 
1 218|9%. 

4) A se vedea, notelele art. 1157 
Cod. civ.



PBIVILEGI ŞI IPOTECI (Art. 1760 —1762) 

exercita acest drept, îl va 
putea exercita în numele 
ei acel ce a constituit dota, 
şi în -lipsa acestuia, chiar 
procurorul tribunalului de 
prima instanță, al domi- 
ciliul femeiei. (Civ. 1754, 
ur.) (L. Bel. 69, 70). . 

1760. Femeia nu va 
putea renunţa nici întrun 
cas, în favorea bărbatului 
săi, la inscripţiunile luate 
în virtutea articolelor pre- 
cedente. (Civ. - 1754-1159) 
(L. Bel. 71))). 

1761. Bărbatul va putea 
contesta valorea dotei a- 
lienabile, pentru care sa 
luat înseripțiuine de fe- 
meie după săvârşirea că- 
sătoriei. In casul acesta 
tribunalul va decide în- 
tun mod sumar asupra 
contestațiunei, numind ex- 
perti pentru estimațiunea 
dotei alienabile, şi ascul- 
tând raportul lor precum şi 
conelusiunile,procurorului 
(Civ. 4736, ur.) (L.Bel. 72). 

1) a) Cotorm art, 1760 Cod. civ,, 
femeea nu pote renunţa nici în- 
tx”un caz, în favoarea barbatului 
săi la inseripţiunile ipotecare, 
luate în averea acestuia ; totuşi 
ea pote să xenunțe în favârea, 
unui terţiii, la rangul acestei ipo- 
teci legale, când e vorba de a'şă 
procura banii necesari pentru a- 
iimentele ce trebue să procure   
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$ 2. — Despre garanţiile ce sunt 
obligaţi a da tutorii în înte- 

vesele minorilor şi în- 
tergdişilor. 

1762. Inaintea intrărei 
tutorilor în administratiu- 
nea tutelei, consiliul de. 
familie va defige suma 
pentru care se va lua in- 
seripţiunea ipotecară, va 
arăta anume imobilele tu- 
torelui asupra cărora a- 
cestă inscripțiune se va 
cere. 

La determinarea sumei 
inseripţiunei, consiliul de 
familie va avea în vedere 
starea minorelui, sai a in- - 
terdişilor, natura valorilor 
de cari se compune acestă 
stare, şi eventualităiile de 
responsabilitate la cari 
pote fi supus tutorele. 

Consiliul de familie după 
împrejurări pote decide 
ca suma, inscripțiunei să 
nu fie mai mare de cât 
venitul pe unan alstărei 
minorelui, sai al interdi- 

familiei sale. Cas. 1 316]84. 
5) Cu toate restrioţiunile cu- 

prinse în art. 1160 Cod civ. ipo- 

teca, legală a femeei măritate, 

pste face obiectul unei renunțări, 

în tote cazurile în care fie con- 

tractul de căsătorie, fie legea (art. 

1253 Cod. civ.) derogă de Ia prin- 

cipiul inalienabilităţei averei do- 
tale. Cas. I 316j84.
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sului. (Civ. 390, 454, 1763, 
1780) (L. Bel. 49). 
1763. - Deliberaţiunea 

consiliului de familie va 
fi motivată şi dată după 
ce tutorele va fi ascultat, 
saii chiemat. (Civ. 1769) 
AL. Bel. 50). 

1464. Tutorele va pu- 
tea contesta valdrea ve- 
nitului pentru care sa 
cerut inscripțiune la tri: 
bunalul de prima instanţă, 
la care cas tribunalul va 
urma în tocmai ca la ar- 
ticolul 1764. (Civ. 1762,ur. 
1780) (L. Bel. 51). 
1765. Inseriptiunea va 

fi luată de tutore, în vir- 
tutea deliberaţiunei 'con- 
siliului de familie. (Civ. 
11762, ur. 1766, 1780) (L. 
Bel. 59). 
1766. Consiliul de fa- 

milie va putea numi spe- 
cial pe unu din membrii 
săi, saii ori-ce altă pex- 
s6nă, pentru luarea ins- 
eripțiunei. (Civ. 1765, 1780) 
(L. Bel. 53). 

1767. Câna tutorele 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1763—1770) 

este tatăl, sait mama r&- 
masă în viţă, ipoteca le- 
gală nu va avea loc!). (Civ. 
359, ur. 1753, 9%). 

$ 8. — Despre garanţiile ce sunt 

obligați a da Statului, comune- 

lor zi stabilimentelor publice, 

perceptorit şi adminis- 
tratorii comptabili. 

1768. Ipoteca legală a 
Statului, a comunelor şi 
stabilimentelor publice, a- 
supra bunurilor percepto- 
rilor şi administratorilor 
publică, nu se pote stabili 
de cât asupra bunurilor 
presente, iar nu şi a celor 
viitore. (Civ. 1753, 80), 

Secţiunea I[. — Despre potecile 

convenţionale, 

1769. Cine are capa- 
citatea de a înstreina un 
imobil, pote a'l şi ipoteca. 
(Civ. 113, 199, 401, 430, 
454, 538, 834, 948, 950,ur. 
1948, 1265, 1306, 1535, 1749, 
1710, ur.—Co. 12, 16, 705, 
790, 792) (Civ. Fr. 2194)?). 

1770. Acei, cari ai a 
  

1) Acest art. lipsesce atât în 
L. Belgiei cât şi în Codul fraces. 

2) a) Antorizaţia de înstrăinare 
a unui imobil dotal, dată de tri- 
bunal, implică autorizarea de ipo- 
tecare a acelui imobil; de aci 
urmeză că femeea măritată, au-   torizată de justiţie pentru a'şi În- 

străina imobilul dotal, nu pote 
cere nulitatea ipotocei consim- 
ţite. Cas. 1 233190. 

3) Cestiunea de întinderea unei 
aatorizaţii date de justiţie, in 
specie unei femei măritate pen-



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1721 —1773) 

supra uriui imobilun drept 
suspens prin o condiţiune,. 
Saii resolubil în 6re-cari 
easuri, saii- supus la o ae- 
tiune de rescisiune, nu 
pot consimti de cât o ipo- 
tecă supusă aceloraşi con» 
ditiuni, sai aceloraşi res- 
cisiuni, (Civ.769, 830, 1017, 
1019, 1157, ur. 1865, 1377, 
1776, 1781; excep. 117,834) 
(Civ. Fr. 2195). 

1771. Bunurile mino- 
rilor şi ale inierdişilor nu 
pot fi ipotecate, de cât 
pentru causele şi cu for- 
mele prescrise de legi, 
(Civ. 113, 199, 342, 343, ur. 
430, 445, 454, 458.—Co. 12, 
16) (Civ. Fr. 2126). 

tru înstrăinarea imobilului dotal, 
fiind o cestiune de interpretare, 

este lăsată la suverana apreciere 
a instanţelor de fonă. Qas:1233|90. 

1) a) Consulatele străine din 
ţeră, nu ai după lege, şi după 
vechile legiuiri p'aii avut, facul- 
tatea de a efectua acte de ipo- 
teci în oaia ce priveşte imobilele 
situate în România. Cas. 1 36880. 

5) Un act de ipotecărămânind 
nul în ceia ce priveşte ipoteca, 
nu este nul ca act de creanţă 
constatător al obligaţiunilor din- 
tre părţi. Cas. I 11881. 

e) In cazul când una din părti 
nu sar putea prezenta în pers6nă 
înaintea tribunalului, mandatarul 
săi trebue să aibă oprocură au- 
tentică, Ge re-ce ipoteca con- 
venţionaiă prevedută de art. 1172 

Cod. civ. nu pâte fi constituită 

după acest articol, de cât prin-   
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1772: Ipoteca conven- 
țională nu va putea fi 
constituită, de cât prin act 
autentie. (Civ. 1171, 1748, 
1774, 1775, 1776) (Civ. Fr. 
2197) 1). 
- 1778. Ipotecile consim- 
țite în ţeră străină nu pot 
avea efect în România, de 
cât după ce actele, prin 
cari s'a consimţit ipoteca, 
se vor fi vidat de preşe- 
dintele tribunalului eivil 
al situaţiunei bunurilor şi 
se va fi luat inscripțiune. 

Acest magistrat va ve- 
rifica dacă actele de cons- 
tituțiunea ipotecei unesc 
tote condiţiunile cerute de 
legile locului unde s'aii 

tr'un act autentic. Civ. I 29/85, 
d) Nu e necesar, într'un act de 

ipotecă, şi legea chiar nu cere, 
ea, accepțiunea creditorului să fie 
concomitentă cu oterta debito- 
rului, consimţimîntul acestuia 
putînd fi dat printr'un act auten- 
tic ulterior. Cas. I 250|86,194]92. 

e) Pentru validitatea unei ipo- 
teci convenţionale este nevoe de 
consimţimântul ambelor” părți : 
este nulă deci ipoteca pentru 
care nu se dovedeşte că s'a dat 
de creditor consimţiriântul. Civ. 
400|89. 

f) Un act de ipotecă este vala- 
bil cânâ consimţimântul credito- 
rului că acceptă oferta debitoru- 
Jui, a fost exprimat posterior 
consimţimântului acestuia, când 
acest consimţimânt este autenti- 
ficat. Cas. 1 32|90 ; 194192.
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" făcut, spre a fi autentice. 
(Civ. 11. 1789) (L. Bel. 77). 

1774. Ipoteca conven- 
țtională nu este valabilă. 
dacă prin actul de cons- 
titutiune al ipotecei nu se 

„specifică anume natura şi 
situațiunea fie-cărui imobil 
al debitorelui, asupra că- 
ruia se consimte ipoteca 
creantei. (Civ. 1749) (L. 
Bel. 78) (Civ. Fr. 2129). 
1775. Bunurile viitore 

ale debitorelui nu pot fi 
obiectul unei ipotece. (Civ. 
965, 1772) (L. Bel. 78) (Civ. 
Fr. 2129, 90). - 

1776. Ipoteca conven- 
tională nu pote fi valabilă, 
de cât atunci când suma, 
pentru care ipoteca este 
constituită, va fi determi- 
nată prin act. 

Dacă ereanţa este con- 
diţională, se vu menţiona 
condiţiunea în  inserip- 
tiune. (Civ. 1004, 1017, 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 1774-1779) 

1019, 1770, 1181) (|. Bel. 
80) (Civ. Fr. 2132)1). 
1777. Ipoteca se în: 
tinde asupra tutulor ame- 
lioraţiunilor survenite în 
urma constituirei imobi- 
lului ipotecat. (Civ, 462, 
ur. 489, 490, ur. 498. 904, 
1737, 40; 1749, 1750, 1714, 
1775) (Civ. Fr. 2133) 2), 

Sectţtunea III. — Despre rangul 
îpotecilor între ele. 

1779. Intre creditori, 
ipoteca, fie legală, fie con- 
venţională, nu are rang, 
de cât -din dioa inserip- 
tiunei sale în registre. (Civ. 
1738, 1745, 1748, 1779, ur. 
— Co.. 761) (L. Bel. 81) 
(Civ. Fr. 2134). 

1779. lIpotecele îns- 
crise în registre în aceiaşi 
di, aii acelaşi rang. (Civ. 
1178, 1790) (L. Bel. 81) 
(Civ. Fr. 2147). 

  

1) O ipotecă pote fi condiţio- 
vală sai eventuală, însă e nece- 
sar ca până la realizarea creanței 
constituentele ipotecei să fi con- 
tinuat a Î proprietar.Cas. 1 226189. 

2) a) Art. 1717 Cod, civ. stabi- 
lesce că ipoteca se întinde asupra 
tutulor amelioraţiunilor făcute 
la imobilul ipotecat, fie acele. a- 
melivraţiuni efectuate de către 
un terţi deţinător, fără ca dân- 
aii să aibă drept să ceară de la   creditorul ipotecar, în caz de ur- 

mărire, despăgubiri pentru vald. 
vea acelor amelioriaţiani. Cas. 1 
62]89. | 

d) Dispoziţia din art. 2115 din 
Codul civil francez, care acordă 
constructorului un recurs contra 
creditorului ipotecar, consacrină 
un principii de echitate prevă- 
dut şi prin art, 998 Codul civil 
român, legiuitorul a suprimat'o 
ca inutilă, Cas. I 62|89,.



“PRIVILEGII ȘI IPOTECI (Art. 1780-1881) 

CAPITOLUL 1Y. 

Despre modul inseripțiunei pri- 

vilegiilor şi ipotecilor. 

1730. Inseripţiunile se 
fac la. grefa tribunalului 
districtului, în eare sunt 
situate bunurile ipotecate. 
„Drepturile de privilegii 

Şi ipoteci, cari nu s'ar fi în- 
seris înaintea morţei de- 
bitorelui, nu vor mai pu- 
tea fi înscrise, de cât după 
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trei luni de la deschiderea 
suecesiunei. Inseripţiunile 
nu vor produce nici un e- 
fect, când vor fi fost luate 

"în intervalul de timp, în 
cursul căruia actele făcute 
înaintea deschiderei fali- 
mentelor sunt declarate, 
de lege, nule. (Civ. 1738, 
1718, 1790, 1816, ur.— Pr. 
795-128) (L. Bel. 82) (Civ. 
Fr. 2146) 1). 

1751. Spre a opera in- 
  

1) a) Efectele unei inscripțiuni 
ipotecare înceteză dacă ipoteca 
n'a fost reînoită la timp, cu în- 
deplinirea formelor solemne, ce- 
xute de, lege; regula fiind gene- 
rală, creditorul urmăritor care 
voeşte a'şi conserva dreptul de 
preferinţă, e ţinut a'şi reînoui 
înscripţiunea, chiar în timpul ur- 
mărirei, şi în termenul fixat de 

„lege. Cas. 1 392190, 
5) Femeia măritată care a lasat 

să "i se perimeze ipoteca sa, pâte 
lua o noua. inscripţie, fie în tim- 
pul căsătoriei, fie după disolva- 
rea ei, însă rangulacestei ipotecă 
va fi numai de la data inscripţiu- 
nek. Cas. 392|90. 

c) Inscrierea sati reînoirea u- 
nei ipoteci, se pote face şi după 
începerea urmărirei silite şi până 
la adjudecarea definitivă, căcă ipo- 

teca există şi numai exerciţiul ei 
se stinge, dacă nu este reînoită, 
Cas. 1 392100. 

d) Dacă inscripţiunea unei îpo- 
teci se perimeză după o declara- 
re în faliment, după deschiderea 
unei succesiuni saă după primi- 
vea unei moşteniri sub beneficiiă 
de inventar, ea pote fi reînoită   

saiă înserisă din noi de credito- 
rul ipotecar. Cas, 1 392|90. 

e) De şi art.1780 Cod, civ. dice 
că drepturile de privilegii şi ipo- 
tecă cari nu sar fi înscris înain- 
tea morţei debitorului, nu vor 
mai putea îi înscrise de cât după 
trei luni Ge la deschiderea suc- 
cesiunei, însă legiuitorul, prin cu- 
vintele <după trei luni de la des- 
chiderea succesiunei- n'a putut 
înţelege de cât până în trei luni, 
după ce succesiunea a fost in- 
chisă; că, în vedere ca regularea 
şi acceptarea succesiunilor să nu 
rămînă în suspensiune un timp 
nemărginit, legiuitorul a credut 
de cuviinţă să fixeze un termen 
de la mârtea debitorului, peste 
care inseripțiunile să fie consi- 
âerate ca nule şi neavenite. Că 
acesta este adevărata interpre- 
tare ce trebue dată art. 1180 0od. 
civ. rezultă şi de acolo, că acest 
articol, fiind luat şi tradus de le- 
giuitorul nostru, după art 82 din 
legea belgiană de Ja 1851 asupra 
privilegielor şi. ipotecelor; care 
prevede că drepturile de privile- 
giă saă de ipotecă, cari nu vor î 
fost însorise înaintea morţei de-
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- seriptiunea, creditorele şi 
debitorele, în persână saii 

„prin mandatari cu procure 
autentice, vor presenta 
preşedintelui tribunalului 
actul autentic al conven- 
tiunei, prin care se consti- 
tue ipoteca. Tot odată ere: 
ditorele va face şi alegere 
de domiciliii la vre-un loc 
din circumseripţiunea, tri- 
bunalului. (Civ. 97. 1740, 
1772, 1782, 1819.—Pr.725) 
(L.Bel.83) (Civ. Fr.2148) 1). 

1782. Preşedintele, gă- 
sind actul învestit cu tâte 
formele cerute de lege pen- 
tru inscripțiune, va ordona 

PRIVILEGII ŞI IPOTEOCI (Azt, 1752-—1783) 

inseripţiunea sa, după care 
se va certifica pe actul o- 
riginal data şi numărul de 
ordine, sub care s'a înscris 
în registru 2). (Civ. 1780 
ur., 4789.—Pr. 727) 5). 

3783. In tote casurile 
de inseripțiune a unei ipo- 
teci legale, sau a unui pri- 
vilegiui, este destul ca cre- 
ditorul, sai mandatarulsăii 
singur să se presinte îna- 
intea preşedintelui tribu- 
nalului şi să c€ră inserip- 
tiunea ipotecei, sai a pri- 
vilegiului s&ă, în virtutea 
titlului din care decurge 
acea ipotecă, saii acel pri: 

  

bitoxului, nu vor mai putea fi în- 
scrise de cât în cele trei lani ce 
urmeză după deschiderea succe- 
siunei, este învederat că legiuito- 
ral nostru a înţeles prin cuvin- 
tele «după trei luni», termenul 
de trei luni, ce urmâză de la des- 
chiderea suocesiunei; că, a da o 
altă interpretare sus citatului text 
de lege, este a face ca situaţiu- 
nea exactă a unei suocesiuni, să 
rămînă timp îndelungat incertă, 
stare ce ar prejudicia, atât pe 
moştenitorii cart ai interesa cu- 
noşte cât mai curând activul şi 
pasivul unei succesiuni, spre a se 
putea decide, dacă acceptă sai 
renunţă la moştenire, cât şi pe 
creditorii decedatului cari ati in- 
teres să cundscă sarcinele ce pot 
exista asupra bunurilor imobile 
ale succesiunei. Cas. 1 301193. 

1) Acest art, lipsesce în Codul 
frances şi belgian. 

2) a) Un act de ipotecă este   
valabil, când consimţimântul cre- 
ditorului că acceptă oferta debi- 
torului, a fost exprimat posterior 
consimţimântuiui acestuia, destul 
numai ca ele să fie autentice, 
căci nicăire legea nu cere ca ac- 
ceptaţiunea creditorului să fie 
coneomitentă cu oferta debitoru- 
lui. Cas. I 32|90; 194]92. 

b) Imprejurarea că ordonanța 
de însoripţiune a unei ipoteci a 
fost subserisă nu numai de pre- 
şedinte ci de întreg complectul 
tribunalului nu anuleză inscrip- 
ţia. Cas. II 72|90. , 

c) Cei de al treilea nu pot cere 
anularea unei ipoteci consimţită 
de creditor şi de debitor prin ac- 
tul a cărui transoriere ambele 
părți aă cerut'o, pe motiv că in- 
scripţiunea ipotecei a fost ordo- 
nată de tribunal, fără ca părţile 
să o fi cerut. Cas. 1 30394. 

3) A se vedea notele art. 1181 
Cod. civ.



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. £784—1786) 

vilegiu 1). (Civ. 1753, ur., 
1769, ur.). 
1784. Inscriptţiunile a- 

supra bunurilor unei per- 
sone morte, pot fi cerute 
numai de creditor. (Civ. 
180, 1781.) (Pr. 321) (L. Bel. 
86). (Civ. Fr. 2149). 

1785. Creditorul privi- 
legiut sai ipotecar, înscris 
peniru un capital saii pen- 
tou o rendită care produce 
interese, are drept ca in- 
teresele datorite pe trei 
ani să aibă acelaşi raug ca 
şi capitalul, fără prejudi- 
ţiul inseripţiunilor ce pote 
lua pentru interese după 
trei ani, şi cari vor avea 
rang din diua inscripțiunei 
lor. (Civ. 1587, ur., 1781, 
1817) (L. Bel. 87.) (Civ. Fr. 
2151). - 
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1756. Luscriptiunile 
conservă dreptul de privi- 
legiii şi de ipotecă în curs 
de 15 ani din diua în care 
Sai făcut inseriptiunile. 
Efectul lor înceteză dacă 
inscripţiunile nu ai fost 
reînoite înaintea expirărei 
acestui termen. 

Cu tote acestea inserip- 
țiunile luate în favorea mi- 
norilor, interdişilor, a fe- 
meilor măritate, a Statu- 
lui, comunelor şi celor- 
Valte stabilimente publice, 
sunt dispensate de a fi re- 
înocite până după un an de 
la încetarea tutelei, diso- 
luţiunea căsătoriei, sait în- 
cetarea din funcţiune a 
funcţionarului. (Civ. 1780, 
1781, 1787, 1820) (L. Bel. 
90.) (Civ. Fr. 9154)?). 

  

1) Art, 1183, care lipsesce în 
Codul frances şi belgian, este o 
excepţie la regula admisă de le- 
giuitorul nostru prin art, 11781. 

2) a) Creditorul ipotecar, a că- 
rui creanţă portă o dată anteri- 
Gră promulgărei noului cod civil, 
este supus a se conforma formali- 
tăţei art. 1186 Cod. civ. care pres 
crie reînoirea inscripţiunilor ipo- 
tecare, după termenul de 15 ani; 
de aci urmeză că acestă regulă 
se aplică şi ipotecelor constituite 
sub imperiul codului Caragea, 
după care ipoteca convenţională 
nu era ocultă, ci supusă formali- 
tăței insoripțiunei. Cas. 1 135186; 
314187; 39192.   

5) In cazul când ipoteca nu se 
reînoeşte în timpul prevăqut de 
arţ. 1186 Coă, civ., ea se stinge 
iar creanța devine chirografară, 
Cas. I 114|87; 437]91. 

c) Etectele unei inscripţiuni ipo- 
tecare înceteză, dacă ipoteca n'a 
fost reînoită la timp şi cu înde- 
plinirea formelor solemne cerute 
de lege; regula fiind generală, 
creditorul urmăritor care voeşte 
a'şi conserva dreptul de prefe- 
vinţă, e ţinut a'și reînoi inscrip- 
ţiunea chiar în timpul urmărirei, 
şi în termenul fixat de lege; Cas. 
I 892|90. 

d) Yemeia măritată care a lă- 
sat să se perimeze ipoteoa sa, 

29
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1787. inseripţiunea re- 
încită. trebue să indice in- 
seripţiunea primitivă ce 
se reinoesce. In lipsă de 
o asemenea indicaţiune, 
creanta ipotecară va avea 
rang de la -inscripțiunea 
din urmă. (Civ. 1786) (L. 
Bel. 90, 30). 

CAPITOLUL V 

Despre şteryerea şi reducţiunea 
înscripţiunilor 

1788. Inscripţiunile vor 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (At. 1787-1788) 

fi şterse sati reduse prin 
consimțimentul părților 
interesate. capabile de a 
consimţi la acesta, sau în 
virtutea unei sentinţe date 
în ultimă instanţă, sai 
care a dobindit puterea 
lucrului judecat. Mandatul 
dat, spre a face o ştergere, 
saii reducţiune, trebue să 
fie expres şi autentic. (Civ. 
949, ur. 953, ur, 1201, 
1789, 1800, 20 —Pr. 199. 
Co. 694) (L. Bel. 92) (Civ. 
Fr. 2157) 1). . 

  

  

pâte lua o nouă inscripțiune, fie 
în timpul căsătoriei, fie după âi- 
solvarea el, îusă rangul acestei 
ipoteci va fi numai e la data 
inscripţiunei. Cas, 1 392|90. 

€) Inscrierea sa reînoirea unei 
ipoteci se pote face şi după în- 
ceperea urmărirei silite şi până 
1a adjudicarea definitivă, căcă ipo- 
teoa există şi numai exerciţiul ei 
se stinge, dacă nu este reînoită. 
Oas. 1 392|90. 

7) Dacă inscripţiunea unei ipo- 
tecă se perimeză după o declarare 
în faliment, după deschiderea u- 
ne! succesiuni sai după primirea 
unei moşteniri sub beneficiă de 
inventar, ea pote fi reinoită sai 
înscrisă din noii de ereditorul ipo- 
tecar. Cas. 1 392|90. 

9) Nereînoirea insoripţiune! ipo- 
tecare în termenul ăe 15 ani, pre- 
vădut de art. 1786 Cod, civ. are 
de efect pierderea privilegiului, 
rămînind creanţă simplă chiro- 
grafară, numa! atunci când ipo- 
teca nu şi-a produs efectele sale 
inainte de expirarea acelor 15   

ani; aşa dar, când creanţa a fost 
înscrisă în tabloul ae ordine al 
creditorilor, in lăuntrul acelui 
termen, ea 'şi-a produs efectele 
sale, şi în acest caz, nu mai este 
necesitate de reînoirea insoripţi- 
unei la expirarea acelor 15 ani, 
Cas. I 43941. 

n) Nereînoirea inscripțiunei u- 
nei ipoteci în termenul prevădut 
de art. 1786 Cod. civ. nu pote fi 
invocată de cât de către eredito- 
vii interesați, Cas. 1 271]95. 

1) a) Nu pâte avea putere de 
Zucru judecat, încheerea prin care 
tribunalul, fără consimţimentul 
creditorului ipotecar, dispune pe 
cale graţidsă radierea unei ipo- 
teci. O asemenea încheere pâte fi 
atacată în mod incidenta! de păr- 
ţile interesate. Cas. I 168184. 

d) Ori-ce transacţie făcută asu- 
pra imobilului ipotecat, de către 
terțele persâne, rămîne bine fă- 
cută, cu tdte că ea a fost efec- 
tuată de la ştergerea ipotecei, 
când motivul şi cauza acestor 
tranzacţii ai fost tocmai faptul



  

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1789-—1791) 

1789. Aciele făcute în 
teră străină, care consta- 
tă consimţimântul' pentru 
ştergerea sai reducţiunea 
unei inseripțiuni, nu sunt 
executorii în România, de 
cât după ce s'au vidat de 
preşedintele tribunalului 
situaţiunei bunurilor, care 
va verifica autenticitatea 
acelor acte 1). (Civ. 1773, 
1788) 

CAPITOLUL VI 

Despre efectul privilegiilor şi ipo- 

tecilor, în contra persoanelor 
al treilea, care deţin 

imobilul, 

1790. Creditorii, cari ai 

ştergerei ipotecei. Cas. 1 216|88. 
e: Nu se pote invoca în apel 

radierea ipotecei, ca mijloc de li- 
beraţiune, întrun câ: încheerea tri- 
bunalului cea ordonat ştergerea 
ipotecei, nu era de cât o urmare 
firească a primei hotăriră a cur- 
ței de compturi, care în urmă a 
tost anulată pe cale de revizuire. 
Cas. 1 220]89. 

1) Acest articol lipsesce atât in 
Cudul frances cât şi în LL. Belgiei, 
el find o inovaţiune a legiuito- 
rului nostru, fără origină in le- 
gile vechi. 

2) a) Chiar după inchiderea ta- 
bloului de ordine al creditorilor, 
dreptul de urmărire şi preferinţă, 
recunoscut de lege, creditorului 
ipotecar, pâte să fie valorificat, 
Cas. I 331|86. 

d) Un imobil, fiină ipotecat mai 
înainte de a fi constituit dotă,   
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privilegii sau ipotecă în- 
serisă asupra unui imobil, 
îl urmărese în ori-ce mâni 
ar trece. (Civ, 1720, 1738, 
ur, 1746, 1778, 1780, ur, 
1791, ur., 1818) (Civ. Fr. 
2166) 2). 

1791. Dacă persona a 
treia, care deţine imobi- 
lu], nu îndeplinesee for- 
malităţile mai jos stabi- 
lite, pentru a purga pro- 
prietatea sa, ea rămâne 
îndatorată, prin singurul 
efect al inseripțiunilor, în 
calitatea sa de detentor 
al imobilului, la tote da- 
toriile ipotecare, şi se bu- 
cură de toţi termenii de 

conform art. 1190 Cod. civ. el va 
fi grevat de sarcina ipotecară în 
ori-ce mâini ar trece. Ast-fel, cre- 
âitorul ipotecar, anterior consti 
tuirei drept Qotă a unui ast-fel 
de imobil, este în drept a'l ur- 
mări şi a se purta adjuâicatar, 
tără ca femeia să aibă drept de 
a'l revenâica pe motivul că imo- 
bilul a devenit dotal şi prin ur- 
mare inalienabil. Cas. [ 254188. 

c) In sistemul legislaţiunei n6- 
stre, vînzarea silită nu purgeză 
imobilul vîndut la licitaţie de 
dreptul de proprietate şi servi- 
tute, purgîndu'l însă de ori-ce 
privilegiă şi ipotecă, acesta chiar 
în cazul când grefierul a omis a 
trece asemenea sarcine înscrise 
în publicaţiunele făcute conform 
art. 506 din Pr.oiv. Cas, L 243|89. 

d) Din coprinsul art, 1746, 1190 
gi 1791 Cod, civ. rezultă clar că
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plată ce-i avea şi debito- 
rul primitiv. (Civ, 1108, 
1790, 1795, 1801, ur.) (Civ. 
Fr. 2167):). 

14292. Debitorul este 
tinut în acelaş cas, sau de 
a plăti tâte capitalurile şi 
interesele exigibile, la ori- 
ce sumă s'ar urca, saii de 
a lăsa imobilul ipotecat 
fără nici o reservă. (Civ. 
1785, 1191, 1793) (Civ. Fr. 
2168) 2). . 
1793. Când detentorul 

nu îndeplinesce una din 
aceste obligaţiuni pe de- 
plin, fie-care creditor ipo- 
tecar are dreptul de a cere 
vândarea imobilului ipote- 
cat pentru creanta sa. (Civ. 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1792 —1794). 

1722, 1746, 1790, 179%, 
1795, 1803, 1824, 1836) (Civ. 
Fr. 9169). - 

1794. Cu tote acestea 
detentorul, eare nu este 
personal obligat pentru 
creanţa ipotecară a cre- 
ditorului, pâte să se opună 
la vendarea imobilului ipo- 
tecat ce %-a fost transmis, 
dacă aii mai r&mas alte 
imobile ipotecate pentru 
acestă datorie în posesiu- 
nea principalului, saii prin- 
cipalilor debitori, şi pote 
să câră discuţiunea prea. 
labilă după forma regulată 
la titlu < Despre cauționă- 
mânt.» In timpul acestei 
discuţiuni se va opri vân- 

  

existenţa privilegiului sa a ipo- 
„tecei asupra unui imobil, nu 0- 
preşte trecerea propietăţei ace- 
cui imobil de la o persână la alta, 
ci noul proprietar rămîne numai 
obligat a plăti creditorului pri- 
vilegiat saii ipotecar, datoria pen- 
tru care şi-a constituit privilegiul 
sati ipoteca. Urmdză de aci că 
creditorul privilegiat sa ipotecar 
mu are dreptul de a cere desfiin- 
țarea, înstrăinărei imobilului a- 
fectat, făcută de debitorul seă 
către altă persână, ci numai de 
a urmări vîndarea silită a imo- 
bilulului în mâinile noului pro- 
prietar şi deţinător, dacă acesta 
va refuza saii nu pote plăti a- 
toria asigurată prin privilegiă sai 
ipotecă. Cas. II 17495. 

e) Art. 1790, 1791, 1792 gi 1793 
Cod. eiv. nn'şi aă aplicaţiune când   

creditorul invâcă contra terţiu- 
lui cumpărător al imobilului ipo- 
tecat saă supuș privilegiului chiar 
nulitatea actului de înstrăinare, 
în virtutea art. 514 proc. civ. pe 
motiv că ea a avut loc în urma 
afişărei urmărire acelui imobil, 
de Gre-ce disele articole, presu- 
pun înstrăinare valabilă, dar re- 
guleză numai efectele privilegie- 
lor şi ipotecelor înscrise asupra 
imobilului vîndut, pentru cazul 
în care cumpărătorul lui, nu ar 
A îndeplinit formalităţile cerute 
de lege pentru purgarea unor 
asemenea saroine, Cas. L 480195. 

1) A se vedea notele art. 1790 
Cod. civ. 

2) A se vedea notele art, 1790 
Coaâ. civ. 

3) A se vedea nota e de la art. 
1790 Cod, civ.



PRIVILEGII ŞI IPOȚEOI (Art. 1795—1$00) 

darea imobilului ipotecat. 
(Civ. 1662-1665, 1753, 1793) 
(Civ. Fr, 2170). 
1795. Cât pentru lă- 

sarea imobilului ipotecat, 
ea poate să fie făcută de 
către ori-ce detentor, care 
nu este personal obligat 
la datorie, şi care are ca- 
paritatea de a înstreina. 
(Civ. 949, ur., 1769, 1796) 
(Civ. Fr. 2112), 
1796. Detentorul pote. 

să lase imobilul, chiar după 
ce a recunoscut obliga- 
țiunea, sai după ce a fost] 
condamnat în acestă ca- 
litate ; lăsarea imobilelor 
nu împedică nică pe de- 
tentor, până la adjudeca- 
tiune, de a lua. imobilul 
înapoi, plătindtotă datoria 
şi cheltuelile. (Civ. 1791, 
1795, 1797) (Civ. Fr. 2173). |. 
1797. Lăsarea imobi- 

lului ipotecat se face prin 
declaraţiune, la grefa tri- 
bunalului situaţiunei imo- 
bilului. Ă 

Tribunalul va încheia 
act despre acâsta, 

După cererea celui dili- 
ginte dintre cei interesati, 
se va numi un curator imo- 
bilului părăsit, şi se va ur- 
mări vândarea sa, după 
formele prescrise pentru   
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expropriaţiuni. (Civ. 735, 
1780, 1824, ur.) (Civ. Fr. 
9174). 
1798. Servitutile şi 

drepturile reale ce avea: 
asupra imobilului deten- 
torul înaintea posesiunei 
sale, renase după părăsi- 
rea, saii adjudecațiunea i- 
mobilului. (Civ. 576, 636, 
ur,, 1091, 1795) (Civ. Fr. 
2177). » 
1799. Detentorul care 

a plătit datoria ipotecară, 
sati care a lăsat imobilul 
ipotecat, sati care a suferit 
expropriatiunea acestui i- 
mobil, are recurs în ga- 
rantie, de drept, în contra 
debitorului principal. (Civ. 
551, 905, 1108, 1336, ur. 
11795, ur.) (Civ. Fr. 2178). 

CAPITOLUL VII 

Despre stingerea privilegiilor 

si a ipotecilor. 

1800. Privilegiile şi i- 
potecile se sting : , 

10 Prin stingerea obli- 

gatiunei principale ; (Civ. 

1091, 1107, ur., 1134-1136, 
1683.—Co. 690). 

2 Prin renunţarea cre- 

ditorului la ipotecă; (Civ, 

1788, ur.). | 

30 Prin îndeplinirea for- 

malităţilor şi condiliuni-
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lor prescrise detentorilor, 
pentru purgarea bunuri- 
lor dobândite de ei; (Civ. 
1801, ur.). 

4 Prin preseripţiune,. 
(Civ. 1837, ur.). 

Prescripțiunea este câş- 
tigată debitorelui, pentru 
bunurile cari se află în po- 
sesiunea sa, prin expira- 
vea timpului defipt pentru 
prescripţiunea acțiunilor 
ce resultă din ipotecă, sait 
din privilegiu. (Civ. 1890), 

Cât pentru bunurile ceară 
se găsesc în mânile unui 
al treilea detentore, pre- 
scripțiunea "i este câsti- 
sată prin expirarea tim- 
pului regulat pentru pre- 
seripţiunea proprietăței în 
favorea sa ; în casul când 
prescripţiunea presupune 
un titlu, ea nu începe a 
curge de cât din diua când 
detentorele sa înscris în 
registrele tribunalului ca 
noii proprietar. (Civ. 1801, 
1390, 1895), 

Inseriptiunile luate de 
creditori nu întrerup cur- 
sul preseripţiunei stabilite 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 1801—1803) 

prin lege în favârea debi- 
torelui, sau în favârea u- 
nei al treilea persâne de- 
tentore a imobilului. (Civ. 
1780, 1786, 1863.—Co. 690) 
(Civ. Fr.2180) (L. Bel. 108). 

CAPITOLUL VIII 

Despre modul de a purga pro- 

prietățile de privilegii și 

ipoteci. 

19501. Tote actele trans: 
lative de bunuri și drep- 
turi, cari se pot ipoteca, se 
vor transerie pe registre 
ce se vor ţine spre acest 
sfirşit la grefa tribunalu- 
lui, în ocolul căruia sunt 
bunurile situate. (Civ. 818, 
ur. 1740, 1750, 1800, 1803. 
— Pe, 721) (Civ. Fr. 2181) 
(L. Bel. 1). 

1302. Oui-ce act de 
înstreinare al drepturilor. 
menţionate în articolele 
precedente, nu se va putea 
opune persânelor al trei- 
lea, de nu se va fi făcut 
transeriptiunea cerută prin 
acel articol. (Civ. 1801, 
1803) (L. Bel. î, 19%). 
1503. Transcripţiunea 
  

1) a) In' materie de vîngare, transcripţiunea nu creiază în fa- Yorea cumpărătorului carea tran- scris actul, o probă saă prezum-   țiune că vînqătorul era &toi proprie- tar al lucrului vindut, sau că era i 

capabil de a înstrăina. Cas.1 204184, 
3) Actul translativ de proprie- 

tate imobiliară, este opozabil ce- 
lor de al treilea cari aă ratificat 
vîndarea, de şi nu a fost transeria. 
Cas. 1 340|84.



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1504) 

preserisă prin articolul 
1801 transmite dobendito- 
rului drepturile ce înstrei- 
nătorul avea asupra pro- 
prietătei imobilului, dar 
cu privilegiile şi ipotecile 
cu cari imobilul era însăr- 
cinat. (Civ. 644, 971, 1295, 
1140, 4770, 1790, 1801, 1810) 
(Civ. Fr. 2189) 1). 
1804. Dacă noul pro- 

prietar voesce a fi apărat 

de urmăririle autorisate 
prin capitolul VI al pre- 
sentului titlu, este ţinut, 
în cursul lunei de la trans- 
cripiiunea actului de trans- 
misiunea proprietăţei, de 
a notifica creditorilor la 
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|domiciliile ce'şi ai ales, 
când ati luat inseriptiunile 
ipotecare: (Civ. 1781, 1790). 

10 Contractul de dobân- 
direa imobilului. (Civ.1805, 
1813). 

2“ Un certificat de trans- 
cripțiunea lui. (Civ. 1801, 
1816). 

30 O tabelă în trei co- 
l6ne, din care cea d'ântâiii 
va coprinde data ipoteci- 
lor şi aceia a inseriptiuni- 
lor; cea dea doua, numele 
creditorilor, şi cea de a 
treia sumele creanţelor în- 
scrise. (Civ. 1781, 1805, ur., 
1813, 1816.—Co. 691) (Civ. 
Fr. 9183) 2). 
  

c) De asemenea ordonanţele de 
adjudecaţiune nu sunt supuse 
transeripțiunei; chiar din mo- 
mentul adjudicaţiunei ele îşi ai 
efectul lor „faţă de toţi. Cas. 1 

d) Schimbul dotal, autorizat în 
condiţiunile art, 1254 Cod. civ. 
este supus la formalităţile tran- 
scripţiunei stabilite pentru con- 
venţiunile matrimoniale. Cas. 1 
350|89, 

2) Achizitorul unui imobil, care 
a transcris titlul seă, se pote pre- 
vala de lipsa transcripţiunei unei 
achiziţiuni anteridre, chiar dacă 
a avut ennosoinţă despre dânsa. 
Acest drept încetsză numai când 
a existat trauaă. Cas. 1 330|89, 

f) Formalitatea transcripţiunei 
nu se cere de câtpentru înstrăi- 
nările ce se fac prin convenţiuni; 
când însă devoluţiunea bunurilor   

se produce in puterea legei, nu 
este nevoe de nici o transcrip- 
ţiune. Ast-fel, dreptul copiilor, 
asupra unei jumătăţi din averea 
părinţilor divorţaţi prin consim- 
ţimânt pautual, este opozabil ce- 
lor de al treilea, fără să fe ne- 
voe de vre-o transcripţiune. Cas. 

1 30|90. 
9) Cumpărătorul unui imobil, 

prin transcrierea, actului săă de 
cumpărătâre, devine proprietar 
al acelui imobil, aşa că ori-ce 
ârepturi dobiîndite asupra acelui 
imobil, în urma acelei transcrieri 
de o a treia persână de la fos- 
tul proprietar, nu sunt opozabile 
cumpărătorului, Cas. 1 81|92. 

1) A se vedea notele art. 1802 
Coâ. civ. 

2) a) Vindarea silită nu are de 
efect a purga imobilul vindut la 
licitaţie de cât numai de dreptu-
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1805. Noul proprietar. 
va declara prin acea no- 
tificațiune că este gata a 
plăti îndată datoriile şi 
sarcinile ipotecare, numai 
până la concurenţa pretu- 
lui stipulat prin actul de 
înstreinare, sai până la va- 
l6rea la care va preţui i- 
mobilul, dacă este dăruit 
fără distineţiune între da- 
toriile exigibile, saii neexi- 
gibile. (Civ. 1025. 1363, 
1791, ur., 1804, 1806) (Civ. 
Fr. 2184). 
1506. După ce noul 

proprietar a făcut notifica- 
iunea preserisă în terme- 
nul defipt prin articolul 
1804, şi dacă pretul stipu- 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1905—15806) 

lat nu pote acoperi tâte 
datoriile privilegiate şi i- 
potecare, ori-ce creditor 
al cărui titlu este înscris, 
pâte cere punerea imobi- 
lului în vendare prin lici- 
taţiune publică, cu înda- 
torire : (Civ. 1804, ur. 1813. 
—Co. 692. . 

10 De a comunica astă 
cerere noului proprietar, 
în curs de 40 dile de la no- 
tificațiunea ce acesta "i a 
făcut; (Civ. 1781). 

2% De a se supune a sui 
pretul imobilului cu a de- 
eea parte mai mult, peste 
preţul stipulat în actul de 
înstreinare. 

Tote acestea se vor co- 
  

rile de privilegii şi ipotecă, fără 
a'1 putea purga de drepturite de 
proprietate sai servitute, chiar 
în casul când grefierul ar fi omis 
să treacă în publicaţiunile făcute, 
conform art. 506 proc, civ,, aceste 
sarcini, Cas. 1 1887. 

2) După art. 1942 Cod. civ.sin- 
gur bărbatul având, în timpul că- 
sătoriei, exerciţiul acţiunilor do- 
tale şi numai în contra luă pu- 
tându-se intenta asemenea ac- 
țiuni, urmdză de aci că este nulă 
comunicarea făcută de cumpără- 
torul unui imobil, în sensul art, 
1804 Cod, civ. pentru purgarea 
unei inscripţiuni dotale, nu în 
persona bărbatului, ci a femeei, 
şi acestă nulitate nu se pâte a- 
eoperi printr'o mărturisire ulte- 
TiGră, la care barbatul ar che- 
mat să facă, că ar fi avut cuno-   

scinţă de acea comunicare, căci nu 
prin o atare mărturisire s'ar putea 
eomplecta îndeplinirea disei for- 
malităţă, mai ales faţă cu femeia 
sa, care în acestă privinţă, e o 
terță peraână. Cas. £ 83/94. 

c) Din conbinaţia art. 1191 cu 
art. 1804 şi următorii din Codul 
civil, rezultă că purgarea privi: 
legiilor saă ipotecelor de către 
noul proprietar, nu este prevă- 
dută de cătră legiuitor ea o con- 
diţiune pentru validatatea instrăi- 
nărei ce vechiul proprietar a fă- 
cut imobilului supus privilegiu- 
lui, saiă ipotecei, cătrenoul achi- 
zitor, ci numai ca un mijlocprin 
care noul proprietar pote scăpa 
imobilul de urmărirea oreditori- 
lor privilegiați sai ipotecari. Cas. 
II 174195.



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1507—1510) 

munica după, cererea în- 
scris a creditorului, atât 
noului “proprietar, cât şi 
înstreinătorului  imobilu- 
lui, prin: tribunalul unde 
s'a. făcut transeripiiunea 
actului de înstreinarea i- 
mobilului. 
Tote acestea sub pedepsă 

de nulitate. (Civ.1804, 1807) 
(Civ. Fr. 2185) 3), 
1807. Dacă creditorii 

nu vor cere punerea în ]i- 
citațiune în termenul şi cu 
formele prescrise în arti- 
colele precedent, val6rea 
imobilului va rămâne de-. 
finitiv defiptă la preţul sti-. 
pulat prin contract, saii la 
suma estimaţiunei în cas 
de donaţiune, şi noul pro- 
prietar va rămâne liberat 
de ori-ce privilegii şi ipo- 
tecă, plătind preţul eredi- 
torilor după ordinea in- 
seripțiunei lor, sai depu- 
n6ndu-l Ja casa de depo- 
site şi consemnaţiuni. (Civ. 
1114, ur., 1800, 30,1806.— 
Co. 693) (Civ. Fr. 2186). 
1308. In cas de revân- 

dare, ea, se va face cu for- 
mele prescrise pentru ex- 
propriaţiunile forțate, du- 

1) A se vedea nota b de la art. 
1815 Qoa. civ. ” 

2) Textul francez Qice : «dona- 
tarulci> iar nu <donatorelui> cum   
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pă stăruința sau a credi- 
torului care a cerut revân- 
darea, saii a noului pro- 
prietar. (Civ. 1824). 

Acela din aceştia care 
va stărui pentru vândare, 
va îngriji a se pune în a- 
fiptele de publicaţiune pre- 
tul stipulat prin contract, 
sai declarat după estima- 
țiune, şi suma cu care cre- 
ditorele sa obligat a sui 
acest pret. (Civ. 1806, 2”. 
— Co. 693, 902-927) (Civ. 
Fr. 2187). 
18309. Adjudecatarul 

este dator. peste pretul 
adjudecaţiunei, a restitui 
dobânditorului imobilului, 
saă donatorelui 2) depose- 
dat tâte cheltuelile ce a- 
cesta a făcut cu formarea 
contractului, sait pentru 

transeripțiunea lui, acelea 

ale notificațiunei, şi cele 

făcute de el la vendarea 
rin licitaţiune. (Civ. 1341, 

1402, 1798) (Civ. Fr.2188). 
1810. Dacă imobilele 

în urmarea licitaţiuneis'ait 
adjudecat asupra dobândi- 

torului imobilului saii a 
donatorelui 3), acegta nu 

este obligat dea transcrie 

eşi ice la noi. 
regii se did ancez gice : dona- 

tarelui în 10c de donatorelui, cum 

e la noi din greşală.
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jurnalul de adjudecaţiune. 
(Civ. Fr. 2189), 

I1Sil. Retragerea cre- 
ditorului, caze va fi cerut 
punerea în licitatiune, nu 
va putea stavili sub nică 
un cuvînt adjudicaţiunea 
publică, dacă nu vor con- 
simţi toți cei-Valţi credi- 
tori privilegiaţă!), sai ipo- 
tecari. (Civ. 1336, ur.) (Civ. 
Fr. 2190). 

1$12. Dacă adjudeea- 
țiunea se va face asupra 
acelui care cumpărase imo- 
bilul, atunci va avea. re- 
curs în contra vendătoru- 
lui, spre a fi desdaunat de 
suma care escede preţul 
stipulat prin actul de vân- 
dare, şi pentru dobânda a- 
cestui excedent. (Civ. 1337, 
ur. 1813) (Civ, Fr. 2191). 

IS13. In cas când titlul 
noului proprietar ar co- 
prinde imobile şi mobile, 
sai mai multe imobile din 
cari unele ipotecate şi 
altele neipotecate, situate 
în aceiaşi sau în diferite 
ecirconseripţiuni de tribu- 
nale, tote înstreinate câ 
un singur pret, sait pentru 
preţuri deosebite şi se- 
parate, sau că aceste imo- 
bile sunt coprinse, saii că 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 1511—1914) 

nu sunt coprinse în aceiaşi 
exploataţiune, în acest cas 
pretul imobilului asupra 
căruia sunt luate inserip- 
tiuni se va determina cu 
analogie după preţul total, 
şi va fi declarat în noti- 
ficaţiunea ce noul proprie- 
tar este obligat a face, 
conform cu articolul 1804. 

Creditorele care a cerut 
punerea. în licitaţiune nu 
este dator, în nici un cas, 
a face suirea prețului cerut 
prin articolul 1806, pen- 
tru mobile, sai pentrualte 
imobile, de cât cele ipote- 
„cate creaunţei sale. 

Noului proprietar îl r&- 
mâne tot-d'auna recurs în 
contra autorelui, saii spre 
a fi desdaunat de vătă- 
marea ce ar suferi, sati 
din causa divisiunei a- 
chisițiunei sale, saii din 
causa divisiunei exploata- 
tiunilor. (Civ. 1790, 1806, 
1830) (Civ. Fr. 2199), 

1814, Nici un imobil 
nu pote fi liberat de ipo- 
tecile legale, de cât su- 
punându-se ipotecei unalt 
imobil de aceiaşi valore, 
saii depunendu-se, la casa 
de deposite şi consemna- 
tiuni, o sumă egală cu 
    

1) Cuvintul privilegiați» lip-   sesce în textul francez.



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art. 1515-1817) 

valorea creanței asigurate 
prin ipotecă. 

Formele, ce urmeză a 
se observa la mvtarea ipo- 
tecei de pe un imobil pe 
altul, se vor determina 
prin legea de procedură !). 
(Civ. 1753, 1800). 

Disposiţiune transitorie. 

„1815. Femeile căsăto- 
rite până la promulgarea 
acestei legi, vor fi datore 
în curs de un an dela a- 
cestă epocă a cere inserip- 
țiune asupra imobilelor 
bărbaţilor pentru asigura- 
rea dotei lor, conform re- 
gulelor preserise prin acest 
Codiee?). (Civ. 1754-1761)%). 

CAPIPOLUL 1X. 

Despre publicitatea registrelor zi 

despre responsabilitatea gre- 
fierilor de tribunale, însăr- 

cinați cu ţinerea regis- 

trelor. 

1816. Grefierii tribu- 

1) Acest alineat lipsesce în Co- 
dul Francez. : 

2) Acest art. lipsesce în Codul 
Francez 

3) a). Femeia măritată sub im- 
periul legei Caragea, cu act do- 
tal înscris în condica foilor de 
dotă, are drept, se despăgubi.de 
creanţele sale dotale din întrega: 
avere a barbatului, cu preferinţă   
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nalelor sunt ţinuţi de a 
elibera tutulor, acelor ce 
cer, copie de pe actele 
transerise în registrele lor, 
şi de pe inseripțiunile exis- 
tente, sai certificat că nu 
există niei o inseripţiune. 
(Civ. 1804, 1817, ur. 1882). 
(Civ. Tr. 2196). 

1317. Ei sunt respon- 
sahili pentru ori-ce preju- 
diciii ar rezulta: (Civ. 998, 
1084, 1730, 1822). 

to Din omisiunea pe re- 
gistrele lor a transeripţiu- 
nilor actelor de mutaţiune 
ale proprietăţei, şi a ins- 
criptiunilor luate în biu- 
vourile tribunalului; (Civ. 
1780, ur. 1801, 1819). 

2” Din lipsa de mentiune 
în certificatele lor a unei 
sai mai multor inscripţi- 
uni existente, afară de ca- 
sul când erdrea provine 
din arătări nesuficiente, 
cari nu pot să le fie im- 
puiate. (Civ. 1780, 1816, 
1818) (Civ. Fr. 2197). 

asupra creditorilor ipotecari, pos- 
teriori căsătoriei, dispoziţiunile le- 
gei nvui, referitore la regimul do- 
tal, neputină întru nimic schimba 
drepturile câgtigate, ca violind 
principiul neretroactivităţei legei. 
Cas. 1 351]87; 216]88; 57|88. , 

b) Drepta interpretare cese pote 
aa art. 1815 Cod. civ. este că prin 
privilegiul acordat creanţei do-
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1318. Imobilul în pri- 
vința căruia grefierul ar fi 
Omis în certificatele sale 
una sait mai multe sarcine 
înscrise, rămâne cu tote 
acestea încărcat cu tote 
sarcinile înserise, r&mă- 
nend însă noului cumpă- 
rător, care a fost indus în 
erore, recurs în contra gre- 
fierului pentru daunele ce 
i S'aii eausat prin omisiune, 
precum şi recurs contra 
vândătorului pentru întor- 
cerea. prețului și daunelor 
interese. (Civ. 1746, 1778, 
ur. 1790, 1804, 1816, 1892) 
(Civ. Fr. 2198):). 

19519. In nică un cas, 
grefierii tribunalelor nu 
pot refusa nică întârdia 

PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 1818—1820) 

| transeripţiunea actelor de 
mutaţiune ale proprietăti- 
lor, inseripţiunea privile- 
giilor şi drepturilor ipote- 
care, nică eliberarea decer- 
tificate ce se cer de pării, 
nici presentarea registre- 
lor originale, când se cer 
de părti, sub pedepsă de 
răspundere de daune in- 
terese către părti; drepl— 
care, la eas de refus, sail 
întârdiere nemotivată, se 
va încheia îndată asupra 
cererei parţilor proces- 
verbal despre acesta, de 
către procurorul tribuna- 
lului respectiv. (Civ. 99%, 
1084, 1780, 1801, 1816, 1822) 
(Civ. Fe. 2199)2). 
1820. Grefierii tribu- 

  

tale, nedîndu-se femeei măritate 
dreptul de urmărire asupra ave- 
rel imobiliare a soţului, eşită din 
patrimoniul săi, legiuitorul a voit 
să lase Ja facultatea femeei mă- 
ritate să dobinaescă acest drept, 
indeplinind condiţiunile presorise 
prin acest articol, pentru o mai 

bună asigurare a dotei. Cas. 157 |89, 
1) a) Art. 1818 Cod. cir. nu se 

aplică la vîndările silite pentru 
care legiuitorul nostru 'a stabilit; 
regula contrarie, (art. 368 comb, 
cu 506 al. 3 Pr. civ.), sistemul în- 
treg uimat de legea mostră în 
materie de vîndare silită, deose- 
bindu-se esenţial de acela care 
s'a adoptat pentru vindarea vo- 
hantară. Cus. £ 243189, * 

5) La sistemul legislaţiunet nd- 

stre, vîndarea silită nu purgeză 
imobilul vîndut la licitaţiune, de 
dreptul de proprietate şi servi- 
tute, pnrgîndu'l însă de ori-ce 
privilegiii şi ipotecă, acesta chiar 
în cazul când grefierul a omis â 
trece asemenea sareine înscrise 
în publicaţiunile făcute conform 
art. 506 Pr, civ. Cas. I 243|89. 

2) a) Cind un imobil -dotal se 
schimbă cu un altul, acestă ope- 
rațiune trebue să fie transerisă 
în registrele respective ale tribu- 
nalului situaţiunei imobilului pus 
în schimb, de dre-ce condiţiunea 
înstrăinărei celui dintăt, este ca 
imobilul cu care el se inlocueşte, 
să devie dotal. Cas. 1 422|90. 

5) Femeia pote cere revocarea 
vîndărei imobilului dotal, cind  



PRIVILEGII ŞI IPOTECI (Art, 19521 —1824) 

nalelor vor fi ţinuţi de a 
avea un registru pe care 
vor înseri di cu di şi în 
ordine numerică depune- 

„rile ce li se vor fi făcut 
de actele de mutațiune ale 
proprietăţilor destinate de 
a fi transcrise, ei vor eli- 
beta deponentului un bilet 
de recunâscere, care va 
purta numărul de ordine 
sub care s'a înseris depu-. 
nerea în registru, şi ei 
nu vor putea transerie, în 
registrele destinate pentru 
acesta, actele de mutaţiune 
ale proprietăţilor, de cât 
cu data şi după ordinea în 
care s'a făcut depunerea 
acelor acte la grefă. (Civ. 
818, 1740, 1781, ur. 1801, 
1822) (Civ. Fr. 2200). 

19521. Tâte registrele 
de transeripiiune şi in- 
scripțiune vor fi şnuruite, 
numerntate şi parafate pe 
fie-care pagină, de către 
preşedintele tribunalului. 
(Civ. Fr. 2201). 
1$22. Grefierii sunt ţi- 

nuii de a se conforma, în 

exerciţiul funcţiunei lor, 
tutulor dispoziţiunilor ca- 

imobilul dat în schimb n'a fost 
transcris în registrele respective, 
fără ca cumpărătorul, căruia i 
încumba sarcina de a veghea ca   
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pitolului present, sub pe- 
depsă de amendă de la 
500 până la 3000 lei pentru 
ânteia contravențiune, şi 
de destituire pentru a doua 
contravenţiune, fără pre- 
judiţiul daunelor interese 
către părți, cari vor fi plă- 
tite înaintea amendei, (Civ. 
998, 1084, 1730, 1816, 1823) 
(Civ. Fr. 2209). 

18523. Menţiunile de 
deposit, inseripţiunile şi 
transeripțiunilesevor face, 
în registre, în şir, fără nici 
un loc alb, nici întrelinii, 
sub pedepsă în contra gre- 
fierului de o amendă de la 
1500 până la 5000 lei, şi. 
de daune. interese către 
părtă, cari vor fi plătite 
înaintea amendei. (Civ.998, 
1084, 1729, 1822) (Civ. Fr. 
2203). : 

TITLUL XIX 

Despre expropriaţiunea 

i silită 

1924. Creditorele pote 
urmări expropriaţiunea: 

10 A bunurilor imobile 
şi a accesoriilor reputate 

acestă transcripție să se facă, să 
pâtă opune femeei înzestrate rea- 
ua ei credinţă, sati negligenţă.Cas. 
I :422190,
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imobile, cari sunt proprie- 
tatea debitorului săii. 

90 A usufructului ce are 
debitorele asupra bunuri- 
lor de aceiaşi natură. (Civ. 
462, ur. 489-492, 517, ur. 
1718, ur. 1750, 1825.—Pr. 
318.—Co. 811-814, 902, ur. 
(Civ. Fr. 2204). 
1925. Cu tote acestea, 

partea nedivisă a unui co- 
erede în imobilele unei 
succesiuni nu pote fi pusă 
în vândare de către credi- 
torii săi personali, înaintea 

împărțelei sau a licitatţiu- 
nei ce pot provoca credi- 
torii, dacă vor găsi de cu- 
viinţă, saii în care au drep- 
tul de a interveni. (Civ. 
185, 974) (Civ. Fr. 2205) 2). 

EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ (Art. 1925-1837) 

1826. Imobilele unui 
minore, chiar emancipat, 
sai unui interdis. nu pot 
fi puse în vândare înaintea 
vândărei mobilelor sale. 
(Civ. 342,421, ur. 45%, 1827) 
(Civ. Fr. 2206). 
1827. Discutiunea pre- 

alabilă a mobilelor nu este 
cerută la expropriaţiunea 
imobilelor posedate în ne- 
divis de către un majore 
şi un minore, saii interdis, 
dacă datoria le este co- 
mună; asemenea diseutiu- 
nea nu se cere nici în ca- 
sul când urmăririle ai fost 
începute în contra unui 
majore, saii înaintea pro- 
nunţărei interdietțiunei. — 
(Civ. 1826) (Civ. Fr. 2207). 

  

1) a) Cind indiviziunea nu există 
de cât în privinţa unui singur imo-, 
Dil, şi cînd partea indivisă ce fie- 
care din coproprietarii acelui imo- 
bil este determinată, creditorul 
este în drept a urmări imobilul 
pentru achitarea creanţei ce'i da- 
toreşte unul din acei coproprie- 
tari, fără a provoca mat întăi e- 
girea din indiviziune, Cas. Secţ, 
Un. 978; Cas. ZI 60|90; 123|90; 
141|90; s8|91, 

„__2) Când există o urmărire de 
imobile, conform art. 1825 cod. 
civ. combinat cu 494 proc. civ, 
tote părţile pot să excipe drep- 
tul de a provoca partajul, iar nu 
numai creditorți; aşa că copro- 
prietarul e în drept a cere sed- 
terea de sub urmărire a îmobi- 
lalui indivis, până ce creditorul   

va cere diviziunea. Cas. 1 21485, 
e) Este tarâiv făcută opoziunea 

la armărire. bazată pe indiviziu- 
nea imobilului, când ea este fă- 
cută chiar în dia cână are loc 
supralicitarea as. II 140186. 

d) Creditorul unui codevălmaş 
pote cere urmărirea averei imo- 
biliare a debitorului stă înainte 
de eşirea din indiviziune dacă a- 
câstă indiviziune se referă la sin- 
gurul imobil urmărit şi dacă par: 
tea codevălmaşului este determi- 
nată. Cas. II 123|90; Cas. 1906191. 

e) Când un imobil constiiue 
singura avere din care se com- 
pune moştenirea, aplicaţiunea art. 
1825 Cod. civ. nu are loc şi par- 
tea indiviză în acel imobil pote 
îi urmărită. Cas, II 147|90, 889; 
Cas. 1 206191.



EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ (Art. 1828—1881) 

1928. Creditorele nu 
pote urmări vendarea imo- 
bilolor cari nu i sunt ipo- 
tecate, de cât la casul când 
bunurile ce-i sunt ipote- 
cate nu ajung spre plata 
creanței sale. (Civ. Fr. 
2909) 1). 
1529. Vendarea silită a 

bunurilor, situate în dife- 
rite districte, nu pote fi 
provocată de cât succesiv, 
afară de casul când acele 
bunuri fac parte din una 
ȘI aceeaşi exploataţiune. 
(Civ. 1830). 
Vendarea se urmăresce 

înaintea tribunalului în 
circumseripțiunea căruia 
se găsesce centrul explo- 
ataţiunei, sati, în lipsa u- 
nui asemenea centru, par- 
tea bunurilor ce presintă 
cel mai mare venit. (Civ. 
Fr. 2210), 

1) a) Creâitorul ipotecar, cânâ 
e vorba de averea imobiliară a 
debitorului, nu pste concura cu 
creditorii ohirogratari la distri- 
buţia preţului obţinut din vin: 
(area acestei averi, de cât numai 
in cazul când nu "i s'a acoperit 
Intreaga sa creanţă, din vindarea 
imobilului ipotecat. Cas. 1 73|83. 

3) Oreditorul ipotecar este în 
drept să ia măsuri de conservare 
şi de urmărire asupra averei mo- 
bile a debitorului săă, chiar îna- 
inte de urmărirea ipotecer. Art. 
1828 Cod, cir. conţinînă o dispo-   
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18330. Dacă bunurile i- 
potecate creditorelui şi bu- 
nurile ce nu'i sunt ipote- 
cate, saii bunurile situate 
în diferite districte fac 
parte din una şi aceeaşi 
exploatatiune, vendarea u- 
nuia şi altora se va urmări 
la un loc, dacă o cere de- 
bitorele. (Civ. 1311, 1813, 
1829) (Civ. Fr. 9211). 
1831. Dacă debitorele 

justifică, prin contracte de 
arendă autentice, că veni- 
tul curat al imobilelor sale, 
pe timp de un an, este de 
ajuns pentru plata capita- 
lului datoriei, dobândilor 
şi cheltuelilor, şi dacă el 
dă delegaţiune cereditore- 
lui de a percepe acel venit, 
tribunalul pote suspenda 
urmăririle, cari urmăriri 
pot fi însă continuate dacă 
se presintă vre-un obsta- 

ziţiune excepţională la principiul 
coprins în art. 1118 Cod, civ. ea 
nu. pâte fi întinsă peste limitele 
pentru care a fost creată, mărgi- 
nindu-se la cazul anume prevădut 
de lege. Cas. 11 68|90. 

c) Nu se pote invoca pentru 
prima Gră înaintea Curţei de Ca- 
saţie un mijloc de casare înteme- 
iat pe faptul că creditorul ipote- 
car, în contra prohibiţiunei art. 
1828 Coă. civ. a urmărit un alt 
imobil al debitorului săi, de cât 
acel ipotecat. Cas. II 124|92.
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col, saii vre-o opositiune la 
plata datoriei. (Civ. 1101, 
1132, ur. 1171, 1413) (Civ. 
Fr. 2219) 1). 

1532. Vendarea silită 
a imobilelor nu poate fi 
provocată şi urmărită de 
cât în virtutea unui titlu 
autentic şi executor, pen- 
tru o datorie certă şi li- 
chidă. 

Dacă datoria consistă în 
sume nelichidate, urmări- 
rile sunt valabile, dar ad- 
judecațiunea nu se va pu- 
tea face de cât după Ii- 
chidațiune. (Civ.1171) (Civ. 
Fr. 2213) 2). 

1533. Cesionarul unui 

EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ (Art. 18832 —1835) 

titlu executor nu pote ur- 
mări expropriaţiunea, de 
cât după significațiunea 
făcută debitorelui despre 
cesiunea titlului. (Civ. 780, 
1391, ur. 1744) (Civ. Fr. 
2214). - 
1884. Adjudecatiunea 

nu se pote face de cât după 
o sentinţă definitivă în ul- 
timă instanţă, saii trecută 
în putere de lucru jude- 
cat. (Civ 1201. — Pr. 129) 
(Civ, Fr. 92215). 

1585. Urmăririle nu 
pot fi anulate sub pretext 
că creditorele ar fi început 
a cere urmărire pentru o 
sumă mai mare de cât 

  

1) a) Prin art, 502 Pr, civ. şi 
1831 Cod. civ. prevădânâu-se în 
mod clar că debitorul care pro- 
beză că venitul pe un an alimo-" 
bilului urmărit, este îndestulător 
pentru plata datoriei oxreditorului 

urmăritor, el pote să obţină de 
la tribunal suspendarea vîndărei, 
dacă face acestă cerere la tribu- 
nal, înainte de adjudecarea lui, 
putindu-se în acest; caz suspenda 
urmărirea. Cas, II 163]91. 

b) Dacă însă acestă cerere, o 
fave după etectuarea adjudecărei, 
ea nu pote îi admisă, de dre-ce 
in acest caz ar trebui anulată în- 
trega operaţiune a adjudecărei, 
ceia ce este în contra textului 
clar al legei. Cas. II 163|91. 

2) a) Plata parţială a unei cre- 
anţe, nu pote avea de efect să 
ridice caracterul de lichiditate şi 
certitudine a unei sentinţe exe-   

cutorie. Cas. II 105|81. - 
b) Când prin actul ce ipotecă 

se stipuleză în moâ cert ca, în 
caz de neplata dobiadilor la ter- 
menul fixat să se pâtă face via- 
qarea imobilului, atunci urmări- 
rea lui, înainte de termen este 
permisă şi legală, Cas. 1 51]82. 

c) Formula executorie se pote 
pune nu numai asupra hotărîri- 
lor judecătoreşti cari ati putere 
de luera judecat, ci şi asupra ori- 
cărui act, pe care părţile contrac- 
tante voesce să'l facă direct exe- 
cutoriă, Cas. I 338186. 

d) Este neadmisibil recursul di- 
rect făcut în casaţie, fără să se fi 
uzat de calea apelului, contra u- 
nei închieri a tribunalului prin 
care s'a refuzat de a se învesti 
un titlu. cu formula executorie. 
Cas. 1 192|93,



  

PRESCRIPŢIUNE 

_teea-ce este datorită, (Civ. 
Fr. 9216) 1). 
1936. Ori-ce urmărire 

de expropriațiune trebue 
să fie precedată de o so- 
maţiune de plată facută 
din partea creditorelui, de- 
bitorelui în pers6nă, saii 
mandatarului său. (Pr. 378) 
(Civ. Fr. 2217). 

TITLUL XX 
Despre prescripțiune 

CAPITOLUL I 

Disposiţiună preliminarii. 

1887. Preseripţiunea 

1) a) Dreptul qe a se opunela 
0 urmărire, din cauză că nu s'a 
notificat actul de cesiune, se pote 
exercita, pe cale de contestaţie, 
chiar de cătră debitora! urmărit 
Cs, i 153188. 

upă art. 1835 Cod. cir. ur- 
mările nu pot anulate sub pre- 
text că creditorul a cerut urmă- 
virea pentru o sumă mai mare de 
cât aseia ce "i se datora, Reiese 
de aci, că dacă ereditorul.unei 
Succesiuni a urmărit un imobil, 
vre ia urma partajului făcut în- 
e erezi, căzuse în locul unuia 

ii ei, acesta nu are drept a se 
plinge că a fost singur urmărit 
pentru întrega datorie a tutulor 
moștenitorilor şi a cere anularea 
Minzărei şi revendicarea imobilu 
îi de la adjudicatar. Singurul 
a pt ce dânsul avea, era acela 
să ai araţa pretenţiunea În pri- 
pia regulărel sumei datorite de 
ordini la facerea tabloului de 

ne şi distribuire a preţului. 

(Art. 15936—1539) 465 

este un mijloc de a do- 
bândi proprietatea, sait de 
a se libera de o obligaţiune, 
sub condiţiunile determi- 
nate prin această lege. (Civ. 
645, 1091, 1800, 1846, ur. 
— Co. 937-948) (Civ. Fr. 
2219) 2). 

193388. Nu se pâte re- 
nunţa la preseripţiune, de 
cât după implinirea ei. 
(Civ.5,965, 18389, 1842) (Civ. 
Fr. 2220) ?). 

19589. Renunţarea la 
preseripţiune este saii ex- 
presă, sai tacită. 

Renunţarea tacită re- 

Cas. 1 511195. 
2) a) Preseripţiunea fiind unul 

din modurile prin care se pote 
dobîndi proprietatea, urmeză că 

odată ce prescripţiunea achizitivă 

este împlinită, ea formeză un a- 

devărat titlu de proprietate, care 

pote fi invocat nu numai pe cale 

de excepţiune, în scopul reține- 

zei imobilului posedat, dar şi pe 

cale priocipală în revendicarea 

imobilului de care cine-va a fost 

deposedat. Cas. 1 11884. 

5) Posesiunea de trei-deci de 

ani constitue, după principiile Co- 

dului Caragea, un mijloc de achi- - 

ziţiune a proprietăţei; urmâză de 

aci că ră se interpretă art.7 de 

la Paragrafil din Coăul Caragea, 

cână se refuză părţei ce nu e în 

posesiunea Jucrului revendicat, 

dreptul de a dovedi proprietatea 

prin stăpînirea ce a avut înainte, 

în timp de. trei-deci ani. Cas. I 

369]87; 1688 ; 34290, 
3) Prescripţiunea find de o- 

3 
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sultă dintrun fapt eare 
presupune delăsarea drep- 
tului: câştigat. (Civ. 689, 
1840) (Civ. Fr. 9221). 
1940. Cel ce nu pote 

înstreina, nu pote renunta | 
la prescripțiune. (Civ. 199, 

"401, 430,454, 458, 950, 952, 
1248, 1306, 1536, 1838, 1839) 
(Civ. Fr. 2299). 

19541. În materie civilă, 
judecătorii nu pot aplica 
preseripțiunea, dacă cel 
interesat nu va fi invocat a- 
cest mijloe.(Civ.Fr.2223)%). 

1542.  Prescripliunea 
pote fi opusă în cursul u- 
nei instanțe, până în. mo- 
mentul când curtea de a- 
pel va pronunţa definitiva 
sa decisiune, asupra căria 
nu mai pâte reveni după 
lege, afară numai de casul 
când cel în drepta o opune 

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1540—1844) 

ar trehui să se presume, 
după împrejurări, că ai 
venuniat la dânsa. (Civ. 
1839. — Pr.. 327) (Civ. Fr. 
2294) 2). 
1543. Creditorii şi veri 

ce altă pess6nă interesată 
pot să opună preseripţiu- 
nea câștigată debitorelui, 
sait codebitorelui lor, ori 
proprietarului, chiar şi da- 
că acel debitor, codebitor 
sai proprietar” renunţă la 
dânsa. (Civ. 562, 699, 974, 
ur.) (Civ. Fr. 2225). : 

19544. Nu se pote pre- 
serie domeniul lucrurilor, 
cară din natura lor proprie, 
saii printr'o : declarațiune 
a legei, nu pot fi obiecte de 
proprietate privată, ci sunt 
se6se afară din comereiiă. 
(Civ. 476, 478, 647, 963). 
(Civ. Fr. 1926) *). 

  

dine privată, părţile pot stipula 
expres o prescripținne mal langă 
de cât cea prevădută de lege, art. 
1838 Cod. civ. presoriind că nu se 
pâte renunța numai în ceia ce 
priveşte prescripţiunea împlinită 
pentru rațiune de ordine şi utili- 
tate publică. Cas. II 15092. 

1) a) Prescripţiunea nu pote fi in- 
vocată pentru prima Gră,oa mijloc 
de aparare, în Casaţie. Qas.119|86, 

d) A se vedea şi nota art, 1838 
Coă. civ. : 

2) a) Preseripţiunea fină un 
mijloc de apărare într'o acţiune 
principală, conform art. 327 Pr, 
civ. ea pâte 'fi invocată pentru 

prima oară în apel, nu însă şi în 
casaţie. Oas. LI 159|80; Cas. 124382, 

186, 
5) Prescripţiunea nu pâte fi in- 
vocată pentru prima Gră înaintea 
Curţei de Oasaţie. Cas. 1 31094, 

3) a) Acela care invocă pres- 
cripţiunea trebue să dovedâscă 
pacănica posesiune, pentru a pu- 
tea ajunge la prescripţie de bună, 
saii de rea credinţă, Cas. I 197|8; 
105189, . 

d) Nu se pâte judeca pe culea 
acţiunei posesorii însuși fondul 
Greptului de servitute, când asu- 
pra lui se ridică contestațiuni   Cas. 1 96190.



  

1845. Statul, stabili- 
mentele publice şi comu- 
nele. în ceea-ce privesce ] 
domeniul lor privat, sunt 
supusela aceleaşi prescrip- 
țiuni, ca particularii, şi ca 
și aceştia, le pot opune.! 
(cv 501, 416, 418, 647, 
52,93, 1310) (Civ. Fr; 

2297) 1), ci E 

CAPITOLUL 11 

Despre posesiunea cerută pentru |. 
a prescrie 

1546. Veri-ce preserip- 
țiune este fondată pe fap- | 
tul posesiunei) 2). 

c) Conform art. 1844 Cod. civ. 
domeniul Iuoxururilor cară prin 
natura lor proprie sai prin o de- 
claraţiune a legei nu pot îi obiec- 
tul unei proprietăţi private, nu 
se pote preserle; de aci urmeză 
că pămînturile acordate foştilor 
clăcași -fiind.declarate de legiui- 
torul de la 1864, inalienabile, prin 
acesta sta font să nu 'potă î 

ptibile ri ipţi 7100 e prescripţiune. Cas. 

_d) Indecătorul acţiunei poseso- 
rie are calitatea şi competinţa se 
se ocupe de însuşi, titlul consti- 
tn iv al servituţei ce face obiec- 
ul acţiunei Şi să respingă o atare 
acţiune când constată că terenul 
supra căruia -reclamantul cere 
Să şi exeroite o servitute de tre- 
cere, este pe domen public, care, 
nu pâte da loola acțiunea pose- 
sorie, neputindu-se dobînât prin 
Prescripţiune. Oas. 1 91|94. . 

) A se-vedea notele art. 1844 

'PRESCRIPȚIUNE (Art, 1845 —1848) 

  

4617 

Posesiunea este deţine- 
rea unui lucru, sai folosi- 
rea de un drept, exerei- 
tată una sau alta, de noi 
înşine, sai de altul în nu- 
mele nostru. (Civ. 1847, 
ur.— Co. 937-948) (Civ. Fr. 
2998). |. 

1547. Ca să pâtă pre- 
scrie se cere o posesiune 
continuă neîntreruptă, ne- 
turburată, publică şi sub 
nume de proprietar, după 
cum se explică în urmă- 
torele articole. (Civ. 622, 
623, ur. 1854, ur., 1863, ur.) 
(Civ. Fr. 2229) 5. 

18348. Posesiunea. este 

Cod. civ, - 
2) Acest alineat lipsesce în art. 

frances. 
3) d) In acţiunile posesorii, in- 

stanţele judecătoreşti sunt ținute 
a constata posesiunea de fapt a 
părţilor, şi ale menţine în starea 
în care se găsesc. Cas. I 105]89. 

5) Regula după care acţiunea 

în partaj este inprescriptibilă, nu 

se aplică de cât atunci când e 

vorba deo împărțelă de folosinţă, 

iar nu şi când instanţa Ge fond 

constată în fapt că sa făcut îna- 

părţela între părță chiar asupra 

fondului şi posesiunea s'a exezrci-_ 

tat în mod.separat- Cas. 1 238|90. 

e) Aprecierile instanţelor de 

fonâ, în acţiunile posesori, prin 

cari stabilesc în fapt, din depu- 

nerile martorilor şi actele pro- 

âuse, că stăpînirea reclamantului, 

a fost mal îndelungată de cât un 

an şi că i-a turburat'o intimaţiă, 

sunt de atributul lor skveran,
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discontinuă când poseso- 
rul o exerciteză în mod 
neregulat, adică cu inter- 
mitenţe anormale. ?). (Civ. 
1847, 1850). 
1349. Posesiunea este 

întreruptă prin modurile 
şi după regulele prescrise 
în art. 1863-1873. — (Civ, 
1847, 1850). 

18550. Continuitatea şi 
neîntreruperea posesiunei 
sunt dispensate de probă 
din partea celui ce invocă 
preseripţiunea, în acest 
sens că, posesorul actual 
eare probează că a posedat 
întrun moment dat mai 
înainte, este, presupus că 

scăpând de sub controlul Casa- 
ţiei. Cas. I 19191; 4892, 

d) Judecătorul acţiunei poseso- 
rii pâte să discute şi să aprecieze 
titlurile de proprietate spre a se 
convinge de existenţa turburărei 
posesiunei, destul numai ca prin 

dispozitivul hotărîrei ce pronunţă 
să nu atingă dreptul de proprie- 
tate al părţilor. Cas. 1 327|93. 

e) Legatarul universal pote o- 
" pune succesorului, saă unui ter- 

ţii, posesiunea de fapt şi a in: 
voca prescripţiunea, chiar dacă 
nu a cerut dela justiție punerea 
sa în posesiune. Cas 1 383|98. 

PD Acţiunile posesorii având de 
Scop numa! de a restabili lucru. 
rile în starea lor anteridră, fără 
a prejudeca alte drepturi ce păr- 
țile mai pot avea asupra obiec- 
tului în litigiă, urmeză de aci că este destul ca în asemenea ac- ţiuni să se constate simpla posae- 

  
  

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1849-1853) 

a posedat în tot timpul in- 
termediar, fără însă ca a- 
cesta să împedice proba 
contrarie. (Civ. 1847-1849) 
(Civ. Fr. 2234). 
1851. Posesiunea este 

turburată când este fon- 
dată saii conservată prin 
acte de violenţă, în contra 
saii din partea adversaru- 
lui. (Civ. 1847), 

19552. Posesiunea esle 
clandestină când poseso- 
rul o exerciteză în ascuns 
de adversarul săii, în cât 
acesta nu este în stare de 
a putea să o eundscă !). (Civ. 
1847). 
1553, Actele ce eser: 

siune anuală şi de fapt, fără exis- 
tenţa celor alte elemente cerute 
de art. 1847 Cod. civ. Cas. 1 638194. 

9) Cestiunea de a se şti daci 
pPvsesiunea exeroitată de cine-ra 
asupra unui imobila fost sa nu 
utilă spre a putea conduce la 
preseripţiune, dacă adică ea a 
fost exercitată <animo doniini» 
saii a fost o posesiune precară, 
constitue o cestiune de fapt, la- 
sată cu totul Ia aprecierea suve- 
rană a instanţelor de fond, aşa 
că deriziunea sa în ac6stă pri- 
vinţă scapă de sub controlul Ca- 
saţiei. Cas. 1 38094, 
h) Posesiunea imobilelor nu pote 
conduce la prescripțiune, dacă 
n'a fost continuă, neîntreruptă, 
publică, neturburată şi sub nume 
de proprietar, ci exercitată nu- 
mai cu titlu precar, sati prin sim- 
plă toleranţă. Cas. 1 28019. 

1) Art. 1848,.1849, 1851 și 1852



PRESORIPȚIUNE (Art. 15 54—1858) 

citim sai asupra unui lu- 
eru al altuia, sub nume 
precariii, adică în calitate 
de locatari, depositari, u- 
sufructuari, etc., sai asu- 
pra unui lucru comun, în 
puterea. destinaţiunei le- 
gale a ateluia, nu consti- 
luese o posesiune sub nu- 
me de proprietar. (Civ. 116, 
117, 517, 1441, 1591, 1847, 
1855, 1890) (Civ. Fr. 2236). 

Tot asemenea este po- 
sesiunea ce am exercita 
asupra unui lucru al altuia, 
prin simpla îngăduință a 
proprietarului săi. (Civ. 
692, 624, 1847, ur.—Co. 940, 
al. 3%) (Civ, Fr. 2232) 1), 
1854. Posesorul este 

presupus că posedă pen- 
tru sine, sub nume de pro- 
prietar, dacă nu este pro- 
bat că a început a poseda, 
pentru altul, (Civ. 1200, 
1202, 1847, 1850) (Civ. Fr. 
9230) 2), 

1855. Când posesorul 
a început a poseda pen- 
tru altul, se presupune că 
a conservât aceeaşi cali- 
tate, dacă nu este probă 

  

Wipseso în Codul frances. 
se vedea n cod, Ape Vede otele art. 1847 

2) Acelui care combate pre- 
seripţiunea 1 încumbă sarcina de 
a dovedi contra acelui ce posedă   
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contrarie. (Civ. 1200, 1202, 
1847.—Co. 940, al. 3%) (Civ. 

Fr. 2231). “ 

1856. Posesiunea vi- 

ţiată prin vre-una din cau- 
sele arătate în art. 1847 

devine posesiune utilă, în- 

dată ce acel viții înceteză 

în vre-un mod dre-care. 

(Civ. 1848, w.) (Civ. Fr. 

2933, 2). 
1857. Posesorul care 

posedă nu sub nume de 

proprietar, nu poate să 

schimbe el însuşi, fie prin 

sine singur, fie prin alte 

persone  întrepuse, cali- 

iatea unei asemenea po- 

sesiuni. (Civ. 1853, 1856, 

1858.—Co. 940, al. 30) (Civ. 

Fr. 2240). 
18558. Posesiunea care 

se exereiteză nu sub nume 

de proprietar, nu se pâte 

schimba în posesiune uti- - 

1ă, de cât prin vre-unul din 

uumătorele patru moduri: 

10 Când deţinătorul lu- 

cerului primesce cu hună 

credinţă de la o a treia 

personă, alta de cât ade- 

vă&ratul proprietar, un titlu 

Di 

lipsa eondiţiunilor iegale ale po- 

sesiunei, de oare-ce prezumţiu- 

nea este că acel ce posedă de 

fapt un imobil, posedă sub nume 

de proprietar. Cas. 1118]84; 151]88.



470 

translativ de proprietate, | 
în privința lucrului ce de- 
ţine. (Civ. Fr, 2938).  - 

20 Când deţinătorul lu- 
crului negă dreptul celui 
de la care ţine posesiunea, 
prin acte de resistenţă la 
exercițiul: dreptului: săii. 
(Civ. Fr. 2238). 
-3% Când deţinătorul stră- 

mută posesiunea..lucrului, 
printr'un act cu titlul păr- 
ticular, trauslativ de pro- 
prietate, la altul care este 
de bună credinţă. (Civ. Fr. 
9239). 

4 Când: transmisiunea 
posesiunei din partea de- 
tin&torului la altul se face 
printr'un act cu titlul uni- 
versal, dacă acest succesor 
universal este de bună ere- 
dinţă 1). (Civ. 1857, 1861). 

1559. In tote casurile 
când posesiunea aceluiaşi 
lucru trece pe rând în mai 
multe mâni, fie-care po- 
sesor începe, în persâna 
sa, o nouă posesiune, fără 
a distinge dacă strămuta- 

" rea posesiunei s'a făcut în 
mod singular, sai univer- 
sal, lucrativ, sai oneros. 
(Civ. 1860, 1861) (Civ, Fr. 
2235). 

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1859-1863) 

1560. Veri-ce „posesor 
posterior are facvltatea, 
spre a putea opune pre- 
seripţiunea, să unescă po- 
sesiunea sa cu posesiunea 
autorului săi. (Civ. 653, 
1858, 1861) (Civ. Fr. 2935), 
1561. Disposiţiunile ce- 

lor două - articole prece- 
dente nu derâgă la cele 
prescrise prin art. 1858. 
în ultimul săi alineat ?).. 
(Civ. 1859, 1860). 
1562. Dacă vitiul po- 

sesiunei consistă în dis- 
continuitatea, în interup- 
tiunea, sati în precaritatea 
sa, veri-cine are interes 
ca să nu fie prescripțiunea 
împlinită, îl pote opune. 

Dară clandestinitatea şi - 
turburarea posesiunei sunt 
viţii numai relative, şi nu 
pot fi prin urmare opuse, 
de cât numai de cel în pri- 
vinta cărora posesiunea a 
avut asemenea caracter. 
(Civ. 1847, ur., 1853, ur.). 

CAPITOLUL III 

Despre causele cart întrerup sah 
cai suspend cursul prescripţiunei. 

Secţiunea 1. — Despre causele 
cari întrerup prescripțiunea. 

1$63. Prescripţiunea 
    1) Acest alineat lipsesc i Codul franceş. p e, dia 

2) Art. 1861 şi 1862 lipsesc în 
Codul frances.
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PRESCRIPȚIUNE 

pote fi întreruptă saii în 
mod natural, saii în mod 

„civil, (Civ. 1847, 1864, ur.) 
Co, 938 al. 2%) (Civ. Fr. 
2949) 1). _ 
1864, Este întrerupere 

naturală : - 
„10 Când posesorul este 

şi r&mâne lipsit, în curs 
mai mult de un an, de fo- 
losinţa lucrului, saii de că- 
tre vechiul proprietar, sait 
de către o a ireia personă.. 
(Civ. Fr. 2243). 

2 Când luerul este de- 
clarat “ nepreseriptibil în 
„urmarea unei transformări 
legale a naturei, sati desti- 
națiunei sale?). (Civ.1863)3). 
1865. Intreruperea  ci- 

vilă se operă: - 

1) În materie de transport pe 
căile ferate, termenul prescrip- 
ţiunei precum şi modul de între- 
rupere al ei, nu pot fi regulate 
prin art. 948 Coă. com. sai 1863 
şi 1865 Cod. civ. o dată ce prin 
regulamentul căilor ferate se sta- 
bileşte termenul de un an pen- 
tru reclamaţie. In acestă materie, 
o reclamaţie adresată căilor fe- 
Tate în cursul curgerei presocrip- 

țiunei, are efectul de a întrerupe 
cursul ei. Cas. II 273|94. 

2) Acest alineat lipsesce în tex- 
tul frances, 

3) a) Acel ce a pierdut pose- 
siunea în decurs de un an împli- 
nit,nu mai pote avea exerciţiul ac- 
tiunei posesorii. Ast-fel proprie- 
tarul care a îngăduit pe vecinul 

(Art. 1864—1866) sn 

10 Printr'o cerere făcută 
în judecată, fie introducti- 
vă de instanţă, sai numai 
incidentă într'o instanţă 
deja începută. (Civ. Fr. 
2944). 

2 Printr'un act începă- 
tor de executare, precum 
sechestrul (saisie) .saii ce- 
rerea execuțiunei unuititlu 
căruia legea recunosce pu- 
tere executorie. (Civ. Fr. 
2944), 

30 Prin reeunscere de 
către debitor sait posesor 
a dreptului celui în contra 
căruia preserie. (Civ. 1189, 
ur, 1204, ur., 1863) (Civ. 
Fr. 2948)) î). 
1866. Efectele întreru- 

perei preseripliunei prin 

săii să facă construoţiuni sa 
plantaţiuni lângă zidul proprie- 
tăţei sale 1a o distanţă mai mică 
de cât cea prevădută de lege şia 
lăsat să treacă un an deplin, nu 
mai pote obliga pe vecin prin ac- 
ţiune posesorie, de a le strămuta 
la distanţă legală; singură acţiu- 
nea petitorie îl va putea ajuta. 
Cas. 1 48|86 : 175|87. 

b) Posesiunea constatată de tri- 
bunal şi continuată mai mult de 
un an, conforma. art. 1864 Cod. 
civ., exclude posibilitatea exerci- 
ţiului acţiunei posesorii contra 
acelora care posedă mal mult de 
un an. Cas. £ 21193. 

4) a) Nu întrerupe presocripţiu- 
nea, o cerere de executare a u- 
nel botăriri; ea nu întrerupe pre  



472 

_vre-unul din modurile na- 
turale, sunt absolute; în- 
treruperea civilă, afară de 
exceptiunile coprinse în 
articolele 1872 şi 1873 şi 
altele asemenea, nu folo- 
sesce de cât celui ce o face 
şi nu vatămă de cât celui 
contra căruia se face !). 
(Civ. 1864, ur., 1867, ur.). 
1567. Intreruperea, fie 

civilă, fie naturală, şterge 
cu totul veri-ce prescrip- 

PRESCRIPŢIUNE (Art. 1867 —1865 

ţiune începută înaintea sa; 
în nică un cas acea pre- 
scripțiune nu mai pâte îi 
continuată. Posesorul, saii 
debitorul pot începe o nouă 
prescripţiune, după ce ac- 
tele constitutive de între- 
rupţiune înceteză, conform 
naturei lor şi regulilor aici 
mai jos stabilite. — (Civ. 
1866, 1868) 2). 
1868. Cererea făculă 

în judecată nu va putea 
  

scripţiunea de cât dacă a fost pusă 
în cunoştinţa părţei vizate. Cas. 
I 75182; 66/85. 

b) Cererea de înscriere la un 
tabloii de ordinea creditorilor, în- 
trerupe presoripțiunea chiar dacă 
liberarea banilor s'a făcut mai 
în urmă, acâstă cerere echivalând 
cu un sechestru şi ca atare consti- 
tuind un act întrerupător de pre- 
scripție, aşa după cum prevede 
art. 1865 al II Coâ. civ. Cas.1 
391189. : 

c) Cererea de pensiune, prin 
judecată, întrerupe prescripţiu- 

nea pentru cei cinci ani anteriori 
cererel în judecată. Cas. 1 318192. 

() Preseripţiunea de cinci ani 
prevădută !a art 1907 Coa. civ. 
este aplicabilă şi la pensiunile 
datorite de Stat, pentru că ele 
constitueso nişte creanţe care aii 
de obiect o prestațiune periodică 
Şi determinată. Cas. 1 223]93. 

e) De şi este adevărat că pre- 
soripţiunea se întrerupe prin ce- 
rerea făcută în judecată, fie in- 
troductivă de instanţă, saă nu- 
Yaal incidentală într'o instanţă 
deja începută, aocâstă cerere însă 
trebue să A fost tăcută de par-   

tea în contra căreia curge pre- 

scripţia, iar nu chiar de aceia 
care o iuvoacă. Cas. I 219)94. 

f) O cerere în judecată sau o 

urmărire constitueso nisce acte 
întreruptive de preseripțiune, in 
sensul art. 185 Cod. civ., numai 

atunci când sunt îndreptate in 

contra persânel debitorului, iar 

nu în contra unuial treilea. Cas- 
1 158|95. o 

1) Art, 1866, 1867, 1868 şi 181 

lipsesc în Codul frances. 
2) Iatreruperea prescripţiunei 

făcută in contra debitorului prin- 
cipal are efect şi contra cauțiu- 

nei (garantului), însă în caz de 
întrerupere prin hotărire defini- 
tivă, obținută contra debitorului, 
acea hotărire nu se pote opune 
garantului, de cât numai ca act 

întreruptiv de prescripţie, iar 
nu ca autoritate de lucru juăecat: 
de aci urmează că garantul, pote 
să învâce conform art. 1861 şi 
1681 Coq. civ. o nouă prescripţie 
care începe a curge în favorea 
ei, imediat âupă darea hotărirei 
definitive contra debitorului. Cas. 
I 147]93,
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PRESCRIPȚIUNE 

întrerupe prescripţiunea, 
de cât dacă va fi încuviin- 
tată de judecătorie, prin 
hotărâre de nerevocabilă 
autoritate. (Civ. Fr.2247,4%) 

In casul acesta nici o pre- 
scripțiune nu pâte curge 
de la formarea cererei în 
judecată şi până la pro- 
nunțarea unei asemenea 
hotărâri. (Civ. 1200, 1201, 
1865, 1869, 1870) :). 
1569. Dacă cel cea for- 

mat cererea în judecată 
lasă să se perimeze acea 
acţiune asa prin neluerare, 
dacă se desistă de acea 
cerere pentru veri-care alt 
motiv, afară de nulităţi de 
formă, saii de necompe- 
tinţa instanței către care 
o a fost făcut, nici o în- 
trerupere de prescripțiune 
nu pâte îi. (Civ. 1865, 1870) 
(Civ. Fr. 2247, 2, 3%. 

  

__ 1) Acţiunea posesorie adresată 
judecătorielor comunale, are de 
efect a întrerupe prescripţiunea, 
ehjar şi atunci când ea a fost 
retormață în apel. -Cas. 1 128]87. 

d) Cererea de înscriere Ja un 
tabloii de ordinea creditorilor, în- 
trerupe preseripţiunea, chiar dacă 
liberarea banilor s'a făcut în urmă. 
Cas. I 391]89, 

0) In tot timpul cât ţine jude- 
cata în privinţa unui imobil, 
cursul prescripţiunei este între- 
rupt; prin urmare o depoședare 
efectuată în timpul unei aseme- 

(Art. 1969—1572). 473 

1970. Cererea în jude- 
cată întrerupe preseripti- 
unea, după regulile co- 
prinse în art. 1868 şi 1869, 
chiar în casul când este 
adresată la o instanţă ju- 
decătorescă necompetinte, 
şi chiar dacă este nulă 
pentru lipsă de forme. (Civ. 
1869, 1871) (Civ. Fr. 2246). 

19571. In casurile pre- 
vădute in articolul prece- 
dent, preseriptiunea nu va 
fi întreruptă de cât dacă 
cel interesat va fi făcut, 
mai "nainte de hotărârea 
de peremţiune ce ar pu- 
tea fi pronunţată în con- 
tra sa, o.nouă cerere în 
bună şi cuvenită formă, şi 
dacă acestă după urmă 
cerere se va fi încuviinţat, 
după cum se arată la art. 
1868. (Civ. 1870). 
1972. Intreruperea ci- 

ÎI II NI 

menea judecăţi nu pote conduce 

la dobândirea imobilului prin pre- 
seripţiune. Cas. E 375]91. 

4) Contravenţiunile la legea va- 

mală, conform, art. 112 din a- 

câstă lege, sunt prescrise după 

trecerea de un an de la săvirgi- 

rea lor şi cursul acestei pre- 

scripţiuni nu pote îi, întrerupt 

prin procedarea la o informa- 

ție judiciară în termen util, 

când acestă informaţie judiciară 

Sa terminat printr'o ordonanţă 

de neurmărire. Cas. 1 463195.  
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vilă a prescriptiunei, fă- 
cută în contra unuia din 
debitorii solidari, are efect 
în contra tutulor celor- 
Palţi codebitori ai săi. (Co. 
938, al. 2% şi 30), 

Intreruperea civilă fă- 
cută în contra unuia din 
moştenitorii unui debitor 
solidar nu are efect în con- 
tra celor-P'alţi comoşteni- 
tori,: chiar dacă creanta ar 
fi ipotecară, dacă obliga: 
țiunea nu este nedivisi- 
bilă. Asemenea întreru- 
pere nu are efect în con- 
tra codebitorilor debito- 
rului defunct, de cât în 
măsura părţei de obligaţi- 
une a moştenitorului, con- 
tra căruia s'a făcut între- 
ruperea. 

- PRESCRIPŢIUNE (Art. 1573) 

Spre a întrerupe pres- 
criptiunea în contra ace- 
lor codebitori, trebue o în- 
trerupţiune făcută în con- 
tra tutulor inostenitorilor 
debitorului defunct. (Civ. 
642, 1039, 1045, 1052, 1062. 
—Co. 938, al. 2, 30) (Civ. 
Fr. 2249). | 

18373. Intrerupţiunea 
civilă a prescriptiunei, fă- 
cută în. contra debitorului 
principal, are efecte şi în 
contra cauţiune. 

Intreruperea făcută în 
contra cauţiunei nu pote 
opri cursul preseripțiunei 
datoriei principale. (Civ. 
1652,1679) (Civ. Fr.2250) '). 

  

1) a) După Codul Caragea, în- 
treruperea civilă a prescripţiu- 
nei operătă în contra debitorului 
principal nu se putea opune şi 
garantului. Cas, Seoţ. Un. 4|83. 

2) Garantul unei datorii pote 
invoca prescripţiunea chiar dacă 
a întervenit o hotărîre judecăto- 
xescă între creditor şi debitor, 
fără ca debitorul să f invocat 
presoripţiunea, Cas.Sec. Un. 17|90. 

c) Apărarea întemeiată pe pres- 
cripţiane fină de natură, cânâ 
este dovedită, a stinge obligaţia 
chiar ea este inerentă. datoriei, 
iar nu o excepţiune personală a 
debitorului, urmeză că garantul 
o pote invoca în numele s&ă 
personal, chiar în cas când Ge-   

bitorul principal n'ar fi invoca- 
cat'o. Cas. Sect. Un. 17|90. 

d) Intreruperea civilă a pres: 
cripţiunei în privinţa debitoreiui 
principal, are efect şi în privinţa 
garantalul, Cas. I 399191. 

e) Art. 1873. Coă. civ. fiind o 
excepţiune la regula generală de 
drept coprinsă, în art, 1866. Cod. 
civ. dispozițiunea în el coprinsă, 
după care întrerupţiunea civilă 
a presoripţiunei făcută în contra 
debitorului principal are efect 
şi în contra garantului, nu tre- 
bue interpretată ca ori-ce excep- 
țiune de drept comun, de cit în 
sensul cel mai restrictiv, aşa 
că obligaţiunea garantului fiind 
prescriptibilă prin cincă ani, nu



    

PRESCRIPȚIUNE 

Secţiunea II. — Despre causezez 

cari suspend cursul prescrip- 
îi 
piunet, 

1874. Suspensiunea o- 
presce cursul prescriptiu- 
nei, pe timpul cât dureză, 
fără însă a o şterge pentru 
uumpul „trecut. (Civ. 1875, 
ur.). 
1875. Preseripţiunea 

curge în contra veri-cărei 
persone care n'ar putea 
invoca o exceptiune anume 
stabilită prin lege. (Civ. 
1876, ur.—Co. 938, al. 16) 

(Civ. Fr. 2951). 
1876. Prescripţiunea 

nu curge în contra mino- 
rilor şi interdicților, afară 
de casurile determinate 
prin lege. (Civ. 342, 454. 
642, ur., 1316.—Co. 938, al. 
1) (Civ. Fr. 2252) )). 

se pote schimba într'o preserip- 
ţiune de trei-deci ani, prin che- 
marea în judecată a debitorului 
Principal. Cas. 1 360|92. 

[) Intreruperea prescripţiunei 
făcută în contra debitorului prin- 
Cipal, are efect, 
1813. Cod, civ. şi în contra cau- 
țiunei, însă în cas de întrerupere 
prin. hotărâre definitivă, obţinută 
contra debitorului, acea hotărire 
nu se pâte opune cauţiunei (ga- 
rantului) de cât numai ca act 
întreruptiv de prescripţiune, con- 
form art. 1813 combinat cu 1869 
Cod. siv.,iar nu ca autoritate de 
lucru judecat. Cas. 1 147193. 

conform art. |- 

(Art. 1874—1878) 475 

1977.  Prescripţiunea 
curge în contra femeiei 
măritate, în privința ave- 
rei sale parafernală, chiar 
şi dacă aceia se află sub 
administraţiunea bărbatu- 
lui, eu reservă însă, pen- 
tru casul acesta, de acţi- 
une recursorie a femeiei 
în contra bărbatului. (Civ. 
554, 1942, 1256, 19258, 1285, 
ur., 1878, ur.—Co. 9:38, al. 
10) (Civ. Fr. 2254). 

19578. Preseripţiunea 
nu curge, pe cât timp tine 
căsătoria, în contra fe- 
meiei măritate, în privinta 
imobilelor dotale cari n'aii 
fost declarate alienabile 
prin contractul de căsăto- 
ri6, de cât, dacă va fi în- 
ceput a curge mai înainte 
de căsătorie, sait din mo- 

1) După regulele Codului Ca- 
limach, prescripţiunea curgea în 
contra minorilor cari aveai tu- | 
tori. Prescripţiunea în privinţa 
avere miaorilor se putea do- 
bândi sub Codul Calimach prin 
posesiunea. la dece şi două-deci 
ani, când exista titlu şi bună 
credinţă, şi prin posesiunea de 

trei-deci. ani, în lipsă de titlu. 
Regula âe la art. 1932 Cod. eiv. 
după care bunurile minorilor se 

prescriă prin trei:deci ani, se a- 

plică numai la cazul anume de- 

terminat, adică atunci cână bu- 

nurile s'aă vândut de tutor fără   formele legale. Cas. I 36689.
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mentul separaţiunei patri- 
moniilor, conform artico- 
lului 1956-1970, veri-care 
ar fi epoca în care a înce- 
'put posesiunea. (Civ. 1955, 
18717, 1879, ur. — Co. 938) 
(Civ. Fr. 9955). 

1879. Nu este supusă 
prescriptiunei, pe cât timp 
tine căsătoria, actiunea de 
nulitate a femeiei contra 
actelor făcute de dânsa, 
fără autorisaţiunea bărba- 
tului -saă a judecăţei, în 
ceasurile în care legea de- 
clară obligatorie acea au- 
torisare. (Civ. 1878, 1880). 

19530. Nu este aseme- 
nea supusă preseripţiunei, 
pe cât timp ţine căsătoria, 
nică o acţiune a femeiei 
care ar putea să se res- 

„frângă cum-va în contra 
bărbatului, de ar fi exer- 
citată de femeie contra 
unei a treia persână. (Civ. 
1248, ur., 1285, 1337, 1878, 
ur.— Co. 938, al. în) (Civ. 
Fr. 2956, 2)1), 

PRESCRIPŢIUNE (Art.-1579—1884) 

1881. Prescripţiunea nu 
curge între soţi, pe cât 
timp tine căsătoria. (Civ. 
937, 940, 1877, ur.) (Civ. 
Fr, 2253). 

18382. Prescripţiunea 
nu curge în contra moşte- 
nitorului beneficiar, în res- 
pectul creanţelor sale a- 
supra succesiunei. 

Ea nu curge în contra 
succesiunei, nici în privin- 
ta creanţelor, nică în pri- 
vința drepturilor reale. 
(Civ. 653, 713, 1883) (Civ. 
Fr. 2258). 

1888. Regulile pres- 
crise prin articolul prece- 
dent se aplică şi la pres- 
cripțiunea dintre adminis- 
tratorul legal al averei u- 
nei persâne şi acea per- 
s6nă, precum dintr'o suc- 
cesiune vacantă şi persona 
numită curator al ei. (Civ. 
701, 724, ur. 1884), 

1584. Prescripţiunea 
curge atât în folosul cât și 
în contra unei succesiuni 

  

1) Acţiunea femeer conform 
art. 1880 Cod cu. nu este su- 
pusă presoripţiunei pe cât timp 
ţine căsătoria, ori de câte oră a. 
ceastă acțiune, de ar î exerci- 
tată de femee contra unei a treia 
persone, ar putea să se răsfrângă 
câm-va în contra bărbatului; cursul prescripţiunel se suspenăă 
chiar şi atunci câna acţiunea te-   meei nu Sar răsfrânge în deă- 

nitiv asupra bărbatului, de ase 
menea presoripția se suspendă 
când ea ar fi început să curgă 
înainte de căsătorie, căci prin a- 
câstă suspendare, legiuitorul a 
voit a evita neînțelegerile casnice 
la cari ar putea da loc o acţiune 
a femeei, când ea s'ar răsfrânge 
asupra bărbatulai. Cas. L 13492.



  

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1555-1890) "ar 

vacante, chiar şi dacă n'are 
curator, şi chiar în timpul 
termenilor de trei luni pen: 
tru facerea inventarului şi 
de 40 de dile pentru deli- 
berate, (Civ. 690, 706, ur:, 
1883) (Civ. Fr. 2258, 2 şi 
9259), " 

1985. Prescripţiunea 
unei creanţe condiţionale, 
sali cu termen nu pâte în- 
cepe de cât din momentul 
când s'a împlinit condițiu- 
nea, saii a expirat terme: 
nul. (Civ. 1016, 1077, ur. 
1800). 
„Actiunile reale ale cre- 

ditorelui saii proprietaru- 
lui sunt, prin exeeptiune, 
supuse preseripţiunei, în 
folosul celui ce deţine lu- 
erul, chiar şi mai înainte 
derealisarea condiţiunilor, 
sai de expirarea termene- 
lor la care acele acţiuni 
pot fi subordivate. (Civ. 
1016, 1017, ur., 1022, ur., 
1337,ur.1800) (Civ. Fr.2257). 

CAPITOLUL IV 

Despre tiinpul cerut pentru a 

prescrie, 

Secţiunea 1. = Disposiţiunt 

generale. 

1836. Nică o 'preserip- 
Domnita at iii caii 

D Art, 1886 lipsesce în Codul 
rances, 

2) Art. 1888 lipsesce în Coâul 

  

  

țiune nu poate începe a 
curge mai 'mainte de a se 
nasce actiunea supusă a- 
cestui mod de stingere ?). 

18597. Termenul pres- 
eripțiunei se ealculă pe 
dile, şi nu pe ore. Prin ur- 
mare diua în cursul căreia 
prescripţiunea începe, nu 
intră în acel caleul. (Civ. 
1779, 1889) (Civ. Fr. 2260). 
1988. Diua se împarte 

în 24 de ore. Ea începe 
la medul nopţei şi se fine: 
sce la medul nopţei urmă- 
târe 2). (Civ. 1887). 

19589. Prescripţiunea 
nu se socotesce câştigală, 
de cât după împlinirea ce- 
lei după urmă dile a ter- 
menului defipt prin lege. 
(Civ. Fr. 2261). 

Secţiunea Ii. — Despre prescip- 

[iunea de 30 ani, 

1990. Tote actiunile 
atât reale cât şi personale 

pe cari legea nu le-a de- 

clarat nepreseriptibile, şi 

pentru cari n'a defipt un 

termen de preseripliune ?), 

se vor prescrie prin 30 de 

ani, fără ca cel ce invocă 

acâstă preseripliune să fie 

frances. 
3) Cuvintele: <pe cari legea nu 

le-a declarat nepreseriptibilă şi
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obligat a produce vre-un 
titlu, şi fără să i se potă 
opune rcua credinţă. (Civ. 
557, 565, 639, 645, 700, 840, 
1091, 1846, ur. 1853, 1863, 
ur. 18375, ur. 1911. — Co. 
939) (Civ. Fr. 2269). 

1891. Instanţele înce- 
pute şi delăsate se vor 
prescrie, în lipsă de cerere 

pentru cari w'a defipt un termen 
de prescripţiune». lipsesce în art. 
frances. i 

1) a) Acţiunea în anulaţie a 
unui act de vândare, făcut. în 
scopul de a frustra pe o fiică de 
dreptul de a veni la moștenirea 
„părintelui, se prescrie prin trel- 
decă de ani. Cas. 1 164|87- 

2) De asemenea, acţiunea în 
în restituirea unei sume primite 
fără cauză. Cas. 318|87. . 

e) După regulele Codului Ca- 
limach, prescripțiunea curgea în 
contra minorilor cari aveai tu- 
tori. Ast-fel, presoripţiunea în 
privinţa minorilor se putea do- 
bândi sub Codul Calimach prin 
posesiunea de qece şi donă-decă 
de ani, când exista titlu şi bună- 
credinţă şi prin posesiune de 
trei-deci ană, în lipsă de titlu, 
Regula de ia art. 1932 Cod. civ., 
după care bunurile minorilor se 
prescriii prin trei-deoi ani, se a- 
Plică numai la cazul anume de- 
terminat, adică atunci cână bu- 
nurile s'aă vânâut de tutor fără 
"formele legale. Cas. 1 366|89, 

d) Acţiunea pauliană şi în si- 
mulaţiune nu este supusă pres- 
cripţiunei de dece ant prevădută 
de art. 1900 Coa. cir. ei langei 
Prescripțiuni de trei-decă. ani, 
Prevădută de art. 1890 Ood. civ. 

(Art, 1891—15892) 

| de peremţiune, prin 30 de 
ani socotiți de la cel după 
urmă act de procedură, 
„ori-care ar fi termenul de 
preseripţiune al acţiunilor 
în urma cărora se vor fi 
început acele instante. ?) 
(Civ. 1869, ur. 1871)5). 
1592. Renditele sai 

creanţele ale căror capete 

Cas. 1. 338|90. 
e) Condica Caragea, tratând 

despre posesiunea de bună şi de 
rea credinţă, nu face nici o dis- 
tincţiurie între efectele ambelor 
posesiuni ; că de alt-fel fiind in- 
contestabil că sub imperiul Co- 
dului Caragea posesiunea de 
bună credinţă era un mijloc de 
achisiţiune al proprietăţei, nu 
există nică o rațiune juridică pen- 
tru a nu decide că şi posesiunea 
de rea credinţă de peste trei-dec- 
de ani n'ar fi câştigătore de pro- 
prietate,: de re-ce prin art. 7 
partea 1V, Cap. I din isa legiu- 
ire; nu se face nici o distinoţie 
între ambele posesiuni, întru cât 
timpul cerut de lege pentm a 
preseri pentru fie-care din aceste 
posesiuni este împlinit. Cas. I 
342|90. ii 

f) Preseripţiunea de trei-deci 
ani fiind un mijloc achizitiv de 
proprietate, a putut servi de te- 
meiti în hotărîrea dată de instanţa 
de fond asupra acţiunei în reven- 
dicare, şi în acest cas judecătorul 
a fost în drept să înlăture oră-ce 
altă discuţiune ce sar fi ridicat 
de parte în proces, asupra acte- 
lor de proprietate. Cas, 1 18191. 

2) Art.1891 lipsesce în Cod. Fr. 
3) A se vedea notele art. 189 

Cod. civ.  



PRESCRIPȚIUNE (Art, 1895-1836) 

nu sunt nici odată exigihile 
şi cari produc. în folosul 
creditorelui interese peri- 
odice, saii în perpetuă, sai 
pe viaţă, se preseriii prin 
30 de ani, începând: de la 
data titlului lor consti- 
tutiv 1). (Civ. 1639,ur. 1893). 
1993. După 28 de ani 

de la data titlului consti- 
tuliv, sai a celui de pe, 
urmă tit)u, debitorul pâte 
fi constrâns să procure un 
noii titlu ereditorului, saă 
represenianţilor săi. (Civ. 
1105, 1189, 1865, 1985)-(Civ. 
Fr. 9263). 
1894. Regulile pres- 

criptiunei relative la alte 
obiecte de cât -cele co- 
prinse în acest titlu şi cari 
sunt expuse la locurile res- 
pective din acest Codice, 
eselud aplicarea disposi- 
tiunilor acestui titlu în-tote 
casurile, când sunt contra- 
rii lor. (Civ. 118, 163, 167, 
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290, ur. 301, 303, 498, 557, 
580, 623, ur. 639, ur. 701), 
720, 722, 789, 833,840; 1334, 
1359, 1375, 1519, 1800, 40. 
—- Co. 939.948) (Civ. "Fr. 
2264). 

Seoţiunea II[.— Despre piescrip- 
țiunile de 10 până la 20 de ani. 

1895. Cel ce câștigă cu 
bună credinţă şi printi'o 
justă causă un nemişeă- 
tor determinat, va prescrie 
proprietatea aceluia prin - 
10 ani, dacă adevăratul pro- 
prietar locuesce în cireum- 
seripțiunea curței de apel 
unde se află nemişcătorul, 
şi prin 20 de ani dacă lo- 
cuesce afară din acea cir- 
cumseripţiune. (Civ.462, ur. 
471, 486, 557, 639, ur. 840, 
1800, 1896-1902.—Co. 939, 
940) (Civ. Fr. 2265)): 

19596. Dacă adevăratul 
proprietar a locuit, în di- 
  

1) Art. 1892 lipsesee în Coâul 
Prances, Ă 
2 a) Principiul că nimeni nu 

pote transmite aceia ce nu. are, 
Du'și pote avea aplicaţiunea cână 
e vorba de prescripţiune. Ast-fel, 
Preseripţiunea bazată pe just titla 
și o posesiune de dece sa două- 
deci ani, eu bună credinţă, are 
de efect să atribue personei care 
0 invâcă, un drept de proprietate 
pe care nul avea persâna de la   care *] deţine. Cas. 1 403|81. 

d) Conform art. 1895 Cod, eiv. 
urmeză că unul din modurile âe 
a dobândi proprietatea este şi 
prescripţia, bazată pe o posesiune 
de bună credinţă şi în virtutea 
unei juste cauze în timp de qece 
ani. Cas. 1 426]90, _ 

=) Moştenitorul mai depărtat în 
grad, nu pote prescrie prin qece 
arti, contra moştenitorulat mai a- 
propiat. Oas. 1 328|94.
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ferite timpuri, în cireum- 
seripţiunea curiei de apel 
unde 'se află nemişcătorul 
şi afară dintr'6nsa, pres- 
criptiunea se va complecta 
adăogându-se, la anii de 
preseniă, un număr de ani 
de absenţă înduoit, de cât 
cel ce lipsesce la anii de 
presentă pentru ea să fie 
10. (Civ. 1895) (Civ. Fr. 
2266). 

1897. Justă causă este 
veri-ce titlu translativ de 
proprietate, precum - vin- 
derea, schimbul, ete. 

PRESCRIPŢIUNE (Art. 1897) 

Untitlu nul nupâte servi 
de basă prescripţiunei de 
10 până la 20 de ani (Civ. 
486, 487, 189) (Civ. Fr. 
2967). 

Un titlu anulabil nu pote 
fi opus posesorului care a 
invoeat prescriptiunea de 
10 până la 20 de ani, de 
cât de cel ce ar fi avut 
dreptul de a cere anularea 
sa, sait, de representanţii 
dreptului șăii, dacă pose- 
sorul n'a cunoscut causa 
anulabilităței *). (Civ. 1895, 
1899) 1). 

  

1) a) Sub imperiul legei Cara- 
gea, un act de vindare nu putea 
constitui un just titlu, în baza că- 
ruia să se pâtă prescrie, de cât 
numai atunci când era legalizat 
de tribunal. Cas 1. 164]814; 363]91. 

b) Dacă se constată în urmă, 
că titlul, în baza căruia s'a exer- 
citat posesiunea, era nul, conform 
art. 1897 Cod. oiv. el nu pâte con- 
duce spre prescripţiune de dece, 
Saii două-deciă ani. Cas. 1 304|87. 

c). Just titlu este acela care a- 
re de obiect transmisiunea unui 
drept de proprietate sub condi- 
țiunea de a î autorizat ae lege 
şi de a îi învestit cu formele ce- 
rute de lege pentru validitatea sa, 

"indiferent dacă persâna de la care 
emană este saă nu proprietar al 
imobilului înstrăinat de dânsa. 
Cas. 1 266/88. 

d) Legea rurală de la 1864 ne- 
putind servi de just titlu locui: 
torilor pentru a le procura pres- 
cripțiunea unui lucru care nu-li se cuvenea după acea lege, este   

de prisos a cerceta dacă legea ru- 
rală este în principii translativă 
de proprietate şi dacă numai ac- 
tele translative pot servi de just 
titla. Oas, 1 154|9%0. 

€) Hotţărirea Comitetului per- 
manent din 1866 constitue un just 
titlu în sensul art. 1897 Cod. cir, 
spre a putea presorie în timpul 
determinat de acest articol. Cas. 
I 194|90. 

f) După dispoziţiunile art. 1897 
Cod. civ. titlurile anulabile pot 
servi de bază pentru a conduce 
la presoripţia de qece, saă dout- 
deci ani. Cas. 1 230190. Ă 

9) Prescripţia de gece ani având 
de obiect tocmai! acoperirea ori- 
cărui vicii rezultând din lipsa 
dreptului de proprietate a auto- 
rului transmisiunei, nulitatea de 
care ar fi viciat tivlul acestuia, nu 
pâte să se răsfringă asupra titlu- 
lui cumpărătorului. Cas, 1 364|]91. 

h) Acel ce posedă un imobil cu 
bună credinţă şi în virtutea unui 
just titlu, în tirap de qece ani, do-



PRESORIPȚIUNE (Art. 1598—1900) 

159$. Buna credinţă 
este credinţa posesorului 
că, cel de la care a do- 
bândit imobilul, avea tote 
însuşirile cerute de lege 
spre a-i putea transmite 
proprietatea, 

Este destul ca buna cre- 
dinţă să fi existat în .mo- 
mentul - câştigărei imobi- 
lulu, (Civ, 960, 1855, 1899) 
(Civ. Fr. 2269)1). 
1899. Justa causă tre- 

bue să fie tot-d'auna pro- 
bată de cel ce invocă pres- 
cripțiunea de dece, până la 
două-deci ani. . 

Buna credinţă se pre 
supune tot-d'auna, şi sar- 
cina probei cade asupra 
celui ce alegă rea credinţă. 

Dândeşte prin preseripţiune pro- 
prietatea acelui imobil. Cas. 1 
36491. 

i) Legea rurală nu pote servi 
drept just titlu casă conducă la 
preseripţia de dece ant, prevă- 
dută de art. 1895 Cod. civ., de cât 
pentru terminul determinat fin 
acea lege, iar nu şi pentru unul 
mal mare, Qas. L 100192; 358|92. 

Î Un act nul nu pâte fi consi- 
derat cs just titlu, spre a servi de 
bază presaipțiunei de dece ani, 
Contorm art. 1897 Cod, civ, Cas. 
1 342193. - 

Kk) Legatarul universal pâte o- 
pune succesorului, sati unui ter- 
țiă, posesiunea de fapt şi a invoca   
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(Civ. 960, 1897, 14898) (Civ. 
Fr. 2268). 

1900. Acţiunea pentru 
nulitatea, sai pentru .stri- 
carea unei conventiuni, se 
prescrie prin dece ani, în 
tâte ceasurile când legea 
nu dispune alt-fel. 
941-942). 

Acestă preseripţiune nu 
începe a curge, în cas de 
violență, de cât din dioa 
când violența a încetat; 
în cas de erdre, saii de dol, 
din dioa când erdrea, saii 
dolul s'a descoperit; pen- 
tru actele făcute de femei 
măritate neautorisate, din. 
dioa desfacerel căsătoriei ; 
în contra minorilor .din 
dioa majorităţei, iar în 

  

presoripţiunea, chiar dacă nu a 
cerut de la justiţie punerea sa în 
posesiune. Cas, 1 38393. 

1 Mogtenitorul mal depărtat în 
grad, nu pote prescrie prin dece 
ani, contra moștenitorului mai 
apropiat. Oas. 1 328]91. ” 

1) e) Constatarea instanţei de 
fond cum că o preseripţiune a 
fost saii nu întreruptă, constitue 
o deciziune de fapt, lasată la su- 
verana sa apreciere, Cas. I 415|91, 

5) Constatarea instanţei de fond, 
oum că posesiunea exercitată de 
cine-va asupra unui imobil n'a 
fost ou bună-credinţă, nu cade 
sub; controlul Curţei de Casaţie. 
Cas. 1 415|91; 285192; 19]93. 
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respectul interdicților din 
dioa când s'a ridicat in- 
terdicţiunea. (Civ. 163, 167, 
950, 961, 1015, 1091, 1167, 
1190) (Civ. Fr. 1304). 
1901. Ver.ce acţiune a 

minorelui contra tutorelui 
relativă la faptele tutelei 
se prescrie prin dece ani, 
începând de la majoritatea 
sa, (Civ. 419, 434, 1900) 
(Civ. Fr. 475). 

1902. După dece ani, 
architecţii şi întreprindă- 
torii de lucrări sunt de- 
sărcinați de r&spunderea 
la care sunt supuşi pen- 
tru stricăciunea în tot saii 
în parte a construcţiunei 
prin vițiile de construire, 
sai prin viţiile pămân- 
tului. (Civ. 1483) (Civ. Fr. 
9970 aa . 

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1901-1904) 

Secţiunea IV. Despre câle-ra 
prescripţiuni purticulare 

1903. Acţiunea maes- 
trilor şi institutorilor de 
sciinte, sai dearte. pentru 
lecţiunile ce daiicu luna; 

A ospătătorilor şi găzdui- 
torilor, pentru nutrirea şi 
locuirea ce procură, şi a 
oamenilor cu dioa, pentru 
plata dilelor, a materiilor 
de denşii procurate şi a 
simbriilor; (Civ. 1472, 1489, 
1729, 40; 1730, 60), 

Se prescriă prin şese 
luni. (Civ. 1887, ur. 1905, 

ur. 1908.—Co. 948, 1) (Civ. 
Fr. 22714). , 

1904. Acţiunea medi- 
cilor, a chirurgilor şi a a- 
potecarilor, pentru visite, 
operaţiuni şimedieamente; 
(Gv. 1729, 30). 

  

1) a) Presoripţiunea prevădută 
de art. 1900 Coâ. civ. începea 
curge chiar.din momentul efec- 
tuărei actului sai eonvențiunei, 
şi nu .pâte fi intreruptă de cât 
numai printr'o acţiune formală a 
părței contra căreia se prescrie. 
Cas, 1 147|86. 

5) Dispoziţiunile art. 1900 Cod. 
civ. coprindend o excepţiune la 
regula generală a art. 1890 Coaâ 
Civ. după care acţiunile se pres- 
criă prin 30 any, ele trebneso să 
fe de strictă interpretare. Ast- 
fel acţiunea revocatorie acordată 
creditorilor Prin art. 975 Cod. civ, nu este eupusă prescripțiunei de Qece anr stabilită prin art. 1900   

Cod.civ., ci presoripțiunei de trek- 
deci ani, prevădută de art, 1390 
Cod. civ. Qas. 1 381,86. 

c) După dispoziţiunile art. 1900 
Cod. civ. prescripţiunea de dece 
ani contra minorilor începe a cur- 
ge din qiua majorităţei. De ase- 
menea acţiunea în anularea unei 
convenţiuni (vindări) pentru ca» 
uză de minoritate se presurie prin 
trecere de dece anl, de la ajunge- 
rea la majoritate. Cas. I 195190. 

d) Acţiunea pauliană şi acea în 
simulaţiune nu se prescriă prin 
Qece ani conform art. 1900 Cod. 
civ., ci prin lunga presoripţiune 
de tref-qeci ani, prevăqută de art: 
1890 Coa. oiv. Cas. I 338|90.



PRESCRIPȚIUNE (Art. 1905-1906) 

A neguţătorilor, pentru | 
mărfurile ce vând la parti- | 
culari, cari nu sunt negu- | 
țătoră; (Civ. 1183, 1799, 50). 

433 

Ea nu înceteză dea curge 
de cât când sa încheiat 
socotela, s'a dat un bilet, 
sai adeverinţă, ori sa for- 

A directorilor de pensi- | mat cerere în judecată. 
onate, pentru preţul pen-: 
siunei şcolarilor lor, şi a 
altor maeştri, pentru pre-. 
tul ucenicie; (Civ. 4729,50). 

A servitorilor cari se 
toemesc cu anul, pentru 
plata simbriei lor; (Civ. 
1472, 1799, 4%). 

Se presceriii printr'un 
an. (Civ. 1887, ur., 1903, 
1905, ur., 1908 — Co. 945, 
946, 947, 948, 20) (Civ. Fr. 
99119). 

1905, Prescriptţiunea 
în casurile mai sus arătate, 
se va împlini, chiar de ar 
urma serviciile, lucrările 
şi predările aeolo menţio- 
nate. 

(Civ. 1865, 1903, ur., 1906, 
1908, — Pr. 329) (Civ. Fr. 
2214). 

1906. Cu tote acestea, 
cei cărora vor fi opuse a- 
ceste preseripțiuni pot de- 
feri, celor ce li se opun, 
jurământ asupra cestiunei 
de a se sei dacă lucrul s'a 
plătit în adevăr. Jurămîn- 
tul va putea fi deferit vă- 
duvelor şi moştenitorilor, 
saii tutorilor acestora, după 
urmă, când sunt minori, 
pentru ca să aibă a de- 
clara dacă nu seii că lu- 
crul este încă datorit. (Civ. 
1208, ur., 1903, ur., 1908) 
(Civ. Fr. 9275). 

  

1 a) Jurămîntul de credulitate 
prevădut de art. 1906 Cod. Civ. 
pentru a fi aâmisibil, trebue să 
se raporte la fapte, sati cunoscinţe 
exclusiv personale aceluia căruia 
"i se deferă, Cas, I 323|83, 

b) Tutorele neputină transige, 
urmâză că art. 1906 Cod. civ. care 
permite a se da tntorului unor 
minori jurămîntul de credulitate, 
na se aplică în tote cazurile, ci 
numai atunci cână se opune mica 
Presoripție, acest fel de jurămînt 
nefiind admisibil de cât în spe- 
Ciele prevădnte în Secţ. IV, Cap. 

c) Este admisibil jurămîntul 
deferit ounoscinţei personale des- 
pre existenţa unor fapte petre- * 
cute în timpul minorităţei părţei 
căreia se propune a jura, de 6re- 
ce minoritatea nn exclude posi- 
bilitatea unei asemenee cunos- 
cinţe. Cas. I 6|89. 

d) Se pote deferi văduvelor, 
moştenitorilor şi chiar tutorilor, 
jarămîntul de credulitate recu- 
noscut prin art. 1906 Coa. civ. 
nu numa în cazul prevădut de 
acest articol, ci în tâte caznrile 
când el se dă asupra faptului dacă   IV in Cod, civ. Qas. î 169|87. numiții nu ştii că suma, sai lu-



481 

1907. Veniturile rendi- 
telor perpetue, sait pe via- 
ţa; (Civ. 474,523, 1639,ur.). 

Prestațiunile periodice 
ale pensiuniloralimentare, 
ehiriile caselor şi arendile 
bunurilor rurale. (Civ. 900, 
1429.—Co. 946). 

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1907) 

Dobândile sumelor îm- 
prumutate' şi în genere tot 
ce se plătesce cu anul, saii 
la “termene periodice. mai 
scurte; (Civ, 1587, ur.). 

Se prescriă prin cinci 
ani. (Civ. 1908.—Co. 941) 
(Civ. Fr. 2977).). 

  

corul reclamat, se datoresce. Cas. 
1 29%6|91. 

e) Jurământul de credulitate 
pote fi diferit. acelorag persone, 
dacă nu e vorba de a transige 
asupra intereselor minorului. Cas. 
I 296|91. 

W a) Nu e loc la aplicaţiunea 
art. 1907 Cod, eiv., neputându se 
prescrie în termen de cinci ani, 
acţiunile în materie de restituiră 
de sume, primite fără cauză; a- 
semenea acţiuni se sting numai 
prin o prescripţiune de trei-decă 
ani. Cas. I 221187; 372!87. 

d) Prescripţiunea de cinci ani, 
prevădută de art. 1907 Cod. cir. 
şi de art. 79 Qin legea generală 
a Statului, nu se aplică la cere- 

rile de restituirea unor sume re- 
ținute de Stat fără cauză, cum 
este reținerea de cinci Ja sută 
asupra sumelor percepute de 
portărei. Cas. 1 42|90. 

c) Plata de salarii a tuncţiona- 
rilor Statului se prescrie prin 
trecere de cinci ani. ealculaţi de 
ia deschiderea exerciţiului. Cas. 
I 360131. 

d) Prescripţiunea de cinci ani, 
prevădută de art. 1907 Cod. civ. 
este aplicabiiă şi la dobândile 
moratorii. Cas. IL 6|92, - 
e) Cererea de pensiune, prin 
judecată, întrerupe prescripţiunea 
pentru cel einci ant anteriori ce- rere! în udecată. In adevăr, din   

dispoziţiunea finală a art. 1907 
Cod. civ. rezultă că preseripțiu- 
nea de cinci ani se aplică, nu 
numai la creanţele enumerate 
în al. I, II şi III ale art.1907, ci 
la tâte creanţele care însuşese 
natura celor enumerate, adică la 
acelea cari nu aii de obiect ca 
pitaluri, oi prestații periodice, 
cari sunt venituri; că prin stabi- 
lirea acestei presoripțiuni, legiui- 
torul a voit a împedeca ruina 
debitorului, a cărui datorie s'ar 
mări neîncetat prin acumularea 
prestaţielor periodice, pe care 
creditorul din negligenţă nu le-a 
reclamat. Cas. I. 878/92, 

[) Preseripţiunile începute sub 
codul Caragea se regulează după 
acea legiuire ; ast-fel, plata em- 
baticului se prescrie prin trei 
ani. Dacă însă judecătorul stabi- 
leşte că prescripţiunea a început 
sub legea nouă, atunci trebue să 
aplice art. 1907 Cod. civ. relativ 
la prestaţiele periodice, iar nu 
să respingă cererea sub cuvint 
că părţile aă invocat alt text de 
lege. Cas. I 1919. 

9) Prescripţiunea de cinci ani, 
prevădută de arh 1907 Coă. eiv. 
gi art, 79 din legea comptabili- 
tăţei generale a Statului, nu pote 
A invocată de debitor când ore: 
anţa nu s'a plătit la termen din 
fapta chiar a debitorului. Acest 
principii fiind consaorat de art.



PRESORIPȚIUNE 

1908. Prescripţiunile 
presentei secţiuni curg în 
contra minorilor şi inter- 
dicţilor, rămănând ' aces- 
tora recurs în contra tu- 
torilor lor. (Civ. 3492, 390, 
421, 454, 995, 1876, 1903, 
1904, — Co. 938) (Civ. Fr. 

9278). Pi 
1909. Luevurile mişcă- 

tore se preseriii prin fap- 
tul posesiunei lor, fără să 
fie trebuinţă de veri-o 
curgere detimp. (Civ. 1751). 

(Art. 1908 —1909) 485 

Cu tote acestea cel cea 
perdut saii cel căruia sa 
furat un lucru, pote să-l 

| vevendice în curs de trei 
ani, din dica când Pa per- 
dut, sai când i sa furat, 
de la cel la care îl găsesce, 
rămânând acestuia recurs 
în contra celuia de la care . 
îl are. (Civ.472,ur.,485-487, 
972, 998, 1136, 1598, 1607, 
1730, 5%; 1800, 1910.— Co. 
58.—P. 306 ur.) (Civ. Fr. 
2919) 5). 

  

80 din legea comptabilităţei 'Sta- 
tului, Ministerul Cultelor nu pote 
invoca în favorea sa prescripţiu- 
nea de cinci ani, când in faptse 
dovedeşte că el wa voit sai a 
refudat a plăti reţinerile, pe ue- 
ârept. Cas. 1 29|93. i 

H) Prescripţiunea de cincă ani 
prevădută la art. 1907 Cod. civ. 
este aplicabilă şi la pensiunile 
datorite de Stat, pentru că ele 
constituese nişte creanţe cari ati 
de obiect o prestaţiune periodică 
şi. determinată. Cas. 1 223]93; 
354]94. . 

î) Sumele datorite din arengile 
bunurilor rurale se prescriă prin 
cinci ani, Cas. 1 219|94. 

Î) Pentru calcularea celor cinci 
ani, la care creditorul este redus 
prin aplicarea prescripțiunei pre- 
vădute la art. 1907 Cod. civ tre- 
bue să seiaca punct de plecare ce- 
rerea în judecată, sai actul între- 
ruptiv al prescripţiunei, de unde 
urmeză că debitorul 'nu pote o- 
pune presoripţiuuea dobingilor 
saă a-prestaţiunilor periodice cu: 
venite pentru cel cinci ani îna- 
inte de cererea în judecată, ci nu-   

mai pentru timpul! anterior celor 
cinci ani. Cas. 3541914. . 

k) Procentele sumelor împru- 
mutate, — fie convenţionale, fie 
legale, legea nefăcând nică o dis- 
tincţie, — se presoriă prin trecere 
Ge cinci ani. Cas. 1 218|95. 

1) Presoripţiunea de cinci ani 
pâte fi invocată pentiu restituirea 
veniturilor percepute de un pro- 
fesor de rea credinţă şi ordonată 
de justiţie, cu începere de la ho- 
tărirea definitivă care determină 
cotitatea lor şi le transformă în- 
to condemnaţiune pecuniară a- 
nuală. Cas. Î 188|9%6. 

m) Datoriile provenite din chi- 
vie, de şi se preseriii prin trecere 
de cinci ani, totuşi o asemenea 
datorie dacă a fost recunoscută 
de debitor prin un osebit înscris, 
ea constituind o nouă obligaţiune, 
devine prescriptibilă după drep- 
tul comun. Cas. 1 813|96. 

1) a) Din disposiţiunile art. 1909 
“Cod. cir. rezultă că proprietatea 
bunurilor mobiliare se transmite 
prin simplul fapt al posesiunei 
gi prin urmare, lucrurile migcă- 
târe ce se află închiriate, fiind pre-
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1910. Dacă posesorul 
actual al lucrului furat, saii 
perdut la cumpărat la un 
bâleiă, saii la târg, saii la 
o vindere publică, saii de 
la un neguțător eare vinde ; 
asemenea lucruri, propri- 

PRESCRIPȚIUNE (Art. 1910 —191) 

etarul originar nu pote să 
ia lucrul înapoi, de cât în- 
torcend posesorului pretul 
ce la costat. (Civ. 1909.— 
Co. 58) (Civ. Fr. 2280) 1). 

1911. Prescripţiunile, 
începute la epoca publică- 

  

supuse ale locatarului, ele aă pu- 
tut cu drept cuvînt fi privite de 
locator ca avind a servi de gaj 
pentru plata preţului locaţiunei 
Cas. 1 86/90. 

5) Posesiunea lucrurilor mişcă- 
târe, pentru a servi de bază unei 
prescripțiuni instantanee, trebue 
să fie de bună oredinţă şi câşti- 
gată printran just titlu. Cas. 1 
285|90; Oas. II 165|90. 

c) Lucrurile mişcătore se pre- 
scrii prin simplul fapt al pose- 
siunei lor, fără să fie trebuinţă 
de vre-o curgerere de timp, de 
aci urmează că acela care cu bună 
credinţă, a dobindit şi posedă un 
asemenea lucru, nu pote fi supus 
acţiunei de revendicare din par- 
tea aceluia care pretinde că ar 
avea vre-un drept asupra lui, de 
cât în cazurile excepţionale şi a- 
nume prevădute de lege. Cas. 
Becţ. Un. 12|94. 

d) In materie de bunuri miş- 
către, posesiunea lor valov6ză ca 
un titlu de proprietate şi aflarea 
lor la domidiliul unei persâne 
presupune că aparțin el. Cas. 1 
202|95. 

e) Lucrurile mişcătore se pre- 
seriă prin simplul fapt al pose- 
siunel, tără să fie nevoie de vre 
0 scurgere de timp, conform art, 
1909 Cod. civ. Ast-fel, simpla po- 
sesiune a unor asemenea lucruri 
constitue un lucru de proprietate 
pentru posesor, așa că dânsul 
nu cste ţinut să probeze cauza   

legitimă a achiziţiunel lor, chiar 
atunci când recunosce că le-a do- 
biîndit de la acela ce"! reclamă 
şi ou tote că acesta ar justifica 
că a fost vechiul ior proprietar. 
Numai în cazul când lucrurile 
migcătâre a fost furate sai pier- 
dute, proprietarul lor are drep- 
tul de'a le revendica de la po- 
sesor, în timp de tre! ani. Cas. 
Secţ. Un. 2j95. 

1) a) Cână se constată că deţi- 
nătorul unui luoru de farat, pe 
care pretinde că l'a cumpărat, 
ma fost de bună credinţă cu o- 
cazia cumpărărei lui, aşa că fap- 
tul săă constitue un delict, în a- 
cest caz art. 1910 Cod. cir. nu 
este aplicabil. Oas. II 360|86. 

5) Proprietarul una! titlu furat 
sati pierdut nu este ţinut săplă- 
tâscă bancherului, din mîna că- 
ruia îl revendică, costul cumpă- 
rătorel, dacă acesta nu justifică 
că, pe lângă îndeplinirea celor 
prescrise de art. 19 din legea de 
la 21 Ianuarie 1883, pentru titlu- 
rilela purtător, perdute, distruse, 
furate, etc. s'a asigurat şi de i- 
denţitatea pexsânei de la care a 
dobîngit titlul, Cas. 1. 128|90. 

e) Proprietarul unui titlu furat 
sai perdut nu este ţinut să plă- 
tescă bancherului din mâna că- 
xuia revendică, costul cumpără- 
tOrei dacă acesta nu justifică că 
sa asigurat de identitatea per- 
soanei de la care "1 a dobiîndit. 
Cas. II 62/90.



DISPOZIȚIUNI GENERALE (Art. 1912) 

rei acestui Codice, se vor 
regula. după legile cele 
vechi. (Civ. 1, 1772, 1890, 
ur.—Co.959) (Civ.Fr.2281)1). 

Pispoziţiuni generale 

1912, Codicii Domnilor 
Calimach şi Caragea şi ori- 
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ce alte legi civile anteridre, 
ordonanțele domnesci şi 
instrucţiunile ministeriale 
din ambele Principate-U- . 
nite, sunt abrogate în tot 
ce nu este conform regule. - 
lor prescrise în presentul 
Codice.?). 

  

1) a) Prescripţiunea extinctivă 
fiind întemeiată pe inacţiunea 

creditorului, principiul în acestă 
materie este că, termenul pre- 
soripțiunei incepe a curge o dată 
cu naşterea acţiunel. Ast-fel fiină 
termenul de şase luni prevădut 
de art. 7 al. 6, dela <prigonirt» 
din vechiul Cod, Caragea, în care 
se prescrie acţiunea pentru plata 

câgturilor de chirii, începe a 
curge de la data exigibilităţei 
fe-cărui câşt, iar nu după şase 
lună de la sfirşitul contractului. 
Cas. 1 336]91 

d) O prescripţiune oare a în- 
ceput a curge sub vechiul Coâ 
Caragea, se reguleză după acea 
lege, conform disposiţiunilor art. 
1911. Cod. Civ. Cas. 1 336|91. 

c) Prescripţiunile începute sub 
Codul Caragea se reguleză după 
acea legiuire, conform art. 1911 
Cod, Civ. Ast-fel, plata embati- 
cului se prescrie prin trei ani. 
Dacă însă judecătorul stabileşte 
că presoripţia a început sub le- 
gea nouă, atunci trebue să aplice 
dispoziţiunile art. 1907 Cod, Civ, 
relativ la prestaţiunile periodice, 
iar nu să respingă cererea sub 
cuvîut că părţile aă invocat alt 
text de lege. Cas. I 19|93. 

2) a) Sub Codicele Caragea şi 
Calimach îreptul de moştenire 
a] copiilor naturali s'a regulat 
în mod diferit, după fie-care cod, 

"aşa; pe când după dispoziţiile   

Codului Caragea, partea IV cap. 
TII art. 21 şi 30, copilul natural 
nu putea moşteni pe tată şi nici 
acesta pe copil, ci numai pe mama 
sa gi pe unchii despre mamă şi 
m6ga despre mama sa, din con- 
tra, după $$. 912, 944 gi 945 din 
Codul Calimach, copilul natural 
adulterin succeda şi în averea 
tatălui în modul regulat prin 85. 
944 şi 945. Noul Codice civil n'a 
ținut de loc seamă de dispozi- 
țiunile drepte ale Qoduiui Cali- 
mach, şi conducându-se numal 
de dispoziţiunile Codului Cara- 
gea în acestă materie, prin art. 
652, 617 şi 618 a consacrat drep- 
tul de moştenire numai în ave- 
rea mamei lor, a ascenâenţilor 
şi colateralilor mamei, ca şi co- 
pii legitimi şi vice-versa. Codul 
civil actual, admițând formal un 
sistem în privința dreptului âe 
moştenire al copiilor naturali, 
prin aceasta implicit gi tacit s'a 
abrogat sistemul contrar consa- 
crat de Codul Calimach, ast-fel 
că copilul natural care ar fi avut. 
dreptul de moştenire după Co- 
dul Calimach, nu pâte avea nici 
un drept de moştenire în averea 
tatălui, pentru că dreptul de moş- 
tenire se reguleză de 0odul ci- 
vil sub regimul căruia a murit 
tatăl, şi că după dispoziţiunile a- 
cestui codice e consacrat un sis- 
tem care exclude posibilitatea 
aplicărei art. 946 Codul Calimach,



388 

1913. Acest Codice ei- 
vil se va pune în lucrare 
la ântâii Iulie, anul una- 
mie opt-sute şese-decă şi. 
cinci. 

1914. Fiica dotată îna- 

PISPOZIȚIUNI GENERALE (art. 1913 —1914) 

intea promulgărei acestei 
legi, de voesce a veni la 
o ereditate deschisă în 
urma promulgărei acestei 
legi, va fi obligată a re- 
porta dota.(Civ. 751, ur.) 1). 

  

Cas. 1 218195. 
5) Abrogarea unor legi pote fi 

expresă saii tacită. In cazul art. 
1912 Cod, Civ. abrogarea dispo- 
ziţiunilor din Coâul Calimach în 
privinţa dreptului 4e moştenire 
în averea tatălui, nu se mai pote 
considera ca fiind în vigore faţă 
ou dispoziţiunile din actualul 
Coâ Civil, care coprinde un sis- 
tem şi exclude ori-ce sistem gon- 
trar; că asupra genesel voinței 
şi asupra voinţei legiuitorului 
noii, nu pâte fi îndoială, când 
ţinem semă că în Codul civil 
este oprită cercetarea paternită- 
ţel, conform art. 307, principii 
nedrept, recunoscut de Codul 
Calimach, de aceea, un copil na- 
tural, născut sub imperiul Codu- 
Dal Calimach, nu va putea să re- 
clame nici alimente, conform 
art, 222 din Codul Calimach, Cas. 
I 278|95. 

1) &) Raportul find o obliga- 
țiune impusă de lege, el nu pote 
atârna de la voința părţilor, aşa 
in cât fie ori nu manifestată a- 
cestă voinţă în act, ea nici nu 
dă, nică nu ridică raportului, ca= 
racterul săi obligator. Cas, Secţ, 
Un. 4,90. 
„_8) Art. 1914 Cod. Civ. n'a avut 
in vedere 'de cât a regula pozi- 
iunea fetelor înzestrate sub ve- 
Chial Cod, supunânâu-le ia ra- 
port în cazul când ar voi să vină 
la o snocesiune deschisă în urma 
promulgărei Codutul civil uctual.   

De asemenea, din acest articol, 
nu se pote deduce vre-o excep- 
iune la regulele de drept comun, 
admise în materie de raport şi 
care să autorize raportarea la 
succesiunea unui părinte a dotei 
primită de fiică din averea celui 
alt; de asemenea el nu stabi- 
leşte vre-o prezumţiune în ce 
priveşte dotele constituite sub 
Codul Caragea. Cas 1 141190. 
Notă. — In ultimul timp sa 

propus, âin iniţiativă parlamen- 
tară, mai multe proecte de legi 
modificătoare a unora din dispo- 
ziţiunile Codului civil şi penal, 
care de alt-fel ai nevoe de multe 
modiâcări. Da şi ele nu au fost 
încă votate şi trecute în stare de 
legi, totuşi credem că e nemerit 
a le-menţiona aci, Ja  finitul Co- 
dului, ca o complectare a aâno- 
taţiunilor ce am făcut. Ast-fel, 
pentru a nu ne ocupa. de cât de 

modificările propuse de a se face 
în Codul civil, menţionăm pe acea 
de la art, 682, căruia "1 se adaogă 
următorul aliniat şi adaos: 

At. 652: Câna bărbatul moare. 
gi văduva sa m'are avere, îm 
xaport cu a bărbatului, 
dânsa ia o porţiune virilă în usu- 
fruct Gin succesiunea bărbatului, 
dacă acesta are descendenți. 

Când bărbatul lasă un singur 
descendente, porţiunea femeel în 
succesiune va fi numa! de a treia 
parte. Acest drept începe de la 
epoca îndetărei usufructului legal,
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Când bărbatul lasă rude de sus 
sati de alături, atunci femeia suc- 
cede la o pătrime în plină pro- 
prietate, din averea mortului. 
Aceste drepturi suece- 

sorale ale femeeci nu se 
pot atinge prin disposiţi- 
ună testamentare,: 

De asemenea următorul: 
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pentru 

Punerea Codului civil în acord 
cu dispozițiunile art, 7 din 

Constituţiune. 

Art. I.—Se modifică, după cum 
mai jos se dispune art. 8, 9, 16, 
18 şi 645 din Codul civil, pus în 
lucrare la i Decembre 1865; 

Art. 8.—Se suprimă alin. 1 şi 
II şi rămâne numai alin. III în 
următârea coprindere: | 

Copii găsiţi pe teritoriul ro- 
mân, fără tată şi mamă cunoscuţi, 
sunt Români, 

Art, 9.—Străinul nu pâte do- 
bândi calitatea şi Grepturile de 
cetăţeân român, de cât cu conqi- 
iunile prescrise la art. 16 din a- 
cest codice. 

Art. 16.—Străinul, fără osebire 
de religiune, supus sai. nesupus 
unei protecţiuni străine, pote do- 
bânâi înpământenirea cu condi- 
ţiile următoare : 

a) Va adresa guvernului ce- 
rerea de naturalisare, în care va 
arăta capitalul ce posedă, pro- 
fesiunea sai meseria ce exercită 
şi voinţa de a'și stabili domiciliul 
în România; - 

3) Va locui, în urma acestel 
cereri, dece ani în ţâră gi va do- 
„veâi prin faptele sale că este fo- 
lositor ei. 

Pot fi scutiţi de acest stagiă: 
a) Acei cari vor fi adus în ţcră 
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industrii, invenţiuni utile sai ta- 
lente .distinse, sai cari vor A 
fundat aci stabilimente mari de 
comerciii, sati de industrie: 

d) Acei care vor fi născuţi şi. 
crescuţi în România din părinţi 
stabiliţi în ţeră, nu s'aii bucurat 
nică unii, nici alţii veri odată de 
veri-o protecţiune străină ; 

c) Acei cari ai servit sub drapel 
în timpul resbelului pentru In- 
dependenţă. 

Naturalisarea nu se pote acorda 
de cât prin lege şi în mod îndi- 
vidual, 

Art. 18 se modifică în totul 
astfel: 
Românul, care va fi perdut ca- 

litatea sa de Român, întorcân- 
du-se în România cu autorisarea 
guvernului român şi declarând 
că voește a se aseda în fcră şi 
că renunţă la tote distincţiunile 
contrarii legilor române. va putea 

redobândi. de îndată calitatea sa 
de Român, prin un votal Corpu- 
vilor legiuitâre. - 

Art. 645, — La acest articol & 
adaopgă următorele alineate: 

Străinii, sub pedeapsă de nu- 
litate, nu pot âobânai proprie- 
tatea imobilelor rurale în Ro- 
mânia prin nici unul din modu- 
rile prevădute în acest articol, 
precum nici prin veri-unul din 
modurile de dobândire a pro- 
prietăţei prevădute în preceden- 
tal art. 644. 

Străinii însă corora, prin suc- 
cesiune, fie testamentare, fie ab 
intestat, le-ai rămas imobile vu- 
vale, precum şi aceia cărora li 
s'a legat asemenea imobile, ad 
dreptul la valdrea acelor imobile 
şi a tutulor drepturilor ataşate 
de dânsele, precum şi la venitu- 
rile lor, până la realisarea efec- 
tivă a valorei lor, 

Realisarea valdrel acelor imo-   bile rurale se va face fie prin
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vîndarea lor volmntară de către 
strein, dacă numai la! i-a rămas 
sati i s'a lăsat” acel imobil, fie 
prin partagiii când ar fi în indi- 
visiune cu alţii în care cas i se 
va da echivalentul valdrei imo- 
bilelor rurale, sa în alte bunuri 
ale succesiunei, saă în numerar 
dacă părţile se vor înţelege în 
acestă privinţă, saă prin vîndare 
prin licitaţiune publică a imobi- 
Tului rural la a cărui valdre va 
avea drept străinul contorm re- 
gulelor âe la partagit, când nu 
există înţelegere între părţi. 

Străinii cari, prin veri ce mod 
vor fi dobiîndit proprietatea imo- 
bilelor rurale contorm legilor an- 
teridre revisuirei în 1879 a art, 
1 din Constituţiune, precum şi 
supuşii străini cari, înainte de 

expirarea termenelor convenţiu- 
nilor incheiate de Statele lor 
cu România şi existente în mo- 
mentul revizuirei art. 1 din Con- 
stituţiunexor fi dobindit proprie- 
tatea imobilelor rurale în con- 
formitate cu disposițiunile ace- 
lor convenţiuni, continuă a se 
bucura de tote drepturile decur- 
gend din proprietatea acelor i- 
mobile. 

At. II. -- Se adaogă la finele 
Coâuluicivil următorele articole: 

Art. 1915.—Străinii cari, în ur- 
ma revisuirei articolul 7 din Qon- 
stituţiune, saii după expirarea 
termenului convenţiunilor înche- 
iate de Statul lor cu România şi 
existente în momentul revizuirei 
art. 1 din Constituţiune, ai do- 
bindit dreptul la valdrea imobi- 
lelor rurale rămase sai lăsate 
lor prin succesiune, sai prin tes- 
tament. vor fi datori ca, în ter- 
men cel mult de trei ani de la 
promulgarea presentei legi, să 
realiseze valdrea lor în .contor- 
mitate cu celt presorise de art.645. 

Art, 1916. — Străinii, cărora le   
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va, rămânea saă li se va lăsa prin 
succesiune saii testamente imo- 
bile rurale în urma promulgărei 
presentei legi, vor fi datori să. 
vealiseze valorea Jor, conform 
celor dispuse la art. 645, în termen 
de trei ani, ealculaţi din mo- 
mentul deschiderei dreptului lor 
la valoarea acelor imobile, 

Art, 1917. — Dacă străinii, pre- 
văduţi în precedentele articole 
1915 şi 1916, nu vor realisa va- 
l6rea imobilelor rurale nici în 
termenele acolo fixate, după ex- 
pirarea acelor termene, de drept, 
fără somaţiune sati punere în 
întârziere, Ministerul public de 
pe lângă Tribunalul situaţiunei 
imobilului va fi dator să ceră Tri- 
bunalului realisarea valorei imo- 
bilului, fie prin partagiă, fie prin 
vînzarea lui cu licitaţiune publică, 
spre a da străinului valdrea ace- 
lui imobil, deducându-se din- 
tw&nsa tote cheltuelile şi taxele 
datorite. 

Art. 1918. — Ministerul public 
de pe lângă fie-care tribunal din 
țară este dator să descopere ori 
ce posesiune fără arept de către 
străini a imobilelor rarale din 
circomscripţiunea 'Fribunaiului 
iui şi să ccră Tribunalului de- 
părtarea străinului din stăpâni- 
rea imobilului rural; acesta fără 
prejudiciul exercitărei drepturi” 
lor celor-alţi interesanţi a urmări 
nulitatea actelor în puterea că- 
xora străinii vor fi posedând pe 
nedrept imobile rurale. 

Atât în casul prevădut în pre- 
sentul articol, cât şi în acela 
expus la articolul precedent, Tri- 
bunalul va decide asupra cere- 
rel Ministerului public în şedinţă 
publică, după chemarea părţilor. 
Hotărârea sa va fi supusă la tote 
căile de reformare prevădute de 
Procedura civilă, 

Ministerul public va avea drep-
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tul de a face tote actele depro- | tulor instanţelor judecătoreşti, la 
cedură şi de reformare a sentin- | serviciile advocaţilor publică de 
ţelor judecătoreşti. Când va găsi | pe lângă Ministerul domeniilor, 
de trebuinţă, e! va avea dreptul | şi aceştia vor fi datori să dea 
să recurgă pentru susţinerea re- | concursul lor ca şi în afacerile 
clamaţiunilor sale dinaintea tu- | Statului.
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